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Vi har uppmärksammat att användandet av butiksklassificeringar i form av flaggskepps- och 
konceptbutiker har ökat de senaste åren. Fler och fler svenska varumärkesleverantörer 
kommunicerar nu aktivt ut vilken av deras butiker som är flaggskepps- respektive 
konceptbutiken. Dessutom har vi uppmärksammat till att den klusterbildning som delat upp 
Stockholm blir tydligare och tydligare - flaggskeppsbutiker i området kring Bibliotekstan och 
konceptbutiker på Södermalm. 

Med dessa utgångspunkter har vi undersökt hur två svenska modeföretag av olika storlek, 
Acne och The Local Firm, arbetar med dessa butikstyper. Vi har undersökt fallföretagens 
arbete och strategier bakom respektive butikstyp samt vilka fördelar de ser med 
klassificeringen. Dessutom har vi under studiens gång kommit i kontakt med flera kunniga 
och yrkesverksamma personer som bidragit med erfarenheter, vetenskaplig fakta och teorier 
kring varför svenska modevarumärken väljer att arbeta med både flaggskepps- och 
konceptbutiker i Stockholm.

Vi har utgått ifrån marknadsmixens fyra grundpelare - produkt, pris, plats och påverkan, där 
vi jämfört hur en flaggskepps- respektive konceptbutiks mix av dessa komponenter kan och 
bör skilja sig åt. Dessutom har vi med utgångspunkt från Porters klusterteori resonerat kring 
områdena Bibliotekstan och SoFo ur ett så kallat klusterperspektiv.

Detta har lett oss fram till slutsatsen att det inte finns några fastslagna krav eller regler för vad 
respektive butikstyp ska innefatta. Trots detta ser vi en tydlig röd tråd. En flaggskeppsbutik 
andas kommersialism och storskalighet medan en konceptbutik innefattas av konceptualism 
och nisch. Att arbeta med dessa butikstyper kan främja ett varumärke och få fler besökare till 
butikerna vilket med största sannolikhet kan påverka företagets volymer och omsättning 
positivt i slutändan. Att aktivt kommunicera ut klassificeringen till marknaden kan även det 
stärka varumärket och hjälpa ett företag att växa - något som kan vara särskilt viktigt för 
mindre varumärkesleverantörer. För större varumärkens räkning används klassificeringen 
lämpligast internt för att kunna applicera olika strategier till respektive typ av butik.

Nyckelord: flaggskeppsbutik, konceptbutik, koncept, varumärke, kluster, Acne, The Local 
Firm, Bibliotekstan, SoFo, Stockholm. 
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We have noticed that the use of store classifications as flagship- and concept stores has 
increased rapidly in recent years. Several Swedish fashion brands nowadays actively 
communicate which of their stores is a flagship- and concept store. In addition, we have 
noticed that the clustering of Stockholm is distinct - the flagship stores surrounds the area of 
Bibliotekstan and concept stores occupy Södermalm.

On this basis we have studied how two Swedish fashion companies of different sizes, Acne 
and The Local Firm, works with these types of stores. We have investigated the companies 
work and strategies behind each store type and what they claim are the benefits with the 
classification. Additionally, we have during the study been in contact with several experienced 
and knowledgeable professionals who have come up with experiences, pure facts and theories 
about why the Swedish fashion brands choose to work with both flagship- and concept stores 
in Stockholm.

We have worked after the marketingmix four components - product, price, place and 
promotion, where we looked at how a flagship store in comparison to a concept store could 
and should differ in the mix of these components. Further, we have on the basis of Porter's 
cluster theory discussed the areas of Bibliotekstan and SoFo from a cluster perspective.

This has led us to the conclusion that there are no specific requirements or mandatory rules of 
what each store type should cover. Nevertheless, we see common denominators. A flagship 
store breathes commercialism and scale while a concept store is comprised of conceptualism 
and niche. Working with these types of stores can be a promoter of a brand and increase the 
amount of store visitors which most likely will affect the company's sales volumes and 
turnover positively. To actively communicate the classification to the market can also enhance 
the brand and help the business to grow - something that could be especially important for 
smaller fashion brands. For larger brands the classification is more suitable within internal 
work to be able to apply different strategies to each store type.

This thesis is written in Swedish.

Keywords: flagship store, concept store, brand, cluster, Acne, The Local Firm, Bibliotekstan, 
SoFo, Stockholm. 
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hjälp och väglett oss i vår skrivprocess. Vi vill även ta tillfället i akt att tacka de respondenter 
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Brenemark på The Chutzpah Agency – vi är otroligt tacksamma för att ni varit en del av 
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minst vill vi understryka hur mycket detta arbete utvecklat oss och fått oss att komma till 
insikt om hur mycket kunskap vi tagit till oss under vår utbildning. 

Borås, den 29e maj 2013
Elinor Eliasson & Marie Stensen Døsen
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1. Inledning
     
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till vårt valda ämne samt hur det leder fram 
till vår frågeställning samt studiens syfte. Kapitlet innefattar även de avgränsningar vi har 
valt att göra.

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Att skapa och bygga varumärken är något som människor sysslat med i århundraden för att 
urskilja varor från flera olika producenter (Keller 2008). I dagens detaljhandel där klimatet 
präglas av konkurrens pratas det mycket om vikten av att vårda sitt varumärke för att det ska 
kunna användas som ett starkt konkurrensmedel (LUM 1998). Detta gör att många företag ser 
ett välprofilerat varumärke som ett överlevnadskriterium eftersom det bidrar till en tydlig 
image i ett samhälle där konsumenter konstant överöses med erbjudanden och information 
(Parment 2008).

Konkurrensen har bidragit till att varumärkesleverantörer världen över numera ser vikten av 
att differentiera sig genom hållbara konkurrensfördelar. De bygger inte sitt varumärke enbart 
genom sina produkter utan försöker integrera butiksupplevelsen som en del av varumärket.
Stora välkända varumärkesleverantörer som Dior och Benetton är exempel på detta - de 
differentierar sina produkter och upplevelsen i respektive butik genom de psykologiska 
värden, alltså känslorna och förnimmelserna, som kunderna får ta del av när de väljer att 
handla där. (Bridson & Evans 2004)

I städer, främst av större storlek, skapas ofta kommersiella klusterbildningar det vill säga när 
butiker och verksamheter i samma bransch samlas på samma gata och kvarter. I en 
klusterutbredd stad blir varumärkeskonkurrensen satt på sin spets vilket skapar ytterligare 
anledning att vårda och differentiera sitt varumärke. Idag väljer många svenska 
modevarumärken att enbart positionera sig i Stockholm, vilket är en bidragande faktor till 
stadens butiksklusterutveckling. Handelskammartidningen förklarar att Stockholm mer och 
mer utvecklas till en internationell storstad och belyser att anledningen till detta i stor 
utsträckning beror på just klusterbildningen som sker där. (Bolagsfakta 2009)

Men hur får då resterande delar av befolkningen tillgång till Sveriges modeutbud när 
varumärkesleverantörerna samlas i Stockholm? Vi kan se att e-handeln 2012 ökade sin 
omsättning med 14 procent och fortsatte att ta marknadsandelar av den traditionella 
detaljhandeln, som under 2012 ökade sin omsättning med blygsamma 2,1 procent.
Närmre 6 procent av den totala detaljhandeln i Sverige omfattas nu av e-handel, där kläd- och 
skobranschen, som i Sverige under 2012 omsatte 6,7 miljarder kronor, har en drivande roll i 
att utveckla och skapa en köpupplevelse för kunden över nätet. (Posten 2013)

Samtidigt som e-handeln breder ut sig och förväntas öka ytterligare (Posten 2013), utvecklar 
många svenska varumärkesleverantörer flaggskepps- och konceptbutiker, framförallt i 
Stockholm. Detta är ett sätt att arbeta med sina butiker som bidrar till ytterligare upplevelser 
för kunden. Mikunda (2004) beskriver dessa butiker som en plats som ska få besökarna att 
känna att de är i en speciell värld som lyfter sig över vanliga butiker och miljöer och många 
gånger ska ge en känsla av exklusivitet.
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1.2 Problemdiskussion
Svenska modevarumärken har de senaste åren skördat stora framgångar internationellt vilket 
har gjort att Stockholm blivit en modestad på frammarsch (Svd 2010). I takt med detta öppnas 
fler och fler flaggskeppsbutiker på huvudgator runtom i världen. Köpenhamn är ett exempel 
på detta där utvecklingen speglas tydligt i den mer extravaganta delen av huvudgatan Strøget. 
Där har lokalhyran blivit så pass hög att endast prestigebutiker, så kallade flaggskeppsbutiker, 
har möjlighet att etableras. En förklaring till detta kan vara att endast ett fåtal företag är villiga 
att hantera den ekonomiska förlust som det hyresmässigt kan innebära, trots den långsiktiga 
vinst som kan ligga i att vara lokaliserad på rätt gata eller i rätt område (AuClock 2008).

Vi har uppmärksammat att flertalet svenska varumärkesleverantörer väljer att kommunicera ut 
sina butiker som koncept- respektive flaggskeppsbutiker (Hufvudstaden 2013). Dessutom har 
vi lagt märke till att flera av dessa varumärkesleverantörer valt att lägga just dessa butiker i 
samma stad - Stockholm.

Är arbetet och utvecklingen av koncept- och flaggskeppsbutiker en reaktion mot e-handelns 
tillväxt? Kan det vara en utveckling för att locka till outshopping? Kan trenden möjligtvis ha 
något att göra med de internationella lyxvarumärkena som banat väg? Eller har det kanske 
skett en dissonans mellan varumärkesleverantör och återförsäljare vid kommunicering av 
varumärket? Kanske behöver ett företag numera tydliggöra sitt sortiment och varumärke 
ytterligare för kunden? - eller kan detta generera ett för starkt varumärke? Detta är exempel på 
de frågor som dyker upp då vi läser om butikstrender och det som sker inom handeln. Vi vill 
därför studera hur svenska varumärkesleverantörer arbetar med dessa typer av butiker och 
därtill även undersöka hur det kommer sig att koncept- och flaggskeppsbutiker blivit en trend 
i Stockholm.

1.3 Problemformulering
Huvudsaklig frågeställning:
Varför väljer svenska modevarumärken att arbeta med både koncept- och flaggskeppsbutiker i 
Stockholm?

Delfrågeställningar:
Vad är utmärkande för- och hur skiljer sig en konceptbutik från en flaggskeppsbutik?
Vad är huvudsyftet med en koncept- respektive flaggskeppsbutik?
Hur arbetar våra fallföretag med koncept- och flaggskeppsbutiker?

1.4 Syfte
Denna undersökning syftar till att genom fallstudier ta reda på varför framgångsrika svenska 
modevarumärken väljer att arbeta med koncept- och flaggskeppsbutiker i Stockholm samt hur 
företagen arbetar med dessa typer av butiker.

Vi vill ta reda på vilka faktorer företagen anser vara av yttersta vikt för att bedriva koncept- 
respektive flaggskeppsbutiker i Stockholm.

1.5 Avgränsningar
Vi har valt att begränsa vårt arbete till de svenska modevarumärkena Acne och The Local 
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Firm och kommer därmed inte ta hänsyn till hela den svenska detaljhandeln. Detta är en 
avgränsning vi gjort främst på grund av resursbrist i form av tid. Förutom 
företagsavgränsningen har vi gjort en geografisk avgränsning där vi enbart behandlar 
företagens butiker i Stockholmsområdet. Då vårt syfte inte är att göra 
marknadsundersökningar åt företagen kommer vi inte att fokusera på konsumenternas 
uppfattning. Vårt fokus ligger snarare i att jämföra teori och praktik och belysa de faktorer 
som gjort dessa företag framgångsrika genom sina butiker.

1.6 Förklarande begrepp
Flaggskeppsbutik - ett begrepp lånat från det nautiska ordet flaggskepp. En flaggskeppsbutik 
är belägen i ett företags mest framträdande område, är den största butiken till ytan eller den 
med högst försäljningsvolym. Det kan också vara den butik där varumärket erbjuder en 
förhöjd köpupplevelse genom sin design och inredning i förhållande till företagets övriga 
butiker. (About: Retail Industry 2012)

Koncept - en grundläggande filosofi eller idé som styr en verksamhet. (AuClock 
2008)      
Konceptbutik - betecknas som den butik en varumärkesleverantör har för att stärka sitt 
varumärke och sin position i kundens medvetande. Det främsta syftet för en konceptbutik är 
att agera marknadsföringskanal och detta görs främst genom att kommunicera varumärket 
genom lokalen. (Hedén & McAndrew 2010)

Varumärke - begreppet definieras enligt Nationalencyklopedin som de varukännetecken en 
näringsidkare använder för att särskilja sina varor och tjänster från andra företags varor eller 
tjänster. Ett varumärke kan bestå av ett namn, term, tecken, symbol design eller en 
kombination av dessa. (NE u.å.)

Varumärkesleverantör - även kallad produktutvecklande varumärkesleverantör. Definitionen 
av ett företag som inriktar sig på formgivning och produktutveckling av kollektioner, inköp 
och produktion, försäljning och kundservice samt marknadsföring och distribution. En 
produktutvecklande varumärkesleverantör kan eftersträva en total kontroll över budskapet 
som når konsumenterna genom att integrera framåt i detaljistledet genom att öppna egna 
butiker. (Hedén & McAndrew 2010)

Kluster - definieras som ett geografiskt område där företag som är verksamma inom en eller 
flera relaterade branscher verkar samt besitter någon form av relation med varandra. (Esbri 
2003)

Multibrand-butik - detaljhandel som säljer varor från flera varumärken. (PMR 2013)

Monobrand-butik - detaljhandel som säljer varor från ett och samma varumärke. (PMR 2013)

E-handel - definitionen av försäljning via internet mellan företag och privatpersoner. 
Härstammar från engelskans e-tailing (ursprungligen en förkortning av electronic retailing). 
(Searchcio 2005)

Outshopping - innebär i praktiken att människor rör sig utanför sitt lokala samhälle för att 
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konsumera, ofta på grund av bättre priser eller ett bredare utbud av produkter och butiker. 
(Ashley-Cotleur, Gaumer & Foltos 2009)
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2. Metod

I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod, ansats och respondenter samt ger en 
motivation till varför vi har gjort dessa val i bemötandet av vår frågeställning. 

