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Fokus ger resultat
src:s erfarenhet är att det är utanför boxen som man 
uppnår de mest innovativa och kreativa idéerna. För våra 
uppdragsgivare skräddarsyr vi därför strukturerade trend-
spaningsresor inom ett fokuserat område och vi garanterar 
att metoden ger resultat. 

Långt bort eller nära
I större utvecklingsprojekt är en fokuserad trendspanings-
resa ofta en riktigt bra plattform. src har de senaste åren 
hämtat inspiration i t.ex. New York, London, Barcelona 
och Paris. Städer där man på bara ett par dagar kan få koll 

Står ditt företag i startgroparna med att ta fram ett nytt butikskoncept, en kreativ 

kampanjidé, en nytänkande exponeringslösning eller kanske en ny produkt? Då är det  

en bra idé att börja med en skräddarsydd och relevant trendspaning. 

SCANDINAVIAN RETAIL CENTER

på trenderna inom internationell retail. 
 Men vi vet också att butikskoll är minst lika viktigt i 
vardagen. Därför besöker vi löpande de senaste etable-
ringarna inom dagligvaruhandeln runt om i landet, likväl 
som vi spanar in de senaste konceptbutikerna i fackhandeln 
eller testar lösningar i butiken runt hörnet. 

Vill du bli inspirerad? 
Låt oss komma och berätta om de senaste trenderna och 
om hur dessa påverkar din bransch. Eller hör av dig om ni 
är intresserade av att genomföra en skräddarsydd trendspa- 
ningsresa med ett fokuserat syfte och garanterat resultat. 

Trendspaning 
som ger försprång

02  SRC TRENDSPANING
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et är inget konstigt att klädkedjorna har starkt konceptuella 
butiker, samarbetar med ledande designers eller packar in 
sina relativt billiga varor i exklusivt emballage. Ingen skruvar 
oroligt på sig när restaurangen serverar en enkel pasta för 
under hundralappen, på en bordsskiva av carraramarmor. 
 Dagens shopper är både ambivalent och kompetent, och har 
inga problem att kombinera låg prisnivå med hög designnivå. 
Det gäller oavsett bransch, alla typer av målgrupper, i fackhandel 
såväl som i dagligvaruhandel. Därför undrar man varför så 
många butiker, och förpackningarna i hyllorna i desamma, 
fortfarande nöjer sig med medioker retaildesign. Det är hög 
tid för handelns aktörer att inse att ”antingen eller” har blivit 
”både och”. 
 När src fick uppdraget att utveckla citygross nya koncept 
m.a.t. var ambitionen att inte låta det låga priset påverka 
butiksupplevelsen. Och svensk dagligvaruhandels nya kedja 
har en gång för alla bevisat att det inte behöver kosta mer att 
göra det bra. 
 I en tid när branscher korsbefruktas och bibliotek, destina-
tioner och tjänsteföretag börjar tänka retail, kommer det att 
ställas hårdare krav på platsen där du fysiskt upplever varu-
märket. Nya aktörer kommer in med nya friska ögon. Och 
lita på att de kommer att ta ut designsvängarna i butiken, 
trotsa traditionerna, korsa branscher och våga utmana! Håll 
koll på de onlineaktörer som öppnar butiker och rockar loss 
mot alla retailnormer. De aktörer som knäcker koden lär få 
ett rejält försprång i konkurrensen. Tiden är mogen, och det 
är definitivt shoppern också. 
 Det handlar förstås inte bara om yta. Vad som är snyggt är 
subjektivt och egentligen helt ointressant. Men i en väl genom-
tänkt och relevant design finns hjärta, omtanke och  förståelse 
för shopperns behov. 
 I det här numret av src News finns många goda design-
exempel byggda på shopperinsikt. 
 Tyck gärna till om innehållet – och såklart om designen. Den 
ska ju göra innehållet i tidningen rättvisa, precis som butiken. 

Håll till godo!

Ola Dolck, vd

D
VAD ÄR GOD RETAILDESIGN?
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SRC är en retailbyrå som i mer än trettiofem år skapat butikskoncept och 
kommunikation åt detaljhandelns kedjor och leverantörer. Vi sätter shoppern 
i centrum och skapar lösningar som leder hela vägen fram till köp. Målet är 
alltid att få varumärket, köpupplevelsen och försäljningen att lyfta.
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Retail  &
Shopper
insight

Scandinavian Retail Center. 
Sedan 1981.

ÄNNU MER SRC

Våra Retailtruster är ett unikt forum för erfarenhetsutbyte mellan företagsledare 
och marknadsförare med strategiansvar.
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antverkare besöker ofta olika typer av yrkes-
butiker, ibland flera gånger om dagen, och har 
därför ett lika stort behov av tydlighet, kunskap 
och inspiration som en privatperson. Om inte 

till och med större. Utifrån denna insikt bestämde sig tikkurila  
för att uppdatera sina egenägda yrkesbutiker i Sverige och 
samtidigt ge dem ett nytt namn: pro service.  

STÄRK KÖPUPPLEVELSEN

src:s uppdrag blev att ta fram ett butikskoncept som förmedlar 
en stark visuell identitet, lyfter fram produkterna och kampanjer 
på ett tydligt sätt och har ett välplanerat kundvarv som op-
timerar försäljningen. Man ville också ha en plan för hur man 
ska arbeta med fasta ytor såsom entré, kassa, brytstation och 
café. Allt för att skapa ett gemensamt uttryck för varumärket. 

KARTLÄGGNING

Arbetet inleddes med en kartläggning av tikkurilas befintliga 
koncept. src besökte butiker för att dokumentera, samla inspi-
ration och intervjua butikspersonal. Insikterna utgjorde sedan 
en bra plattform under utvecklingsfasen. 

NYTT BUTIKSKONCEPT

Det nya konceptet tar ett helhetsgrepp om butiken, från entrén 
hela vägen fram till kassan. Kundvarvet har blivit mer lättöver-
skådligt, navigeringen mer spetsig och kampanjtorg används 
genomgående för att trigga impulsköp. För att skapa en varmare 
känsla har taket sänkts och utöver att ha en bra allmänbelysning 
har det också klätts med spotlights som kan användas för att 
punktbelysa och säljstyra mot utvalda områden. Det mysiga 
caféet utgör ett bra mervärde där väntande kunder kan slå sig 
ned med en kopp kaffe. 

IMPLEMENTERING

Konceptet implementerades och testades först i två butiker: 
en i Göteborg och en i Stockholm. Efter utvärderingar och 
justeringar implementerar nu tikkurila konceptet i övriga 
butiker. Konceptet kan även komma att användas internationellt. 

BUTIKSKONCEPT 
FÖR PROFFSKUNDER

Den nya butiken är ett verktyg designat 
för att sälja. Den hjälper oss att ge våra 

kunder ännu bättre service.”
Maria Sundqvist Tobiasson, Konceptutvecklingschef på Tikkurila 

’’
H

För färgtillverkaren Tikkurila, med både Alcro och Beckers i sitt sortiment, är 
proffskunder en prioriterad målgrupp. I samarbete med SRC har man utvecklat 
ett nytt butikskoncept för sina yrkesbutiker på den svenska marknaden. Målet 
var att skapa en mer inspirerande och säljande köpupplevelse. 

01. Tydlig navigering och varumärkesskyltning är viktiga delar av 
 butikskonceptet.

02. Färgbaren med brytstation ligger centralt i butiken och omges av 
 öppna ytor. Intill ligger även caféet.

03. Spåren i kassaväggen gör det möjligt att exponera lättköpta impulsvaror. 

01.

03.

02.
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I nära samarbete med Bergendahls Food har SRC utvecklat ett nytt koncept för 
svensk dagligvaruhandel – M.A.T. – med allt ifrån varumärkesstrategi, logotyp 
och kommunikationsplattform till butikslayout, design och inredning. 

EN HELT NY 
MATUPPLEVELSE
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En livsmedelsbutik är en av de mest besökta offentliga 
platserna i ett samhälle. Där spenderar de flesta av 
oss en stor del av vår dyrbara tid. Ambitionen med 
den nya livsmedelskedjan m.a.t. är att skapa en 

upplevelse utöver det vanliga, en mer inspirerande matshopping 
med ett personlig bemötande och service i världsklass. Butikerna 
har en tydlig f ärskvaruprofil, med stort fokus på måltidslös-
ningar. Passionen för mat ska synas, höras och smakas – hela 
vägen från entré till kassa. Utan att det kostar mer för kunden. 
Det något kompaktare formatet, jämfört med city gross, gör 
att kedjan kan etablera sig på andra, mer citynära lägen och 
locka en annan kundgrupp.
 – Anledningen till att vi valde src som partner på den här 
resan var deras samlade detaljhandelskunnande, i kombination 
med deras brinnande engagemang för uppdraget, säger Andreas 
Ericson, ansvarig för Affärsutveckling hos bergendahls. 

M.A.T. FRÅN IDÉ TILL FÄRDIGT BUTIKSKONCEPT I 7 STEG:

1. Research – internationellt och skandinaviskt
2. Varumärkesstrategi
3. Namn, logotyp och grafisk identitet
4. Kommunikationsplattform
5. Butiksdesign
6. Butikskommunikation
7. Uppföljning och kundundersökning

UTVECKLING AV VARUMÄRKESIDENTITET

Arbetet inleddes med utveckling av en varumärkesstrategi. 
Att hitta ett namn, en identitet, en tonalitet, ett grafiskt ut-
tryck och en logotyp. Och inte minst, en relation till storebror 
city gross. Att ta med värdena som finns i det varumärket, 
men ändå ge det nya utrymme att hitta sin egen position. m.a.t. 
är en uppstickare som vågar göra annorlunda. För att manifes-
tera det i den grafiska profilen har logotypen utformats som en 
schablon. Det ger möjligheter att jobba dynamiskt med logo-
typen och sticka ut genom att t.ex. bakombelysa, spraya eller 
brännmärka namnet. Den rustika, ruffa känslan syns också i 
butikens interiör.

BUTIKSKONCEPTET – DESIGN OCH ARKITEKTUR  

I butiken möts kunden av stadens och torgens tuffa industriella 
material som betong, rostfritt, stål och i kombination med 
det varma, naturliga träet. Material och färger i basen har 

OM BERGENDAHLS
Familjeägda Bergendahls Food äger och driver City Gross, landets 
fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja med 33 butiker. 
Bergendahls driver även EKO och samverkar med fristående köpmanna-
ägda butiker inom bl.a. grupperingarna Den Svenska Matrebellen och 
Matöppet. 

City Gross M.A.T. i Helsingborg fick pris som Årets Matinspiration på 
Dagligvarugalan för att de med ”överraskande vackra uppslag skapar 
lust att både laga och njuta av mat”.

medvetet hållits nedtonade, och kryddats med ett rödorange 
golv som tar kunden från entrén in i färskvarudelen. Där har 
en öppen känsla skapats, med högt i tak och låg inredning. 
En genomtänkt belysning – nedpendlat i kombination med 
spottar – skapar rumskänsla och en atmosfär som lyfter fram 
produkterna i de olika avdelningarna. 

OLIKA AVDELNINGAR, OLIKA KARAKTÄRER 

En grundläggande del i konceptet är att skapa olika världar 
i en och samma butik. Nära, personligt och lokalt är viktiga 
ledord för varumärket. Utformningen av butiken är inspirerad 
av en saluhall med individuella specialistbutiker. En känsla som 
också avspeglas i kommunikation, material och belysning. På 
m.a.t. ska kunden få känslan av att gå till den lokala bagaren, 
slaktaren eller frukt- och grönsakshandlaren på hörnet. För  
att uppnå det har de viktigaste avdelningarna fått unika  
skyltar: Köket, Bageriet, Middagshjälpen, Deli, Köttmästeriet, 
City Gott och Frukt & Grönt. Material och färger följer  
den övergripande profilen för m.a.t. Det ger en dynamisk 
helhetsupplevelse samtidigt som det finns ett släktskap mellan 
de olika ”butikerna” och deras skyltar. 

01. Stora glaspartier ger god insyn i butiken och ett välkomnande intryck.

02. Frukt & grönt-avdelningen visar ett helt nytt sätt att presentera varorna.  
 Miljön är enkel och rustik med mycket ljusinsläpp.  

03. Delin är hjärtat i butiken med manuell köttavdelning och egen tillagning  
 av delikatesser och måltidslösningar.

04. Bageriet och stenugnen är väl synligt för kunden och sätter sin prägel  
 på hela avdelningen. Det ska inte råda något tvivel om att här finns det  
 butiksbakat bröd som är bakat från grunden.

01.

03.

02.

04.



apyrus office är Sveriges 
ledande grossist av kontors-
papper och förbrukningsvaror 
inom kontorsvaruhandeln. 

Med enkla medel ville man ta ansvar för 
hela värdekedjan och hjälpa sina partners 
till ökad lönsamhet. I samarbete med 
src tog man därför initiativet till en roll 
som kategorikapten inom tre utvalda 
kategorier: kontorspapper, hygienpapper 
och städ. 
 – Ambitionen var att lyfta kontors-
varuhandeln till en ny nivå och få  
butikerna att se ut och hanteras som 
butiker snarare än lagerutrymmen,  
säger Andreas Hjalmarsson, Key  
Account Manager på papyrus office. 
 Lösningen blev ”Papyrus Paletten”
– en konceptplattform för butiker 
innehållandes allt ifrån inredning an-
passad efter kategorin, säljutbildningar 
för butikspersonalen samt redskap för 
att hantera frågor om sortiment, pris- 
och produktinformation, kampanjer, 
navigering och mycket mer.   

BUTIKSTESTER GAV RESULTAT

Konceptet testades i samarbete med ut-
valda kedjor och resultatet lät inte vänta 
på sig. papyrus office fick en plattform 
för att påverka och driva sina kategorier 
i butik samtidigt som butikssäljarna 
fick ett bra stöd – inte minst i dialogen 
med kunderna. Som följd kunde man 
konstatera att såväl omsättningen som 
lönsamheten ökade inom samtliga test-
kategorier. 

P
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KATEGORILYFT I 
KONTORSVARUHANDELN

När Papyrus Office ville utveckla säljkraften för butiker inom kontorsvaruhandeln, 
var utmaningen att gå från lagerexponeringar till en mer säljande butiksupplevelse. 
Tillsammans med SRC tog man fram ett kategorikoncept med fokus på tydlighet, 

inspiration och givetvis försäljning. 

01. Papyruspaletten erbjuder verktyg för att   
 skapa en säljande butik.  

02. Tydlig navigering i hyllan vägleder och 
 driver köpprocessen framåt. 

01.

02.

