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Abstract 

Titel: Konkurrensmedel inom Outdoorbranschen – En studie i hur man 

kan förbättra samarbetet mellan leverantörer och återförsäljare inom 

den svenska Outdoorbranschen. 

Examinationsdatum: 2010-06-08 

Ämne/Kurs: Företagsekonomi C, C-uppsats, Relationsmarknadsföring. 

Författare: Astrid Lans och Anders Sandberg 

Handledare: Hans Zimmerlund och Peter Lindelöf 

Nyckelord: Outdoor, Relationer och Samarbete. 

Problem: Vilka samarbetsfaktorer är viktiga för små svenska 

Outdoorleverantörer för långsiktig överlevnad på en 

konkurrensutsatt marknad? 

Syfte: Att analysera och utvärdera olika samarbetsfaktorer mellan 

leverantörer och återförsäljare inom den svenska 

Outdoorbranschen.  

Teori: Involveringsteori, Transaktionsmarknadsföring, 

Relationsmarknadsföring, Nätverksteori, Organisationsmodellen, 

Den värdeskapande processen och Totalkommunikation. 

Metod: Kvalitativ undersökning, deduktion, primärdata, intervjuer, 

semistrukturerad intervjuguide med kompletterande slutna frågor, 

strategiskt urval. 

Empiri: Haglöfs Scandinavia AB, Lundhags Skomakarna AB, Houdini 

Sportswear AB, Klättermusen AB, Playground Nordic AB, 

Addnature AB och Alewalds Sport AB. 
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Resultat: Författarna upplever Ourdoorbranschen som en avslappnad och 

harmonisk bransch där social kompetens blir en viktig faktor för att 

skapa samarbeten över huvud taget. Leverantörer bör fokusera på 

leveranshantering, säljstöd och utbildning. Viktiga egenskaper hos 

leverantören för ett bra samarbete är ärlighet och öppenhet som 

bidrar till en bra kommunikation.  

Slutsats: Då vi lever i en föränderlig värld är den lojalitet som man bygger 

upp genom interaktion och samarbeten av stor betydelse för små 

Outdoorleverantörer på den svenska marknaden. Skall man som 

leverantör överleva långsiktigt måste man jobba mer kring 

förståelsen för att driva branschen in i en utvecklande fas och inte 

förlita sig helt på den tillväxt som branschen länge haft. Som liten 

leverantör blir det därför viktigt att jobba med några färre djupa 

relationer istället för många mer ytliga. För att som liten leverantör 

skapa sig förståelse och därmed kunna öka sin anpassning bör man 

genom värdestjärnans principer ta fram mervärden tillsammans med 

återförsäljaren som är svåra för andra leverantörer att kopiera. 
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Abstract 

Title: Means for competitive advantage within the outdoor industry – A 

study of how to improve the relationship between supplier and 

retailer within the Swedish outdoor industry.  

Examination date: 2010-06-08 

Course/subject: Final Paper for Bachelor Degree in Business Administration, 

Service Management. 

Authors: Astrid Lans and Anders Sandberg 

Supervisors: Hans Zimmerlund and Peter Lindelöf 

Key-words: Outdoor, Relations and Partnership. 

Problem: What partnership factors are important for small Swedish outdoor 

suppliers to foster long-term survival in a competitive market? 

Aim: This paper aims to analyze and evaluate different factors that are 

important for successful partnerships between suppliers and 

retailers within the Swedish outdoor industry.  

Theory: Involvement theory; transaction marketing; relationship marketing; 

network theory; organizational model; the value-adding process; 

and total communication theory. 

Method: Qualitative study; deduction; primary data; interviews; semi-

structured interview guide with additional closed questions; and 

strategic selection. 

Empirics: Haglöfs Scandinavia AB, Lundhags Skomakarna AB, Houdini 

Sportswear AB, Klättermusen AB, Playground Nordic AB, 

Addnature AB and Alewalds Sport AB. 



Södertörns Högskola  Astrid Lans 790324   
VT 2010  Anders Sandberg 860722 
Företagsekonomi C 
C-uppsats 
 
 

 5 

Result: The authors of this paper observe that the outdoor industry is a 

relaxed and harmonious line of business in which social 

competence plays an important role in accomplishing successful 

partnerships between suppliers and retailers. In light of this, they 

argue that suppliers should focus on how to work with their 

delivery handling, sales support and training support. Qualities that 

are important for a supplier to possess are honesty and open-

mindedness, which contribute to good communication and deepens 

their relationship with their retailers.  

Conclusion: Because of the constantly shifting world in which we live, loyalty, 

which is built up through interaction and partnership, is of great 

importance for the small Swedish outdoor supplier. To be able to 

survive long-term, suppliers have to work harder to cultivate an 

understanding of their retailers so that the outdoor industry can 

evolve to an educational stage and not rely completely on the 

positive growth that has been characteristic of the industry to date. 

For a small Swedish outdoor supplier, it is therefore important to 

concentrate and work with fewer deep relationships instead of more 

shallow relationships. For a small supplier to be able to create an 

understanding of their customer and, in doing so, enhance their 

ability to adapt, they need to work according to the principles 

presented in the theory of the “value-adding star”. By using this 

theory they can create added value in collaboration with their 

customers that will be hard for competitors to copy. 
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1. Introduktion 

I inledningen redogörs vad friluftsliv betyder för det svenska kulturarvet samt vad friluftsliv 

genererar för ekonomiska värden på den marknad där dess produkter florerar, 

Outdoorbranschen. Bakgrunden kommer att sätta in läsaren i tre viktiga områden som har 

stor inverkan på hur Outdoorbranschen ser ut i dag och detta lägger grunden för hur 

uppsatsen är uppbyggd samt vilket fokus uppsatsen kommer att ha. Problemdiskussion tar ut 

det viktigaste ur bakgrunden och visar riktningen till problemet. Därefter följer uppsatsens 

syfte, perspektiv och avgränsningar. 

1.1 Inledning 

Att vistas ute i skog och mark är något som ligger det svenska folket varmt om hjärtat. I flera 

århundraden har allemansrätten varit internaliserad i det kollektiva medvetandet hos svenskar. 

Allemansrätten är ingen lag utan en rättighet som även symboliserar svenskheten. Redan när 

man är liten så lär sig svenska barn att respektera naturen.
1
 Omfattningen av det svenska 

folkets intresse för friluftsliv är stort och det ser man bland annat på paraplyorganisationen 

Svenskt Friluftsliv som omfattar 21 ideella friluftsorganisationer som tillsammans har 1.7 

miljoner medlemmar.
2
 Enkla aktiviteter har med tiden kompletterats med mer och mer 

våghalsiga äventyr och skräddarsydda resor med expeditionsliknande inslag och fokus på 

klättring, vandring, skidåkning etc. ”Aktiva semestrar blir populärare och många vill idag 

identifiera sig med outdoor-livet”.
3
 Produkter som är anpassade till dessa aktiviteter och 

äventyr utgör i dag en marknad som omsätter mellan 1-2 miljarder kronor i Sverige.
4
 Dessa 

produkter hör hemma i den bransch som ofta kallas Outdoorbranschen. Författarna vill med 

denna uppsats titta på samarbetsformerna mellan leverantör och återförsäljare inom denna 

bransch för att hitta viktiga faktorer och vägar att öka nyttan för leverantören. Detta med 

fokus på att hjälpa de små Svenska leverantörerna på en konkurrensutsatt marknad. 