2.1 Val av metod
Vi börjar med att utgå från den kunskap vi själva besitter och söker sedan efter relevanta 
begrepp, teorier och modeller kring ämnet. Vår insamling av empiri kommer vi att göra 
genom mailintervjuer med en person från respektive företag för att få material som ger svar 
på våra frågeställningar. Vi värderar alltså primärdata snarare än sekundärdata. 

För att få mer tyngd i vårt arbete har vi också valt att intervjua personer utanför dessa företag. 
Detta är personer med kunskap om branschen och som har en koppling till mode, 
detaljhandelsstrategier eller varumärkesbyggande. För att få ett bredare perspektiv på vårt 
ämne kommer vi att genomföra en panelintervju med Jonas Larsson som är forskare i Textil 
och Mode vid Textilhögskolan. Även Henrik Egnell, chef för affärsutveckling av butiker på 
fastighetsbolaget Hufvudstaden AB som är dominerande i Bibliotekstan, kommer vi att 
intervjua via mail. Den tredje och sista av dessa respondenter är Thomas Brenemark, grundare 
av managementbyrån The Chutzpah Agency. Han har stor erfarenhet av varumärken och 
varumärkeskommunikation, såväl strategisk som operativ. Eftersom vi i vår studie kommer att 
använda oss av panel- och mailintervjuer består våra tillvägagångssätt av kvalitativa metoder. 
Denna typ av informationsinsamling gör att vi får en djupare reflektion och kan undersöka 
ämnet från grunden.

Något som är en utmaning med mailintervjuer är att de följdfrågor som kan uppstå inte kan 
ställas i direkt anslutning till intervjun. Trots detta har vi valt denna metod då vi anser oss ha 
god kontakt med respondenterna på respektive företag vilket ger oss möjlighet att ställa 
ytterligare frågor om så skulle behövas. Hade vi haft möjlighet att besöka Stockholm under 
arbetets gång hade vi med största sannolikhet valt att genomföra vår undersökning genom 
personliga intervjuer då en personlig kontakt ofta ger djupare information och större 
tolkningsvidd (Christensen, 2010).

2.2 Val av ansats
Vår studie kommer att genomföras med en fallstudieansats. Denna typ av ansats syftar till att 
tränga under ytan på problemet och skapa en djupare förståelse för ämnet (Christensen 2010). 
Då studien är av kvalitativ karaktär, där vi ingående studerar ett fåtal undersökningsenheter 
betraktar vi detta som den mest passande metoden för oss. Fallstudieansatsen låter oss göra 
analytiska generaliseringar där vi utifrån mer omfattande och ingående beskrivningar kan 
hitta mönster och lyfta fram dessa (Christensen 2010). Eftersom vår huvudsakliga 
frågeställning inleds med frågan “varför?” bedömer vi att en fallstudieansats är det bästa och 
mest fördelaktiga sättet att arbeta på då vi ska ta reda på varför ett tillstånd förhåller sig på ett 
visst sätt. Utöver att vår ansats är av fallstudiekaraktär kan den även klassas som deduktiv, 
vilket rakt av kan översättas “från teori till empiri”. Innebörden av detta är att vi först valt 
lämpliga teorier utifrån vårt valda problemområde och sedan ställt dessa modeller och teorier 
mot den inhämtade empirin vi fått genom våra intervjuer. Eftersom vårt syfte är att analysera 
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ett fenomen genom att jämföra det med befintlig teori är den deduktiva ansatsen den mest 
relevanta för studien (Jacobsen 2002).

2.3 Datainsamling

2.3.1 Val av företag
Vi har valt att arbeta med två svenska produktutvecklande varumärkesleverantörer som är 
aktiva på Sveriges modescen idag. Att vi valt två stycken företag är baserat på den tid vi fått 
på oss att genomföra detta arbete samt vår uppfattning att dessa företag är så pass olika 
storleksmässigt att de kan ge en övergripande bild som ger validitet för vårt arbete.

De företag vi valt är svenska, har en tydlig modeprofil, går lätt att urskilja såväl design- som 
estetikmässigt och har dessutom två eller flera butiker belägna i Stockholm. Trots dessa 
föreningspunkter har vi valt företag som skiljer sig storleks- och omsättningsmässigt för att ge 
vårt arbete ytterligare validitet och generaliserbarhet.

År 2012 Acne The Local Firm
Omsättning 625 397 000 9 051 000

Årets resultat 89 567 000 -2 398 000
Anställda 98 8

Etableringsår 1995 2007
(Egen tabell, 2013. Information Proff u.å.)

2.3.2 Val av respondenter
Jonas Larsson, forskare inom Textil och mode vid Textilhögskolan i Borås
Jonas Larsson var den första att doktorera i området Textil och mode vid Textilhögskolan i 
Borås, vilket är den främsta anledningen till vårt val av honom som respondent. Vi förmodar 
att hans kunskap kommer ge oss svar på våra frågor. Dessutom kan han med största 
sannolikhet värdera branschen utifrån ett annat perspektiv än våra övriga respondenter.

Thomas Brenemark, varumärkesstrateg och grundare av managementbyrån The Chutzpah 
Agency.
Thomas Brenemark har haft ledande positioner på flera stora reklambyråer. Han har arbetat 
som vice VD och “strategy director” på McCann, partner- och business director på DDB och 
senior varumärkeskonsult på Rewir. Han har lång erfarenhet av strategiskt och operativt 
varumärkesbygge och har varit huvudansvarig för strategiskt och konceptuellt arbete för 
bland annat Telia och SEB. Numera driver han The Chutzpah Agency som riktar sig mot 
ledningsgrupper och arbetet med att integrera dem i marknadsföringsarbetet.

Henrik Egnell, chef för affärsutveckling av butiker, Hufvudstaden AB
Henrik Egnell är chef för affärsutveckling av butiker på fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. 
Hufvudstaden AB är den dominerande fastighetsägaren av lokaler i Bibliotekstan i Stockholm 
och äger idag 75% av områdets fastigheter.
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Robin Landström - Butikskoordinator, The Local Firm
Robin Landström är försäljnings- och retailansvarig på The Local Firm och är den på 
företaget som har störst kunskap kring företagets butiker samt återförsäljare.

Marie Nordin Gahn – Retail manager, Acne Studios
Marie Nordin Gahn är retailchef för Acne Studios och är den person på företaget som besitter 
mest kunskap om företagets egna butiker och deras retailstrategier. 

2.3.3 Reliabilitet
Enligt Christensen (2010) handlar reliabiliteten i en kvalitativ analys om i vilken grad ett 
undersökningsresultat kan upprepas om studien skulle genomföras igen. Förutsättningen är då 
att studien läggs upp på ett identiskt eller likartat sätt vilket kan vara problematiskt då det är 
omöjligt att vid senare tillfälle anta undersökarens skepnad. Dessutom är det svårt att 
återskapa samma resultat då verkligheten är föränderlig och inte kommer att se ut som den 
gjorde vid ett specifikt tillfälle. Christensen menar därför att det traditionella 
reliabilitetsbegreppet inte är relevant för fastställandet av en kvalitativ analys. Detta leder oss 
istället in på validitetsbegreppet som handlar om undersökningens trovärdighet, något som 
Christensen menar innefattar hur väl undersökningens resultat stämmer överens med 
verkligheten.

2.3.4 Validitet
Vid en kvalitativ analys är det viktigt att ta hänsyn till det som nämns som den inre validiteten 
menar Christensen. För att uppsatsen ska få hög inre validitet behöver undersökaren uppnå en 
teoretisk mättnad vilket innebär att undersökaren inte dragit några förhastade slutsatser utan 
har samlat in all data som krävts för att påvisa de underliggande strukturerna och processerna. 
Den struktur som uppvisas måste alltså vara fullständig och informationsrik. Arbetets externa 
validitet uppvisar i hur stor utsträckning resultatet är överförbart till andra enheter eller fall. 
Det vill säga - desto större trolighet att man kan göra en kvalitativ generalisering, desto högre 
extern validitet. (Christensen 2010)

2.4 Metoddiskussion
Vi som författare har resonerat kring vårt examensarbetes reliabilitet och validitet och anser 
att två företag i olika storlek och med olika omsättning ökar trovärdigheten för att det resultat 
vi får kan appliceras på branschen överlag. Vi menar att det ökar det generella antagandet om 
att vårt resultat stämmer överens med verkligheten, vilket ger oss en förhållandevis hög extern 
validitet (Christensen 2010). De frågor som vi i undersökningarna ställt har varit öppna och 
icke ledande. Dessutom har vi använt oss av svar som i våra ögon inte är vinklade för 
företagets räkning, vilket ger vårt arbete en god inre validitet. För att få en ännu högre 
validitet hade vi givetvis kunnat använda oss av flera företag i vår jämförelse, något som inte 
varit genomförbart på grund av vår snäva tidsram. Vi tror även att personliga intervjuer hade 
kunnat vara av värde, snarare än mailintervjuer - då hade vi sannolikt kunnat uppnå ytterligare 
större empirisk mättnad.
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3. Teoretisk referensram

I detta kapitel redogör vi för relevanta teorier och modeller kopplade till vår 
problemformulering. Dessa återkommer senare i samma kronologi under analysdelen.

3.1 Flaggskeppsbutik 
Flaggskeppsbutiker har utvecklats sedan tidigt 1990-tal (Eskilsson & Fredriksson 2010) och 
är benämningen på den mest avancerade formen av en varumärkesleverantörs egna butiker 
(Hedén & McAndrew 2010). Butikstypen grundas i ett företags ambition till att uttala sig 
överdimensionerat kring sitt varumärke och är ett av de mest storskaliga och dramatiska 
tillvägagångssätt att göra avtryck på (Rasshied 2000).

Nedanstående citat fångar väl essensen av en flaggskeppsbutik:
“... the major shop or outlet in a chain, usually located in capital cities, which is larger than 
major outlets and carries a wider range of merchandise. It carries the flag for the chain and 
maybe the trial ground for new ideas. The store is usually furbished to a higher standard than 
the others and may have its own unique identity in the chain”. (Baron m.fl 1991, citerad i 
Eskilsson & Fredriksson 2010)

Butiken marknadsför varumärket, ägs av varumärkesleverantören och huvudsyftet med den, 
förutom att sälja, är att ytterligare synliggöra och därmed stärka eller geografiskt expandera 
varumärket. De mer utpräglade flaggskeppsbutikerna har en funktion som sträcker sig utöver 
försäljning av produkter i just den butiken. De spelar en viktig roll i både synliggörandet och 
byggandet av varumärkets image (Eskilsson & Fredriksson 2010). Flaggskeppsbutiker 
möjliggör en förlängning av varumärket till sin yttersta spets (Rasshied 2000). Denna typ av 
butik är således både en försäljningskanal och en marknadsföringskanal. Som 
marknadsföringskanal kan det vara företagets viktigaste (Hedén & McAndrew 2010). 

I samband med att flaggskeppsbutiken utvecklas till ett viktigt marknadsföringsverktyg får 
denna butiks lokalisering en oerhörd betydelse för företaget. Flaggskeppsbutikers lokalisering 
har en tydlig koppling och koncentration till attraktiva centrala lägen och lokaliseras därför 
gärna där andra flaggskeppsbutiker finns, så kallad klusterbildning. Framträdande 
lokaliseringsplatser för globala varumärkens butiker av denna typ är större städer. Förutom att  
merparten av butikerna är lokaliserade på högprofilerade gator i attraktiva delar av storstäder 
har de mer exklusiva flaggskeppsbutikerna gemensamma karaktäristiska drag i att de har stora 
lokaler i jämförelse med varumärkets övriga ytor, ett fullständigt produktutbud, högre 
servicenivåer samt överlag en väldigt tydlig varumärkesupplevelse. (Eskilsson & Fredriksson 
2012)

Utpräglade flaggskeppsbutiker har dessutom ofta en extra dimension - de fungerar som 
showroom och skyltfönster för varumärket, något som till viss del särskiljer dem från andra 
butiksformat. De är ofta spatiöst inredda, designade och upplevelseinriktade vilket i mångt 
och mycket är ett medvetet iscensättande av varumärket (Eskilsson & Fredriksson 2010).
Enligt Mikunda (2004) är flaggskeppsbutiker butiker som ska appellera till alla sinnen, väcka 
känslor och samtidigt ge en känsla av individualitet samtidigt som de ska förmedla 
varumärkets filosofi. Besökarna ska känna att de är i speciell värld som lyfter sig över vanliga 
butiker. Det finns med andra ord en tydlig upplevelsedimension kopplad till 
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flaggskeppsbutiker, vilket kan ta sig skilda uttryck i olika typer av butiker. En aspekt av detta 
är att kunderna generellt stannar längre i upplevelsebutiken, vilket också ofta är en del av 
företagets strategi (Mikunda 2004).

3.2 Konceptbutik
Konceptbutiken är en butikstyp där köpprocessens och upplevelsens roll hos konsumenten 
sammanvävs med den övergripande filosofin hos varumärket. Dess huvudsyfte är att fungera 
som den egna verksamhetens visitkort (Lapinska 2012). I konceptbutiken reflekteras 
varumärkets personlighet utöver produkterna som säljs och ger konsumenten utöver 
möjligheten att köpa fysiska produkter en varumärkesupplevelse (Manuelli 2006). I praktiken 
hittar konsumenterna en mix av produkter från olika designers eller varumärken riktade mot 
ett speciellt område. Det kan exempelvis finnas konceptbutiker med ekologisk inriktning, 
lyxvarumärken eller streetwear (Lapinska 2012). En konceptbutiks sortiment består inte 
enbart av kläder, skor och accessoarer utan även magasin, blommor, parfymer och 
inredningsdetaljer (Manuelli 2006).