12  SRC CATEGORY MANAGEMENT
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Category management  
som gör skillnad för shoppern

Även om Category Management idag är ett etablerat  
begrepp, kan man fråga sig hur många initiativ som  
verkligen levererar värde för shoppern. I SRC:s modell  
för kategoriutveckling ligger 100% fokus på förändring 
och effekt i butik.

är Category Management lanserades på 
80-talet var det en branschgemensam 
process för samarbete mellan handel och 
leverantörer. Syftet var att driva katego-

rier mot ökad lönsamhet och försäljning genom att i hela 
värdekedjan fokusera på att skapa värde för shoppern. 
 I src:s modell för kategoriutveckling har vi fokus 
på vilken förändring vi vill att shoppern i butik ska 
uppleva. Vilken effekt vill vi uppnå i beteende och 
självklart i försäljning och lönsamhet? Därefter anpassas 
såväl faktainsamling som process efter den målbilden. 

N src har genomfört en stor mängd kategoriprojekt inom både 
dagligvaruhandeln och fackhandeln. Alltid med 100% fokus 
på förändring och effekt i butik. Har man det perspektivet så 
blir processen betydligt enklare och målet blir konkret och 
engagerande för alla involverade. 
 Även om processen är förenklad – så är den inte desto 
mindre utmanande. Att göra skillnad, förändra en kategori, 
shopperns och personalens beteende i butik, är inget man gör 
lättvindigt. Självklart bygger src:s modell för kategoriut-
veckling alltid på djup insikt om kategorins drivkrafter och 
shopperns beteende i butik. 

Kategorikoncept i butik - olika nivåer

1.
Segmentering 

& space principer

0.
Avdelningens 

placering i 
kundvarvet

2.
Navigering 

& vägledning

3.
Atmosfär i 

avdelningen

4.
Inspiration 

& aktiviteter i 
avdelningen

5.
Kampanjplatser, 

sekundära 
placeringar
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nternationellt finns bra exempel på nischade godis- 
butiker som jobbar med mer inspiration, livsstil och  
tydlig tonalitet. Sortimentet uppfattas som bredare och 
mer intressant. Det är en roligare upplevelse helt enkelt, 

säger Carolina Malmros, affärsutvecklare på bergendahls 
food. Med ett annorlunda och spännande sortiment, cross- 
overförsäljning i form av bland annat kalastillbehör, ville vi 
utveckla en konfektyravdelning som inte liknar någon annan  
i svensk dagligvaruhandel.

STADEN DÄR DET GODA BOR

city gott föddes och tillsammans med src tog så småningom 
en hel stad form. En stad där man mycket väl kan tänka sig 
att Willy Wonka och Krakel Spektakel strosar arm i arm på 
gatorna. 
 Varje segment i avdelningen är en butik i staden. Stadens 
silhuett avtecknar sig i toppen av hyllsektionerna. Ovanliga 
och lekfulla exponeringslösningar har varit en viktig ingrediens i 
konceptet. Som alla städer med självaktning finns här en vacker 
fontän på torget, stadsbussar och vägvisare. När man träder in 
genom stadens portar blir vem som helst barn på nytt. 

Kedja tar initiativet 
i godiskategorin 

HÄRLIGT, HÄRLIGT, MEN…

En logotyp med bett, en palett av många och glada färger, 
mönster och lekfulla illustrationer bidrar till att skapa en av-
delning som är svår att motstå. Att utveckla en ny, spännande 
konfektyravdelning gör man förstås inte utan vinstintresse, 
men att locka till en ökad godiskonsumtion väcker också tankar 
kring hälsa och livsmedelsbranschens ansvar: 
 – Det har varit viktigt för oss att ha ett ansvarstänkande  
i utvecklingen av konceptet. Att äta godis är gott och roligt, 
det vill vi inte neka någon, men det är viktigt med balans.  
Att t.ex. erbjuda små påsar vid sidan av stora. Och att det 
faktiskt går att välja den ”godisfria vägen” till kassorna, utan 
att passera genom stadsportarna till city gott, säger Carolina 
Malmros. 

Konceptet implementeras fortlöpande i bergendahls butiker. 
Responsen från både kunder och butiker har varit mycket 
positiv, och även försäljningen pekar upp: butiker med det nya 
konceptet har visat en omsättningsökning på uppemot 35 %.

01.

02.

01. Avdelningen utgör en tydligt avgränsad yta, där både utformning 
 och uttryck skiljer sig från den övriga butiken. 

02.  Konceptet innehåller flera lekfulla exponeringslösningar som träd,  
 hussiluetter och en himmel med vita moln. Ovanliga och lekfulla   
 exponeringslösningar, som enkelt går att förändra, har varit viktiga  
 ingredienser i konceptet.

När det gäller inspiration och upplevelser finns det en del att önska 
i konfektyravdelningarna i svensk dagligvaruhandel. Produkter kommer och går, 
men avdelningens utformning består. En kategori som i sig har många positiva 

värden verkar ha lämnats lite åt sitt öde och exponeras som vilken kolonial kategori 
som helst. Bergendahls Food bestämde sig för att ta initiativet och starta ett 

uppror mot tråkiga godisavdelningar! 

I
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nom loppet av bara ett par år har Emporia öppnat, och 
både Triangeln och Caroli har renoverats och nyöppnats 
i Malmö. Det innebär att kampen om Malmökunden har 
hårdnat. Då gäller det att vara tydlig med sin position för 

att ta plats på marknaden.

NYA MOBILIA

När mobilia nyöppnade hade de historiska byggnaderna som 
tidigare varit textilfabrik byggts samman med moderna lös-
ningar till ett nytt spännande handelskoncept. Totalt finns idag 
113 butiker, caféer och restauranger på mobilia, men också 
bostäder. Med nyöppningen har mobilia påbörjat en resa från 
traditionellt köpcentrum till modern stadsdel. 

VIKTIGA INSIKTER 

En viktig ingrediens för att mobilia ska bli en framgångsrik 
handelsplats, är att butikerna på olika sätt får vara delaktiga  
i utvecklingen. För att se deras perspektiv på mobilias 
utmaningar och komma närmare vardagen, hade src under 
uppstarten ett pop-up-kontor på MOBILIA. src har också 
identifierat de drivkrafter och värderingar som finns hos både 
befintliga och möjliga kunder, för att förstå vad det är som 
gör mobilia unikt och intressant att besöka. Idag räcker det 
inte med att erbjuda flest butiker, ha öppet längst eller att vara 
störst. Det är många värden, både rationella och emotionella, 
som styr kundens upplevelse av besöket. 

CENTRUMUPPLEVELSEN

Att parkeringen fungerar, att det är enkelt att hitta, och att det 
finns annan service att tillgå är några viktiga drivkrafter i valet av 
köpcentrum. Men också hur atmosfären är i centrat, vilka aktivi-
teter som erbjuds och vilka andra kunder som är där och handlar. 
Tillsammans med fastighetsägaren Atrium Ljungberg har src 
tagit fram en plan på hur centrats miljöer kan utvecklas. Det 
handlar bland annat om att förtydliga navigeringen, att ge 
centrat ett enhetligt grafiskt uttryck, att se över hur kund-
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 Från 
KÖPCENTRUM 
    till STADSDEL

I Malmö, liksom i många andra städer, har konkurrensen mellan  
köpcentrumen ökat kraftigt. SRC har fått uppdraget att skapa en ny  

plattform, förhöja upplevelsen på plats och att genomföra all marknads- 
kommunikation för handelsplatsen Mobilia i Malmö. 

Med hashtaggen #mermalmö har Malmöborna bjudits in att skapa ett levande 
konstverk på Mobilias torg. Mer än 2000 bilder har taggats.

I

SCANDINAVIAN RETAIL CENTER

flödena kan förbättras och hur man kan göra torget mellan de 
två huvudbyggnaderna till en levande mötesplats.

MER MALMÖ

Parallellt med de projekt som handlar om centrumupplevelsen 
har src också arbetat fram en varumärkesplattform för mobilia. 
Med positioneringen ”Mer Malmö” ska mobilia skapa en stark 
position i konkurrensen med övriga köpcentrum. Kommu-
nikationen bygger på att man på mobilia möter många av de 
kontraster som man också möter i staden. En lång historia, en 
central geografisk placering och en bredd i både sortiment och 
kundstruktur gör mobilia till ett Malmö i miniatyr.  

GAMMALT MÖTER NYTT

Historiska bilder från fabriken och vyer över dagens Malmö, 
tillsammans med kollage av textiler. Så väver man samman 
mobilias historiska arv som textilfabrik med samtida kultur-
uttryck och den moderna stadens mångfald. Arvet från textil-
fabrikens dagar märks idag tydligt i P-hus och runt torget.  
Färgstarka tyger och mönster med folkloriska influenser hjälper 
till att befästa positionen ”Mer Malmö”. 

STRATEGISKT OCH TAKTISKT

Två varumärkesbyggande filmer driver den positionerande 
marknadsföringen, tillsammans med ett antal strategiskt  
placerade utomhustavlor. 
 I src:s uppdrag ingår också att löpande ta fram taktiska 
aktiviteter och kommunikation som driver besök till centrat. 
En väl avvägd mix av strategiska och taktiska kanaler skapar 
maximal synlighet och effekt i de lokala medierna.
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Scanna QR-koden med din 
smartphone för att komma 

direkt till filmen.

DJ ILIR 
DJ STICKY BOMB

 THE CAMTWISTERS

 ANDREAS WEISE-KÖREN

 DEATH 
RAY    
BOOT

GÖKBOET JAZZTRIO

SIMON ANDERSSON BAND

HELSINGBORGS MARIMBA BAND

PIANIST KATHERINE SILVERIO

DJ JESUS / DJ JUNIOR / DJ I-TOD / DJ MARTIN GUSTAVSSON

TESTA GOKART — GOKART CITY / VÅRDA BILEN — KENNETHS DÄCK
SE HELA PROGRAMMET PÅ MOBILIA.SE

M E R  M A L M Ö

PASSA PÅ ATT VARA LITE TYSK!
Fotbollsfest på Mobilia under VM-helgerna 14/6 –13/7. Se hela programmet på mobilia.se

01.

03.

02.

01. Kontraster var temat för en varumärkesbyggande kampanj. 
 Kontraster som man möter i Malmö - och på Mobilia. Filmerna 
 spann vidare på samma idé: att visa oväntade kombinationer som 
 inte krockar utan lever sida vid sida.

02. Garagekampanjen skulle lyfta fram Mobilias många parkerings- 
 möjligheter. Under en helg fylldes Mobilias parkeringshus av välkända  
 lokala DJ:s och artister. Det fanns möjlighet att få däcken på sin bil  
 kontrollerade och att testa gokart.

03. I kollage av brokiga, färgstarka tyger möts dagens position och 
 byggnadens historia som textilfabrik. Det textila manéret åter- 
 kommer i mer permanent inramning i p-hus och på utomhustorget.

04.
Fotbolls-VM i Brasilien firades med fest på 
Mobilia. På temat ”Var lite mindre svensk!” 
uppmanades besökarna att plocka fram sina 
tyska och brasilianska sidor, och heja på ett 
nytt lag. Sverige gick ju tyvärr inte till slutspel 
den gången, men här var det ingen som dep-
pade för det. På torget och inne i husen kunde 
man ladda upp inför kvällens matcher med 
olika aktiviteter på temat fotboll. Kampanjen 
syntes brett i media - på billboards, stortavlor 
och i annonser. 
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Erfarenhetsutbyte 
på hög nivå

Att vara företagsledare innebär ett stort ansvar och 
kan ofta vara en ensam position. I src Retail Truster har 
detaljhandelns ledare ett forum för diskussion utanför det 
egna företaget med en möjlighet att fungera som varandras 
bollplank, i största förtroende, och under full sekretess.  

Fem truster
Den första Retailtrusten startades av src 2001 och blev 
snabbt mycket uppskattad. Konceptet är detsamma idag; 
företagsledare och marknadsförare med strategiansvar träffas 

en gång i kvartalet under en hel dag för att under avslappnade 
former och i förtroende diskutera detaljhandelns, företagets och 
sin egen individuella utveckling, men också framtid och trender. 
 Det finns fem olika truster med inriktning på antingen 
dagligvaruhandel eller fackhandel. Konceptet innebär ett 
ambulerande värdskap där värdföretaget får vara lite extra i 
fokus. Informella möten utan värdskap gör nätverkandet än 
mer värdefullt för deltagarna.
 Kontakta gärna src för mer information om trusterna och 
hur det går till att bli medlem.

SRC Retail Truster är ett nätverk med drygt 65 personer på ledande befattningar 
inom Sveriges dagligvaru- och fackhandel. Sammansättningen av medlemmar 
med olika bakgrund, men med gemensamma utmaningar, gör trusten till en unik 
mötesplats där den som bidrar med sin erarenhet garanterat får mycket tillbaka.