 

                                                           
1
 Johansson. 2006. Mångnatur. Sid. 51-54 

2
 http://www.svensktfriluftsliv.se/Default.asp?path=13940&pageid=19344, 2010-03-30 13:09 

3
 http://www.haglofs.se/files/Hagl%F6fs_annual_report_2009_swe.pdf, 2010-04-19 12:41 

4
 Magnus Reithner. Redaktionssekreterare, ansvarig för outdoor, Sportfack. 2010-04-19. Muntlig källa 

http://www.svensktfriluftsliv.se/Default.asp?path=13940&pageid=19344
http://www.haglofs.se/files/Hagl%F6fs_annual_report_2009_swe.pdf
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1.2 Definitioner 

Outdoor -  Friluftsliv, aktivt uteliv. 

Outdoorprodukter -  Produkter som används vid friluftsrelaterade aktiviteter. 

Clinics -  Clinics är en form utav säljstöd. Till säljstöd räknas clinics, kataloger, 

sponsring, annonsering, skyltmaterial och annat jobb från 

leverantörernas sida i syfte att hjälpa till med försäljningen.
5
 

Författarna tolkar clinics som utbildning från leverantör till 

återförsäljare av produkters funktion och användningsområde. 

Nätbutik -  Butik på internet som har försäljning av produkter via nätet. 

Stort företag -  Ett företag med mer än 250 anställda eller en omsättning på över 50 

miljoner Euro per år.  

 Då detta är en definition för europeiska företag är avgränsningen 

alldeles för stor för att applicera på svenska Outdoorföretag. Av 

denna anledning kommer författarna i denna uppsats definiera stora 

företag som företag med en omsättning över 6 miljoner Euro per år.  

Medelstort företag -  Ett företag med mer än 50 och mindre än 250 anställda eller en årlig 

omsättning på mer än 10 miljoner Euro och mindre än 50 miljoner 

Euro per år.
6
  

 Då detta är en definition för europeiska företag är avgränsningen 

alldeles för stor för att applicera på svenska Outdoorföretag. Av 

denna anledning kommer författarna i denna uppsats definiera 

medelstora företag som företag med en omsättning mellan 3-6 

miljoner Euro per år. 

Litet företag -  Definieras som de med mindre än 50 stycken anställda eller en 

årsomsättning på mindre än 10 miljoner Euro.
7
  

                                                           
5
 http://www.sportfack.se/statistik/article385815.ece 2010-06-01 09:47 

6
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf 2010-04-28 11:40 

http://www.sportfack.se/statistik/article385815.ece
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf
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 Då detta är en definition för europeiska företag är avgränsningen 

alldeles för stor för att applicera på svenska Outdoorföretag. Av 

denna anledning kommer författarna i denna uppsats definiera små 

företag som företag med en omsättning upp till 3 miljoner Euro per 

år. 

Mervärde –  ”Motsvarar det överskott som uppstår i den kapitalistiska 

produktionsprocessen genom att arbetarna producerar ett värde som 

är högre än det värde kapitalisten betalar för användningen av deras 

arbetskraft.” 
8
 

 Författarna avser i denna uppsats mervärde som det påbyggda värdet 

utöver produktens kärnvärde som kunden anser sig få ut av 

produkten.  

Konceptbutik –  En strategiskt placerad butik som syftar till att öka det kommersiella 

värdet kring ett specifikt varumärke. 

Add-on -  Ett värde som leverantören bygger på ett ursprungligt erbjudande. 

Leverantör - Person eller företag som tillhandahåller viss vara till viss kund.
9
 

 I denna uppsats är de leverantörer som intervjuas i empirin även 

producenter av det varumärke de distribuerar.  

Återförsäljare -  ”Företag som säljer produkter som tillverkats av andra till senare led i 

tillverknings-, distributions- och konsumentkedjan. Grossister och 

detaljister är de vanligaste typerna av återförsäljare.”
10

  

 I denna uppsats är det butiker som är nischade inom Friluftsliv/ 

Outdoor. 

                                                                                                                                                                                     
7
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf 2010-04-28 11:40 

8
 Engström. 1994. Nationalencyklopedin. Trettonde bandet. Sid. 252 

9
 Svenska akademien. 2009. Svensk ordbok. Sid. 1764 

10
 Engström. 1994. Nationalencyklopedin. Tjugonde bandet. Sid. 374 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf
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Word-of-Mouth - Informationsspridning från en människa till en annan genom samtal. 

Kedjor -  ”En organisation som antingen ingår i en företagsgrupp som 

mångfilialföretag eller i en frivillig sammanslutning av ägarmässigt 

fristående företag.”
11

  

 I denna uppsats förkortas det till Kedjor. Butikskedjor såsom Stadium 

och Intersport. 

                                                           
11

 Engström 1994. Nationalencyklopedin. Tionde bandet. Sid. 526 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Världsekonomins påverkan 

Under åren 2007/2008 utvecklades den nu rådande finanskrisen vilken påverkar den svenska 

konsumentmarknaden på ett negativt sätt. Denna finanskris har lett till ”ökad arbetslöshet, 

lägre efterfrågan, räntesänkningar, deflation och börsfall” enligt en artikel på Ekonomifaktas 

hemsida, som publicerades den 19 augusti 2009. Vidare i artikeln skrivs att ”den osäkra 

situationen på arbetsmarknaden har gjort att många dragit ned på konsumtionen”.
12

 Detta 

fenomen att konsumenterna har minskat på sin konsumtion har i sin tur lett till att flera 

branscher är utsatta för en hård prispress vilket drabbar framförallt småföretag. Detta kommer 

fram i en undersökning som publicerats av FöretagarFörbundet den 12 november 2008.
13

 I 

denna undersökning framkommer också att många småföretag anser sig ha en svag 

förhandlingsposition mot sina kunder, vilket medför att de måste följa de större bolagens 

prispressande. Eftersom de mindre bolagen under längre tid inte kan hålla den nivå på priser 

som de större bolagen gör kommer de mindre bolagen vara de som långsiktigt förlorar på 

detta priskrig. Dock så slår denna lågkonjunktur inte lika hårt mot Outdoorbranschen som mot 

många andra branscher i samhället. Enligt en artikel som är publicerade i tidningen Outside så 

beror detta på att branschen drabbas sent och återhämtar sig tidigt.
14

 Detta innebär i sin tur 

inte att branschen går opåverkad ut ur en ekonomisk kris.  