För konceptbutiker som enbart säljer ett och samma varumärke, så kallade mono brand-
butiker, erbjuds konsumenten exempelvis en avsmalnad och utvald del av varumärket. Ett 
varumärke som normalt sett tillhandahåller ett brett sortiment och har en butik som enbart 
erbjuder en typ av produkt eller underlinje är denna således en konceptbutik (Hedén & 
McAndrew 2010). Det är viktigt för konceptbutiken att alla element är i enlighet med 
konceptet, grundtanken. Butikskonceptet kommuniceras bland annat via butikens layout och 
inredning för att understryka den extraordinära upplevelse butiken är menad att skapa 
(Lapinska 2012).

Hedén och McAndrew (2010) menar att konceptbutiker idag klassas som butiker där idén 
bakom ett specifikt varumärke presenteras ner i minsta detalj och därmed gör det möjligt att 
bjuda konsumenten på en total konceptupplevelse av varumärket. Det är denna vinkel, av 
konceptbutiker med enbart ett varumärke, så kallade mono brand-butiker, vi i studien kommer 
att behandla. Denna typ av detaljhandelssatsning har kommit att bli en del av den kulturella 
miljön i flera städer genom att vara en tillgång till bland annat konst, modeprodukter och 
musik. Numera finns konceptbutiker belägna världen över vilket är ett bevis på 
konceptbutikens styrka i sin anpassningsmöjlighet till olika typer av marknader (Lapinska  
2012).

3.3 Porters klusterteori
Enligt Porter (1990) definieras kluster som geografiska koncentrationer av sammankopplade 
företag, specialiserade leverantörer och tjänsteföretag inom ett särskilt område. De växer till 
på platser där det finns tillräckligt med resurser och kompetenser samlade vilket ger en 
nyckelposition i en given branschaktivitet. Ofta har de en avgörande hållbar konkurrensfördel 
över andra platser eller en världsledarställning i detta område.

Porter menar att ett kluster kan inverka i en konkurrens på tre sätt: 
- Klustret kan öka produktiviteten hos företaget i klustren.
- Klustret kan driva på innovation i området.
- Klustret kan stimulera till nya affärer inom området. 
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3.3.1 Butikskluster
Vi kommer i denna studie att behandla kluster i form av butikskluster, det vill säga butiker 
som har någon form av relation med varandra och har samlats kring ett geografiskt område. 
Att vara tätt placerad kring butiker som verkar inom samma bransch kan ha flera fördelar, 
bland annat möjligheten att dra till sig fler kunder då man slipper att ta ett ensamt ansvar för 
dragningskraften till den geografiska platsen (Urbanutveckling u.å.). Det kan även vara 
fördelaktigt för konsumenten eftersom de på så sätt kan uträtta mer än ett ärende och 
tillfredsställa flera behov inom ramen för en och samma inköpsresa (Hernant & Boström 
2010).

3.4 Marknadsföringsmix - 4 P
Enligt Kotler rör beslut kring marknadsföring praktiskt taget alltid de fyra komponenterna 
produkt, pris, plats och påverkan. Beroende på företagets unika situation satsar man mer på 
någon och lite mindre på andra komponenter i mixen och skapar sig sin egen, i många fall 
unika mix. (Gezelius & Wildenstam 2011)

3.4.1 Produkt 
Kotler beskriver en produkt som allt som kan tillfredsställa en önskan eller ett behov och som 
kan erbjudas en marknad. Produkten är utgångspunkten i utformningen av 
marknadserbjudandet (Parment 2008). Man kallar samtliga produkter ett företag erbjuder 
marknaden för produktmix. (Gezelius & Wildenstam 2011)

3.4.2 Pris
Det finns en mängd olika prissättningsstrategier. Den prisstrategi ett företag valt är en del av 
deras centrala strategiska verktyg. Varumärkets profil avgörs också av prisnivån - till exempel 
kan en premiumprodukt som säljs till ett för lågt pris tappa en del av premium-profilen på 
grund av det låga priset. Prissättningen speglar konkurrensstrategin och det värde man 
levererar till kunder genom de produkter man erbjuder. (Parment 2008)

3.4.3 Plats
För några decennier sedan handlade distribution främst om att så kostnadseffektivt som 
möjligt få ut varorna till konsumenterna. Med tiden har insikten vuxit fram att hur, var och när 
produkten säljs är av avgörande betydelse för köparens intryck av varumärket och 
produkterna. Plats handlar bland annat om hur tillgänglig man ska vara, om man ska använda 
sig av mellanhänder, var man ska bedriva sin försäljning, genom vilka distributionskanaler, 
fysiska butikers läge samt lokalutformning. (Parment 2008)

3.4.4 Påverkan
Påverkan innefattar den marknadskommunikation man som företag kommunicerar mot sin 
marknad, det vill säga de sätt man kan påverka sina presumtiva kunder på. Det handlar bland 
annat om graden av personlig försäljning, direkt- eller indirekt marknadsföring, sales 
promotion och annonsering. (Parment, 2008)

3.5 Varumärke
Ett varumärke är inte samma sak som en produkt. En produkt är ett något som erbjuds på en 
marknad och anskaffas, används eller konsumeras i syfte att fylla ett behov eller ett begär 
(Keller 2008). Ett varumärke däremot representerar konsumenternas uppfattning och känslor 

11



kring en produkt och dess prestanda – närmare bestämt allt som en produkt eller tjänst innebär 
för konsumenterna. Kotler menar att varumärken enbart existerar i konsumenternas 
medvetande och är således ett nyckelelement i företagets relation till sina konsumenter 
(Parment 2008).

Enligt AMA (American Marketing Association) definieras begreppet som “ett namn, en term, 
tecken, symbol, design eller en kombination av dessa avsedda att identifiera varor och tjänster 
från en återförsäljare för att särskilja dessa från konkurrenter”. Tekniskt sett, då en 
marknadsförare skapar ett nytt namn, logga eller symbol till en ny produkt har han eller hon 
skapat ett varumärke. I själva verket refereras det till varumärken som mycket mer än så. Det 
är något som skapat ett rykte, en medvetenhet eller som är framträdande på en marknad. 
Därmed är nyckeln till att bygga ett varumärke, om vi utgår ifrån AMAs definition, att välja 
ett namn, en logga eller symbol, design som identifierar och särskiljer produkten från andra 
produkter. (Keller 2008)

För en återförsäljare eller annan distributionskanal står varumärket för flera viktiga aspekter. 
Det kan generera ett kundintresse, ge skydd och även bidra till butikslojalitet. Varumärken 
står, oavsett om det handlar om en tillverkares varumärken eller återförsäljarens egna 
varumärken, för högre marginaler, ökade försäljningsvolymer och en högre vinst. (Keller 
2008)
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4. Empiri   
    
I det fjärde kapitlet presenterar vi vår empiri i form av våra undersökta fallföretag samt de 
svar vi fått från våra respondenter i våra undersökningar. Detta kapitel ligger till grund för 
den kommande analysen. 

4.1 Butikskluster

4.1.1 Bibliotekstan
Detta är ett exklusivt shoppingområde i Stockholm som ligger centrerat kring Biblioteksgatan 
- en gata som sträcker sig längs hela shoppingstråket. Ända sedan 1885 har Bibliotekstan 
fokuserat på exklusiv shopping (Bibliotekstan u.å.), något som än idag är ett signum för 
området. Att bygga en stadsdel utefter aktivitet, utformning och utbud är en internationell 
företeelse, vilket Bibliotekstans utformning är ett tydligt exempel på (Bau 2010).
Området utgörs av adresserna Biblioteksgatan, Birger Jarlsgatan, Mäster Samuelsgatan, 
Birger Jarlspassagen, Jakobsbergsgatan, Norrmalmstorg, Norrlandsgatan och Smålandsgatan 
(Bibliotekstan u.å.).

Under senare tid har ett flertal modeföretag öppnat flaggskeppsbutiker i Bibliotekstan. 
Utvecklingen pekar uppåt och det finns inga tecken på att denna ökande trend kring 
butikstyper ska stagnera. (Hufvudstaden, u.å.)

4.1.2 SoFo
På Södermalm i Stockholm ligger området SoFo som är en akronym av “South of 
Folkungagatan”. SoFo” myntades med inspiration från det kända området “SoHo” i New York 
(VisitStockholm u.å.). Numera är SoFo ett registrerat varumärke hos Patent- och 
registreringsverket (PRV 2004).

I SoFo finns en stor mängd kreativa verksamheter. Trendiga modebutiker, design, inredning 
och smycken delar kvarter med antikviteter, böcker, second hand och vintage. Dessutom finns 
det en uppsjö av barer, gallerier, restaruranger och kaféer att besöka. Flera dominerande 
svenska modevarumärken har egna butiker i området. (VisitStockholm u.å.)

4.2 The Local Firm
The Local Firm är ett svenskt modevarumärke som 2007 grundades av Axel Nyhage och 
Richard Hutchinson (Jeans Company 2013). Med influenser av den europeiska 
industrialismen och den tyska Bauhausrörelsen har The Local Firm varit en del av den 
svenska modescenen sedan 2008, då den första kollektionen nådde marknaden. Med ett 
tydligt sinne för design kombinerar The Local Firm innovativ jeansdesign med en hög 
modegrad genom sina jeans, överdelar och accessoarer i mellanprisklass till både dam och 
herr (The Local Firm u.å.).

Inspirationen av Bauhausrörelsen har gjort att The Local Firm annamat en minimalistisk 
design med enkla former som tillåter materialen att tala för sig själv och funktionerna vara 
integrerade i designen. Förutom de industriella och minimalistiska influenserna är förkärleken 
för jeans tydlig. The Local Firms ambition är att skapa den optimala jeansbaserade 
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garderoben säsong efter säsong - något de gör genom att, förutom jeans, tillhandahålla 
överdelar, jackor och accessoarer som kompletterar och förhöjer jeansen. (The Local Firm 
u.å.)

Idag bedriver The Local Firm två egna butiker i Stockholm. Dessa butiker, som i nuläget är 
företagets enda, är uttalat en koncept- respektive flaggskeppsbutik. Konceptbutiken är belägen 
på Skånegatan (Södermalm) och flaggskeppsbutiken på Jakobsbergsgatan (Biblioteksstan). 
Företaget omsatte 9 051 000 SEK under år 2012. (Proff 2013).

4.2.1 Intervju - The Local Firm
Mailintervjun genomfördes med The Local Firms försäljnings- och retailansvariga Robin 
Landström den 20/5 2013. För fullständig intervju se bilaga 1.

The Local Firms konceptbutik är belägen på Södermalm i Stockholm. Anledningen till detta 
är, enligt företaget, läget. Företaget menar att rätt folk rör sig kring detta område. Öppnandet 
av butiken var en tillfällighet då Södermalm är ett svårt område att hitta lokal i. Trots detta 
fick företaget en bra hyresnivå vilket gjorde etableringen av en första butik till ett faktum.

Företagets flaggskeppsbutik är belägen centralare, i Bibliotekstan, vilket enligt Landström ses 
som ett naturligt område att etablera sig i för ett företag i deras storlek. Det är ett attraktivt 
shoppingområde med bra kundströmming, förklarar han. Med andra svenska varumärken i 
samma område är det lätt för kunden att jämföra respektive varumärkessortiment. The Local 
Firm försöker locka fler besökare till flaggskeppsbutiken och kan på så sätt dra nytta av 
närheten till andra butiker. Här når de en äldre och bredare kundgrupp. Landström poängterar 
att flaggskeppsbutiken är en mycket större satsning för företaget ur såväl ett ekonomiskt- och 
hyresmässigt som imagemässigt perspektiv i jämförelse med konceptbutiken. Konceptbutiken 
är mindre till ytan, har en lägre hyra samt ett något mindre sortiment än flaggskeppsbutiken, 
där företagets totala sortiment tillhandahålls. Exponeringen de två butikskoncepten emellan 
skiljer sig åt då de innehåller två helt olika inredningskoncept vilket skapar olika 
förutsättningar för respektive butik.

Butikstyperna kommuniceras aktivt ut till konsumenterna och har så gjorts sedan företagets 
andra butik byggdes. Detta är ett val företaget gjort för att särskilja butikerna åt. 
Flaggskeppsbutiken ska tydliggöra att det är den främsta av företagets två butiker, 
innehållande det största sortimentet samt den senaste inredningen. Denna butik är på så sätt 
mer destinationsanpassad och syftar till att upplevas som ett måste för de The Local Firm-
anhängare som befinner sig i Stockholm.

Konceptbutiken däremot ska kommunicera tillgänglighet, välkomnande och varma 
imagevärden med förhoppningar om att kunden ska associera konceptbutiken till 100% The 
Local Firm. Det finns även en övergripande strategi bakom de båda butikskoncepten - 
butikerna ska skapa en miljö som framhäver varumärkets fundamentala värden och på så sätt 
förstärka uttrycket hos själva kollektionen. Arbetet med flaggskepps- och konceptbutiker 
fungerar således både som ett inre och yttre verktyg för The Local Firm, förklarar Landström. 
Han menar att den största fördelen för The Local Firm med att klassificera sina butiker som 
flaggskepps- och konceptbutiker är att det gynnar företaget ur både marknadsförings- och 
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försäljningssynpunkt.

4.3 Acne 
Acne är en akronym för Ambition to create Novel Expression. Företaget grundades, bland 
annat av den nuvarande chefsdesignern Jonny Johansson, 1996 i Stockholm. Ambitionen var 
att skapa ett livstilsbaserat varumärke, inte nödvändigtvis inom mode, vilket drev företaget till 
att även verka inom reklam, grafisk design och tv-produktion (Acne Studios u.å.). Det hela 
började med skapandet av 100 par unisexjeans i rådenim med karaktäristiska röda sömmar. 
Efter stor uppmärksamhet i välkända magasin världen över fick Acne sitt uppsving, vilket 
resulterade i att framstående butiker ville bli återförsäljare av jeansen (The Wall Street Journal 
2013).