Apoteket 
Ulrika Eriksson, Försäljningsdirektör

Arla Foods Sweden  
Johan Karlström, VP, Head of  
Business Unit CBF
 
Bostik  
Richard Svensson, Marketing  
Manager Northern Europe

Cederroth
Mikael Nordin, CEO
Magnus Gjerulf, Business Manager
Annelie Johannesson, Country  
Manager - Sweden

Cervera
Yvonne Magnusson, VD

Coca-Cola Enterprises Sverige
Susanne Stjärnkvist, Försäljningschef 
DVH/Associate Director Home

Colorama
Fredrik Hansson, VD

Coop Sverige
Fredrik Johansson, Director of  
Nonfood & E-com

Delicato bakverk 
Mikael Lundahl, Försäljningschef

Didriksson  
Johan Ekeroth, CEO

Di Luca & Di Luca 
Per Nilsson, Business Development 
Manager 
Johan Westerberg, Försäljningschef

Direktenbutikerna Scandinavia 
Niklas Lindström, VD

Dometic Holding 
Peter Kjellberg, CMO

Duni 
Robert Dackeskog, Director Business 
Area Consumer

Estrella
Patrik Stockelid, Försäljningschef

Fiskars Sweden 
Daniel Driving, Managing Director

Gekås Ullared 
Christian Henriksson, Varuhuschef

GodEl i Sverige
Pontus Winberg, CEO

Grohe
Jonas Brennwald, Regional vice 
President North-West Europe

Hööks Hästsport 
Richard Kemfors, Commercial Director

Kiviks Musteri 
Thomas Jensen, VD
Sven Ask, Försäljningschef

Lomond Industrier 
Mårten Sundberg, VD

Melitta Nordic
Magnus Persson, Marknadschef

Memira 
Andreas Göthberg, VD

Menigo Foodservice
Jonas Köhler, VD

Nordic Sugar 
Angela Everbäck, Marknadsdirektör

Nyhléns Hugosons 
Magnus Nilsson, VD

OK Västerbotten  
Erica Lundgren, Managing Director

Orkla Foods Sverige  
Jörgen Nilsson, Affärschef 
Ola Lundqvist, Försäljningsdirektör 
Retail Sales
Eystein Mitsem, Supply Chain Director

Orkla Confectionary & Snacks 
Sverige
Henrik Julin, CEO 
Jonny Mattsson, Försäljningsdirektör

 

Probi 
Johan Wahlqvist, Director Marketing  
& Sales - Functional Foods

Pågen 
Anders Carlsson-Jerndahl, Kommersiell 
direktör/VD Pågen Färskbröd AB
Nils Thott, Kund & Kategorichef

Reitan Convenience Sweden
Magnus Carlsson, VD

Rusta  
Meta Persdotter, CCO

Saba Fresh Cuts 
Stefan Grahn, Managing Director 
Fredrik Pettersson, Försäljningschef

Santa Maria 
Johan Sundelin, VD
Henrik Samuelson, Försäljningsdirektör
Jenny Odehn Hejdenberg, European 
Marketing Manager
Kristina Lukes, Marketing & Innovation 
Director

SCA Hygiene Products
Torbjörn Bengtsson, Key Account 
Manager Nordic

Scan 
Petra Blomberg, Försäljningsdirektör

Sia Glass 
Per-Arne Thonäng, Försäljningschef

S-Invest Trading  
Jan Larsson, VD

Skånska Byggvaror
Anders Johansson Eickhoff , VD

Svegro 
Fredrik Ortlieb, Försäljningschef

Svenska Spel 
Magnus Karlsson, Kundchef

Swedish Match North Europe 
Roger Stoltzhammar, Field Operations 
Manager

 

Tactive/Arla  
Tina Stugemo, Interim Consultant - 
Arla Foods amba

Telenor Sverige 
Martin Barden, Försäljningsdirektör 

TeliaSonera Sverige  
Bodil Prising, Director Telia stores
Hans E. Carlsson, Direktör/
ÅF-ansvarig

Tikkurila Sverige
Anna Thelander, Marknadschef  
Skandinavien
Mikael Östbring, Försäljningsdirektör

Urtekram International A/S 
Anders Tengelin, Country Manager 
Sweden

Vagabond International 
Anders Odén, CEO

Valio Sverige 
Claes Enander, Sales Director

Åsa Magnusson
Åsa Magnusson, Affärskonsult 
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edan panduros första butik öppnade i Köpenhamn 
1952 har mer än 100 butiker öppnats i Europa.  
panduro har växt i snabb takt vilket resulterat  
i ökande omsättning för varje år. 

VERKTYG SOM STÄRKER OCH STÖTTAR

Med en slimmad central organisation och en snabb expan-
sionstakt kan det vara svårt att hinna med att föra ut vad 
varumärket står för, men också att ge den support som buti-
kerna behöver för fortsatt framgång och effektivitet i driften. 
Mycket av kulturen, själen och entreprenörskapet sitter i just 
den familj som varit med sedan starten och fortfarande idag 
driver företaget. Svaret blev att skapa en handbok som täcker 
in alltifrån varumärkets värden, butikskoncept till kassarutiner 
och ordning i fikarummet.

Skapandet av en 
butikshandbok ökar värdet på 

bolaget och varumärket.”

BUTIKSHANDBOKEN ANVÄNDS SOM STÖD VID: 

•  nyetablering av butiker
•  utbildning av nya medarbetare
•  butikschefens arbete med att leda verksamheten
•  butikspersonalens dagliga arbete

AFFÄRSUTVECKLING

Underlaget skapades genom att ”tanka” information ur butiks- 
chefer och nyckelpersoner på huvudkontoret som stöttar buti- 
kerna i den dagliga driften. Samtidigt så handlar butikshand-
boken om affärsutveckling: – När man dokumenterar något 
på det här sättet så är det klart att man samtidigt ifrågasätter 
hur vi borde göra det. Butikshandboken har skapat en jättebra 
handlingsplan och en lång att-göra-lista som vi betar av för att 

S

02.

01. Tydliga och lekfulla illustrationer i kombination med pedagogiska bilder  
 gör handboken lättillgänglig.

02. En pärm med allt samlat är praktiskt i butikschefens vardag.  

’’

PAKETERING  
STÄRKER KEDJAN

För att en detaljhandelskedja ska nå ökad omsättning och lönsamhetstillväxt 
finns det två självklara redskap: tillväxt eller effektivisering på befintliga enheter. 
Panduro Hobby har haft stor framgång på båda. Men i takt med att antalet 

enheter ökar blir utmaningen att hålla ihop sitt koncept allt större. SRC har tagit 
fram en handbok som stöd för etablering och drift av Panduros butiker.

n utmaning som Telia 
stötte på en bit in i 
implementeringsfasen, 
var ett behov av att 
öka kampanjkänslan i 

butikerna och att man behövde 
utveckla den mekaniska kom-
munikationen. Även om personlig 
försäljning är kärnan i Telias butiker 
så finns det stora möjligheter 
att öka servicegraden genom 
att komplettera med mekanisk 
kommunikation och vägledning 
i butik.

UPPDRAG: ÖKA TRYCKET 
SRC fick uppdraget att utveckla 
idéer för ökad synlighet och tydlig-
het för kommunikation, vägledning 
och kampanjer. Med spaningshat-
ten och felsökningssiktet på, hit-
tade SRC en mängd detaljer med 
förbättringspotential – även om 

BOOSTA DITT 
BUTIKSKONCEPT
Telia har under de senaste åren rullat ut ett 
nytt butikskoncept i sina 89 butiker. Ett butiks-
koncept som skapat en bra plattform för kundupp-
levelsen av varumärket. Alla utvärderingar visar att 
kunderna är mycket nöjda med de nya butikerna. 
Men istället för att slå sig till ro med det, vill Telia 
fortsätta att utveckla och förbättra sitt koncept.

atmosfären och kundbemötandet 
i Telias butiker redan är på en hög 
nivå. Det bevisar att det går att 
boosta även de bästa butikskon-
cepten! Det gäller bara att vara 
modig och bjuda in till en genom-
lysning som kan ta butikerna till 
nästa nivå.

OBSERVATIONER LEDDE TILL 
KONKRET HANDLINGSPLAN
SRC genomförde shopperobser-
vationer och -intervjuer, store 
checks, intervjuer med butiks- 
personal och nyckelpersoner inom 
Telia. Resultatet blev en mycket 
tydlig strategi och konkret hand-
lingsplan för Telia att ta vidare. 
 SRC gick sedan igenom resultat 
och handlingsplan med alla berörda 
inom Telia, från centrala mark-
nads- och försäljningsfunktioner 
till samtliga butikschefer.

E

Låt SRC göra en genomgång av din butik 
eller ditt koncept! Observationerna gör att 
dolda möjligheter kommer fram i ljuset. 
Tillsammans kan vi sedan göra en handlings-
plan för ökad försäljning och lönsamhet.

förbättra vårt arbetssätt, parallellt med dokumentationen, 
säger Rickard Kemfors, Koncernchef på panduro.

EN HJÄLPANDE HAND

Butikshandboken har ett pedagogiskt upplägg och innehållet 
är lätt att ta till sig för användarna. Det uppnåddes genom 
att använda mycket praktiska tips, konkreta exempel som 
ger aha-upplevelser och många illustrationer och bilder som 
visualiserar, förklarar och förstärker budskapen. Handboken 
ska vara snabb och lättillgänglig, som en hjälpande hand i 
vardagliga situationer. 

ÖKAR VARUMÄRKETS VÄRDE

– Faktum är att skapandet av butikshandboken ökar värdet 
på både bolaget och varumärket. Genom att få ner på pränt 
vad man är, vad man står för och hur vi driver vår verksamhet 
så blir bolagets och varumärkets värden synliga. Något som 
tidigare ”bara” fanns inneboende i alla våra duktiga medar-
betare, säger Richard Kemfors.

SRC 
Spotlight

01.



TAXFREE SOM 
VÄCKER KÖPLUST
Det finns få situationer då konsumenten är i mer ”shopping-mode” än vid 
besök på flygplatser och färjor. Shoppingen blir ett naturligt tidsfördriv och 
möjligheterna för impulsförsäljning är minst sagt goda. I samarbete med 
Inflight Service har SRC utvecklat ett butikskoncept för taxfree-försäljning. 
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nflight service är norra Europas 
största leverantör av taxfreekoncept. 
Man har de flesta ledande flygbo-
lagen som kunder och driver egna 

butiker på flera flygplatser och färjor. 
 Konkurrensen om att ansvara för 
taxfree-försäljningen på en flygplats eller 
f ärja är hård och för att bli tilldelad 
uppdraget krävs att man levererar en 
butiksupplevelse som både är inspirerande 
och lönsam. Den första etableringen 
av inflight service nya koncept var på 
Skavsta flygplats i Stockholm. Tallinns 
flygplats var näst på tur.  

BUTIKSUPPLEVELSEN I FOKUS

inflight service hade redan taxfree-
butiker på Tallinns flygplats. När man 
nu fick förnyat förtroende, satsade man 
på att ta butiksupplevelsen till en helt 
ny nivå. Målet var att skapa en plats 
där kunderna vill spendera tid och ägna 
sig åt lustfylld shopping i väntan på 
sin reseavgång. Butiken skulle bli en 
naturlig del av flygplatsen och samtidigt 
stimulera till ökad försäljning. 

GENOMTÄNKT OCH SÄLJANDE 
KUNDVARV 

Tack vare en liten, men ändå drastisk, 
förändring i layouten av flygplatsen 
lyckades src och inflight service styra 
om flödet av människor och skapa ett 
nytt stråk för avresande resenärer.  
Istället för att leda direkt till gaterna, 
går det nya stråket rakt igenom butiken, 
självklart med genvägar tillgängliga för 
stressade resenärer. Därmed var ett nytt, 
trafikskapande kundvarv på plats. 

I

LOKAL FÖRANKRING

Som en extra krydda försöker inflight 
service alltid ha inslag av det lokala i 
sina butiker, antingen visuellt eller med 
hjälp av sortimentet. Inför utvecklingen 
av denna butik studerade src Gamla 
Stan i Tallinn för att hämta inspiration 
till en särskild Tallinn-avdelning med 
lokala favoriter i sortimentet och inred- 
ning som återkopplar till stadens historia. 

AVDELNING MED EXTRA LYX

För att ge butiken en extra ”wow-faktor” 
och en känsla av lyx och flärd, skapades 
också en särskild exklusiv avdelning där 
bl.a. champagne och premiumviner finns 
till försäljning. Kronjuvelen i avdelning-
en är en bubblande champagnepelare 
som sträcker sig från golv till tak, med 
ett utsvävande guldmönster i toppen som 
kronan på verket. 

01. Från huvudstråket är butiken lätt att över- 
 blicka. Varor och erbjudanden exponeras  
 längs vägen och bjuder in till de olika 
 avdelningarna. 

02. Podier används flitigt i den exklusiva 
 avdelningen för att exponera champagne 
 och fina viner. 

03. Särskilda ytor används för produktdemon- 
 strationer och varumärkeskampanjer.

04. Impulsexponeringar klär gångarna runt 
 kassaområdet som leder direkt ut till 
 gaterna. 

01.

03.

04.

02.

ETT SÄLJANDE AVSLUT

I konceptet finns gott om utrymme för 
saker som varumärkeskommunikation, 
nyhetspresentationer, topplistor, demon- 
strationer och leverantörsstyrda event 
och arrangemang. Genom att hålla 
aktivitetsnivån hög skapas fler sälj-
tillfällen samtidigt som shoppern får  
en bättre upplevelse.
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I

STARKARE 
KOMMUNIKATION 
I BYGGFACKHANDELN

färg- och byggfackhandeln är 
konkurrensen om hantverkarens 
uppmärksamhet hård. Aktörerna 
är många och ytorna för kommu-

nikation är ofta begränsade, inte minst 
i butiker där gränsen mellan lager och 
butik är diffus. Här kan ett starkt varu-
märke vara till hjälp, men att visa upp en 
förståelse för det speciella butiksformatet 
är kanske ännu viktigare för att vinna 
handlarnas förtroende. src inledde där-
för processen med en serie store checks 
där man kartlade ytor och intervjuade 
butikspersonal. 

KAMPANJER OCH KOMMUNIKATION

Utifrån insikterna som kartläggningen 
genererade, formades ett gediget kam- 
panjprogram för det kommande året. 
src tog även fram ett nytt kommuni-
kationsmanér, introducerade skräddar-
sydda format för butiksmaterial och 
designade en serie kampanjer med fokus 
på att dels bygga varumärket, dels driva 
försäljning med hjälp av kreativa place-
ringar i butik. 

INFÖRSÄLJNING

En butikskampanj är ingenting utan en 
bra införsäljning. Nyckeln för bostik 
kom att bli ett nytt säljmaterial som på 
ett pedagogiskt sätt går igenom varje 
kampanj, dess mekanik och enheter. 
Som följd har dialogen med kedjor och 
butiker blivit bättre, kampanjerna säljs 
numera in med framgång och varu- 
märket har fått en tydligare plats i  
medvetandet hos såväl återförsäljare  
som slutkunder.

01. I säljbroschyren är olika ”hot spots” markerade på 
 en butikskarta för att inspirera handlare att exponera
 produkterna på flera platser. 

02. Butiksmaterialet bestod av en serie enheter. 
 Urvalet kunde enkelt anpassas efter varje butiks 
 unika förutsättningar. 

03. Kassaställ med våtservetter bjuder på ett fint 
 mervärde samtidigt som det driver försäljning. 

01.

03.

02.

FELIX

enom att hjälpa till 
och lyfta kategorin 
Hushållsglass såg  
GB Glace en möjlig- 
het till ökad försäljning. 

 Målsättningen var tydlig: öka 
synligheten, ta fram vägledande 
kommunikation, inspirera och 
göra shoppern sugen på glass. 

LÄTT ATT KÖPA GLASS
SRC började med att kartlägga 
vilka ytor och möjligheter som 
fanns för kommunikation. Ett 
inspirerande butiksmaterial med 
inslag av charm och bus togs 
fram, och genom att beskriva de 

Kategoriarbete gav 
mersmak på glass  
Hushållsglass har länge varit en relativt anonym kategori i butik. Som 
marknadsledare bestämde sig därför GB Glace för att ge den en tydligare 
röst. I samarbete med SRC utvecklade man kommunikation och ett nytt 
grafiskt uttryck för hela kategorin. 

G
olika segmenten på ett tydligare 
sätt blev det enklare att navigera. 