Den ekonomiska krisen har bidragit till att mindre företag har fallit offer för de större 

företagens prispressande. 

1.3.2 Outdoorbranschens konkurrenssituation 

1.3.2.1 Modets betydelse 

Om man tittar på förhållandet mellan de stora, medelstora och små leverantörerna och hur 

deras marknadsandelar ser ut i jämförelse med varandra kan man se en tydlig trend att fram 

till 2007 har de stora leverantörerna tagit andelar.
15

 Enligt Magnus Reithner, Outdooransvarig 

                                                           
12

 http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2009/Augusti/Ar-den-ekonomiska-krisen-bakom-oss/  

2010-03-29 14:30 
13

http://www.ff.se/sitespecific/foretagarforbundet/publication_files/2008_11_undersokning_finanskris.pdf  

2010-03-29 14:50 
14

 http://outsideonline.se/2009/07/27/outdoorbranschen-mar-fint-bara-fint/ 2010-03-30 09:50 
15

 http://www.sportfack.se/statistik/article232579.ece 2010-03-30 14:30  

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2009/Augusti/Ar-den-ekonomiska-krisen-bakom-oss/
http://www.ff.se/sitespecific/foretagarforbundet/publication_files/2008_11_undersokning_finanskris.pdf
http://outsideonline.se/2009/07/27/outdoorbranschen-mar-fint-bara-fint/
http://www.sportfack.se/statistik/article232579.ece
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på branschtidningen Sportfack, har antalet varumärken på den svenska Outdoormarknaden 

ökat under de senaste tio åren och den största delen av dessa är utländska varumärken som 

svenska distributörer tagit upp.
16

 Detta styrks även av Anders Olofsson, säljansvarig på 

tidningarna ”Åka skidor” och ”Utemagasinet”, som ser en ökad konkurrens på den svenska 

Outdoormarknaden under de senaste åren. Amerikanska och europeiska varumärken försöker 

hela tiden ta sig in på den svenska marknaden och de europeiska varumärkena ser Sverige 

som en trendkänslig marknad som är viktig att synas på.
17

 Magnus Reithner ser även att nya 

små svenska företag dyker upp på varje mässa, vissa för att stanna medan andra blir 

kortlivade. Magnus uppskattar att det idag finns 40 leverantörer av Outdoorprodukter i 

Sverige. Konkurrensverket har å andra sidan inga skrivna rapporter angående 

Outdoorbranschen utan hänvisar till Intresseorganisationer. Anders Olofsson ser att stora 

varumärken tar andelar av de små och när något varumärke ses som trendigt får det en snabb 

tillväxt för att sedan falna då markanden är föränderlig. Marknaden liknar mer och mer en 

modeindustri där trender snabbt kommer och går. Länge har varumärken inom 

Outdoorsegmentet haft två säsongssläpp per år, produkter inför Vår/Sommar och produkter 

inför Höst/Vinter. Först nu börjar leverantörer och varumärken inom Outdoor att snegla mot 

modeleverantörernas mer flexibla utbud som följer trender allt snabbare med många mindre 

kollektioner löpande under året, detta för att tillfredsställa en mer trendkänslig efterfrågan.
18

 

Outdoorbranschen börjar bli mer och mer trendkänslig. Då modets betydelse hamnar allt 

högre upp på agendan börjar leverantörer att tänka om och företag med stordriftsfördelar 

har störst chans att följa denna utveckling. 

1.3.2.2 Naturupplevelsens betydelse 

Produkter inom Outdoorbranschen syftar alltid till att underlätta livet och upplevelsen ute i 

naturen, varpå funktion länge varit branschens största fokus. När man tittar på detta utbud av 

produkter ser man stora likheter i funktion och design mellan de olika varumärkena. 

Klädkollektionerna följer lager-på-lager principen där du har underställ, värmande lager samt 

skal.  Konsumenten tittar på faktorer som värme, fukttransport, vindtäthet och vattentäthet. 

                                                           
16

 Reithner Magnus. Redaktionssekreterare, ansvarig för outdoor, Sportfack. 2010-04-19. Muntlig källa 
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 Olofsson Anders. Säljansvarig på ”Åka Skidor” och ”Utemagasinet”. 2010-04-20. Muntlig källa 
18
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Vinterkollektionerna innehåller plagg där det värmande lagret samt skalet kombineras i ett 

och samma plagg. Utöver detta tillkommer hos de flesta varumärken ett klädsegment som 

handlar mer om funktion i vardagen, detta kommer i uttryck i plagg såsom t-shirts, skjortor, 

byxor och shorts. Ryggsäckar följer teman som vardag, resor, vandring, skidåkning och 

multisport, de har ergonomi och funktion i fokus. Sovsäckar är ordnade efter de 

temperaturförhållanden som de är anpassade till, skor efter aktivitet och tält efter 

användningsområde och årets fyra säsonger vår, sommar, höst och vinter. Utvecklingen av 

material och fokus på funktion gör att varumärkena ligger i framkanten och använder sig av 

senaste teknologi. Detta tillsammans med att de slåss på samma marknad där deras produkter 

påminner om varandra och fyller liknande funktioner gör att intrycket vid jämförelsen 

varumärkena emellan ger känslan av ett likartat utbud.
1920212223242526272829

 Här ser författarna 

att funktion är andra sidan av myntet, som en motsvarighet till modets betydelse. Det blir mer 

en fråga om äventyret, känslan och naturupplevelsens betydelse. 

Att skapa en känsla kring ett varumärke där funktionen och naturupplevelsen sätts i fokus 

förutsätter förståelse för aktiviteten och användarna. Denna förståelse kan fås genom 

samarbete vilket blir ett viktigt sätt för mindre Outdoorleverantörer att skapa sig 

konkurrensfördelar gentemot de större som har stordriftsfördelar. 

1.3.2.3 Globala företag 

Antalet varumärken som är outdoorrelaterade är väldigt många på den svenska marknaden, 

detta med tanke på Sveriges ringa population. Anders Olofsson berättade att en konsult en 

gång nämnde för dem att Sverige borde ha 60 miljoner invånare med tanke på alla 

varumärken inom Outdoor som finns representerade på den svenska marknaden.
30

 Tittar man 

                                                           
19

 http://www.haglofs.se 2010-03-30 15:46 
20

 http://shop.lundhags.se 2010-03-30 15:40 
21
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22

 http://www.houdinisportswear.com/se 2010-03-30 15:54 
23
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24
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25

 http://marmot.com/ 2010-03-30 16:21 
26

 http://www.patagonia.com/web/eu/home 2010-03-30 16:24 
27
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på de största svenska nätbutikerna inom outdoorprodukter, getout.se, outnet.se och 

addnature.com, ser man mellan 100-200 varumärken representerade. Av dessa tre nätbutiker 

har Addnature flest antal varumärken och landar på 231 st.
31

 Nätbutikerna har en kontinuerlig 

tillväxt vilket visar på ett starkt intresse för denna typ av produkter på den svenska 

marknaden. Antalet företag i återförsäljningsledet har minskat med 8 % mellan åren 1997 och 

2008 vilket motsvarar ca 250 färre återförsäljare på marknaden.
32

 Detta ger en bild av att det 

för leverantörerna blir en ökad konkurrens om att få utrymme hos återförsäljarna. 