Acne har under de senaste åren stärkt sitt varumärke genom att samarbeta med internationellt 
välrenommerade modehus som Lanvin, ett magasin samt en inredningslinje. Dessutom visas 
de nya kollektionerna numera upp på internationella modeveckorna, däribland London och 
Paris. (The Wall Street Journal 2013)

Idag säljs varumärket i 66 länder runt om i världen genom totalt 650 återförsäljare. I 
Stockholm har Acne tre egna butiker belägna på Norrmalmstorg (Biblioteksstan), 
Nytorgsgatan (Södermalm) och i PK-huset (Centrum). Dessutom bedriver företaget två shop-
in-shops i Stockholm, på NK och Åhlens City (Acne Studios u.å.). År 2012 hade Acne en 
omsättning på 625 397 000 SEK (Proff 2013).

4.3.1 Intervju - Acne
Mailintervjun genomfördes med Acnes Retail Manager Marie Nordin Gahn den 17/4 2013. 
För fullständig intervju se bilaga 2.

Acnes arbete med flaggskepps- och konceptbutiker är främst ett internt verktyg som syftar till 
att underlätta för företaget och är ingenting som kommuniceras ut till kund. Marie Nordin 
Gahn förklarar vikten av att representera flera områden, i Stockholm, som den främsta 
anledningen till företagets arbete med både flaggskepps- och konceptbutiker i huvudstaden. I 
Stockholm har Acne idag en flaggskeppsbutik belägen på Norrmalmstorg som en del av 
Bibliotekstan och två konceptbutiker som ligger på Nytorgsgatan på Södermalm samt i PK-
huset.

Acne ser värdet i att ha en flaggskeppsbutik i storstäder för att kunna visa upp och erbjuda 
hela sitt sortiment samt exponera alla delar av sin verksamhet. Detta är själva grundstrategin 
bakom företagets flaggskeppsbutiker. De vill visa upp en större del av företagets design och 
kollektioner samt skapa en helhetskänsla av varumärket genom att tillhandahålla det bredaste 
utbudet som tillika innefattar de mest exklusiva produkterna. Detta möjliggörs genom stora 
lokaler, ofta med en yta som är två till tre gånger större än konceptbutikerna, där möjligheten 
finns att addera element som inte får plats i företagets resterande butiker. Nordin Gahn 
betonar att den främsta anledningen till valet av flaggskeppsbutik på Norrmalmstorg var just 
hur passande lokalen var för ändamålet. Förutom butiken i Stockholm har Acne 
flaggskeppsbutiker i Oslo, Köpenhamn, London, Paris, New York samt en nyöppnad i Tokyo.
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Den största fördelen med företagets konceptbutiker är enligt Nordin Gahn att de tillåts ge 
kunden en upplevelse, likt flaggskeppsbutikerna, men inte i samma utsträckning då 
konceptbutikerna erbjuder ett smalare sortiment med ett axplock av de mest unika 
produkterna. Majoriteten av Acnes butiker är just konceptbutiker. Dessa är i jämförelse med 
flaggskeppsbutikerna framförallt är mindre till ytan. Acnes butiksfokus ligger på 
konceptbutikerna eftersom de ger möjlighet att öppna i flera olika typer av lokaler och lägen. 
Konceptbutikerna finns i tillägg till länderna med flaggskeppsbutiker även i Göteborg, 
Antwerpen, Amsterdam, Berlin, Hamburg, Melbourne och Sydney.

Både Acnes flaggskepps- och konceptbutiker syftar till att erbjuda kunden en upplevelse av 
Acne som varumärke och utgår således från samma grundstrategi. Även exponeringen har 
samma utgångspunkt och skiljer sig enbart i mån av bredd på sortimentet. När det kommer till 
kunder berättar Marie Nordin Gahn att skillnaden som uppstår i respektive butik snarare beror 
på lokaliseringen av butikerna än själva butikstypen i sig.  

4.4 Intervju - Jonas Larsson
Panelintervjun genomfördes med Jonas Larsson, forskare i Textil och Mode vid 
Textilhögskolan i Borås, den 18/4 2013. För fullständig intervju se bilaga 3.

Enligt Jonas Larsson är klassificeringen av butiker som flaggskepps- och konceptbutiker ett 
internationellt utbrett fenomen. Han känner inte till var det härstammar från då han menar att 
gränserna är flytande men påpekar att det finns tydliga kopplingar till London där 
klassificeringen av flaggskepps- och konceptbutiker är väldigt tydlig.

Trenden för dessa två butikstyper rör sig från de stora modehusen till de mindre 
varumärkesleverantörerna på grund av deras strävan efter att växa och bli större. Larsson 
belyser att det även kan vara svårt att kommunicera ut hela sin kollektion via återförsäljare 
som ett motiv till varför varumärkesleverantörer öppnar egna butiker. Larsson menar att 
genom egna butiker kan man på ett mer kontrollerat sätt styra hela idén och designen bakom 
produkterna ut till marknaden. Anledningen är helt enkelt att företag behöver uttryckskanaler 
för sitt varumärke. Larsson tillägger även att produktvolymer spelar en stor roll vid öppnandet  
av butiker och att varumärkesleverantörer öppnar flaggskepps- och konceptbutiker för att öka 
sin volym och därigenom sin omsättning. Ekonomin är den viktigaste faktorn - det handlar 
om att tjäna mer pengar.

Utvecklingen kan även till viss del även bero på de stora modehusen som introducerat dessa 
butikstyper. När många små varumärkesleverantörer växt och blivit större har öppnandet av 
dessa butiker blivit en naturlig del av deras expansion. Varumärkesleverantörer vill 
differentiera sig och skapa en livsstil kring sina varumärken vilket har en direkt koppling till 
lyxvarumärken som sedan länge byggt upp en särskild typ av livsstil kring sina produkter och 
sitt varumärke. Han ser inte trenden med flaggskepp- och konceptbutikerna som någon 
reaktion mot exempelvis e-handelns tillväxt. Varumärkesleverantörer utvecklar sin 
internetförsäljning och sitt internetvarumärke parallellt med retailstrategierna, tror Jonas 
Larsson. Han understryker vikten av att korrekt kommunicera sitt varumärke på internet vilket  
han menar är en viktig del i arbetet med att möta internethandlarnas konkurrens.

Larsson anser att det finns fördelar med att kommunicera ut sina retailstrategier mot 
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marknaden. Det kan till exempel göra att kunderna känner sig bättre pålästa om butikerna 
vilket skapar en delaktighet och positiv inställning. Förvirring kan dock uppstå bland 
konsumenterna genom att företagen aktivt kommunicerar ut detta med tanke på att gemene 
man inte besitter samma kunskap som branschen. Han menar att det inte alltid är positivt för 
flaggskeppsbutiken att bli ett tillhåll för turister samtidigt som konceptbutiken blir någon form 
av VIP-butik, något som kommuniceringen kan bidra till.

Att driva flaggskepps- och konceptbutiker kan mycket väl stärka ett företags varumärke. 
Företaget ges här chansen att tydliggöra sitt uttryck. Larsson understryker också att det är en 
stor kostnad att driva dessa typer av butiker vilket ofta kan komma att läggas på 
marknadsföringskontot med tanke på att flera av adresserna i Stockholms innerstad är just 
rena marknadsföringsadresser. Men lyckas man placera sin butik på en fin adress är det 
enormt stärkande.

4.5 Intervju - Henrik Egnell, Hufvudstaden AB
Mailintervjun genomfördes med Henrik Egnell, chef för affärsutveckling av butiker i 
Bibliotekstan, den 14/5 2013. För fullständig intervju se bilaga 4.

Egnell har sett en tydlig ökning av svenska varumärkesleverantörers flaggskeppsbutiker i 
Bibliotekstan. Under de senaste fyra åren har Hufvudstaden AB bytt ut 50% av sina 
hyresgäster och detta beror på att multibrand-koncept går mot monobrand-koncept. Idag är de 
svenska modeföretagens intresse av att vara lokaliserade i Bibliotekstan så stort att 
Hufvudstaden tvingas säga nej till många. Egnell menar att det ökade intresset för svenska 
modevarumärken är en följd av att många välrenommerade internationella varumärken 
etablerat sig i Bibliotekstan. Öppningen av svenska flaggskeppsbutiker kan således vara ett 
sätt att följa internationella lyxvarumärkens fotspår och ta del av det kundflöde som de 
internationella varumärkena lockar till sig. Det kan vara så att de svenska varumärkena vill 
“sola sig i glansen” bland de han kallar för “lyxdrakarna” - vilket dessutom kan vara av 
marknadsföringsskäl. Man ska dock vara medveten om att detta inte är ett försök för de 
svenska modevarumärkena att röra sig mot lyxbranschen för att bli en del av denna - det är 
trots allt en väldigt stor skillnad på prisnivån för produkterna, fortsätter han.

Det finns inte några generella regler för hur stor en butiksyta ska vara för en flaggskeppsbutik 
i Bibliotekstan. Det varierar mycket beroende på vilket koncept butiken erbjuder, men en 
tumregel är att ju lyxigare ett varumärke är desto mindre lokal behöver de. När det gäller 
själva butikernas utformning är Hufvudstaden ett bollplank för respektive varumärke men 
själva design-, inredning- och anställningsaspekten har de ingen delaktighet i alls.

Hufvudstaden har en medveten strategi kring de varumärken som tar plats i Bibliotekstan. 
Starka internationella varumärken inom premium- och lyxsegmentet blandas med det bästa 
inom svenskt mode. Egnell förklarar att deras bedömning över vad som är det bästa inom 
svenskt mode givetvis är väldigt subjektiv men hävdar att det finns en röd tråd. De svenska 
modevarumärkena som får möjlighet att öppna en butik i Bibliotekstan ska alla ha ett väldigt 
starkt koncept, en tydlig affärsplan där en internationell expansion ingår och en förhållandevis 
hög prisklass. Dessutom bör marknaden, med andra ord kunden och andra varumärken, se 
varumärket som just ett varumärke och inte en kedja. Sedan Hufvudstaden satte 
etableringsstrategin i verket har de ägnat väldigt mycket tid åt att resa runt till de stora 
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modestäderna för att sälja in Stockholm som stad och därigenom Bibliotekstan som område.

4.6 Intervju - Thomas Brenemark
Mailintervjun genomfördes med Thomas Brenemark, varumärkesstrateg, den 4/5 2013. För 
fullständig intervju se bilaga 5.

Enligt Brenemark finns det ingen allmän definition som bestämmer vad som är en typisk 
flaggskepp- eller konceptbutik. Han menar snarare att det finns faktorer som särskiljer dessa 
butikstyper från varandra och att man kan klassificera dem därefter.

En flaggskeppsbutik är något som ett varumärke väljer att ha som sin spetsbutik. Erbjudandet 
har där satts på sin spets och företaget har gjort sitt yttersta för att visa vad varumärket eller 
konceptet står för. Brenemarks tolkning av en konceptbutik är en butik som innehåller ett eller 
flera varumärken och är utformad efter en tanke eller ett koncept. Han menar att en 
konceptbutik kan utformas efter i stort sett vilka tankar som helst.

Tidigare har det främst varit lyxvarumärkesleverantörer som arbetat med dessa typer av 
butiker, hävdar Brenemark. Han menar dock att trenden bland mindre varumärken som 
öppnar flaggskepp- och konceptbutiker är väldigt tydlig. Han förklarar att det alltid varit de 
större företagen som kapitaliserat på det som redan är fungerande och att de mindre företagen, 
som ofta är nyetablerade, följer de trender som uppstår på marknaden. Att svenska 
modevarumärken använder sig av flaggskepp- och konceptbutiker i Stockholm är enligt 
Thomas Brenemark till följd av möjligheten det skapar att forma framstående butiker. Då 
dessa butiker inte bara är till för försäljning utan även agerar kommunikationskanaler kan de 
startas upp överallt och när som helst, menar Brenemark. Stockholm är en naturlig start och 
vill man sedan starta en till flaggskeppsbutik i till exempel New York, London eller Tokyo har 
man en utgångspunkt att bygga ifrån.

Brenemark tror inte att utvecklingen av flaggskepps- och konceptbutiker har något att göra 
med e-handelns tillväxt utan pekar istället på marknadens förändringar överlag. Till exempel 
har det kritiska ögonblicket för varumärkesleverantörer nu flyttats från stunden innan du går 
till butiken till när du är i butiken. Den centrala delen är nu själva händelsen i butiken istället 
för uppbyggnaden. Butikskoncepten blir alltså ännu viktigare när butiken både agerar 
kommunikationskanal och tillgänglighetskanal. Arbetar man med dessa butikstyper rätt 
stärker det företagets varumärke. Han exemplifierar genom förklaringen:

“Om 100 personer går in i en butik så kanske 20, 30 eller 50 personer handlar något. Det 
intressanta för ett varumärke är vad alla 100 har med sig ut ur butiken. Några har företagets 
produkter i en påse men desto fler har det inte. Vad har de med sig? Och vad har de med sig i 
jämförelse med en läsare efter att ha tittat på annonserna i en tidning?”

Om en konsument besökt en flaggskepps- eller konceptbutik är det sannolikt större chans att 
butiksbesöket lämnat ett större intryck än om butiken enbart är utformad för att tillhandahålla 
en köpmöjlighet för konsumenterna. Med detta resonemang menar han att flaggskepps- och 
konceptbutiker bör bedömas både utifrån hur de levererar ur säljperspektiv och även ur ett 
kommunikationsperspektiv, det vill säga positiv inställning till varumärket i form av attraktion 
och mindre priskänslighet till varumärkets produkter. Minskar kundernas priskänslighet 
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genom dessa butikstyper gör de ett otroligt viktigt jobb, fortsätter han. Varumärken som 
använder sig av dessa strategier och inte blandar ihop begreppen kan tjäna mycket på att låta 
varje butikstyp göra sitt respektive jobb och tala för sig. Marknadens uppfattning kring 
avståndet mellan teori och praktik kan dessutom minska med hjälp av att man kommunicerar 
ut respektive butikstyp.
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5. Analys

I detta kapitel analyserar vi införskaffad empiri och ställer den mot vår teoretiska 
referensram. 