FLEXIBELT KONCEPT
Resultatet blev ett flexibelt och 
säljande koncept som är enkelt 
att implementera. Det består av 
praktiska lösningar som fungerar 
i olika typer av butiker och kan 
anpassas till olika kedjors uttryck 
och inredning. 

Glada färger i kombination med 
mjuka värdeord formar ett tydligt 
budskap: glass är kul! 

Konsumenten söker bekvämlighet och intresset 
för kylda färdigrätter har skjutit i höjden. När 
Felix ville stärka sin position i kyldisken valde man 
att storsatsa och lansera tre koncept på en och 
samma gång. SRC:s uppdrag blev att ta hand 
om lanseringen i butik.   

Lyckad lansering i kyldisken  

elix är ett väletablerat 
varumärke inom flera 
kategorier. Med den nya 
lanseringen ville man ta ett 
grepp om marknaden för 

kylda färdigrätter och befästa sin 
position som familjens självklara 
stöttepelare i köket. Lanseringen 
spände över tre olika områden: 
soppor, grytbaser och pastasåser. 

KOMMUNIKATION OCH 
STÖTTNING
Målet med kommunikationen i 
butik var främst att driva prövo-
köp. Synlighet var därför ett viktigt 
ledord. SRC började med att kart-
lägga ytorna för kommunikation 
och tog sedan fram POS- och 

F
demomaterial, införsäljnings-
material samt fackpressannonser.  
Under lanseringsperioden sändes 
också reklamfilmer flitigt i TV.

LYCKAD SATSNING
Lanseringen hade stor strategisk 
betydelse och var Felix största 
på länge. Satsningen blev lyckad 
och därmed tog Felix ett rejält 
kliv in på marknaden för kylda 
färdigrätter. 

Att som leverantör få genomslag med sitt 
budskap i butik är en utmaning inom alla 
branscher. Och bygg- och färgfackhandeln 
är inget undantag. Tillsammans med SRC 
har Bostik förändrat arbetssättet för sin 
säljkår samt byggt en identitet för sitt 
varumärke i butik. 

Det yteffektiva materialet och de 
inspirerande matbilderna var en 
vinnande kombination som lockade 
många matsugna kunder. 
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är src kontaktades var företaget mitt i ett 
genomgripande förändringsarbete för att bland 
annat bli tydligare och mer fokuserade i sitt 
sälj- och marknadsföringsarbete. 

LYFTA FRAM KÄRNVÄRDENA

– Varumärkesuttrycket hade blivit spretigt. Vi kände ett behov 
av att renodla vår identitet och tydligare signalera ”norrländskt” 
och ”kvalitet”, som är våra två viktigaste kärnvärden säger 
Magnus Nilsson, vd på nyhléns hugosons.  

HÅLLA SAMMAN VARUMÄRKET 

Det stora sortimentet innebär att nyhléns hugosons pro-
dukter finns på många platser i butiken. Det kräver en tydlig 
identitet för att hålla ihop varumärket och för att kunderna 
ska hitta sina produkter. src inledde arbetet med att göra en 
översyn av varumärkets tillgångar och utmaningar, för att  
förtydliga positionen. En kommunikationsplattform och  
grafisk profil utvecklades. 

ETT UNIKT UTTRYCK

För nyhléns hugosons gällde det att hitta en egen identitet, 
bland alla andra norrländska aktörer som avbildar f jällsjöar, 
berg, norrsken och renar i sin kommunikation. Lösningen blev 
en stark färgsignal – rött med inslag av svart och fjälltoppsgrått 
– och ett unikt mönster. 

HYLLAN BLIR RÖD

Som ett första steg gjordes designen om för all smörgåsmat 
i plånboksförpackning. Här är man marknadsledare i norr, 
men behövde stärka sin position för att stå emot konkurrensen 
från framför allt emv. Den nya designen har implementerats 
bit för bit i övriga segment som konsumentpackat kött och korv.

Norrländskt hantverk 
intar butiken 

Nyhléns Hugosons är Norrlands största köttproducent. Det är också ett  
familjeföretag som värnar om det norrländska arvet och har en personlig 
och lokal profil. För att förtydliga sin position och närvaro i butik har SRC 

som huvudbyrå utvecklat en ny grafisk profil, kommunikation och 
förpackningsdesign.

01. Nyhléns Hugosons färgar de norrländska butiks- 
 hyllorna röda med ett permanent material som 
 ger en tydlig varumärkessignal. 

02. De fotografiska bilderna är nära den norrländska  
 naturen med stenhällar, mossa och trä. Matbilder i  
 färg varvas med mer dokumentära varumärkes- 
 bilder i svartvitt.

03. Den nya designen förs nu över från smörgåspålägg  
 till andra produktkategorier som bitpackat kött,  
 korv och färdigmat.

REKLAMFILM SKAPADE DELAKTIGHET

Utöver förpackningsdesign, butikskampanjer och säljmaterial 
har src också gjort reklamfilm med det norrländska mathant- 
verket i fokus. På plats i fabriken, en tidig morgon, dokumen-
terades arbetet och andan i företaget: från råvara till f ärdig 
produkt. 

N

02.

01.

03.
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Vi kände ett behov av att renodla vår identitet och 
tydligare signalera ’norrländskt’ och ’kvalitet’,  

som är våra två viktigaste kärnvärden.”
’’

01. Sommarens grillkampanj skulle visa bredden i Nyhléns Hugosons grillsortiment och lyfta  
 fram periodens nyheter. I ”Grill-ABC” varvades produkttips med fakta om grillkonstens  
 hemligheter.

02. Kampanjen ”Välj Lokalt Kött” är Nyhléns Hugosons största satsning någonsin för att  
 stärka det norrländska ursprunget, det norrländska mathantverket och samarbetet med  
 de norrländska bönderna. Med den vill Nyhléns Hugosons starta ett långsiktigt initiativ  
 för att värna om den lokala matproduktionen. Kampanjen har gått lokalt i dagspress  
 och tv med stöttning i butik. 

02.

Scanna QR-koden med din smartphone 
för att komma direkt till filmen.

Magnus Nilsson, VD Nyhléns Hugosons

01.
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illgängligheten av shopping i kombination 
med att dagens shopper blir alltmer kom-
plex, illojal och krävande, gör det viktigare 
än någonsin att ha koll på vilka drivkrafter 

som påverkar shopperns köpbeslut. 
 Shopper marketing innebär att man i all sin marknads-
föring utgår från insikter om shoppern, med syftet att bygga 
varumärket, engagera shoppern och stimulera till köp.

Shopperinsikt
Fler och fler har insett värdet av att utgå från insikt om 
shoppern, i kombination med konsumentinsikt. src 
planerar och genomför shopperundersökningar, med 
fokus på att kartlägga och förstå vad shoppern faktiskt gör, 
inte bara vad de säger eller tycker. Med shopperinsikter 
som underlag kan man underlätta och påverka shopperns 

I mer än 30 år har SRC arbetat med att ta reda på hur shoppern resonerar 
och beter sig, och vad det är som påverkar på vägen till köpbeslut. Idag  

är shopping tillgängligt överallt och dygnet runt, vilket betyder att ett  
köpögonblick kan uppstå närsomhelst och varsomhelst. 

Research som ger koll 
på shopperns resa

beslut före, under och efter köpet, dvs. Shopper Journey. 
Målsättningen är alltid ett starkare varumärke, en starkare 
kategori, ökad försäljning och lönsamhet och inte minst en 
nöjdare shopper.

Category Action Workshop
src har en väl beprövad metod för att i en gemensam 
workshop omsätta shopperinsikterna till konkreta åtgärder. 
Det är först då som insikterna blir riktigt värdefulla och 
omvandlas till konkurrensfördelar. Genom att engagera 
olika funktioner i organisationen, kan vi värdera och 
prioritera idéer och konkretisera vilka åtgärder som är 
viktiga att genomföra på kort och lång sikt. Oavsett om 
fokusområdet är butikslayout, kategoriutveckling, design, 
kommunikation - eller något helt annat - tar vi insikterna 
till genomförande.

T
enom undersökningar om kundernas köpbe-
teende hade systembolaget identifierat en 
potential i att kundanpassa och optimera sitt 
sortiment. En ny sortimentsmodell utvecklades 

och med den en tydligare och mer kundorienterad navigering. 
Syftet var att göra det enklare för kunderna att hitta till den 
kategori och vara som de tänkt sig att handla. 

BUTIKSTEST INFÖR UTRULLNING

systembolaget genomförde ett test i två butiker med den nya 
sortimentsmodellen och den nya kommunikationen. Syftet var 
att testa konceptet, samla insikter och skapa ett underlag för 
att vidareutveckla och justera både varuindelning och kom-
munikation. För att på bästa sätt utvärdera testet samarbetade 
systembolaget med src, som planerade och genomförde 
kundintervjuer och observationer/kundflödesmätningar före 
och efter förändringen. Med analysen skapades en djupare 
förståelse för effekterna och hur olika typer av kunder upp-
levde förändringen.

INSIKTER GAV UTVECKLING

Resultatet av butikstesterna skapade värdefulla insikter för hela 
organisationen inom allt från sortiment till kommunikation 
och butiksplanering. Kartläggningen omfattade bland annat 
kundströmmar, kundernas planeringsgrad, butiksupplevelse, 

köpbeslut och uppfattning om kommunikation och skyltning. 
En ovärderlig plattform inför fortsatt utveckling och utrullning 
av konceptet.

GÖR DET ENKLARE 
FÖR KUNDERNA

Systembolaget är en av de detaljhandelskedjor som har de allra nöjdaste kunderna. Men det 
är inte en anledning att luta sig tillbaka. Hos Systembolaget pågår ett ständigt arbete med 

att förbättra sortiment såväl som kundflöden, kommunikation och kundnöjdhet. 

G

Kundflödesmätningar ger viktiga insikter om butikens heta och kalla 
zoner och blir ett underlag för att optimera butikslayouten.

Fokus-
grupper

Butiks-
tester

Shopper-
observationer

Accompanied 
Shopping

Djup-
intervjuer

Webb-
intervjuer

Shopper 
Journey

Shopper- 
intervjuer

Mystery
Shopper
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IA Glass ville inspirera fler 
till att äta glass oftare. 
För att kartlägga konsu-
mentens glassvanor och 
attityder genomförde SRC 

fokusgrupper.  Shopperintervjuer 
i butik gav en ökad förståelse för 
beteende i köpögonblicket och i en 
gemensam Category Action Work-
shop, ledd av SRC, jobbade man 
systematiskt med insikterna tills 
konkreta åtgärder var formulerade. 
Undersökningen födde många nya 

tt ständigt fylla på 
med ny kunskap 
om sin shopper är 
viktigt för att kunna 
utforma relevant 

kommunikation som vinner 
förtroende och övertygar i butik. 
När KRAV ville öka förståelsen för 
shoppern i butik och hur denne 
resonerar runt valet (eller icke-
valet) av KRAV-märkta produkter, 
gav man SRC i uppdrag att ta 
tempen på marknaden. 

MEJERIET VISADE VÄGEN
I mejeriavdelningen är en tredje-
del av allt som säljs KRAV-märkt. 
Mjölk är den överlägset största 
produktgruppen och följaktligen 
blev detta arenan för undersök-
ningen. SRC genomförde inter-
vjuer med såväl shoppers som 

Shopperstudie satte 
leverantör i förarsätet

Kunskap formar framtida 
kommunikation

idéer gällande allt ifrån shopperin-
spiration och framtida produktut-
veckling till hur segmenteringen av 
glass bör ske i butik. De nyvunna 
insikterna har gett SIA Glass en 
gedigen plattform för att agera 
som en långsiktig och kompetent 
rådgivare till sina kunder inom 
dagligvaruhandeln – centralt såväl 
som i butik.

mejeriansvariga i butik. Detta för 
att få en så heltäckande bild som 
möjligt av nuläget, möjligheterna 
och utmaningarna. 
 Undersökningen gav många svar. 
Bland annat visade den att kunska-
pen kring KRAV-märket är förhål-
landevis låg hos såväl shoppers 
som butikspersonal. Tungt besked? 
Nej, tvärtom! KRAV fick svart på 
vitt veta vilken information som 
marknaden behöver för att man 
ska kunna fortsätta utveckla sin 
kommunikation och närvaro i butik. 
 – Tack vare undersökningen för-
står vi shoppern bättre. Nu gäller 
det att ta till vara på dessa insikter 
i vår kommunikation, säger Johan 
Cejie, försäljningschef på KRAV.

ALCRO

SIA GLASS

ORKLA FOODS SVERIGE AB JOHNSON & JOHNSON

KRAV

CLOETTA

Hur resonerar och agerar konsumenten vid köp av inomhusfärg? Var söker 
man information och vad är avgörande i köpögonblicket? När Tikkurila 
skulle utveckla sitt erbjudande för att bättre matcha kundernas önskemål, 
var det denna typ av frågor man ställde.

Kategoriarbete börjar med fakta
ikkurila är Sveriges ledande 
färgtillverkare med försälj-
ning i hela Skandinavien. 
Varumärkena Alcro och 
Beckers används av såväl 

yrkesmålare som privatpersoner. 
Genom att kartlägga kundernas 
köpprocess, från insamling av in-
formation till val av produkt, ville 
Tikkurila skapa sig ett faktaunder-
lag inför framtida utvecklingsar-
bete och produktlanseringar.

RESEARCH OCH WORKSHOP 
Arbetet inleddes med en webb-
undersökning där kvantitativa 
frågeställningar stod i fokus. 
Intervjuer med kunder i butik 
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genomfördes sedan för att fånga 
beteende och resonemang i 
köpögonblicket. Även butiksperso-
nal intervjuades för att ge en så 
heltäckande bild som möjligt av 
kategorin och dess drivkrafter. När 
faktainsamlingen var klar avslu-
tades studien med en workshop 
där insikterna användes för att 
utveckla konkreta åtgärder.

För att utveckla kategorin konfektyr, men 
också för att stärka samarbetet med sina 
återförsäljare, ville Cloetta vända tro och 
tyckande till konkreta insikter. 

en nordiska konsu-
menten reser i ge-
nomsnitt fem gånger 
per år och spenderar 
då ca 30 miljarder 

kronor på vin, sprit, cigaretter, 
kosmetik, kläder och konfektyr. 
Det är en kund i extrem shopping 
mode! Väntetid ska spenderas, gå-
vor ska köpas. Trots de uppenbart 
goda affärsmöjligheterna är shop-
perbeteendet inom Travel Retail 
ett relativt outforskat område. 
 Cloetta ville bland annat under-
söka hur de olika förutsättningarna 
på en färja respektive flygplats 
påverkar shopperns beteende, om 
man agerar olika på privat resa 

jämfört med tjänsteresa, samt 
hur shopperbeteendet skiljer sig 
åt i de nordiska länderna.
 Eftersom konfektyr är en till 
stor del impulsdriven kategori, 
valde SRC att genomföra shop-
perintervjuer i butik, i direkt  
anslutning till valet av produkt.  
För att få ett ännu bättre underlag 
följdes de personliga intervjuerna 
upp med en webbundersök-
ning. Med resultaten som grund 
genomfördes en workshop där 
insikterna förankrades i olika delar 
av företaget. Där hittade man 
tillsammans konkreta åtgärder för 
att omsätta kunskapen i handling. 