Globaliseringen gör att de nätbaserade butikerna kan erbjuda en uppsjö av varumärken och 

gör att man inte befinner sig på en lika lokal marknad som de traditionella butikerna. Att 

antalet utländska varumärken växer på den svenska marknaden visar också på spår av 

globaliseringens effekter. Företag med stordriftsfördelar får övertag och har kapital att följa 

modets snabba vändningar. De vinster som finns att göra med stordriftsfördelar, modefokus 

och att synas på rätt ställen gör att de vinner mark och inte behöver titta lika mycket på 

naturupplevelsens betydelse för att hålla sig kvar på marknaden. 

Globaliseringen skapar ökad konkurrens på den svenska Outdoormarknaden. Leverantörer 

med stordriftsfördelar tar allt mer plats och gör att de mindre måste fokusera på samarbete 

för att ha en chans att överleva långsiktigt. 

1.3.2.4 Små svenska företag 

Enligt en artikel i tidningen Sportfack har marknaden för sportleverantörer, som är ett 

samlingsnamn för leverantörer där outdoor går in under, haft ett mycket bra år 2007 med en 

tillväxt på 8,4 % för de 100 största leverantörerna. Outdoorbranschen själv redovisar en 

tillväxt på 10,9 %.  Tillväxten för leverantörer följer förhållandevis väl den uppgång som 

kedjorna gjorde under samma period. Kedjornas tillväxt är lite högre än de fristående 

butikernas vilket kan förklaras med att kedjorna har en högre marginal då deras egna 

varumärken får mer utrymme i kedjornas egna butiker.
33

 Detta skapar en ökad konkurrens 

gentemot de fristående butikerna. I denna konkurrens gäller det för små leverantörer att skapa 

                                                           
31

 http://www.addnature.com http://www.getout.se http://www.outnet.se/scandinavian-outdoor/hem.php 2010-

04-20 13:42 
32

 Handelns Utredningsinstitut (HUI). Branschfakta 2009. Sid. 82 

33
  http://www.sportfack.se/statistik/article232579.ece 2010-04-20 15:45 
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ett mervärde kring sina produkter som gör att de kan komma in i de återförsäljningsled som 

känns intressanta. Aktiviteter kring naturupplevelsens betydelse blir här ett viktigt strategiskt 

drag då man som litet företag inte har samma finansiella möjligheter som de stora att följa de 

snabba modeväxlingarna. 

Då det är kostsamt att fokusera på modets snabba vändningar måste de små 

Outdoorleverantörerna satsa på samarbete kring naturupplevelsens betydelse för långsiktig 

lönsamhet och överlevnad. 

1.3.3 Samarbete mellan aktörer 

Rutinerna mellan leverantör och återförsäljare har under en längre tid varit oförändrade där 

stora inköp görs av återförsäljaren inför den nästkommande säsongen. Outdoorbranschen har, 

som ovan nämnts, länge varit uppdelad på två säsongsläpp av nya produkter, Vår/Sommar och 

Höst/Vinter. Detta kompletteras sedan löpande med mindre orders vid behov och tillgång. 

Löpande under säsongen förekommer säljstöd från leverantör till återförsäljare genom bl.a. 

clinics där leverantören utbildar återförsäljaren om produkternas funktion och användning. I 

en undersökning framtagen av branschtidningen Sportfack där man korar årets leverantör kan 

man läsa följande citat: 

”Säljstöd är den kategori som varje år får det lägsta snittbetyget av butikerna. Till säljstöd 

räknas clinics, kataloger, sponsring, annonsering, skyltmaterial och annat jobb från 

leverantörernas sida i syfte att hjälpa till med försäljningen. /…/ Helt klart vill butikerna att 

leverantörerna ger mer säljstöd.”
34

  

Det framgår även av artikeln att den vinnande leverantören inom kategorin säljstöd, det 

aktuella året 2008, inte ens får betyget ”bra” av återförsäljarna. En annan del av de löpande 

rutinerna är leveranser som även dessa behandlas i undersökningen. Hur denna rutin hanteras 

samt reklamationshanteringen framstår i artikeln som viktiga funktioner hos leverantörerna 

enligt återförsäljarna. 

Som stor aktör på denna marknad har man fördel av sina stordriftsfördelar och har kapital att 

satsa på en bredd i sitt erbjudande som både följer funktion, mode och fördelaktiga priser. 

                                                           
34

 http://www.sportfack.se/statistik/article385815.ece 2010-03-30 13:57 
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Man ser hur de stora kedjornas egna varumärken och större varumärken från USA och Europa 

på detta sätt vinner mark. De har ett maskineri som går av sig självt och behöver inte snegla åt 

olika samarbeten för att klara sig på marknaden. För att som mindre leverantör klara sig i 

detta klimat är nära samarbete med andra aktörer och återförsäljare avgörande för att gå en 

trygg framtid till mötes. Det finns som liten aktör ingen lönsamhet i att öppna egna 

konceptbutiker med det aktuella varumärket, det kostar även att satsa på snabbt skiftande 

modesvängningar. Det blir mer att man får jobba med mode som ett ”add-on”, där vissa 

spetsplagg följer den aktuella trenden. Då detta är ett faktum för de små leverantörerna i 

Sverige är man beroende av samarbete och långsiktigt arbete med aktiviteter för att etablera 

sig och få en långvarig och lönsam plats på marknaden. 

De små leverantörerna måste genom samarbete vara lyhörda för samarbetspartnernas 

önskemål för att på så sätt vinna övertag gentemot de stora leverantörernas stordriftsfördelar 

inom Outdoorbranschen. 

1.4 Problemdiskussion 

Den ekonomiska situationen i Sverige har medfört att företag med stordriftfördelar har börjat 

pressa sina priser för att konkurrera. Detta i en kombination med att Outdoormarknaden har 

blivit mer trendkänslig och att globaliseringen bidragit till att fler varumärken florerar på 

marknaden gör att små svenska Outdoorleverantörer måste skapa konkurrenskraft genom 

samarbeten, allt för en långsiktig överlevnad.  

1.5 Problem 

Vilka samarbetsfaktorer är viktiga för små svenska Outdoorleverantörer för långsiktig 

överlevnad på en konkurrensutsatt marknad? 

 

1.6 Syfte 

Att analysera och utvärdera olika samarbetsfaktorer mellan leverantörer och återförsäljare 

inom den svenska Outdoorbranschen.  
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1.7 Perspektiv 

I denna uppsats kommer författarna att närma sig problemen utifrån leverantörernas synvinkel 

varpå uppsatsen har ett leverantörsperspektiv. Då undersökningen även tar in återförsäljarnas 

synpunkter på samarbete medför detta att även ett återförsäljarperspektiv finns med. 