Stockholms kommersiella stadsdelar, Bibliotekstan & SoFo 
Både Bibliotekstan och SoFo är konstaterade butikskluster om man utgår från Porters 
klusterdefinition. Acne och The Local Firm har sina respektive butiker lokaliserade i dessa 
stadsdelar – företagens flaggskeppsbutiker finns i Bibliotekstan och konceptbutikerna är 
belägna i SoFo.

Det har under de senaste åren skett en förändring i Bibliotekstan gällande butikstyper. 
Multibrand-koncept byts ut mot monobrand-koncept och idag finns det en stor strävan för 
svenska modevarumärken att vara belägna där, så många att fastighetsägaren Hufvudstaden 
tvingas säga nej till flertalet av dessa. Bibliotekstan har således blivit ett attraktivt läge för 
företag att öppna flaggskeppsbutiker i. För att få möjlighet att öppna en butik i Bibliotekstan 
krävs det att varumärkesleverantören har en tydlig plan där bland annat en internationell 
expansion ingår. Då flera erkända varumärken i lyxsegmentet idag är en del av Bibliotekstans 
butikskluster går därmed området mot att bli en internationellt erkänd shoppingdestination.

The Local Firm förklarar att det är en betydligt större ekonomisk satsning att etablera sig i 
Bibliotekstan än i SoFo, där utmaningen för en butiksöppning snarare handlar om att hitta en 
butikslokal. Kundmässigt menar Acne att det skiljer sig beroende på vilken stadsdel deras 
butik ligger i. Detta tyder på att det finns en skillnad i kundkrets mellan Bibliotekstan och 
SoFo. The Local Firm menar att deras flaggskeppsbutik besöks av en äldre och bredare 
kundgrupp genom att vara lokaliserad i Bibliotekstan. De ser området som attraktivt och drar 
nytta av butiksklustret. Flaggskeppsbutiken ska även verka som en destination för The Local 
Firm-fans som befinner sig i Stockholm. Företagets konceptbutik är belägen på Södermalm på 
grund av människorna som rör sig där, vilka The Local Firms menar är deras rätta målgrupp. 

Flaggskeppsbutik
Det finns ingen dissonans mellan den teoretiska definitionen av en flaggskeppsbutik och den 
definition respondenterna anger. En flaggskeppsbutik är ett företags första, största eller mest 
framstående butik. Här visas hela sortimentet upp och företagen har lagt ner kraft och resurser 
på att förmedla en total varumärkesupplevelse. Respondenterna förklarar att det som klassas 
som en flaggskeppsbutik är en tolkningsfråga för det enskilda företaget och gränserna för vad 
som är en flaggskeppsbutik har således flytande gränser. Något de är överens om är dock att 
flaggskeppsbutiken är en större satsning både ekonomiskt-, hyres- och imagemässigt än de 
övriga butiker företaget etablerar samt att den ytmässigt är större.

Vidare påvisar både teori och praktik att flaggskeppsbutiken har två roller. Dels agerar den 
försäljningskanal men fungerar även i stor utsträckning som marknadsföringskanal för 
företagen. Respondenterna är enade kring påståendet att en flaggskeppsbutik är det bästa 
sättet att presentera varumärket för en bred kundgrupp och inte endast för varumärkets 
målkund. Detta förklarar en av respondenterna ger företaget vidare möjlighet att öka sina 
volymer som i sin tur ger en ökad omsättning. Flaggskeppsbutikens två huvudsyften är därför 
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att tillgängliggöra och sälja sina varor för att uppnå en ökad omsättning samtidigt som den ska 
marknadsföra varumärket.

Enligt teorin är flaggskeppsbutikens lokalisering är av oerhörd betydelse. Även intervjuerna 
fastställer att detta är en av de främsta faktorerna för denna butikstyp i praktiken. 
Flaggskeppsbutiken syftar som ovan nämnt till att nå en bred kundgrupp och kräver därför en 
lokalisering där många människor rör sig. Att vara belägen i ett butikskluster, som till 
exempel Bibliotekstan eller SoFo, kan därför ge företagen stora fördelar då de tillsammans 
hjälps åt att locka besökare.

En av våra respondenter ser en oro i att flaggskeppsbutiker kan bli till mer av ett tillhåll för 
turister om man aktivt kommunicerar vilken butik som är vilken. Företagen kan på så sätt 
kategorisera kunderna efter vilken butik de vill att de ska tillhöra vilket han menar kan skapa 
förvirring hos konsumenterna när ursprungstanken varit att tydliggöra.

Konceptbutik
Likt en flaggskeppbutik är gränserna för vad som klassas som en konceptbutik flytande och 
beror på företagets interna tolkning av butikstypen. Det finns en större tolkningsvidd kring 
denna butikstyp då den kan återfinnas både som mono- och multibrandbutik vilket breddar 
begreppet ytterligare. Teorin presenterar att en konceptbutik kan tolkas som en butik där ett 
företags underlinje eller en specifik produktgrupp ur deras totala sortiment tillhandahålls. 
Tillika kan det definieras som en butik där ett avsmalnat sortiment presenteras. Fallföretagen 
arbetar med den senare definitionen av konceptbutik i denna studie. Gemensamma nämnare i 
både teori och praktik är att denna butikstyp syftar till att förmedla varumärkets grundpelare 
via utformningen av butiken.

Både Acne och The Local Firm har konceptbutiker som enligt de själva speglar varumärket 
till 100%. Respektive konceptbutik är mindre till ytan och har ett smalare sortiment än 
flaggskeppsbutikerna samt ligger lokaliserade i mer nischade kvarter. Detta är något teorin 
påvisar genom att förklara att konceptbutiken kan ses som en del av en kulturell miljö, vilket 
både Acne och The Local Firms konceptbutiker gör genom att vara lokaliserade i det kreativa 
klustret SoFo där, enligt The Local Firm, “rätt” människor rör sig.

Konceptbutiken kan, om man inte är försiktig, bli någon form av VIP-butik som enbart når de 
kunder som anses viktigare är andra. Detta är dock helt i enlighet med The Local Firms 
strategi då de tydligt kommunicerar ut vilken butik som är konceptbutiken och på så sätt 
lockar in sin målgrupp till just denna butik. Flaggskeppsbutiken ska appellera till alla medan 
konceptbutiken riktar in sig på företagets tänkta målkund.

Marknadsmix / 4P
Produkt
I såväl Acnes som The Local Firms flaggskeppsbutik hittar man deras fullständiga sortiment. 
Deras konceptbutiker är uppbyggda kring ett urval av sortimentet och de menar att det är ytan 
sätter gränserna för produktutbudet i dessa butiker. Därmed skiljer sig inte själva produkterna 
avsevärt i de olika butikerna - allt man kan hitta i företagens konceptbutiker erbjuds även i 
flaggskeppsbutiken. Våra fallföretag arbetar alltså efter devisen att konceptbutiken erbjuder 
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ett axplock av det totala sortimentet och inte en underlinje eller enbart en produkttyp, vilket 
teorin påvisar är ett sätt att arbeta med konceptbutiker på.

Pris
Både Acne och The Local Firm har samma priser oberoende av butikstyp eftersom priserna är 
konstanta. Då flaggskeppsbutikerna erbjuder ett totalt produktutbud, innefattande även de 
mest exklusiva produkterna, tillhandahålls varor med högre priser där vilket medför att det 
återfinns ett bredare spann av priser i en flaggskeppsbutik och ett mindre prisspann i en 
konceptbutik.

Plats
Plats visar sig ha en betydande roll för utvecklandet av flaggskepps- och konceptbutiker. Både 
Acne och The Local Firm förklarar läget som det fundamentala för deras val av 
butikslokaliseringar. Acne menar att då de finns representerade i flera stadsdelar gör detta att 
de täcker upp flera typer av kunder, likt The Local Firm som ser olika typer av kunder i de 
olika stadsdelarna. Även Jonas Larsson förklarar vikten av att vara lokaliserad på en fin och 
bra adress. Detta kan stärka varumärket avsevärt, menar han. Dessutom finns det stora 
fördelar i att vara en del av ett kluster då det kan skapa förmåner för butiken eftersom man 
inte behöver dra lasset själv.  Det krävs till exempel mindre marknadskommunikativa åtgärder 
av en flaggskeppsbutik som ligger klustrad då klustret i sig drar besökare. The Local Firm ser 
en stor fördel i att vara belägen nära andra butiker. Det är bland annat en av anledningarna till 
deras flaggskeppsbutiks lokalisering. Numera finns det en stor efterfrågan från svenska 
varumärkesleverantörer att vara belägna nära internationella lyxvarumärken i Bibliotekstan 
för att stärka sina varumärken. Här ser vi en tydlig koppling till Porters klusterteori, då hans 
teori kring hur ett kluster inverkar i en konkurrens delvis är applicerbar på de kluster som våra 
fallföretag är en del av. Klustren får butikernas produktivitet att öka. 

Acnes val av Norrmalmstorg som läge för företagets flaggskeppsbutik berodde mycket på 
lokalen som väl passade deras ändamål. Rent generellt finns det ingen standard för hur stor en 
flaggskeppsbutik ska vara till ytan i Bibliotekstan. Detta varierar beroende på vilket koncept 
respektive butik erbjuder, men rent generellt brukar normen vara att ju lyxigare ett varumärke 
är, desto mindre yta behöver de. Vi kan konstatera att båda våra fallföretag har större 
flaggskeppsbutiker är deras övriga butiker. Acnes flaggskeppsbutik förhåller sig till exempel 
två till tre gånger större än deras konceptbutiker.

Påverkan
Påverkan har tidigare syftat till att locka kunder till butiken. Det gör det förvisso även nu men 
det kritiska ögonblicket har flyttats från momentet innan kunden kommit till butiken till när 
kunden väl är i butiken. Numera handlar det alltså mer om vad som kommuniceras i butiken, 
snarare än uppbyggnaden till att kunden kommer dit. 

Teorin fastställer att dessa butiker är marknadsföringskanaler i sig själva, något som även 
empirin påvisar. Dessutom menar respondenterna att kommunikation av vad respektive butik 
är i sin tur fungerar som marknadsföring för butiken. Enligt en respondent är användningen av 
dessa begrepp ett verktyg som används inifrån och ut under arbetet med de insatser som 
varumärket ska kommunicera ut. Även The Local Firm ställer sig positiva till att 
kommunicera ut respektive butikskoncept och har gjort detta sedan öppningen av deras 
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flaggskeppsbutik. De menar att både marknadsföringen och försäljningen generellt gynnas av 
denna form av butikskommunikation utåt mot marknaden. Att flera svenska 
varumärkesleverantörer arbetar för att ha butiker i belägna i Bibliotekstan beror den konstant 
pågående marknadsföring det innebär att vara en del av detta kluster. 

Något som skiljer Acnes arbete med dessa butikstyper från The Local Firms är att Acne utgår 
ifrån samma exponeringsmodell i både sin flaggskepps- och i sina konceptbutiker. The Local 
Firm arbetar efter två helt olika inredningskoncept i sina respektive butiker vilket gör att 
exponeringstänket i butikerna skiljer sig åt företagen emellan.

Varumärke - hur detta kan stärkas genom butikerna
The Local Firms flaggskepps- och konceptbutiker har som syfte att stärka deras varumärke. 
Detta är även något som våra övriga respondenter påpekar att dessa butikstyper ska bidra till, 
speciellt en konceptbutik. Att driva en sådan butik ska stärka ett företags varumärke genom att  
tydliggöra erbjudandet för kunden. Det är en stor kostnad att driva såväl en flaggskepps- som 
konceptbutik men med tanke på att dessa butiker fungerar som en så pass stor 
marknadsföringskanal kan kostnaden tillslut komma att gå på företagens 
marknadsföringskonton.

Likt det teorin påvisar står varumärket för flera viktiga aspekter - det kan generera ett 
kundintresse, ge skydd och bidra till butikslojalitet. Enligt empirin bidrar flaggskepps- och 
konceptbutiker även i stor mån till möjligheten att minska kundernas priskänslighet. 
Brenemark menar att företagens varumärken stärks genom den minskade priskänslighet dessa 
butikstyper i många fall bidrar till. Etablering av flaggskepps- och konceptbutiker stärker 
alltså ett varumärke vilket gör att butikslojaliteten förhoppningsvis ökar. Detta betyder att 
varumärkesleverantörerna kommer att generera en högre varumärkeslojalitet hos sina 
konsumenter genom arbetet med flaggskepps- och konceptbutiker eftersom det enbart är deras 
varumärke som presenteras i butikerna. Företag som använder sig av butiksklassificeringarna 
och kommunicerar ur dessa på ett tydligt sätt kan tjäna mycket på detta genom att låta varje 
butikstyp göra sitt jobb och tala för sig.

Om en flaggskepps- eller konceptbutik är lokaliserad på en “fin adress” menar en av våra 
respondenter att detta kan stärka ett varumärke avsevärt. Detta talar också för att varumärken 
kan stärkas av att vara lokaliserade i ett kluster med varumärken de vill associeras med, till 
exempel bland lyxvarumärken i Bibliotekstan. 