Ett exempel på insikt som kom fram ur undersökningen är att det är avgörande 
för shoppern att hitta sin favorit i avdelningen. Ska man till exempel ha 
Ahlgrens bilar är det först när man tryggt lagt den förpackningen i korgen 
som man blir mottaglig för andra produkter och kan ”shoppa loss”. 

SNABBT RESULTAT
Studien gav många svar om dels 
shoppern, dels om kategorin som 
helhet. Och den nyförvärvade 
kunskapsbasen kom snabbt till 
användning. Strax efter studiens 
avslut kunde Tikkurila inleda 
kategoriarbeten i samarbete med 
olika kedjekunder – såväl byggvaru-
hus som fackhandelskedjor.

eroende på syftet har 
varje undersöknings-
metod sina för- och 
nackdelar. Men om man 
verkligen vill närma sig 

shoppern, finns det inget bättre 
sätt än att vara på plats i butiken, 
nära köpögonblicket. När Orkla 
ville utveckla kategorin marmelad, 
gjorde man tillsammans med  
SRC en kartläggning av shopperns 
köpmotiv och beteende i butik 
genom två olika metoder:

• Shopper Safari där Orkla fick följa 
med shoppers på en inköpsrunda 
och få en inblick i hur man resone-
rar och agerar i köpögonblicket. 

Research skapar nytänk 
i mogen kategori 

• Personliga intervjuer med 
shoppers i butik för att kvantifiera 
beteendet som vi fångade upp i  
Shopper Safarin.

INSIKTER BLEV TILL IDÉER 
En Category Action workshop 
avslutade undersökningen. 
Insikterna analyserades och 
mynnade ut i konkreta förslag 
på bl.a. butiksaktiviteter, 
förpackningsutveckling, lanseringar 
och nya samarbetsformer med 
kedjor och butiker som kan verka 
för att utveckla kategorin. 

är det gäller kam- 
panjer i butik finns 
inte någon gällande 
praxis för tracking 
av effekt. Man 

baserar mekaniken i kommande 
kampanjer på antaganden eller 
- i bästa fall - erfarenheter från 
tidigare kampanjer. När Johnson 
& Johnson skulle genomföra 
en större satsning i butik, där 
flera av deras varumärken var 
representerade, genomförde de i 
samarbete med SRC ett upplägg 
för uppföljning av kampanjen, 
utöver att man mätte försäljningen.

SRC gjorde observationer 
och intervjuer med shoppers i 

Koll på kampanjeffekt
direkt anslutning till kampanj-
exponeringen i butik. Med den 
här uppföljningen fick Johnson & 
Johnson koll på hur kampanjen 
tog för sig, hur den uppfattades 
och kanske viktigast av allt – vilken 
effekt den hade. 
 Som en del i uppföljningen  
genomfördes även intervjuer  
med kategoriansvariga som fick 
säga sitt. – Resultatet blev en  
riktig reality check och en bra  
plattform för att lyckas med  
kommande investeringar i större 
butikskampanjer, säger Eva  
Alberius-Krenk, Head of Brand  
Activation på Johnson & Johnson.
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SRC Retail & Shopper insight
SRC har lång erfarenhet av att hjälpa både leverantörer och kedjor – i vitt skilda branscher 
– att stärka sin position och utveckla kategorin genom ökad kunskap. Här är några 
exempel på kunder som insett värdet av Retail & Shopper insight. 
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elsingborgs stadsbibli- 
otek är en lokal kultur- 
skatt. Med toppläge mitt 
i centrum är det också 

en naturlig mötesplats för människor i 
alla åldrar. Trots detta har besökarantalet 
minskat under en längre tid. Som följd 
bestämde man sig för att utveckla en 
modernare biblioteksmiljö med större 
fokus på upplevelser och inspiration. 
Valet av samarbetspartner föll på src. 
 – Vi ville lära oss av detaljhandeln 
och därmed hitta nya sätt att locka be-
sökare. Det gäller att skapa engagemang 
och för att lyckas med det krävs olika 
typer av dragplåster som är anpassade 
efter besökarnas behov. Här var src:s 
unika retailkompetens värdefull, säger 
Christian Forsell på stadsbiblioteket. 

KONCEPTUTVECKLING

src:s uppdrag var bl.a. att planera  
ytor och flöden i biblioteket – likt ett  

FRÅN BIBLIOTEK 
TILL INSPIRERANDE 

MÖTESPLATS

Att tänka i termer av upplevelser och inspiration är ett måste 
för alla typer av butiker. Men även sociala rum som ett bibliotek 
behöver ha ett spetsigt erbjudande för att locka besökare. Utifrån 
denna insikt kontaktade Helsingborgs Stadsbibliotek SRC med ett 
tydligt mål: att använda våra lärdomar från retail och applicera 
dessa på bibliotekets värld.

H ”kundvarv” i en butik. Men uppdraget 
omfattade också att ta fram ett visuellt 
uttryck för mötesplatsen som helhet 
samt att hitta skräddarsydda lösningar 
för hur varje enskild avdelning ska  
attrahera just sin målgrupp. 
 För att identifiera kärnvärdena inom 
respektive avdelning inleddes processen 
med en enkät där kunderna fick säga 
sitt om det befintliga biblioteket. 
Positivt som negativt. Studiebesök var 
en annan viktig källa till inspiration och 
insikter. src besökte bibliotek och andra 
mötesplatser och upplevelsearenor – 
både i och utanför Sverige. 

NYTÄNK FRÅN INGÅNG TILL UTGÅNG

Den nya biblioteksmiljön erbjuder något 
för alla. I receptionen är det puls, liv och 
rörelse. Här kan besökarna snabbt få en 
överblick av utbudet. 
 I barnavdelningen kan både stora och 
små barn samlas för att leka, lära och 

läsa. Med klätterhyllor, bokträd och 
sprakande färger skapas en fartfylld miljö 
som väcker leklust och glädje. 
 Även ungdomarna har fått en egen 
avskild zon där de ostört kan plugga, 
läsa, spela spel, surfa på nätet eller bara 
umgås. Med starka kulörer och lite  
tuffare möbelval skapas här en ungdom-
lig attityd som går i trivselns tecken. 
 Nya läs- och studieområden är ut-
placerade på olika platser genom hela 
biblioteket och samlingsutrymmen 
som café och eventsalar har fått en mer 
modern framtoning.  

KOMMUNIKATION OCH VÄGLEDNING

Som en del av det nya konceptet utveck- 
lade src också en ny grafisk plattform 
och ett skyltsystem som ska hjälpa 
besökarna att navigera. Med detta 
hoppas man inte bara att de ska hitta vad 
de söker, utan också upptäcka nya saker 
i bibliotekets erbjudande. Saker som får 
dem att komma tillbaka igen och igen…
och igen.

•  Helsingborgs Stadsbibliotek har ambitio- 
 nen att implementera det nya konceptet  
 gradvis – avdelning för avdelning. 

•  SRC har även på uppdrag av Malmö  
 Stadsbibliotek utvecklat strategier och  
 idéer för att utveckla kommunikation  
 och navigering. 

Arbetet med att förnya och anpassa Helsingborgs  
Stadsbiblioteks tre våningsplan till en modern mötes- 
plats har omfattat allt ifrån idéer för helt nya rum till  
tydlig navigering och val av möbler med spännande  
former och färger.

SCANDINAVIAN RETAIL CENTER

Inget koncept är det andra likt. Därför skräddarsyr src 
varje process och lösning. Men oavsett storlek, budget och 
andra förutsättningar behöver man ta sig igenom dessa  
fyra steg för att säkra ett bra resultat.

Att driva butik – oavsett om det är i en kedja eller ett butikskoncept via 
återförsäljare – är ett ständigt pågående arbete med att utveckla, utmana och 
förnya. Att stå stilla med sitt butikskoncept är detsamma som att gå tillbaka. 
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1.
PLATTFORM 

Grund för utvecklingsarbetet 
som baseras på kundinsikter. 

Innehåller butiksbesök, 
faktainsamling, trendanalys och 
utveckling av varumärkesplatt-

form. Vi arbetar gemensamt fram 
vision och målsättningar 

för konceptet.

2.
KONCEPTUTVECKLING
Butikens layout, design och  

kommunikation tas fram, samt  
rekommendationer kring material 

och konstruktion. Uttrycket  
visualiseras genom skisser eller  

3D-visualisering.

3.
TEST

Butiken byggs och alla delar  
utvärderas och finjusteras. 

Vi lyssnar till hur både kunder och  
personal upplever konceptet och  

- inte minst - hur försäljningen  
påverkas.

4.
KONCEPTSÄKRING

Vi skapar en handlingsplan  
för implementeringen, där roller  

och ansvar definieras. Konceptet 
paketeras och kvalitetssäkras.  

Här är det viktigt att skapa 
förståelse och engagemang i  

hela organisationen. 

Retail Concept  
- konsten att ständigt utvecklas
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GLOBALT  
VARUMÄRKES- 

BYGGANDE
I BUTIK

Att stärka sin position som leverantör, få ett tydligare 
uttryck i butik samt skapa en säljdrivande butiksmiljö. Det 
var målsättningen när Husqvarna gav SRC i uppdrag att ta 
fram ett nytt butikskoncept för affärsområdet Skog och 
trädgård som skulle implementeras hos återförsäljare över 
hela världen. 
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usqvarna är ett internationellt 
starkt varumärke som finns 
representerade hos över 1700 
servande återförsäljare inom 

skog & trädgård. Man hade sedan tidigare 
ett butikskoncept som tagits fram av src och 
implementerats på ett framgångsrikt sätt i 
över 40 länder. För att öka sin konkurrens-
kraft och stärka sin position ytterligare, ville 
man nu modernisera konceptet. 

BUTIKSKONCEPT 2.0

För att driva försäljningen ur butik var det 
viktigt att det nya butikskonceptet fick ett 
inspirerande och vägledande kundvarv.  
Inredning och exponeringslösningar för  
kategorier, produkter och kampanjer togs 
fram och kommunikationen fick en mer 
guidande funktion. Samtliga enheter  
designades för att passa butiker av olika 
storlekar. För att helhetsintrycket skulle bli så 
starkt som möjligt tog src även fram ett nytt 
koncept för den exteriöra profileringen. 

MODERNT OCH FLEXIBELT

Produkternas användningsområden är ut-
gångspunkten för konceptidén. Materialval 
inspirerade av naturen, modern teknik och 
detaljer i borstat stål sätter tonen för koncep-
tet och ger det ett unikt utseende. Kärnan i 
varumärket kommer till liv och de flexibla 
enheterna gör det möjligt att skapa ett enhet-
ligt uttryck över hela världen. 

UTBILDNING OCH UTRULLNING

Som en del av implementeringsprocessen 
av det nya butikskonceptet har Husqvarnas 
säljare, under ledning av src, genomgått  
ett träningsprogram för att vässa sina kun-
skaper om att arbeta med butiken som 
marknadsplats. Även återförsäljarna har på 
olika konferenser genomgått en inspirerande 
utbildning kring hur de kan arbeta för att 
öka säljkraften i sina butiker. 

GLOBAL LANSERING STÄLLER KRAV

I en global verksamhet av Husqvarnas storlek 
är det viktigt att ha en röd tråd i sitt uttryck. 
Inte minst i butik där kraven på enkelhet 
och tydlighet är särskilt viktiga faktorer för 
besökarna.  
 – Det nya butikskonceptet har ett starkt 
uttryck och är lätt att arbeta med för våra 
återförsäljare, vilket stärker vår position på 
marknaden, säger Sebastian Langenheim på 
Husqvarna. 

01.

02.

03.

06.

05.

01. Ett tydligt och starkt exteriört koncept kommunicerar att det här är en  
 proffsig Husqvarna-återförsäljare.

02. Kunden möts av ett kampanjtorg där en plafond med belysning  
 förstärker effekten.  

03. Husqvarnas robotgräsklippare, Automover, har en egen yta där den kan  
 demonstreras. 

04. Flexibiliteten är en viktig ingrediens i konceptet. Material och färger  
 håller ihop identiteten och ger en modern känsla. 

05. De gröna golvplattorna kan butikerna själva bygga ihop för att markera  
 och rama in kategorier på golvexponering.

06. Integrerad belysning i inredningen leder till en mer säljande presentation.

04.
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BButiken kan beskrivas 
som en hybrid av idrotts-
medicinsk klinik och tra-
ditionell sportbutik. Här 

finns medicinsk kompetens i kombina-
tion med rätt produkter för träning och 
rehabilitering. 
 Varumärket grundades i usa i början 
av 1900-talet och lanserade 1919 en 
patenterad ryggkorsett. Under namnet 
Camp Scandinavia har man fram till 
idag varit leverantör till sjukvården. 

NYTT VARUMÄRKE, NYTT 
KONCEPT, NYTT BETEENDE 

En anrik gammal skofabrikslokal på Hornsgatan 164 i Stockholm är den nya  
destinationen för alla som älskar att träna. Här har SRC utvecklat ett unikt  

butikskoncept för ett nytt spännande varumärke: Camp Pro. 

SVART OCH VITT

Med det nya butikskonceptet är två värl-
dar förenade och ett helt nytt beteende i 
butik etablerat. Butiken är tydligt utfor-
mad och färgsatt för att hjälpa kunderna 
hitta rätt avdelning. Ska man shoppa styr 
man mot den svarta delen. Utöver ett 
stort sortiment av skor finns här ortoser, 
individuellt anpassade fotvalvsinlägg och 
snart också ett helt sortiment av skräd-
darsydda kompressionskläder för träning 
och återhämtning. Om kunden kommer 

för någon typ av behandling går man  
till den vita delen. Här finns en klinik 
med teknisk labbutrustning av världs-
klass och legitimerade sjukgymnaster 
som kan analysera kundens rörelsemöns-
ter och ge råd utifrån varje individs 
förutsättningar. 
 Butiken i Stockholm är den första i 
sitt slag. När pilotbutiken blivit utvär-
derad är ambitionen att fler butiker ska 
följa, både i Stockholm och i andra delar 
av landet. 