 

1.8 Avgränsningar 

Författarna har valt att titta på den svenska Outdoormarknaden och för att sätta fokus på 

utbytet tas både leverantörer och återförsäljare in i undersökningen. Författarna har valt att 

titta på två stora och två små svenska leverantörer samt tre olika återförsäljare för att kunna 

jämföra dessa med varandra. I undersökningen kommer endast återförsäljare som har 

specialistbutiker och leverantörer som är producenter av sina egna produkter samt endast är 

inriktade på outdoorsegmentet att intervjuas. Undersökningen utesluter sportkedjor och deras 

butiker. 
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2. Metod  

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera olika samarbetsfaktorer mellan 

leverantörer och återförsäljare inom den svenska Outdoorbranschen. För att kunna svara på 

detta har olika metoder valts ut för att samla information vilka kommer att presenteras i detta 

kapitel. Författarna beskriver sitt tillvägagångssätt och hur informationsinsamlingen samt 

urvalet av respondenter kommer att genomföras. 

2.1 Tillvägagångssätt 

En kvalitativ metod har valts då författarna avser att skapa en djupare förståelse för relationen 

mellan leverantörer och återförsäljare inom Outdoorbranschen. Författarna anser att en 

kvantitativ ansats inte är passande då denna metod inte ger samma djupa förståelse för syftet 

med uppsatsen. Ansatsen är deduktiv då författarna med hjälp av befintliga teorier avser att 

analysera den empiri som samlas in. 

Empirin består av primärdata som anskaffas genom personliga intervjuer, samt vid behov via 

telefonintervjuer. Sekundärdata kommer inte att användas då författarna inte funnit tidigare 

studier inom detta område. Intervjuer kommer att göras med leverantörer samt med 

återförsäljare. Under intervjuerna används semistrukturerade frågor. Anledningen till 

semistrukturerade frågor, istället för strukturerade eller ostrukturerade, är att författarna inte 

vill styra den intervjuade respondenten till för stor grad vilket kan hämma 

informationsutbytet. Strukturen följer ett mönster som är skapat för att säkerställa att värdefull 

empiri inom de områden författarna anser kritiska inte förbises. Under intervjuerna kommer 

en intervjuguide med teman och generella frågor att användas. Intervjuguiden för leverantörer 

och återförsäljare är inte identiska då de är anpassade efter vilken typ av företag som 

intervjuas men båda berör samma områden. De öppna frågorna följs av sex stycken stängda 

flervalsfrågor för att ge styrka eller se brister i de öppna svaren samt för att kunna göra en 

tydlig jämförelse mellan de olika respondenternas svar. Dessa frågor kommer att användas för 

att underlätta analyseringen av de faktorer och variabler som tas fram i syntesen och den 

teoretiska referensramen. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas av 

författarna. Den data som framkommer i transkriberingen kommer i empirikapitlet att 

redovisas i en löpande text med kompletterande citat från intervjuerna som författarna anser 
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väsentliga för undersökningen. Detta för att redovisa data på ett, för läsaren, mer lättförståligt 

sätt.   

2.2 Urval 

Urvalet är ett så kallat strategiskt val där författarna valt sju olika svenska företag, två stora 

svenska leverantörer, två små svenska leverantörer samt tre stycken återförsäljare belägna i 

Sverige. Anledningen till detta är att författarna avser att titta på viktiga samarbetsfaktorer 

mellan leverantörer och återförsäljare på den svenska Outdoormarknaden. Valet av 

respondenter har fallit på Haglöfs Scandinavia AB och Lundhags Skomakarna AB som 

representerar de två stora svenska leverantörerna av Outdoorprodukter. De två mindre 

företagen/leverantörer författarna valt att intervjua är Houdini Sportswear AB och 

Klättermusen AB.  

Vidare kommer författarna även att intervjua tre stycken återförsäljare, vilka alla har 

produkter från minst tre av leverantörerna i sitt sortiment. Detta görs för att skaffa empiri från 

båda sidor av den aktuella relationen och därav ge en bredare förståelse. De som representerar 

återförsäljarna är Playground Norden AB, Addnature AB och Alewalds Sport AB. 

Valet av de fyra leverantörerna grundar sig på att de är jämförbara, svenska, har gemensamma 

återförsäljare, producenter av sitt eget varumärke samt att de är lämpliga representanter för 

den svenska marknaden.  

Hos Haglöfs Scandinavia AB kommer intervjun att genomföras med Jonas Oja, distriktschef 

öst, och på Lundhags Skomakarna AB med Ulrica Edholm, säljansvarig Stockholm, 

Mälardalen och Dalarna. Hos Houdini Sportswear AB sker intervjun med Helena Reis, 

försäljningschef Sverige och hos Klättermusen AB med Mattias Ekstrand, säljchef. 

Hos återförsäljarna kommer intervjuerna att ske med anställda som har hand om inköp och 

arbetar med den löpande kontakten med leverantörer. Detta medför att på Playground Norden 

AB intervjuas Jonas Gidlund, VD, på Addnature AB, Lisa Englund, orderansvarig och en del 

av inköpsgruppen och på Alewalds Sport AB intervjuas Anders Engström, VD och ägare av 

Alewalds samt Sportkompaniet. Samtliga butiker är belägna i Stockholm, vilket är ett 

bekvämlighetsurval då uppsatsens författare bor och verkar i denna stad. 
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2.3 Validitet 

Validitet är ett begrepp som används för att beskriva hur relevant den data som presenteras är 

och hur väl den representerar fenomenet.
35

 Då undersökningen både tar in stora svenska 

leverantörer samt små svenska leverantörer av Outdoorprodukter ger detta en differentierad 

bild av hur olika företag förhåller sig till det undersökta fenomenet. I undersökningen kommer 

även återförsäljare intervjuas för att integrera den andra parten i samarbetet, detta för att se 

hur de olika parterna uppfattar det undersökta fenomenet. Då undersökningen endast 

inkluderar fyra leverantörer som dessutom är producenter av det egna varumärket medför 

detta att generaliseringen av uppsatsens resultat minskar då många leverantörer på den 

svenska marknaden inte själva är producenter av det varumärke de representerar. En 

intervjuguide kommer att användas för att säkerställa att de områden författarna anser viktiga 

berörs under samtliga intervjuer. Två olika intervjuguider kommer att användas, en anpassad 

för leverantören och en anpassad för återförsäljaren. Dessa skiljer sig föga från varandra och 

båda ser till att ta upp de områden som anses relevanta för undersökningen enligt författarna. 

Som tidigare nämnts kommer intervjun att avslutas med sex stycken slutna flervalsfrågor, 

även dessa anpassade efter återförsäljare respektive leverantörer för att ge ytterligare underlag 

att jämföra deras syn på samarbetsfaktorer. 