5.1 Resultat
Som svar på våra frågeställningar har vi kommit fram till följande;

Varför väljer svenska modevarumärken att arbeta med både koncept- och 
flaggskeppsbutiker i Stockholm?
Företagen vill nå ut till bredare kundkretsar, finnas tillgängliga på fler platser och 
marknadsföra sig själva. Samtidigt möjliggör butikerna en ökning av företagets 
produktvolymer vilket kan innebära att de i slutändan ökar sin omsättning. Det är alltså ofta 
frågan om att man som företag vill expandera och generera mer vinst.
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Viljan att stärka sitt varumärke är också en av anledningarna till arbetet med flaggskepps- och 
konceptbutiker. Dessa butikstyper fyller olika syften och kompletterar varandra snarare än att 
duellera om köpkraft, vilket är en anledning till att ha båda typerna av butiker i samma stad. 
För svenska modevarumärken ses Stockholm som den naturliga starten för dessa typer av 
butiker.

Vad är utmärkande för- och hur skiljer sig en konceptbutik från en flaggskeppsbutik?
Det finns ingen allmän definition för vad som klassificeras som en flaggskepps- respektive 
konceptbutik i branschen. Man kan således säga att gränserna är flytande även om det finns 
tydliga kännetecken för respektive butikstyp. Ytmässigt är flaggskeppsbutiken större än 
konceptbutiken. Dessutom är den lokaliserad i områden där fler människor rör sig i jämförelse 
med konceptbutiken vars lokalisering inte kräver lika stor kundströmning. 
En konceptbutik presenterar en del av ett varumärkes totala sortiment. Det kan handla om en 
underlinje, en specifik produktgrupp eller ett avsmalnat sortiment. Flaggskeppsbutiken 
däremot tillhandahåller ett totalt sortiment innehållande varumärkets samtliga produktgrupper.
Flaggskeppsbutiker är den kommersiella aspekten av ett varumärke och konceptbutiken är 
den kulturella aspekten av ett varumärke. Gemensamt för de båda butikerna är att de fungerar 
som både försäljningskanal och marknadsföringskanal för ett varumärke.

Vad är huvudsyftet med flaggskepp- respektive konceptbutik?
Huvudsyftet med båda butikstyper för en varumärkesleverantör är att sälja och tillgängliggöra 
sina produkter. Butikerna är i första hand därför en försäljningskanal. Men för att sälja 
produkter idag krävs det ett enhetligt koncept och en tydlig kommunikation av detta - något 
som kan möjliggöras genom att skapa upplevelsebutiker. Huvudsyftet för en flaggskepp- 
respektive konceptbutik är därmed också att kommunicera och marknadsföra sitt varumärke 
genom att tillgängliggöra en total varumärkesupplevelse. Målet är att skapa upplevelser, 
känslor och förståelse för varumärket genom butikerna.

Hur arbetar de i undersökningen valda företagen med flaggskepp- och konceptbutiker?
The Local Firm har totalt två butiker med två vitt skilda inredningskoncept i Stockholm. En 
flaggskeppsbutik i Bibliotekstan och en konceptbutik i SoFo. Strategin bakom dessa butiker 
är att framhäva varumärkets fundament och kommunicera ut sin design. Dessutom väljer 
företaget att kommunicera ut klassificeringen av butikstyperna till sina konsumenter via 
diverse medier och använder sig därför av klassificeringen som såväl inre- som yttre 
butiksverktyg. Lokaliseringen av flaggskepps- och konceptbutiken har till stor del att göra 
med de människor som rör sig i respektive område då The Local Firm fokuserar starkt på sin 
målgrupp. 

Acne strävar efter att ha en flaggskeppsbutik i varje storstad för att kunna visa upp och 
erbjuda sitt totala sortiment. Idag har de en uppsjö flaggskeppsbutiker i stora modestäder runt 
om i världen och i Stockholm finns, förutom deras flaggskeppsbutik i Bibliotekstan, två 
konceptbutiker belägna i SoFo respektive PK-huset. Valet av lokalisering berodde främst på 
passande lokaler för ändamålen. Acne har ett tydligt fokus på butikernas utformning och 
erbjuder ett enhetligt exponeringskoncept som inte skiljer sig från respektive butikstyp.
Klassificeringen av dessa butiker är inte något som Acne aktivt kommunicerar ut då företagets 
strategi är att använda det som ett internt verktyg för att tydliggöra för företagets personal.
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De båda fallföretagen arbetar efter devisen att flaggskeppsbutiken ska vara den största av de 
två butikstyperna där det totala sortimentet presenteras. I respektive företags konceptbutik 
tillhandahålls ett urval av det sortiment som flaggskeppsbutiken erbjuder. Företagen ser inte 
sina butiker som enbart försäljningskanaler utan även marknadsföringskanaler. Dessutom 
vidhåller båda företagen att butikerna syftar till att ge besökaren en total 
varumärkesupplevelse.
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6. Avslutande kapitel  
    
I detta kapitel presenteras vår diskussion samt de slutsatser som vi kommit fram till. Det ges 
även förslag till fortsatt forskning.

6.1 Diskussion
Både flaggskepps- och konceptbutiker har som syfte att bjuda besökarna på en 
varumärkesupplevelse. Vi upplever att flaggskepps- och konceptbutikerna mer och mer liknar 
museum eller attraktioner vilket främjar nöjesshopping och på så sätt lockar till impulsköp. Vi 
ser att ett företags priser och produkter, om man bortser från sortimentets uppdelning, är 
oberoende av butikstyp. Det som är utmärkande är platsen och hur den påverkar. Under 
studiens gång har vi sett att såväl teorin som empirin visar ett genomgående platsfokus vilket 
gör att vi upplever att lokalisering är av stor vikt för framgångsrika butiker. Vi ser platsdelen i 
marknadsföringsmixen som det fundamentala för flaggskepps- och konceptbutiker, dels för att 
associeras med rätt värden då platsen i sig fungerar som en ett marknadsföringsverktyg men 
också eftersom man kan dra stor nytta av sina grannar om man till exempel är belägen i ett 
kluster. Detta kan förutom associationsaspekten även öka butikens kundströmning. Ett bra 
område för respektive butikstyp kan stärka varumärket samtidigt som varumärket i sin tur 
stärker området.

Platsen är viktig för både en flaggskepps- och en konceptbutik, men på olika sätt. 
Flaggskeppsbutiker är större till ytan än konceptbutiker och eftersom de ofta är belägna i 
områden där kvadratmeterhyrorna är väldigt höga är dessa butiker en större investering för 
företagen. Det är därför är av största vikt att en flaggskeppsbutik ligger på just en säljande 
plats som drar mycket besökare eftersom man där förväntas sälja volymer och öka sin 
omsättning. Vår uppfattning är med utgångspunkt från detta att flaggskeppsbutiken kräver ett 
område där många människor rör sig, gärna i ett kluster. Det är inte lika stort fokus på 
försäljningen och omsättning i en konceptbutik då det primära där är att få kunden att uppleva 
varumärkets grund. Denna butikstyp har därmed inget definitivt läge och är lättare att hitta 
lokaler till. Detta är också fördelaktigt vid butiksetablering då varumärket snarare kan 
fokusera på att ligga lokaliserat i annorlunda byggnader eller i nya trendiga kvarter nära 
kulturelement som gallerier, klubbar och caféer än att ha konceptbutikerna belägna på 
paradgator.

Bibliotekstan och Sofo är två områden som skiljer sig ifrån varandra. Det är tydligt när det 
gäller allt från arkitektur och människorna som rör sig där till butiksutbudet. Bibliotekstan är 
ett område präglat av anor och tradition medan vi menar att SoFo i jämförelse kan ses som en 
kulturell uppstickare. Det finns helt enkelt tydliga nischar i respektive område - lyx i 
Bibliotekstan möter trend i SoFo. Utifrån detta är vår uppfattning att det bildats ett 
flaggskeppskluster i Bibliotekstan och ett konceptkluster i SoFo. 

En flaggskeppsbutik kommunicerar varumärket lika mycket som en konceptbutik gör. Det 
som skiljer dem åt är att en konceptbutik ofta kommunicerar direkt till målkunden medan 
flaggskeppsbutiken är en attraktion för den stora massan eftersom att syftet är att den ska 
tilltala alla. Det krävs därför mer differentierad marknadsföring för konceptbutikerna eftersom 
de ofta riktar sig till en specifik målgrupp. Dessutom behövs noga avvägd 
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marknadskommunikation för att spegla rätt saker gällande denna butikstyp. Vi tror därför att 
det kan vara farligt att kommunicera för brett när det gäller konceptbutiker - det ska helt 
enkelt inte locka den breda massan så som en flaggskeppsbutik gör. Då en flaggskeppsbutik 
ofta är belägen på en plats med stora kundströmmar behövs inte lika mycket marknadsföring 
av denna butikstyp för att locka kunder dit. Folk rör sig kring butiken och är medveten om 
den oavsett om man arbetar med stor marknadsföringspåtryckning eller inte.

Vi har sedan studiens början antagit att egna butiker stärker företagets varumärke och ger 
högre marginaler. Under studiens gång har vi sett att våra fallföretag arbetar med sina butiker 
för att just stärka sina varumärken. De vill nå samma mål - ett starkt varumärke, men agerar 
ur butiksperspektiv på olika sätt. Vi ser även att företagens strävan efter ett starkt varumärke 
banar väg för framtida utlandsetableringar.

Det kan vara av fördel att kommunicera ut respektive butikstyp till marknaden, särskilt för ett 
litet företag som The Local Firm. För ett mindre företag kan tydlig kommunikation mot kund 
ge ett tydligare varumärke vilket i sin tur ger en konkurrensfördel. Det krävs dock en fin 
balansgång för att inte skapa en tydlig uppdelning som gör att bara vissa känner sig välkomna 
i specifika butiker. Acne väljer att enbart arbeta internt med denna klassificering. Vi anser att 
detta är befogat då deras varumärke är så pass välkänt att det därmed inte kommer påverka 
dem anmärkningsvärt att kommunicera ut respektive butikstyp.

6.2 Slutsats
Vi ser att öppnandet av flaggskepps- och konceptbutiker är ett erkännande och bevis på att ett 
företag nått en viss storlek och framgång. Dessa butikstyper främjar varumärket vilket i sin 
tur med största sannolikhet ökar företagets volymer och omsättning. Att arbeta med dessa 
butikstyper kan internt tydliggöra och hjälpa företaget att skapa en konkurrenskraftigt 
erbjudande för respektive butikstyp. En kommunikation av klassificeringen utåt kan stärka 
varumärket och hjälpa företag att växa vilket kan vara särskilt viktigt för mindre 
varumärkesleverantörer. Trots detta krävs noggranna avvägningar för att bibehålla balansen 
mellan att ses som exklusiva och att ses som exkluderande. Ett för aktivt kommunicerande av 
respektive butikstyp kan istället göra att företaget riskerar att kategorisera sina kunder än sina 
butiker.

Definitionen av en flaggskepps- respektive konceptbutik är flytande vilket i stor utsträckning 
ger företagen kreativt utrymme att skapa en butik i enlighet med sin vision och affärsidé 
samtidigt som man benämner den som en flaggskepps- eller konceptbutik. 
Sammanfattningsvis menar vi att det inte finns några fastslagna krav eller regler för vad 
respektive butikstyp ska innefatta. Trots det ser vi en tydlig röd tråd och kan konstatera att en 
flaggskeppsbutik andas kommersialism och storskalighet medan en konceptbutik innefattas av 
konceptualism och nisch.

6.3 Förslag på vidare forskning
Här presenteras tre förslag på hur man vidare kan fördjupa sig kring det valda ämnet genom 
att genomföra andra typer av marknadsundersökningar - smalare avgränsningar, förändrad 
metod eller förändrad infallsvinkel av studien.

27



Vårt första förslag är en observation av konsumenterna i respektive fallföretags olika 
butikskoncept. Att utföra undersökningen ur ett konsumentperspektiv kan eventuellt bli ett 
underlag som är till hjälp för företagen i sitt framtida arbete med butikerna. Man kan 
förslagsvis räkna besökare i förhållande till faktiska köp. 

Förslag nummer två berör de kunder som handlar i flaggskepp- respektive konceptbutiker. 
Här finns möjlighet att tillfråga de som handlat - vad, hur och varför man konsumerat i 
respektive butik. Detta ligger på så sätt till grund för en kvalitativ analysmodell.

E-handelns påverkan på fallföretagen kan vara en möjlig tredje infallsvinkel. Man kan 
analysera hur mycket av ett företags totala omsättning utgörs av e-handel samt hur detta 
påverkar de fysiska butikerna.
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Bilagor

Bilaga 1: Mailintervju med butikskoordinator Robin Landström, The Local Firm 
- 20/5 2013

Varför är er konceptbutik belägen på just Södermalm?
Bra läge med mycket ”rätt” folk i omlopp där. Blev lite av en tillfällighet också då det är svårt  
område att komma över lokal i. Bra hyresnivå för en första butik.

Varför är er flaggskeppsbutik belägen i Biblioteksstan?
Attraktivt shoppingområde med bra kundströmning. Många andra svenska varumärken som är 
i området gör det lätt för kunden att jämföra resp. sortiment. Vi kan också dra nytta av 
närheten till andra bra butiker. Naturligt område att etablera sig i när man känner att man kan 
bära de kostnaderna. 

Varför väljer ni att kommunicera ut att era butiker är koncept- respektive 
flaggskeppsbutiker?
Konceptbutik: för att folk ska förstå att det är en The Local Firm-butik till 100%
Flaggskeppsbutik: För att det är den främsta av våra butiker med det största sortimentet och 
nyaste inredningskonceptet. 

Varför arbetar ni med både en koncept- och flaggskeppsbutik i Stockholm?
Vi är så pass starka I Stockholm att vi klarar av att ha 2 st.

Hur skiljer sig era flaggskepp- respektive konceptbutiker från varandra?
Konceptbutiken är mindre, lägre hyra samt ngt mindre sortiment.

Vad är strategin bakom er konceptbutik?
Vad är strategin bakom er flaggskeppsbutik?
I båda fallen att skapa en miljö som bidrar till att framhäva märkets fundamentala 
grundinspiration och därmed förstärka stilen på vårt sortiment.