1. I skosortimentet finns de stora välkända varumärkena inom löpning,  
 men också några mer nischade märken som inte den vanliga sportfack-
 handeln erbjuder. Drygt 40 olika modeller presenteras i väggexpone- 
 ringen där belysning, glas och speglar förstärker färgspelet och skapar  
 en dramatisk fond i den annars nedtonade butiksmiljön. 

2. Loungedelen har varit en viktig del i utformningen av butiken eftersom  
 70-80% av kunderna kommer med remiss och ibland behöver vänta en  
 stund på sin behandling. 

3.  Det finns alltid sjukgymnaster på plats i butiken. I kliniken erbjuds gå-  
 och löpanalys, enklare eller mer avancerade, för att personalen ska  
 kunna ge förslag på individuellt anpassad utrustning.

01.

02.

CAMP PRO   45

SCANDINAVIAN RETAIL CENTER

03.



SCANDINAVIAN RETAIL CENTER

KELLOGG’S   4746  KELLOGG’S

SCANDINAVIAN RETAIL CENTER

ellogg’s Variety Pack är en unik produkt på 
marknaden: en multipack med åtta småförpack-
ningar av de mest populära flingprodukterna 
för barn. Den har en tydlig försäljningsökning i 

anslutning till skolloven.
 Tillsammans med src har kellogg’s tagit fram en årsplan 
där produkterna aktiveras vid fyra tillf ällen. Med hjälp av 
olika teman får försäljningen en skjuts vid säsongstopparna, 
men produkten sätts också i nya sammanhang. Med smarta  
exponeringslösningar skapas möjligheter att komma ut på andra 
platser i butiken och öka impulsköpen. 

K

Att ha en produkt med tydliga och årstidsbundna 
försäljningstoppar har två sidor. Det är härligt att 
se när försäljningen tar fart, men mindre roligt 
när den sedan återgår till sin normala nivå. Men 
med en kreativ plan, paketering och en gnutta 
uthållighet kan man både ta hand om topparna 
och skapa helt nya konsumtionstillfällen.

Fastelavn är en dansk tradition under vårvintern då barnen klär ut sig och 
får godsaker genom att ”slå katten ur tunnan”. De populära figurerna från 
flingpaketen fanns att få som ansiktsmasker och tunnan – den fylls förstås 
med Kellogg’s Variety istället för godis. 

Skapa fler 
försäljningstillfällen

src har utvecklat ett flertal nordiska kampanjer för  
kellogg’s, från idé till praktisk hantering.

CHECKLISTA FÖR NORDISKA KAMPANJER:

1. Varumärkets status och position – på marknaden, i kundernas 
och kedjornas ögon?

2. Kampanjmekanism – håller idén och mekaniken legalt på 
alla marknader?  

3. Samarbetspartner – kan vi ta hjälp av en tredje part för att 
ge kampanjen bättre bärighet ekonomiskt och effektivt?  

KELLOGG’S SOMMARKAMPANJ 

För kellogg’s stora sommarkampanj initierades ett samarbe-
te med iittala och royal design, två aktörer med närvaro 
på samtliga nordiska marknader och med stor kunskap om 
hantering. Konsumenten köpte två valfria paket flingor från 
kellogg’s. Försäljningsmålet, att generera merköp i butik, 
uppnåddes med råge. Över 70 000 skålar hade skickats ut när 
kampanjperioden var över. Samtliga produkter kunde visa en 
försäljningsökning och tydligast var den på familjeklassikern 
Corn Flakes. Kommunikativt var målet att få konsumenten 
att återupptäcka kellogg’s produkter. 

KELLOGG’S ALL-BRAN 5 DAY CHALLENGE

kellogg’s All-Bran har europeiskt jobbat med konceptet 
”5 Day Challenge”, där man uppmanar konsumenterna att 
testa produkten i fem dagar för att få en bättre magkänsla. För 
att avdramatisera och göra det lättare att identifiera sig med 
ämnet, valde man på den nordiska marknaden att knyta till sig 
en känd person som fick vara talesperson i kampanjen.

01. Iben Hjejle – en av Danmarks mest kända skådespelerskor – blev  
 frontfigur när kampanjen lanserades i Danmark. Hur hon upplevde  
 utmaningen fanns att läsa i en dagbok på All-Brans webbsida.

02. Iittalas randiga skålar var redan storsäljare i Norden. Kampanjen 
 visade att de fortfarande hade stor attraktionskraft i målgruppen.

Ett nordiskt perspektiv på marknadsaktiviteterna 
innebär synergier och affärsmöjligheter, men 
bjuder också på några rejäla utmaningar.  
Marknader med olika handelsstrukturer, lagar 
och – inte minst – shopperbeteende, kan ställa 
till det om man inte har koll på sin kampanj. 

4. Kommunikation – behöver vi anpassa kommunikation och 
erbjudande efter nationella smakpreferenser? Hur kan vi 
använda vår förpackning? Vilket material kan vi ta fram 
som funkar på samtliga marknader?

5. Kedjeintegration – hur ser butiksstrukturen ut på de olika 
marknaderna? 

6. Shopper – hur ser köpbeteendet ut i de olika länderna?

TA ETT NORDISKT 
GREPP OM KAMPANJEN

01.

02.
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SÄG DET MED 
FÖRPACKNINGEN

Att använda sin förpackning för att prata med konsumenterna 
är en konst som kellogg’s tidigt förstått och lärt sig att utnyttja 
maximalt. 
 src har fått i uppdrag att utveckla flera säljande och unika 
förpackningsdesigner för kellogg’s kampanjer och lanseringar. 
Ofta med en kombination av kreativ utformning och erbjudande 
för att stimulera till merköp och varumärkeslojalitet.

Nyheten lanserades med en smakutmaning och pengarna-tillbaka-garanti: jämför vår 
flinga med din favoritflinga och vi vågar lova att du kommer att gilla den här bättre! 

En limited edition-produkt baserad på Coco Pops. Den  
nya flingan lanserades med en berättelse om hur flingorna  
fått formen av krokodilfötter och hur konsumenten kan  
hjälpa Coco att få tillbaka sitt hemliga recept.

När Special K för sjunde året i  
rad var sponsor för Cancerfondens 
Rosa Bandet-kampanj fick src 
uppdraget att utforma en design 
som kunde öka försäljningen ut 
ur butik och samtidigt engagera 
konsumenten och shoppern på  
ett känslomässigt plan. 

På både Corn Flakes och All-Bran 
kommunicerades budskapet att 
samla till Iittalas skålar. En kraft-
full säljmekanik förpackad med 
mycket sommarkänsla. Utfallet på 
kampanjen blev tre gånger högre 
än förväntat! 

All-Bran lanserade sin fem-
dagarsutmaning med danska 
skådespelerskan Iben Hjejle som 
spokesperson. Målet var att öka 
penetrationen och på ett lekfullt 
sätt förmedla något ganska kom-
plicerat och lite tabubelagt: hur 
veteklifiber kan förbättra mage 
och tarmfunktion.

Förpackningens betydelse som kommunikatör 
fortsätter att öka. I många fall är förpackningen 
den enda kommunikationsbärare som leveran-
tören har i köpögonblicket, då kedjekoncepten 
blir alltmer centralstyrda vad gäller butikens 
kommunikation.



rc har under många år arbetat 
framgångsrikt med att im-
plementera kategoriprojekt i 
butik, och därmed förvandla 

alla goda insikter till förbättringar för 
shoppern. Resan med ARLA startade med 
en inspirerande vision baserad på shop-
perinsikter. En utmanande vision om en 
kategori med en helt annan karaktär än 
dagens kalla och rationella avdelningar. 

DIALOG OM KATEGORINS FRAMTID

Tillsammans med arla tog src fram  
en POP-vision (point-of-purchase). 
Med den missionerar ARLA framgångsrikt  
om kategorin för sina kunder både cen- 
tralt och i butik. ARLA har en aktiv dialog 
om kategorins framtid och handeln har 
anammat de grundprinciper som visionen 
bygger på. Bland annat infördes ett nytt 
sätt att exponera i kategorin, som bygger 

Det finns många exempel på kategoriprojekt inom svensk handel som aldrig  
når längre än fakta, shopperinsikter och kategoriplaner. Ett exempel där man  
lyckats hela vägen är framtidens ost- och mejeriavdelning som SRC utvecklat  

tillsammans med Arla.

på hur kunden handlar: Frukost, Mjölk, 
Laga mat & baka och Laktosfritt. Det här 
kryddades med ett hyllmaterial för navi-
gering och inspiration, som arlas säljare 
och butiksutvecklare har implementerat i 
mer än 200 butiker. 

MEJERIET I KÖKET – VISIONEN VS. NUTID

Visionen har ett perspektiv på 10 år och 
arla såg därför ett behov av att kom-
plettera konceptet med konkreta idéer 
som enkelt kan appliceras i en befintlig 
avdelning. Ett exempel var att ta in 
känslan av hemmaköket i avdelningen. 
Genom att skapa en familjär miljö ville 
arla ta steget vidare till ett komplett 
miljökoncept att erbjuda strategiskt 
viktiga butiker. Man ville attrahera 
handlare som vill ha en bättre butiks-
upplevelse men också rätt struktur, 
navigering och inspiration som leder  
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till ökad försäljning. Beståndsdelarna är 
allt som hör det lantliga men uppdaterade 
hemmaköket till: köksluckor, rustikt 
trägolv, trasmattor, en köksö, kökskub-
bar, lampor, belysning och ett skafferi 
med recept och köksattiraljer. 

NYTT SÄTT ATT JOBBA

Att ha en tydlig vision och ett attraktivt 
butikskoncept är bara början. Det 
svåraste med implementering av kate-
goriprojekt är att få det att hända på 
butiksgolvet. Många organisationer 
tappar sugen när det egentligen börjar. 
 – Det här är ett nytt sätt att jobba, 
menar Joacim Malmenborn, Senior 
Category Manager på arla och som 
ansvarat för projektet. Ett arbete som  
ska budgeteras, målsättas och följas upp 
precis på samma sätt som andra mark-
nads- och säljinsatser.

S

Kategoriutveckling – 
från vision till verklighet

02.

03.

01.

04.

01. ICA Kvantum Landvetter var pilotbutik för det nya kategorikonceptet. 

02. ”En fräsch avdelning som tagit försäljningen till nya höjder” enligt  
 Dagligvarugalan, som belönade den med priset för Årets mejeriavdelning.  

03. Uttrycket i inredning och material lånades från hemmaköket. 

04. Inredningslösningarna skapar kreativa exponeringsplatser.



ATJ0000000!
Lindra förkylningen med hjälp av naturen.

Tas vid 
första symtom

Echinaforce är ett traditionellt växtbaserat läkemedel (extrakt av Echinacea purpurea), använt för lindring av symtom vid förkylning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på 
erfarenhet av långvarig användning. Echinaforce ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle, om symtomen kvarstår efter 10 dagars behandling av utbruten förkylning bör man rådgöra med 
läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rekommenderas ej vid graviditet, amning, korgblomsallergi samt till barn under 12 år. Ta noga del av informationen på bipacksedeln eller, i tillämpliga fall, den yttre förpackningen.
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torsäljarna inom Abbas 
foodservice sill är de tre 
klassikerna inlagd sill, 
löksill och senapssill som 
står för nästan 70 % av 

försäljningen. Men en växande 
produktgrupp är den färdiga 
inläggningssillen för den som vill 
göra sina egna sillinläggningar och 
sätta sin egen smak. Abba har 
gjort förberedelserna genom att 
vattna ur sillen och kokat lagen, 
men lämnar utrymme för kockens 
egen kreativitet. 
 När konceptet, som kallas Skapa, 
skulle uppgraderas fick SRC upp-

Positionerande design för storkök
I kommunikationen med proffsen vinner det  
rationella ofta över det emotionella. Men en  
tydlig och praktisk förpackningsdesign behöver  
varken vara tråkig eller ful. Bra design är bra  
design, oavsett var förpackningen står.  

S
draget att utveckla både designen 
och ett nytt, inspirerande sätt 
att kommunicera runt koncep-
tet. Både inom och utanför de 
traditionella kanalerna för att 
nå kockar, restaurangchefer och 
grossisternas säljare.
 Designen skulle i större ut-
sträckning förmedla råvarans kva-
litet och ursprung, utan att göra 
avkall på tydlighet och praktisk 
hantering. En ny kommunikations-
strategi och grafiskt manér visade 
nya vägar för att nå målgruppen 
och göra Abba till kockarnas givna 
val av premiumsill.

BIOFORCE

NYSNING MED STOR EFFEKT
SRC har tagit fram en kampanj för Svenska Bioforce och deras produkt 
Echinaforce. Kampanjen skulle på ett enkelt och direkt sätt öka kännedomen 
om produktens förkylningslindrande egenskaper.

I genomsnitt drabbas vi av förkyl-
ningar 2–3 gånger per år och med 
cirka 200 olika förkylningsvirus i 
omlopp blir kampen både hård och 
orättvis. Bioforce, som är en av de 
ledande aktörerna i Sverige inom 
naturläkemedel, såg en potential 
att växa inom dagligvaruhandeln.

STARK IGENKÄNNING
SRC utvecklade ett kommunika-

tionskoncept som skulle väcka 
nyfikenhet och skapa köp i butik. 
Temat i kommunikationen var den 
första nysningen – något vi alla 
känner igen – och Echinaforce lös-
ningen på det vi alla vill undvika. 

RÄTT MEDIEVAL
Ett tydligt budskap och rätt 
medieval gjorde att kampanjen 
fick stor genomslagskraft. Med 

en printserie i Metro nådde man 
målgruppen där de var som mest 
mottagliga – på buss eller tåg, 
där de trängs med nysande och 
snörvlande medpassagerare.
 Mediekampanjen följdes upp 
med säljinriktade insatser i butik. 
Ett effektivt och konsekvent 
formspråk gjorde att budskapet 
kändes igen hela vägen från buss 
till butikshyllan.

RESULTAT

Ca +10% i försäljningsökning

35% läste hela annonsen  
(medelvärde 20%)

38% upplevde en nytta av  
budskapet (medelvärde 15%)

20% kommer att köpa efter de 
sett annonsen (medelvärde 10%)

Källa: Metro kampanjmätning

VARUMÄRKEN MED 
SLAGKRAFT I STÄDHYLLAN
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Konkurrensen inom städkategorin är hård och för att nå ut till 
konsumenten krävs mer än ”bara” en bra produkt. I samarbete med 
SRC har Klimabolaget byggt en identitet och formulerat marknads-
strategier för flera av sina varumärken.