2.4 Reliabilitet 

Inom forskningen är datas tillförlitlighet en viktig del. Datas tillförlitlighet benämner man 

inom forskningen som reliabilitet, vilket berör vilken data som används, insamlingssättet och 

hur det bearbetas.
36

 I undersökningen kommer intervjuerna att ske med stora svenska 

leverantörer, små svenska leverantörer samt återförsäljare för att kunna analysera och 

utvärdera samarbetsfaktorer mellan leverantörer och återförsäljare. Detta görs genom 

intervjuer med personer som alla har en god erfarenhet av just detta samarbete. För att på ett 

trovärdigt sätt kunna granska och utvärdera de öppna frågorna får respondenten i slutet av 

intervjun även svara på sex slutna frågor där de skall rangordna faktorer som är viktiga för 

undersökningen. Faktorerna är hämtade från det kommande teorikapitlet. För att säkerställa 

att viktig information från intervjuerna inte går förlorad kommer samtliga intervjuer att spelas 

                                                           
35

 Johannessen, Tufte. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Sid. 47 
36

 Johannessen, Tufte. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Sid. 28 
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in. Som tidigare nämnts kommer intervjuerna transkriberas av författarna. Dessa 

transkriberingar kommer användas som underlag till den sammanställning av intervjuerna 

som redovisas under empirikapitlet. Transkriberingarna och ljudfilerna kommer inte att finnas 

som bilagor i denna uppsats men kommer att sparas av författarna. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer författarna att genom uppsatsens problem, problemdiskussion och 

perspektiv knyta an till bakgrunden genom sju teorier som förklarar fenomenen och lotsar 

läsaren vidare i arbetet. 

3.1 Teoretisk förförståelse 

Problemet handlar om vilka samarbetsfaktorer som är viktiga för små svenska 

Outdoorleverantörer för långsiktig överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. Då 

problemdiskussionen först tar upp den effekt som den ekonomiska krisen har på småföretag 

inom Outdoorbranschen kommer författarna att knyta an detta till utbyte och dess motsats 

utveckling. Eftersom företag vill hitta billigare alternativ för sin verksamhet under en 

finanskris leder detta till en dominans för att man arbetar mer med att fokusera på utbytet 

under rådande kris. För att ge förståelse kring samarbeten fortsätter författarna teorikapitlet 

med nätverksteorin. Olika samarbeten kräver olika engagemang från återförsäljarnas sida 

varpå författarna fortsätter teorikapitlet med att ta upp involveringsteorin. Vidare i 

problemdiskussionen diskuteras fenomenet att konkurrensen mellan olika varumärken ökar på 

den svenska Outdoormarknaden och att man måste hitta nya konkurrensmedel för långsiktig 

lönsamhet och överlevnad. Detta på en marknad där mode och funktion är av stor betydelse. 

För att kunna anpassa sig till den föränderliga marknaden som konkurrensen skapar tittar 

författarna på Normanns organisationsmodell om hur organisationer anpassar sig till 

utomstående förändringar. Efter detta följer teorier om värdeskapande processer och 

totalkommunikation som i uppsatsen svarar till fenomenet kring att de små leverantörerna 

måste sätta fokus på samarbete och vara lyhörda för samarbetspartnernas önskemål för att på 

så sätt vinna övertag gentemot de stora leverantörernas stordriftsfördelar inom 

Outdoorbranschen.  

Med denna ordning vill författarna finna teoretiska spår till hur man ska möta de fenomen 

som bakgrunden tar upp på ett systematiskt sätt. Detta för att ge läsaren en förståelse till 

verkligheten inom Outdoorbranschen. Perspektivet är som tidigare nämnts leverantör- och 

återförsäljarperspektiv. 
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3.2 Transaktionsmarknadsföring och Relationsmarknadsföring 

”the marketing mix paradigm, with its Four P model, has become a strait-jacket, fostering 

toolbox thinking rather than an awareness that marketing is a multi-faceted social process”
37

 

Tittar man på marknadsföring såsom de flesta böcker idag tar upp ämnet, så har det sett 

likartat ut ända sedan 1960, skriver Christian Grönroos i sitt Keynote Paper ”From marketing 

mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in marketing”. Marknadsmixen med 

sina 4 P:n (produkt, pris, plats och påverkan) har länge fått dominera med sitt sätt att fokusera 

på enstaka utbyten. Själva utbytet har stått i centrum av företagandet ända sen 1970-talet. 

Marknadsföring på detta sätt ser bara som mål att underlätta utbytet av varor mot pengar. 

Detta marknadsföringssynsätt som enbart fokuserar på utbytet benämns ofta som 

transaktionsmarknadsföring. Transaktionsinriktade perspektiv ses fungera väl när ett företag 

vill skaffa sig nya kunder, men Grönroos hävdar att de flesta företag idag befinner sig i en 

situation där det är viktigare att se till de kunder man redan har och vårda dem genom 

interaktiva relationer. Om man ser bortom att interaktionen är kontinuerlig eller sporadisk, 

utan sätter fokus på interaktionen mellan producent och kund, ses kunden mer som en 

relationspartner och detta gynnar i längden affärerna.
38

 När man lägger marknadsföringens 

fokus på utveckling istället för enstaka utbyten menar teoretiker att man arbetar med 

relationsmarknadsföring. Transaktionsmarknadsföring ser kunden som objekt och det handlar 

om att skapa en konkurrenskraftig produkt som förstärker företagets positiva image. Priset ses 

här som en av de starkaste konkurrenskrafterna varpå det ofta leder till att enbart företag med 

stordriftsfördelar kan ägna sig åt denna typ av marknadsföring. Inom relationsmarknadsföring 

ses kunden, i motsats, som subjekt och man fokuserar på att skapa, vidmakthålla och utveckla 

relationerna till sina kunder och andra viktiga aktörer varpå det blir en värdeskapande process 

istället för en resultatinriktad värdedistribution. Detta är grunden i de två sysätten som står i 

motsats till varandra. Relationsmarknadsföring står för ett ömsesidigt beroende och ömsesidig 

samverkan medan transaktionsmarknadsföring står helt oberoende på en massmarknad där 
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kunderna är anonyma och målet att sälja en produkt eller tjänst ofta skapar en 

konkurrenssituation.
39

 Det handlar om att se kunden som motståndare eller medspelare. 

Relevans: Då långsiktig överlevnad är målet för vinstdrivande företag kan detta uppnås 

antingen genom stordriftfördelar eller genom överlägsna relationer. Då författarna ämnar titta 

på samarbeten som konkurrensmedel kan detta skapas genom relationer vilket gör denna teori 

intressant. 

3.3 Nätverksteorin 

”Företagen i nätverket etablerar, underhåller, utvecklar och avvecklar utbytesrelationer till 

andra företag med vilka de utbyter värden.”
40

 

Om man arbetar med relationsmarknadsföring uppstår det en interaktion mellan leverantör 

och kund. Enligt Mattsson 1982 så är interaktionen utgångspunkten för just nätverksteorin. 