Vad vill ni med er konceptbutik kommunicera ut?
Tillgänglighet, välkomnande och varma värden inom image.

Vad vill ni med er flaggskeppsbutik kommunicera ut?
Nyaste inredningen och än mer konceptuellt byggt. Ett måste för The Local Firm-fans som är 
I Stockholm.

Ser ni klassificeringen av butikerna som koncept- och flaggskeppsbutiker som ett yttre 
verktyg (mot kund), som ett inre verktyg (hjälpmedel för företaget) eller ett verktyg som 
riktar sig till båda parter?
Både och. Vår flaggskeppsbutik är mer centralt belägen och därför dit vi försöker få folk att 
leta sig I första hand.

Skiljer sig sortimentet något mellan er konceptbutik och er flaggskeppsbutik?
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Något mindre sortiment I konceptbutiken.

Skiljer sig butiksytan mellan flaggskeppsbutiken och konceptbutiken nämnvärt?
Ca 20 kvm större I flaggskeppsbutiken.

Skiljer sig exponeringen sig mellan flaggskepp- respektive konceptbutiken?
Totalt. Helt olika inredningskoncept skapar helt olika förutsättningar.

Skiljer sig era kunder koncept- och flaggskeppsbutikerna emellan?
Vi når en äldre och bredare kund I vår flaggskeppsbutik pga. Läget.

Vad anser ni vara den största fördelen med en konceptbutik?
Vad anser ni vara den största fördelen med en flaggskeppsbutik?
I båda fallen: Marknadsföring och försäljning. 

Varför väljer ni att klassificera era butiker genom begreppen koncept- och flaggskepp?
Se ovan!

När började ni med detta?
När vi byggde butik nr 2 bestämde vi oss för att göra uppdelningen som sådan. Viktigt att 
poängtera att flaggskeppsbutiken är en mycket större satsning när det gäller pengar, hyresnivå 
och image. 
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Bilaga 2: Mailintervju med retailchef Marie Nordin Gahn, Acne - 17/4 2013

Har ni en flaggskeppsbutik i Stockholm? Om ja, vilken?
Ja, flaggskeppsbutiken ligger på Norrmalmstorg 2.

Varför är den belägen på just denna plats?
Lokalen och läget passade bra för vårt behov

Har ni en konceptbutik i Stockholm? Om ja, vilken? Varför är den belägen på just 
denna plats?
Ja, Acne har konceptbutiker i PK-huset på Hamngatan och Nytorgsgatan 36 på Södermalm.

Om svaret är JA på de två föregående frågorna;
Varför arbetar ni med både en koncept- och flaggskeppsbutik i Stockholm?
För oss känns det viktigt att representera flera områden i Stockholm. Koncept butiker utgör 
majoriteten av våra butiker, i varje större stad känns det viktigt för oss att ha en flagship butik 
för att kunna visa och erbjuda hela vårt sortiment.

Har ni koncept- och flaggskeppsbutiker i andra länder?
Ja, flaggskeppsbutiker finns även på Øvre Slottsgate 11 i Oslo, Pilestraede 40 i Köpenhamn, 
13 Dover Street i London, 3 Rue Froissart i Paris, 33 Greene Street i New York samt Aoyama 
i Tokyo.
Konceptbutiker finns i tillägg till ovanstående städer även i Göteborg,  Antwerpen i Belgien, 
Amsterdam i Holland, Berlin och Hamburg i Tyskland samt Melbourne och Sydney i 
Australien.

Hur skiljer sig era flaggskepp- respektive konceptbutiker från era “vanliga” butiker?
Koncept butikerna är framförallt mindre

Vad vill ni med er konceptbutik kommunicera ut? 
Vad vill ni med er flaggskeppsbutik kommunicera ut?
Vi vill med båda koncepten erbjuda kunden en upplevelse av oss som varumärke, i flaggskepp 
har vi möjlighet att ta det hela vägen till en helhetsupplevelse av varumärket

Ser ni klassificeringen av butikerna som koncept- och flaggskeppsbutiker som ett yttre 
verktyg (mot kund), som ett inre verktyg (hjälpmedel för personal och huvudkontor) 
eller ett verktyg som riktar sig till båda parter?
Vi utgår från samma grund- strategi när det gäller konceptbutiker och flaggskeppsbutiker. 
Största skillnaden är storlek/möjligheten att visa upp en större del av vår design/kollektion 
samt skapa en helhetskänsla för varumärket i våra flaggskepp, där utrymmet ger oss möjlighet  
att addera element som inte får plats i en konceptbutik. Vårt fokus ligger på konceptbutiker 
som ger en möjlighet att öppna i fler olika typer av lokaler och lägen.

Skiljer sig sortimentet något mellan er konceptbutik och er flaggskeppsbutik?
Våra flaggskeppsbutiker har det bredaste utbudet och dem mest exklusiva produkterna medan 
konceptbutikerna har ett lite mindre sortiment och ett axplock av några av dem mest speciella 
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produkterna.

Skiljer sig butiksytan mellan flaggskeppsbutiken och konceptbutiken nämnvärt?
En flaggskeppsbutik har oftast en yta som är två till tre gånger större än våra konceptbutiker.

Skiljer sig exponeringen sig mellan flaggskepp- respektive konceptbutiken?
Nej, enbart i relation till storlek/bredd på sortiment, utgångspunkten är densamma

Skiljer sig era kunder koncept- och flaggskeppsbutikerna emellan?
Skillnaden beror mer på lokaliseringen av butik än konceptet i sig. 

Vad anser ni vara den största fördelen med en konceptbutik?
Se svar ovan

Vad anser ni vara den största fördelen med en flaggskeppsbutik?
Att vi har möjlighet att exponera fler delar av det vi gör.

Varför väljer ni att klassificera era butiker genom begreppen koncept- och flaggskepp?
Största skillnaden är för att vi internt ska veta, inget vi kommunicerar aktivt

När började ni med detta?
När vi byggde vår första flaggskeppsbutik. 
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Bilaga 3: Intervju med Jonas Larsson, Textilhögskolan - 18/4 2013

Är klassificeringen av butiker som koncept- och flaggskeppsbutiker en internationell 
företeelse?
- “Ja, jag tror det. Man får ju kolla på ganska stora städer, som till exempel London, där man 
har flaggskeppsbutiker ganska centralt, på Oxford Street och där omkring.
Sedan har de ju också då konceptbutiker som är små, runtom till exempel Covent Garden. Där 
kan det finnas en liten butik som inte har hela utbudet utan bara har vissa linjer. Om man 
kollar på London som stad är det en mycket bra jämförelse. På Oxford Street har man de här 
stora flaggskeppsbutikerna och sedan finns det ett ställe som heter Box Park som ligger i 
Shoreditch. Ni kanske känner till det? Där har man väldigt specifika koncept, som NikeID och 
Oakley som kör sina custommade glasögon och Lacoste har sin Live, Puma kör sin 21 days - 
det är väldigt specifika koncept i de butikerna. Så i London kan man säga att uppdelningen är 
ganska tydlig.

Jag funderar ju lite på vad man kallar det... I London, där har man den uppdelningen som vi 
har, man har flaggskeppsbutiker centralt och man har konceptbutikerna kring de andra 
områdena. Det är i alla fall vad jag hört ifrån de vi jobbar med här. Så ja, på första frågan så är 
det nog så, men den är ju alltid flytande och det känner ni ju säkert till.”

Hur ser du på att trenden med att koncept- och flaggskeppsbutiker rör sig mot mindre 
varumärken? Vi har fått uppfattningen av att det gått från exklusiva modehus till 
mindre och mer kommersiella varumärken. Vad tror du detta beror på?
- “Jag tror att om man öppnar en egen butik är det för att man vill bli större. Problemet är ofta 
att när ett varumärke säljer via återförsäljare är det är svårt att kommunicera ut hela sin 
kollektion. Många designers har ett konstnärligt uttryck som de vill få fram. Kan man då inte 
ha hela kollektionen på ett ställe där man dessutom inte får fram det uttrycket man har, vill 
man gärna ha en butik som man kan göra det genom.

Det krävs så klart volymer också för att få en butik att gå runt, speciellt i Stockholm och 
Göteborg då det ofta är i dessa städer man vill vara. Det är kanske knappt ens någon stor idé 
för de flesta att vara i Göteborg, det är Stockholm som är ”det” samtidigt som 
kvadratmeterhyran är helt galen. Plus att man ska ha nyckelavgiften, som ofta är flera 
miljoner bara för att få tillgång till lokalen. Så ja, jag tror att man har olika anledningar.

Jag tror att några också har både en flaggskeppsbutik och en konceptbutik t.ex i Stockholm. 
Om vi tar exempelvis Filippa K, som har några butiker där - flaggskeppsbutiken borde vara 
den som ligger i Bibliotekstan, tror jag. Det har ju också med volymer att göra, att det är ett 
sätt att öka sin volym, alltså sin omsättning. Så det finns flera andledningar till att man har 
flera butiker i Stockholm.

När H&M började med flaggskeppsbutiker fick de kritik för att de hade flera butiker på 
samma gata och de fick höra att det kommer aldrig funka att ha så många. Men det var ju 
jättebra för då gick folk förbi ena butiken och tänkte ”Ah, där är en H&M-butik” och sedan 
tänkte de ”Äh, den var fin men jag köper den inte idag”. Sedan kom de till nästa butik och där 
såg de plagget igen och kunde bara gå in där och köpte då det. Ställer man sig på Sergels Torg 
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ser man väl kring 5 H&M-butiker i olika väderstreck. Jag antar att det är den på 
Drottninggatan eller Hamngatan som är den största. 

Det här med lyxvarumärkena... Jag har inte varit med så länge, så jag måste tänka.
Jag tänker att det kanske är lyxvarumärkena som hade de där butikerna först. Sen är det ju så 
att många små har växt och blivit större. Då vill man ju automatiskt ha en egen butik, 
eventuellt inspirerad av lyxvarumärkenas butiker. Men det är alltid svårt att säga exakt 
varifrån det kommer.
Det kan säkert också ha att göra med att det finns så otroligt många varumärken nu och folk 
måste ta ställning till något och det är svårt att differentiera sig i en butik. Ett plagg bygger ju 
upp butikens kollektion och då kanske man som varumärkesleverantör bara är en liten del av 
en butiks uttryck. Man vill ha butik för att differentiera sig och för att skapa den här livsstilen 
kring sitt märke, då är det ju klart att det kommer ifrån lyxvarumärkena.
Men jag har inte läst någonstans om det eller sett det men jag tror nog att det kommer ifrån 
andra hållet. Att det finns så mycket att välja på för kunderna och därför vill man differentiera 
sig, helt enkelt göra sitt varumärke tydligt.”

Kan arbete med flaggskepp- och konceptbutiker ha något med e-handelns tillväxt att 
göra?
- “Nu har e-handeln ungefär 10%, högt räknat, av modemarknaden i Sverige. Det växer ju 
hela tiden såklart. Jag tror snarare att varumärkesleverantörerna själva funderar på hur de ska 
lägga upp sin internetstrategi, men det har jag ju ingen egentlig aning om. Nu har vi ju Nelly, 
Haléns etc. och jag tror att de flesta varumärkesleverantörer har egen e-handel med samma 
villkor som de vanliga internetbutikerna har. Då får man ju bättre koll på sin leverans 
samtidigt som att man kan leverera i en fin låda med fint papper, skapa den här känslan som 
gör att man kan hålla ihop sitt varumärke längre fram i kedjan. För om man köper något fint 
på Nelly så kommer det att levereras i en Nelly-påse hur man än gör. Det kanske man inte vill. 
Man vill ha den här lyxkänslan som plagget innebär, och det vill man ju få hela vägen till 
dörren.

Jag tror det ingår i hela konceptet hos ett varumärke att ha både butik och e-handel. Sedan 
finns det de som bara väljer att gå över internet, som Trés Bien Shop i Malmö. Dit kan man ju 
komma och titta men deras primära kanal är internet. Men det är svårt att säga, för det har ju 
kommit parallellt att man haft fler och fler konceptbutiker samtidigt som e-handeln har växt. 
Om det finns något samband dessa två emellan, det kan man resonera kring. Men då får man 
nog göra en djupare analys, se på siffror och se om det finns en ko-relation. Man få kolla upp 
handelns utveckling med volymer och det kanske kan bli svårt att få till för er om ni inte läst 
statistisk eller process-styrning, det har inte jag heller nämligen.

Det är nog ett resonemang att utvecklingen har skett samtidigt. Och vad man också kan se är 
att butiker och varumärken har haft ett finger med att utveckla sin internethandel för att möta 
internethandlarnas konkurrens. Och även för att behålla sitt varumärke på internet, för att helt 
enkelt äga sitt internetvarumärke. Sedan tänkte jag på en annan grej - att nu man kan beställa 
saker på internet och sedan hämta ut dem i butiken. Det är ganska många som är övertygade 
över att butiksytan kommer att minska och att man sedan beställer det på internet och provar 
det i butik. Då är de i butiken, experterna, som ska hjälpa till. Detta resonerar man kring just 
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nu. Sedan kommer ju lagret in, och hur man ska göra med hyran. För många företag har ju 
hyror baserade på omsättning i butik. Så när man säljer nåt över internet, och hämtar ut i 
butiken, går det köpet på butikens omsättning eller på företagets omsättning? Detta har man 
haft en massa rättsprocesser kring för ett halvår sedan tillbaka. Det man kom fram till att var 
att om betalningen görs i butik är det en del av omsättningen i butiken, så betalar man det på 
internet och hämtar ut det i butiken hamnar inte på omsättningen hos butiken och höjer då inte 
omsättningen som höjer hyran. Detta är klurigt då många har omsättningsbaserade kontrakt. 
Så det har ju att göra med internethandel, för vad ska man göra sen om det blir så att fler och 
fler ligger på internet? Då minskar butiksytorna och då kan man fråga sig vad man ska göra 
av de ytorna?