FRIDA – VARUMÄRKESIDENTITET  

Frida är städhyllans allra piggaste tjej. Hon erbjuder 
fiffiga städprodukter för hemmets alla vrår och 
är idag ett väletablerat varumärke, främst inom 
dagligvaruhandeln. src har tagit fram varumär-
kesplattform, annonser samt den förpacknings-
design som idag pryder över 200 artiklar. 

TREND – FÖRPACKNING MED IDENTITET 

Inom städkategorin sker slaget om kunden 
ofta i butik nära inpå köpbeslutet. Då blir 
förpackningen allt viktigare som budskaps- 
och identitetsbärare. För varumärket Trend 
har src tagit fram en ny förpackningsdesign 
som löpande appliceras på produkterna. 

VIGAR – ANNONSER MED ATTITYD 

Vigar är varumärket som sätter en rolig 
prägel på allt som heter städning. src har 
tagit fram en serie uppstickande annonser 
som publicerats i olika kundtidningar. 

ALLT SAMLAS PÅ WEBBEN

Hemsidan är en viktig kontaktyta för  
klimabolaget. Här kan både privat-
personer och företagskunder utforska 
erbjudandet och läsa mer om de olika 
varumärkena. src står bakom design 
och innehåll. 

En tydlig och funktionell design som också kommunicerar råvara, 
kvalitet och ursprung.
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n av alla de e-handelsaktörer som gått från att vara 
ledande på nätet till att satsa på den fysiska mötes-
platsen är byggvaruföretaget skånska byggvaror. 
De har identifierat att det är viktigt för deras kunder 

att kunna känna och klämma på produkterna, även om de 
köps via nätet. Sedan länge finns ett showroom i Helsingborg, 
men kunderna har inte riktigt uppfattat det som en butik. 

STÄRKA BUTIKENS UTTRYCK 

src fick i uppdrag att ta fram ett butikskoncept som skulle 
tydliggöra butikens erbjudanden, skapa en mer säljande miljö 
och göra det tydligare för förbipasserande bilister att det finns 
en bygghandel i fastigheten. Man ville också stärka butikens 
uttryck genom att det grafiska uttrycket som finns på hemsidan 
skulle avspegla sig i butiken.

FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN

Satsningen har fallit väl ut. Fler butiker har redan öppnats med 
den moderniserade butiken i Helsingborg som grund. skånska 
byggvaror kan se att antalet besökare till butiken successivt 
har ökat. Och även att deras upplevelse är bättre:
 ”Kunderna som besöker butiken upplever att den är enklare 
att hitta i och mer inspirerande att handla ur”, berättar Per-Ivan 
Christiansson, Marknadschef skånska byggvaror.

E-handel tar sig fysiska uttryck
För några år sedan satt nog många och funderade över hur man skulle 
möta konkurrensen från e-handeln. Idag börjar gränserna mellan fysiska 
butiker och nätbutiker på allvar suddas ut. 

E

01. Stor pylon med butiksnamn och öppettider som även inkluderar webben.

02. Pedagogiska hjälpmedel som förenklar beslutsprocessen i butik. 

03. Tydlig kommunikation av paketpris för uterum.
 

01.
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laxoSmithKline är 
en av de ledande 
leverantörerna av för-
kylningsprodukter på 
den svenska markna-

den. Man har lång erfarenhet och 
besitter en gedigen kunskap om 
konsumenten, dennes behov och 
köpprocess. Genom att paketera 
denna kunskap i ett utbildnings-
material, ville man hjälpa sina part-
ners att bli en kunskapskälla för 

strella hade tidigare genomfört en 
rad marknadsundersökningar som 
genererat en stor mängd insikter 
om snackskunden. SRC:s uppdrag 
blev nu att paketera dessa insikter 

på ett sätt som tydligt visar hur man inom 

Kunskap som konkurrensmedel
Sedan apoteksmarknaden avreglerades har 
valmöjligheterna för konsumenten blivit fler och 
som följd måste apoteken addera nya värden för 
att locka kunder. Utifrån sin kunskap om konsu-
menten såg leverantören GlaxoSmithKline här en 
möjlighet att hjälpa utvalda samarbetspartners. 

Snacks är en välbesökt kategori inom dagligvaruhandeln. Som en av de ledande aktörerna ville Estrella 
hjälpa sina kunder att driva försäljningen och öka antalet impulsköp. Tillsammans med SRC tog man 
fram ett nytt verktyg till säljkåren i form av en kategorihandbok laddad med kunskap och säljtips. 

G

E

konsumenten och därmed också 
driva utvecklingen av förkylnings-
kategorin som helhet. 
 SRC strukturerade utvalt 
material på ett lättillgängligt sätt 
och adderade butiksinsikter och 
konkreta sälj- och exponeringstips. 
Slutprodukten blev ett åtgärdsin-
riktat material som fungerar som 
ett redskap för butikspersonalen i 
deras dagliga arbete. 

ESTRELLA

Digital kategorihandbok

dagligvaruhandeln bör arbeta med allt från 
stratogram till sortiment och impulsdrivande 
exponeringar i kassalinjen. 
 Resultatet blev en kategorihandbok i två 
versioner: ett tryckt material och en digital 
lösning för iPad. Säljstatistik och topplistor 

varvas med shopperinsikter och inspiration. 
Ett nytt stratogram presenteras och avslut-
ningsvis bjuds handeln på konkreta expone-
ringsförslag, givetvis med lite extra fokus på 
impulsförsäljning. 

Vi har fått en tydligare varumärkeskoppling 
mellan hemsidan och butiken vilket känns 
oerhört viktigt för att stärka varumärket.”’’
Per-Ivan Christiansson, Marknadschef Skånska Byggvaror

03.

02.
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Matjessill finns i butiken 
året om. Men det är 
när färskpotatisen 
dyker upp i butikerna 

som vi börjar längta efter den enkla och 
goda sommarmaten. Sommarlunchen 
med alla klassiska tillbehör blir en viktig 
förutsättning för att göra produkten 
relevant innan säsongen börjar.

src utvecklade en kampanj med fokus 
på smakupplevelsen och sommarkänslan 
med den traditionella sillunchen i fokus. 
Den presenterades med en pengarna-
tillbaka-garanti på hela lunchen (dvs. 
inte bara sillen) om man inte är nöjd 
med sin måltid. 

Abba förlänger sillsäsongen
60 % av alla matjessill i Sverige säljs under två veckor, nämligen veckorna 

precis före midsommar. Eftersom sillen smakar precis lika bra i maj, ville Abba 
undersöka om det gick att få konsumenterna att inleda sitt sommarsillätande 

lite tidigare och därmed skapa kategoritillväxt.

Kampanjen var ett led i abbas ambition 
att förlänga säsongen och få till ytterligare 
ett eller två köp av matjessill innan 
midsommar. Den försäljningen lägger 
sig nämligen på toppen – till midsommar 
ska alla ändå ha sin sill. Som de vane-
människor vi är.

ÅRETS SMAK

En annan efterlängtad sommartradition 
är abbas lansering av årets sill – en sill 
med spännande säsongskryddning som 
finns i butiken under en begränsad tid. 
Syftet är att höja intresset och engage-
manget för sill totalt. Ett annat sätt att 
stötta avdelningen är de hyllkantsetiketter 
med smakklockor som src tagit fram.

Receptet på
sommarkänsla!

UNIK SMAK HÅLLER 
IHOP VARUMÄRKET

tt inget annat smakar som kalles har abba tagit 
fasta på i en serie reklamfilmer där kalles dyker 
upp i bland annat Japan och Ungern och män-
niskor på gatan får provsmaka. 

EN VÄLDIGT SVENSK SMAK

Det nya kommunikationskonceptet för kalles, ”En väldigt 
svensk smak”, togs fram av forsman & bodenfors. src har 
sedan tagit konceptet vidare för att få till en mer säljoriente-
rad kommunikation för butik. Och att på samma vis som i 
filmerna – med glimten i ögat – lyfta fram kalles unika smak. 
Men också att hjälpa shoppern att upptäcka fler sätt att äta sin 
macka med kalles och därigenom också befästa kalles som 
ett smörgåspålägg. 

MACKOR LÄNKADE TILL FILMEN

Undersökningar har visat att konsumenterna är öppna för nya 
sätt att äta kalles kaviar.
 Kommunikationen i butik var ett steg närmare konsum-
tionstillf ället, med bilder på mackor med ost och potatis. 
Utformade som klassiska vykort syntes skyltar med motiv 
från Ungern och Japan och samma smakkombinationer som 
presenterades i filmerna. Under kampanjperioden ordnades 
smakevent i butik på samma tema och man lyckades få till  
ett stort antal exponeringar. 

Att använda varumärkeskommunikationen som utgångspunkt för kommunikation 
i alla kanaler låter som en självklarhet. Men alla som försökt vet att det inte alltid är 

så enkelt som det låter. När man lyckas med timing och anpassning ger det 
hävstångseffekter för varumärket. 

A

KALLES   57
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Ny livsmedelsavdelning 
ger komplett shopping 
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Med en ny livsmedelsavdelning på ca 3000 kvm, ville Gekås utvidga sitt erbjudande och bli en 
komplett destination dit besökare kommer för att göra all sin shopping under ett och 

samma tak. SRC fick det ärofyllda uppdraget att utveckla den nya avdelningen. 

avigering är alltid viktigt i en butik. 
Men för ett varuhus som gekås, med 
stora öppna ytor och många besökare 
på en och samma gång, är det ännu 

viktigare. Genom att optimera flödet av kunder och ta 
ett helhetsgrepp om den vägledande kommunikationen, 
ville gekås göra det lättare att shoppa och samtidigt avlasta 
sin personal. Den övergripande målsättningen var att så 
många kunder som möjligt ska kunna passera genom 
varuhuset med ett så högt snittköp och en så bra upple-
velse som möjligt.  

NYTT HUVUDSTRÅK

En del av src:s uppdrag var att i tätt samarbete med  
gekås implementera ett nytt huvudstråk som lotsar be- 
sökarna genom varuhuset på ett logiskt och säljande sätt. 
Huvudstråket skulle vara lätt att identifiera var man än 
befinner sig i varuhuset, men också tillräckligt öppet för 
att man som besökare ska vilja gå in i de olika avdelning-
arna. Samtidigt var det viktigt att förändringarna inte blev 
för stora så att trogna kunder fortfarande känner igen sig. 
Baserat på ett flertal store checks och analyser av hur kun-
derna rör sig i varuhuset växte ett nytt kundvarv fram.

KOMMUNIKATION

I ett varuhus av gekås storlek är navigeringen oerhört 
viktig för kundupplevelsen. För att hitta rätt nivå började 
src med att göra en analys av dels var kommunika-
tionen ska placeras i det nya kundvarvet, dels hur djupt 
den ska vägleda. Därefter färgkodade och delade man 
in kommunikationen i olika nivåer. Tillsammans bildar 
skyltsystemet en logisk helhet som vägleder kunderna  
till sin destination, oavsett om det rör sig om att hitta en 
särskild kategori eller vara, kassaområdet eller service-
funktioner som restauranger och toaletter. 

FRAMTIDEN FÖR FÖTTERNA

GEKÅS är idag lika mycket en turistattraktion som ett 
shoppingcenter. Varje år gästas man av miljontals besökare 
från hela världen och varuhuset växer hela tiden. Med det 
nya kommunikationssystemet har man lagt en bra grund 
för att fortsätta växa även i framtiden och därmed bjuda 
ännu fler kunder på en fin shoppingupplevelse.

SKAPA KÖPLUST I SVERIGES  
MEST UTMANANDE KUNDVARV

Gekås i Ullared – ett shoppingparadis med 21 avdelningar fördelat på ca 35 000 kvm. 
Här finns allt för den som gillar att handla smart. Men det är också hemmet för 
Sveriges största och mest utmanande kundvarv. Tillsammans med SRC har man 

planerat om kundflödet i varuhuset och utvecklat ett nytt system för kommunikation. 

N

V
KUL VARUHUSFAKTA

•  Butiksyta: 40 000 kvm
•  Rymmer samtidigt: 7000 besökare
•  Unika artiklar i sortimentet: 100000 
•  Antal kundvagnar: 8000 
•  Antal sålda varor/år: 122 miljoner
•  Varje vecka töms varuhuset på 
 varor 3 gånger 

isionen för den nya avdel-
ningen för livsmedel var 
att bygga vidare på den 
köplust som finns inbyggd 

i gekås affärsidé. Kunderna ska på samma 
sätt som i det övriga varuhuset känna 
att det här är bra shopping till bästa 
pris. Upplägget ska likna en traditionell 
livsmedelsbutik med ett sortiment som 
tilltalar besökare som spontanhandlar, 
men också boende i området som vill 
göra sin veckohandling på gekås. 

UTVECKLING AV AVDELNINGEN 

När det gäller livsmedel är det viktigt 
att strukturen följer en ordning som 

kunderna känner igen. Flödet ska vara 
logiskt och varorna ska presenteras på ett 
inspirerande sätt. src inledde processen 
med att planera ytorna i avdelningen. 
Efter att layouten var bestämd gick man 
vidare med att ta fram ytsmarta expo-
nerings- och inredningslösningar för 
de olika kategorierna. src utvecklade 
också kommunikation för hela avdel-
ningen som hjälper kunderna att 
navigera till kategorierna.

ETT NATURLIGT TILLSKOTT

I avdelningen möts besökarna av en fräsch 
och modern miljö som på ett naturligt 
sätt hänger ihop med det övriga varu-

huset. Avdelningen är strategiskt placerad 
i slutet av kundvarvet, men för den som 
enkom vill handla mat, finns det även 
ett kortare kundvarv som leder direkt 
till livsmedelsavdelningen. 

01.

02.

01. På strategiskt valda öppna ytor placerades vägvisare för att kunderna ska  
 kunna orientera sig i det stora varuhuset.

02. I det nya och breda huvudstråket pekar tydliga skyltar in mot de olika  
 avdelningarna.

SRC har varit med hela vägen från ritbordet till att få inredning och kommunikation på plats.  



ahl sverige är Sveriges 
ledande handelsföretag 
inom vvs och fastighets-
förvaltning med 63 egna 

yrkesbutiker. När man tillsammans med 
src genomförde en säljträning, var målet 
att ge butikspersonalen verktyg som hjälper 
dem att kartlägga och tillgodose kun-
dernas behov. Efter utbildningen följde 
ett internt utvecklingsarbete som sedan 
följdes upp av två omgångar Mystery 
Shopper-undersökningar.