Genom denna interaktion skapas en anpassning till varandra mellan leverantör och kund som 

benämns som bindningar företagen emellan. Man brukar dela in dessa bindningar i fem olika 

områden, tekniska bindningar, organisatoriska eller tidsmässiga bindningar, 

kunskapsmässiga bindningar, sociala bindningar och ekonomiska/juridiska bindningar. 

Dessa bindningar kan enligt Hammarkvist ses som ett sätt att försvara sin position, företagets 

funktion, uppsättning av utbytesrelationer och dess relativa betydelse för nätverket, inom 

nätverket. Desto starkare dessa bindningar är ju mer beroende blir företag inom nätverket av 

varandra. Ett nätverk uppstår först när ett företag har relationer till andra företag, dels till 

kunden, dels till sin egen leverantör och till sist mot företag som skapar kompletterade 

produkter.
41

 

Mattsson och Hultén skriver i sin bok ”Företag och marknader i förändring - dynamik i 

nätverk” att det finns fyra stycken faktorer som är de huvudsakliga anledningarna till varför 

utbytesrelationer mellan företag som redan känner varandra inträffar.  
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1. Efterfrågan och utbudet av produkter är heterogent, vilket medför att antalet 

potentiella leverantörer respektive kunder är begränsat. Detta leder till att det finns ett 

behov att anpassa sig till varandra.  

2. Flödet av varor, information och betalningar mellan företag samplaneras för att skapa 

en högre effektivitet. 

3. Företag behöver minska sin osäkerhet och öka sin kontroll av omgivningen, kunna 

anskaffa sig insatsvaror, få tillträde till distributionskanaler och se till att företagets 

produktion inte riskeras. Detta kan skapas genom relationer istället för att lita till 

transaktioner på en anonym marknad.  

4. Förutsättningar för nyskapande av produkter och processer skapas genom information 

och andra resurser som finns att få genom kunder, leverantörer, konkurrenter och 

kompletterande företag. Samarbeten av denna typ blir dock inte särskilt djupgående 

om de olika parterna inte sedan tidigare känner varandra och ser att de får ut något av 

en långvarig relation till varandra.  

Dessa faktorer rör endast ett företag och dess relationer men när man skapar denna typ av 

utbytesrelationer till många olika aktörer så är man en del av ett nätverk. Eftersom alla de 

företag som man skapat en relation till har egna relationer till andra företag påstår Mattsson 

och Hultén att hela näringslivet utgör ett stort komplext nätverk.
42

 Dessa relationer som 

uppstår av olika anledningar kan ses som synonymt med det Hammarkvist definierar som 

bindningar.   

Relevans: Genom olika relationer till olika företag inom nätverk kan man skapa unika 

bindningar för att säkra sin plats inom nätverket. Genom samarbeten och anpassning till sina 

nätverkskompanjoner kan dessa bindningar bli starkare och man behöver som liten leverantör 

inte förlita sig lika mycket på enstaka transaktioner. Starka bindningar är även viktigt för små 

leverantörer då stora leverantörer inte behöver jobba lika aktivt med detta eftersom de istället 

har stordriftsfördelar. 
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3.4 Involveringsteori 

”Consumer involvement can be defined in terms of the level of engagement and active 

processing undertaken by the consumer in responding to a marketing stimulus.”
43

 

Involveringsteorin är central när det gäller att förstå kundernas beteende och hur de fattar 

beslut. Teoretikern Chris Fill menar att graden av involvering hos konsumenten, när det gäller 

att fatta beslut om vilket varumärke de skall välja, är av stor betydelse. I sin bok Marketing 

Communications: engagements, strategies and practice menar Fill att involveringen kan delas 

upp i tre karakteristiska faser:  

 Graden av involvering i olika situationer: denna fas påverkas av tidigare erfarenheter, 

värden och förväntningar, syftet med köpet samt vilken typ av produkt eller tjänst det 

handlar om och hur man har uppmärksammat den.  

 Hög involvering, låg involvering & tidsmässig längd av involveringen: här baseras 

involveringen på vilken intensitet och personlig relevans köpet innebär. Man påverkas 

även av om det är en temporär eller långlivad involvering, vid långlivad involvering 

pratar man om lojalitet och åtaganden från kunden.  

 Den respons som individer ger baserat på den involvering de har upplevt: syftar till 

hur fort information sprids och hur mycket information man söker. Detta bygger upp 

attityder antingen innan upplevelsen, vilket är ett tecken på hög involvering, eller efter 

som en effekt av vad man upplevt, vilket är associerat med låg involvering. 
44

 

3.4.1 Hög involvering vs. Låg involvering 

Det som kännetecknar en höginvolverad kund är att denne vid köptillfället är beredd på att ta 

stora risker. Dessa risker försöker man dock kontrollera genom att skaffa sig så mycket 

förförståelse som möjligt genom att söka information genom många olika källor om 

produkten eller tjänsten. Att skaffa information och vara väl förberedd innan köpet är ett 

tydligt tecken på att det handlar om en hög involveringsgrad. Man har i detta fall skapat sig en 

attityd till produkten redan innan köpet. En låginvolverad kund kännetecknas då av motsatsen 
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till detta. De är inte beredda att ta några risker och söker inte aktivt efter information inför 

köpet. De tillskaffar sig informationen under och efter köpet genom användning och 

utvärdering av produkten. Den information som de har sedan tidigare i form av upplevelser 

eller reklam, menar Chris Fill kan ses som de associationer man har till varumärket som ligger 

latent i kundens medvetande.
45

  

Det är inte bara risktagande, informationssökande och attityd som gör en kund hög- eller 

låginvolverad, utan det beror även på, som tidigare nämnts, vilken situation man är i och den 

tid man lagt ner och engagerat sig i köpet. 

Relevans: Denna teori är relevant då den menar att man skall behandla och bemöta olika 

kunder på olika sätt. En låginvolverad kund skall bemötas med ett synsätt om utbyte. En 

höginvolverad kund ska bemötas med en önskan om utveckling. Antingen kan man då rikta 

sig till en låginvolverad kund och med hjälp av stordriftsfördelar generera utbyten eller så kan 

man rikta sig till en höginvolverad kund för att utvecklas tillsammans. Genom samarbeten 

över en längre tid skapar man lojalitet och åtagande från kundens sida vilket är tecken på hög 

involvering. Av den anledningen bör små Outdoorleverantörer arbeta mot kunder som har en 

hög involveringsgrad. 

3.5 Organisationsmodellen 

”De dominerande idéerna är en produkt både av företagets historia och av de signifikanta 

aktörernas personliga utveckling”
46

 

Den grundläggande organisationsmodellen framtagen av Normann bygger på antagandet att 

företag är öppna system som interagerar med dess omgivning. De impulser som når till 

företagen omvandlas och sänds ut till omvärlden i form av produkter. Det är detta som 

Norman kallar för företagets utbytesprocess. Utbytesprocessen påverkas av hur företaget är 

uppbyggt och hur det administreras. Detta är den formella organisationens utformning vilket 

utgör den organisatoriska strukturen. Strukturen påverkar även det som Normann kallar för 

utvecklingsprocessen genom att de interna förhållandena och de relationer som företaget har 

till sin utbytesmiljö hela tiden förändras. Styrningen och skapandet av rutiner kring hur ett 
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företag skall anpassas till förändringen i utbytesmiljön mellan företag och kund, är det som 

gör att den organisatoriska strukturen påverkar utvecklingsprocessen. 