Vilka fördelar ser du med att kommunicera dessa strategier utåt mot kund? Det vill 
säga låta kunderna veta vilken butik som är koncept- respektive flaggskeppsbutik.
- “Att man har ett såpass stort varumärke så att man kan ha ett speciellt koncept i en butik och 
säga att ”detta är vår skate-butik”, ”detta är vår snow-butik” och här är en butik där vi har allt, 
vilket i så fall är deras flagship då - jag har inte sett någon som har riktigt gjort det. I Box 
Park, i London, där fattar man att det är ett koncept hos både Oakley och Nike eftersom man 
bara kan köpa en typ av produkt i butiken, men de säger inte specifikt ”detta är vår 
konceptbutik”. Fördelarna kan säkert vara att vissa kunder kanske skulle gilla det för att de 
känner sig bättre pålästa och de vet vilken butik som är flaggskepp och vilken som är koncept 
- att de känner sig delaktiga i varumärket och vet mer. Så att man verkligen säger ”denna 
butik är vår konceptbutik och här säljer vi detta” samtidigt som ”detta är vår flagship och här 
säljer vi allt men här presenterar vi vår kollektion som vi vill se den”, det är väl för att göra 
det tydligare för kunden. Sedan kan jag inte butiksmarknadsföring så bra att jag vet vad 
effekten skulle bli eller kan gissa mig fram till det. Det är mycket möjligt att man förvillar 
kunden genom att säga att ”det här är en sådan butik och det här är en sådan butik”.
Sedan får man tänka på att de flesta kunderna vet inte så mycket i jämförelse med vad folk här 
på skolan vet. Här på skolan kommer alla kunna ge tydliga svar på detta och lägga ut svaren 
som mig. Men de flesta människor är inte så intresserade av mode så att de har tänkt i de 
banorna och därför kanske det är svårt att kommunicera ut det. Om det är någon som gör 
såhär i Stockholm? Ja, det tror jag.

En vän till mig, blev jättebra kompis med butikspersonalen på Filippa K. Så långt så att de 
visste vad han hade hemma och hade koll på hans garderob, det var ett bra säljverktyg. ”Du 
har ju denna hemma, det skulle passa jättebra med den här”. Om man har en påläst personal i 
konceptbutiken har man superservice, flaggskeppsbutiken visar man kanske upp allt mer till 
turister. Men sedan om man ska kommunicera detta? Det kan vara svårt. För då säger man på 
något sätt att ”Du är turist. Du behöver bara titta, köpa och sedan - Hejdå” och till sina trogna 
kunder säger ”Kom hit till vår butik och hälsa på, dig gillar vi”. Det är ju viktigt att alla ska få 
känna sig delaktiga. 

Varför tror du att svenska modevarumärken väljer att ha både en koncept- och 
flaggskeppsbutik i Stockholm?
- “Jag tror att det har ganska mycket att göra med att de vill sälja volymer, de vill får upp 
försäljningsvolymen för sina produkter. Säg att de omsätter 100 miljoner kronor och öppnar 
en butik på 100 kvadratmeter, då måste man fylla på den med 10% ytterligare och då ökar 
man ju sin omsättning med 10% bara för att man har butiken. Av den anledningen vill ju 
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gärna investerare se att man ökar sina volymer och just att öppna butik är ett bra sätt att göra 
detta på. Sedan är det självklart riskfyllt att öppna butik men om man gör all matematik och 
alla undersökningar rätt så kommer man i alla fall få den förväntade omsättningen. Man kan 
ju t.ex. resonera kring ”den gyllene triangeln”, Drottninggatan och Kungsgatan etc. Då är det 
är lätt att räkna på hur många kunder man får in. Jag tror att omsättning är en av de största 
andledningarna, för att få upp volymerna. Ekonomin är väldigt viktig här, man vill tjäna mer 
pengar.”

Tror du att arbete med koncept- och flaggskeppsbutiker stärker företagets varumärke? 
Om ja, på vilket sätt?
- “Det ska ju stärka varumärket att ha en konceptbutik och det gör det väl också. Man har ju 
där chansen att göra det tydligt. Sedan blir det väl en stor kostnad, det kostar mer pengar att 
ha butik och många av adresserna där omkring Norrlandsgatan och Biblioteksgatan är ju 
marknadsföringsadresser. Så då betalar man för att marknadsföra sig där och då lägger man ju 
det på marknadsföringskontot och då blir det ju plötsligt en marknadsföringskostnad. Så det är 
klart att det stärker! Har man lyckats med att ligga på en bra och fin adress då stärker det 
jättemycket och det ser man om man tittar på alla lyxvarumärken, som vill ligga klustrade 
tillsammans, nära varandra. Och sedan vill ju H&M vara däremellan.
Lyxvarumärkena börjar till och med bli beroende av H&M eftersom de suger så stora 
strömmar av människor. Alla gallerior måste ju ha H&M, får man inte in H&M är det kört - 
H&M måste vara där! Sedan kommer väl Nilson-gruppen och även butiker som Carlings och 
Cubus. Alla de där retailgrupperna måste ha sin butik där. Och så kommer folket vilket gör att 
småbutikerna kan sprida sig runtomkring där. I regel är det de här nyckelbutikerna som alltid 
måste finnas. Tänk vilket ansvar modebutiken har i en stad, för att en stad ska leva. I detta 
fallet är det ju väldigt stort. 
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Bilaga 4: Intervju med Henrik Egnell, Hufvudstaden AB – 14/5 2013

Har du lagt märke till att fler och fler svenska modevarumärken öppnar 
flaggskeppsbutiker i området Bibliotekstan?
Ja, det har vi märkt. I takt med att flera internationella ”superbrands” har etablerat sig, har 
intresset ökat även för svenska varumärken. Vi tvingas idag säga nej till många varumärken. 
Många av dem är svenska.

Tror du detta är ett sätt att följa internationella lyxvarumärkens fotspår?
Delvis. Tror främst att man vill ligga i samma område som starka internationella varumärken 
för att få ta del av det kundflöde- och på grund av marknadsföringsskäl. Sedan tror jag att de 
gärna vill ”sola sig i glansen” bland de stora lyxdrakarna. Det är dock inte ett led att gå mot 
lyxbranschen. Det är trots allt en väldigt stor skillnad på prisnivån för produkterna.
   
Vad har det skett för utveckling kring flaggskeppsbutiker i Bibliotekstan?
På fyra år har vi på Hufvudstaden bytt ut 50% av våra hyresgäster. I de flesta fall har det 
betytt att vi har bytt ut multibrand koncept mot monobrand koncept. Vi äger för övrigt 75 % 
av området.  

Arbetar ni på Hufvudstaden på något sätt för att främja just svenska varumärken i 
Bibliotekstan?
Vi har en medveten strategi att blanda starka internationella varumärken inom premium- och 
lyxsegmentet tillsammans med det bästa inom svenskt mode. Vår bedömning över vad som är 
det bästa inom svenskt mode är givetvis väldigt subjektivt. En röd tråd vi har för de svenska 
varumärkena är att de ska ha ett väldigt bra koncept, en tydlig affärsplan där även en 
internationell expansion ingår, en högre prisklass och att marknaden (kunden och andra 
varumärken) ser varumärket som ett varumärke och inte en kedja.

Finns det någon tumregel för hur stor butiksyta en flaggskeppsbutik har i 
Bibliotekstan?
Nej. Väldigt olika beroende på koncept. En tumregel är dock att ju lyxigare ett varumärke det 
är- ju mindre lokal behöver de. Tänk Zara vs. Stella McCartney.

Hur går det till vid planering och projektering av flaggskeppsbutiker i Bibliotekstan? 
Hur delaktiga är ni i detta arbete?
Sedan vi satte etableringsstrategin i verket har vi ägnat väldigt mycket tid åt att ha rest runt till 
de stora modestäderna och sålt in vår idé, Stockholm som stad och Bibliotekstan som område. 
När det gäller själva butikerna är vi ett bollplank till varumärkena när det gäller utformning av 
lokal då vi ofta är delaktiga i den ganska omfattande bygglovsprocess som ofta finns när det 
gäller internationella varumärken. När det gäller design, inredning, anställning av personal är 
vi inte delaktiga. 
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Bilaga 5: Intervju med Thomas Brenemark, varumärkesstrateg – 4/5 2013

Övergripande svar: Det finns ingen vedertagen nomenklatur som gör att man kan säga vad 
som ÄR det ena eller andra, men jag ska ge er min uppfattning om vad som särskiljer det ena 
och det andra.

Vad är en konceptbutik?
Det är en butik som är formad efter en tanke, ett koncept. Den kan innehålla flera 
varumärken. Tänk ’Naturkompaniet’ eller ’löpargrottan’ eller ’Jeans Heaven’ eller likn. 
Butiken kan utformas efter i stort sett vilka tankar som helst. Restauranger är ett bra exempel 
på konceptbutiker, som sportsbars till exempel. 

Vad är en flaggskeppsbutik?
Det är en butik som antingen ett ’koncept’ eller ett varumärke har som sitt flaggskepp/
adelsmärke/sin spetsbutik. Där man tagit i till sitt yttersta för att visa vad konceptet eller 
varumärket vill och kan stå för.

Är klassificeringen av butiker som koncept- och flaggskeppsbutiker en internationell 
företeelse?
Nej inte vad jag vet , men när man talar om det i de enkla självklara termer jag gör ovan så 
brukar det inte vara något problem att förstå varandra. Det vill säga ‘inifrån och ut’ när man 
ska planera och prioritera sina insatser kan konsulter och affärsdrivare förstå varandra om 
konsulterna är begåvade med att kunna sortera i begreppen. (något inte alla kan men fler än få 
fixar det)

Hur ser du på att trenden med att koncept- och flaggskeppsbutiker rör sig mot mindre 
varumärken? Vi har fått uppfattningen av att det gått från exklusiva modehus till 
mindre och mer kommersiella varumärken. Vad tror du detta beror på?
En självklar trend, samtidigt som det inte är en trend utan är som det alltid varit. Marknader 
flyttas alltid av de mindre nya medan de större kapitaliserar på det som redan är känt att 
fungera. Idag när de mindre har möjlighet att via Internet – både som tillgänglighetskanal för 
försäljning och som synlighetskanal via bloggare och andra som kan driva kännedom – nå det 
som bara de större hade kraft att göra tidigare, så finns en ny mekanik. Det som alltid skett = 
nischer utforskar det nya, har nu helt andra möjligheter att nå bred synlighet och även 
affärsgenomslag då man kan handla på nätet.

Kan arbete med flaggskepp- och konceptbutiker ha något med e-handelns tillväxt att 
göra?
Ja och nej. Det har sannolikt med den förändrade marknadsföringsvärlden att göra. Nu sker 
alla kontakter samtidigt och det är svårt att styra utvecklingen genom att köpa breda medier 
sedan gå tätare och tätare. Allt detta betyder även att det viktiga ögonblicket flyttats från 
’Innan du går till butiken’ till ’När du är i butiken/när dina kompisar är i butiken’. När den 
viktiga storyn är det som händer istället för den story du kan bygga innan något sker > då blir 
butiken viktigare > då blir ditt butikskoncept en viktigare kommunikationskanal och inte bara 
en tillgänglighets/försäljningskanal.
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Vilka fördelar ser du med att kommunicera dessa strategier utåt mot kund? Det vill 
säga, låta kunderna veta vilken butik som är koncept- respektive flaggskeppsbutik.
Det du gör är sant. Det finns inget avstånd mellan retorik och verklighet. Du för dina 
argument i bevis varje sekund. Den här situationen har bra restauranger alltid befunnit sig i, 
där du inte kan heta La Bamba och servera köttbullar och ärtsoppa med fläsk och vara en 
tydlig mexikansk konceptkrog.

Varför tror du att svenska modevarumärken väljer att ha både en koncept- och 
flaggskeppsbutik i Stockholm?
För att ge sig själva chansen att forma bra butiker som även är en kommunikationskanal 
(konceptbutiker) som de sedan kan starta upp överallt, när som helst.
Detsamma gäller flaggskeppsbutikerna. De kan måste (borde) ha minst en flaggskeppsbutik. 
Stockholm är en naturlig start. Vill man sedan starta en till flaggskeppsbutik (i NY, i London, i 
Tokyo eller var det nu kan vara) så har man ett benchmark att utgå från.

Tror du att arbete med koncept- och flaggskeppsbutiker stärker företagets varumärke? 
På vilket sätt?
På ett självklart sätt. Om man gör rätt. Om 100 personer går in i en butik så kanske 20, 30 
eller 50 handlar något. Det intressanta för ett varumärke vad alla 100 hr med sig ut från 
dörren. Några hade produkter men desto fler har ingen påse i handen. Vad har de med sig? 
Vad har en läsare med sig efter att ha tittat på annonserna i tidningen? Rimligen borde ett 
butiksbesök gjort större intryck än en annons. Har det gjort det? Ja, om man varit i en 
konceptbutik eller flaggskeppsbutik är det rimligen större chans än om butiken ’bara’ är 
utformad för att tillhandahålla köpmöjlighet för produkterna.

Det här resonemanget ger att K-butiker och F-butiker ska bedömas utifrån hur de levererar 
både ur ett avslutsperspektiv – säljet - och kommunikationsperspektiv - mer positiv inställning 
till varumärket, mer attraktion till varumärket, mindre priskänslighet för varumärkets 
produkter – och om butikerna kan hjälpa till att minska priskänslighet är de med all säkerhet 
en konceptbutik och eller flaggskeppsbutik och gör därmed ett otroligt viktigt jobb. Ett jobb 
som är helt skilt från det jobb man vill att tex en outlet-butik ska göra.  OBS. de som gör sin 
hemläxa ordentligt och inte gör en gulash på alla begreppen kan få mycket bra utväxling på 
att låta varje butiksutformning göra sitt respektive jobb på optimalt 
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