FÖRVALTNING AV INSIKTER

Det dubbla upplägget av Mystery Shop-
per-undersökningar gav dahl sverige 

D

60  DAHL SVERIGE

möjligheten att etablera insikterna från 
utbildningen på djupet. Genom att 
jämföra resultaten kunde man tydligt 
se vilka insikter som fått fäste och vilka 
man behöver arbeta vidare med. Så även 
om säljarbete i butik är en konstform 
man aldrig bemästrar fullt ut, är dahl 
sveriges säljare helt klart på rätt väg.

ATT UTVECKLA SÄLJARBETET I BUTIK 
ÄR EN STÄNDIGT PÅGÅENDE PROCESS. 
SÅ HÄR GJORDE DAHL SVERIGE:

Innehållet i varje utbildning kan enkelt  
anpassas efter målgruppen genom att 
lägga till/ta bort moduler. 

1. Säljträning för butikspersonal 
2. Mystery Shopper
3. Internt utvecklingsarbete
4. Uppföljning – ny omgång Myster Shopper 

Träning gav färdighet i säljteknik
Säljpersonalen är avgörande för 
att nå framgång i butik, inte 
minst inom fackhandeln där  
service och kundbemötande blir 
allt viktigare konkurrensmedel. 
Som följd väljer fler och fler  
företag att investera i olika  
typer av säljträning.

HILDING ANDERS

Hur säljer man en säng på ett framgångsrikt sätt? Tillsammans med SRC 
har sängleverantören Hilding Anders tagit fram ett gediget utbildningspaket 

som ska underlätta för butikssäljaren i mötet med kunden. 

ilding Anders är 
världens största säng-
leverantör med en rad 
olika varumärken i sin 
portfölj. Som ett led 

i att utveckla sängbranschen, ville 
man underlätta för butikssäljaren 
i kundmötet och därmed skapa en 

H
bättre köpupplevelse för konsumen-
ten. Lösningen blev ett utbildnings-
paket med sex moduler. 
 Varje modul fokuserar på ett kritiskt 
ämne för en lyckad sängaffär. Det kan 
handla om allt från sortimentsstrategi 
till hur man kartlägger köpbehovet el-
ler skapar merförsäljning. Modulerna 

bildar en helhet som mynnar ut i 
en skräddarsydd affärsplan för den 
enskilda butiken. 
 SRC tog även fram en lathund 
för butikssäljaren innehållandes 
konkreta sälj- och exponerings-
tips. Materialet ska användas på 
den nordiska marknaden. 

SCANDINAVIAN RETAIL CENTER

En bättre sängaffär
HILDING ANDERS  
UTBILDNINGSPAKET

Innehållet i varje utbildning 
kan enkelt anpassas efter 
målgruppen genom att lägga 
till/ta bort moduler. 

1. Om Hilding Anders
2. Sängguide
3. Marknad & trender
4. Kundmötet
5. Butiken som säljplats
6. Sömnskolan

SRC IMPLEMENTATION    61

SCANDINAVIAN RETAIL CENTER

Retailutbildning 
skräddarsydd kunskapsöverföring 

Inredning, branding och kommunikation 
är självklara delar i ett butikskoncept. 
Men vill man få maximal effekt av sina 
investeringar så är det personalens för-
ståelse för arbetet med butikskonceptet 
som är helt avgörande. Därför är det 
viktigt att fylla på med kunskap som är 
anpassad efter er bransch, ert koncept 
och era utmaningar. 

i skräddarsyr utbildningarna för varje kund 
och varje unikt tillfälle, och tar alltid platsen 
– butiken – som avstamp. Sedan jobbar vi i 
workshops där man varvar teori, praktiska 

övningar och uppgifter kopplade till deltagarnas vardag. 
 Utbildningarna sträcker sig över flera områden och 
kan anpassas för alla funktioner och olika befattningar 
inom kedjor, butiker och leverantörsföretag. Genom ut-
bildningarna utvecklar deltagarna sitt arbetssätt, alltid med 
koppling till försäljningsmål och varumärkesplattform.

V

En förutsättning för att kunna arbeta med koncept på ett effektivt sätt är att det finns en 
grundläggande förståelse för butiken som medium. Hur ser kundvarvet och kundbeteendet ut? 
Hur och var kommunicerar vi i butiken? Vi benchmarkar också mot andra branscher och sätter 

butiken i samband med relevanta trender. 

1.
OPTIMERA 
BUTIKEN

2.
VÅRT BUTIKSKONCEPT

En viktig ingrediens i allt utvecklingsarbete är att alla i organisationen  
strävar mot samma mål. En utbildning i butikens koncept ger verktyg som 
är viktiga för att förstå, skapa samsyn och kunna arbeta enligt guidelines.

Har personalen verktyg för en optimal 
daglig drift? Vi kvalitetssäkrar upplevelsen i mötet 
med butik och varumärke – allt ifrån kommersiell 

kalender till säljande exponeringar.

3.
BUTIKEN SOM MARKNADSPLATS 
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DOLE

Även om man har en 
produkt som matchar 
marknadens högsta 
krav, kan det ibland 
vara paketeringen och 
mervärdena för kunden 
som fäller avgörandet. 

PAKETERA DITT STORKÖKSKONCEPT

ole Fresh Cuts gav SRC 
uppdraget att förpacka 
sitt storkökskoncept av 
färdigskuren sallad.

Under benäm-
ningen Dole Fresh Cut Solutions 
presenteras ett komplett paket 
som stärker Doles position som 
salladsexpert och pålitlig partner. 
Konceptet innefattar fem olika 
områden – med allt ifrån trend-
bevakning till miljöarbete och 
salladsmatematik. Tillsammans 
visar de den färdigskurna salladens 
fördelar och hur Dole, genom både 
sina produkter och sin kunskap, 
kan stötta kockar och kökschefer  
i det dagliga arbetet. 

D

Alla delar har fått en deskriptiv benämning som också är tänkt att kittla fantasin.

estlé har lanserat  
ett sortiment som 
heter Min Frukt som 
består av så kall- 
ade klämpåsar med 

fruktpuré – ett segment som är 
under stark tillväxt. Både föräldrar 
och barn har upptäckt fördelarna 
med produkterna som är gjorda 
på ren frukt och har en smart 
förpackning.
 Inför sommaren ville Nestlé 
lyfta fram sitt sortiment med Min 
Frukt och andra fruktmellanmål. 
Även för butikerna är sortimentet 
attraktivt och därför välkomnades 

PLATS FÖR PRÖVOKÖP
Med rätt verktyg finns det möjlighet att få 
golvyta även inom kategorier där det normalt 
är nästan omöjligt. I barnmatshyllan är kampen 
om platsen tuff, med många aktörer och artiklar. 
Nestlé har tillsammans med SRC skapat vägar 
från hyllan och ut på golvet. 

N
en kreativ kampanjlösning på 
alternativa platser som kunde 
skapa impulser och prövoköp.
 SRC utvecklade en displaylös-
ning som inte bara rymde pro-
dukter utan också kunde tillföra 
avdelningen ett värde. Displayen 
med sitt randiga tak förde tan-
karna till traditionell torghandel 
och förstärkte därmed också en 
viktig produktfördel, att Min frukt 
är gjord av 100 % ren frukt.

En kreativ exponering gav plats 
på golvet.

01.
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ed djup kategori-
kunskap och tre fina 
butikskoncept hade 
hultafors redan ett 

attraktivt erbjudande. Men för att stärka 
införsäljningen ytterligare, ville man 
göra en tydligare paketering av koncepten. 
Att förädla, förtydliga samt addera butiks- 
insikter var därför det uppdrag man 
formulerade med src. 

INNEHÅLLET TAR FORM 

För att kartlägga behoven och möjlig-
heterna ute i butikerna började src med 
att besöka återförsäljare i England, Dan-
mark och Sverige. Insikterna härifrån 
analyserades i en workshop. Slutligen 
gjordes en utvärdering av de befintliga 
koncepten. Innehållet renodlades och 

Hur når man som leverantör 
framgång med sitt butikskon-
cept ute hos sina återförsäljare? 
Mycket handlar om paketering. 
Tillsammans med SRC har 
Hultafors tagit fram presen-
tationer av butikskoncept för 
varumärkena Hultafors Tools, 
Snickers Workwear och Wibe 
Ladders. 

M

de mest väsentliga delarna lyftes in i 
presentationerna. 

KUNDNYTTAN I FOKUS

En bra presentation av ett butikskoncept 
förmedlar varumärkets identitet och be- 
skriver tydligt relevanta funktioner och 
fördelar. Med ett pedagogiskt upplägg 
kunde src visa hur butikskoncepten 
hjälper till att driva försäljning. För att 
maximera nyttan infördes även konkreta 
sälj- och exponeringstips. Allt för att 
skapa en bättre affär – både för hultafors 
och för återförsäljarna. 

VERKTYG FÖR 
RETAILDIALOG

HULTAFORS arbetar löpande med inför-
säljningen av sina butikskoncept och 
med de nya konceptpresentationerna 
har man fått ett verktyg som underlättar 
dialogen med handeln. 

02.

01. Broschyrerna har ett gemensamt upplägg  
 men bär identiteten från respektive 
 varumärke. 

02. Butikskoncept, kommunikation och säljtips 
 presenteras med bilder och tydliga argument  
 för varje del.



eceptförändringen 
genomfördes dels för att 
matcha konsumentprefe-
renserna och dels för att 
harmoniseras med recep-

tet på de övriga marknaderna i Europa. 
Målet med relanseringen var att återta 
penetration på en marknad med allt  
högre konkurrenstryck och samtidigt 
skapa en tydlig koppling till frukost.
 I kampanjen ingick event, digitala 
aktiviteter, intern marknadsföring och 
butiksaktivering.
 En tidig vårmorgon fick resenärerna 
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RELANSERING
Sveriges mest sålda frukostflinga – Kellogg’s Special K – har fått ny 

design och nytt recept med mer fullkorn och fibrer. Det firades med en 
hejdundrande kampanj som syntes i många olika kanaler.

Scanna QR-koden med din smartphone 
för att komma direkt till filmen.

på Stockholms Central en oväntad och 
ovanligt bra start på en helt vanlig dag. 
I bästa Broadwaystil framförde ett gäng 
musikalartister ett specialskrivet nummer 
av flashmob-karaktär. kellogg’s Special 
Breakfast innehöll förutom sång, dans 
och akrobatik, även frukostbjudning och 
massor av välfyllda goodie-bags. 

DIGITAL KAMPANJ 
Eventet följdes upp med true-view- 
annonsering på Youtube och en kam-
panjsajt där besökarna kunde skicka sin 
egen morgonhälsning vid ett valt datum 

och klockslag. Alla som skickade en 
hälsning fick rabatt på de nya flingorna. 
Aktiviteten drev trafik till kampanjsajten 
och resulterade i över en halv miljon 
visningar på Youtube.

KAMPANJEN I BUTIK

För att sprida den goda nyheten fanns 
smakprov i form av småförpackningar  
i butik.
 Butikskampanjen bestod av en kom-
bination av lösningar från små hylltalare 
i ordinarie hylla till inramande portal för 
större golvexponeringar.

02.

03.

01.

01. Två event genomfördes på Stockholms Central,  
 ett kl. 6 och ett kl. 8, där 60 liveartister framförde  
 specialskriven musik och koreografi. Under eventet  
 delades 1500 goodiebags ut, som innehöll Special  
 K-flingor och -bar, ett magasin från Bonnier, banan  
 från Dole och drickyoghurt från Arla. 

02. Tre filmer - 20 sek, 90 sek och 3,5 minuter  
 - producerades i samarbete med Baluba. Filmerna  
 publicerades på Youtube och på kampanjsajten.

03. Ett stöttande butiksmaterial togs fram för att  
 uppmärksamma det nya receptet både i hyllan  
 och på torgplats.

03.



röllop och dessert går hand i hand. Utifrån den 
insikten designade ekströms och src en tävling 
med en romantisk bröllopsresa i potten. Delta-
garna tävlade genom att baka sin bästa dessert och 

ladda upp en bild på en tävlingssajt. Vinnaren röstades sedan 
fram av sajtens besökare. 

ENGAGEMANG DREV TRAFIK

Kampanjsajten var direkt länkad till Facebook. På så sätt kunde 
deltagarna snabbt dela sitt bidrag till nära och kära. Man hade 
även möjlighet att tävla i olika omgångar, vilket hjälpte till att 
driva ytterligare trafik till sajten. 
 Kampanjen stöttades av on-pack på ekströms produkter 
samt TV-reklam. Tävlingen spred sig och det var många som 
valde att kavla upp ärmarna och ställa upp med sin bästa dessert. 
Men det som verkligen gjorde kampanjen till en framgång var 
alla de människor som på ett eller annat sätt uppmärksammade 
kampanjen via Facebook och andra sociala medier.
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Bröllop gav 
virala effekter 

Det svenska prinsessbröllopet inspirerade många och fick bröllopsklockor att 
ringa tätt över hela landet. Bröllopsindustrin fick sig en rejäl skjuts och för den 

som var på tårna fanns stor potential till ökad försäljning även inom andra 
kategorier. Dessertexperten Ekströms tog chansen.

Giftaslysten eller bara dessertsugen – många tog chansen att vinna sin  
bröllopsresa genom att tävla med en bild av sin bästa dessert.
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SCANDINAVIAN RETAIL CENTER

Fler kunder hos SRC
Vi har även genomförda och pågående projekt med



DET ÄR VI SOM ÄR SRC

AB Scandinavian Retail Center
Stortorget 16
252 23 Helsingborg B

SVERIGE

PORTO BETALT

På Scandinavian Retail Center möter du en mängd specialister som alla har en sak gemensamt 
– vi brinner för retail och för att skapa köplust i butiken.

Eva Leonard Lundh
Finance

Ola Dolck 
Managing Director

Robert Kron
Creative Director

Cecilia Hansen
Senior Retail Consultant

Addi Runolfsdottir 
Senior Retail Consultant

Richard Sverkersten
Senior Retail Consultant

Mikael Jacobsen
Senior Retail Consultant

Ulf Krona 
Retail Consultant

Anne Hägglund
Retail Consultant

Gabriella Horvath Petersson
Retail Consultant

Melanie Andersson
Project Manager

Jenny Melliander
Project Manager

Karin Serving 
Project Manager

Peter Svensson
Project Manager

Mia Göransson 
Copywriter

Alexander Tabbah 
Copywriter

Lisa Wickmark
Art Director

Mia Ljungberg 
Art Director 

Marcus Lindblad
Art Director

Andreas Lindén 
Art Director 

Melker Henningsson
Art Director

Jan Johansson
Chairman SRC Retail truster

Emil Sandberg
Graphic Designer

Ulla Möller
Graphic Designer

Emma Persson
Graphic Designer
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