Vidare menar Normann att varje organisation bygger på vissa värderingar, trossatser och 

normer som tillsammans utgör ett idésystem. Idésystemet utgörs av vissa element så som hur 

företaget uppfattar sin roll och uppgift, hur strukturen ser ut och vad som är en lämplig 

ledarskapsstil. Detta idésystem består då av många olika idéer vilka alla inte får utlopp inom 

organisationen. Idéer som vinner och blir allmänt gällande inom företaget kallas de 

dominerande idéerna. De som då påverkar dessa dominerande idéer är de signifikanta 

aktörerna och traditioner och etablerade föreställningar inom företaget.  

Den sista variabeln i modellen är företagets situation som både har en påverkan på och 

påverkas av de dominerande idéerna och den organisatoriska strukturen. Att alla dessa 

påverkar varandra medför att figuren (se figur 1) alltid är en pågående process, som 

traditionellt går medurs. Med företagets situation som grund så fattar företagsledningen beslut 

med hjälp av de dominerande idéerna som ger en påverkan på den organisatoriska strukturen.  

Avslutningsvis menar Normann i sin bok att om det uppstår missanpassningar, så kallade 

”misfits” mellan några av dessa områden är det vanligt att förtaget försöker förändra sin 

struktur. Dock anser Normann att denna åtgärd inte är tillräcklig eftersom alla 

missanpassningar härstammar från de dominerande idéerna vilka utgörs av djupt rotade 

uppfattningar och traditioner. Detta gör att det är här som ett företag måste eliminera 

problemen, allt för att kunna skapa bestående förändringar i en organisation.
47
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Figur 1. Normanns grundläggande organisationsmodell. Företagets dominerande idéer 

påverkas av signifikanta aktörer samt traditioner och etablerade föreställningar inom 

företaget. De dominerande idéerna påverkar även den organisatoriska strukturen och vice 

versa. Strukturen påverkar företagets utbytesprocess och utvecklingsprocess. Vidare påverkas 

och påverkar företagets situation den organisatoriska strukturen samt de dominerande 

idéerna. 

Relevans: Då man genom relationer och anpassning skapar olika bindningar till företag i sitt 

nätverk måste leverantörer utvecklas för ett lyckat samarbete. Denna utvecklingsprocess 

fungerar olika i olika företag då man styrs av olika dominerande idéer. De dominerande 

idéerna påverkas av de signifikanta aktörerna samt av traditioner och etablerade 

föreställningar inom företaget, vilka är starkare i äldre och större organisationer. Mindre och 

yngre organisationer har då inte lika starka dominerande idéer vilket leder till ett mindre 

motstånd mot förändring. Eftersom vårt problem berör samarbeten är denna teori relevant då 

man som företag kan utvecklas och anpassas i samverkan med sina kunder.  

Företagets 
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3.6 Den Värdeskapande Processen 

”Det slutgiltiga målet för – kanske till och med kärnan i – all ekonomisk aktivitet är att skapa 

värde.”
48

 

En värdeskapande process är något som företagen använder sig av för att skaffa sig ett 

överlägset erbjudande gentemot sina konkurrenter för att skapa ett utbyte med kunden. Inom 

detta område har författaren Michael E. Porter skapat en teori, som har fått stark 

genomslagskraft och mycket inflytande, som kallas värdekedjemodellen. Han skriver i sin bok 

Competitive Advantage att värdekedjan är ett verktyg för att skapa ett konkurrenskraftigt 

övertag. Teorin menar att företag är en del av en kedja i vilken produkten går igenom och 

förädlas hos de olika företagen. Denna kedja mynnar till slut ut i slutkonsumenten då 

slutprodukten har fått ett överlägset värde i jämförelse med konkurrenterna.
49

 En beskrivning 

av processen skulle kunna vara att företag A säljer något till företag B som skapar ett 

mervärde för produkten och säljer den vidare till företag C som adderar sitt värde och säljer 

den till slutkonsumenten. Denna process är som synes i figur 2 en sekventiell process, 

processen sker i sekvenser som kommer efter varandra i tiden, vilket medför att man måste 

invänta produkten innan man kan bearbeta den.  

 

 

Figur 2. Värdekedjemodellen. Leverantör A säljer något till leverantör B som förädlar och 

säljer produkten till leverantör C, som i sin tur förädlar produkten ytterligare innan den säljs 

till slutkonsumenten. 
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Denna process för värdeskapande är fortfarande relevant i många fall men har av teoretiker 

ansetts begränsad. Normann och Ramírez menar i sin bok ”Den nya affärslogiken” att det inte 

längre är så enkelt, rakt fram och sekventiellt som Porters värdekedja beskriver det. De vill 

istället mena på att aktörer skapar ett ökat värde för erbjudandet genom samproducerande 

relationer. En relation i systemet för samproduktion kan till exempel vara den mellan 

leverantör och kund. Då är kunden inte bara en beställare eller mottagare utan en aktiv part 

när det handlar om processen för att ta fram ett erbjudande. Detta fullständiga erbjudande 

består då av två olika delar, nämligen den ursprungliga produkten och det ökade värdet som 

leverantör och kund tillsammans tagit fram, vilket Normann och Ramíres valt att kalla kod. 

Det viktigaste med koden är att den är anpassad direkt till kunden, detta för att skapa ökad 

effektivitet både för sig själv som leverantör men även för kunden. Att koden erbjuder ökad 

effektivitet för kunden är en så kallad hävstångseffekt av mervärdet. Vill företag uppnå en så 

lyckad hävstångseffekt som möjligt gäller det att mervärdet stämmer överens med kundens 

värdeskapande logik. Med detta i åtanke gäller det för företag att erbjuda kunder någonting 

som är anpassat till kundens egna aktiviteter.
50

 Detta kunderbjudande har olika dimensioner, 

dels finns det en tidsdimension som syftar till hur långvarig relationen är, endast enstaka 

trasaktionserbjudanden eller långsiktiga relationserbjudanden, och dels strukturen av 

alternativa handlinsmögligheter. De två olika strukturer som finns är ”buntade” eller 

”utbuntade” erbjudanden.
51

 Ett buntat erbjudande menar att man säljer paketlösningar till 

kunden för att tillgodose alla behov på ett mer kostnadseffektivt sätt. Utbuntade erbjudanden 

handlar å andra sidan om att man säljer delar av denna paketlösning till kunden för att anpassa 

sig till dem som inte är i behov av alla de komponenter som finns inom paket.  

Interaktion mellan olika parter kan generera kunskap vilket medför att en interaktion med 

kunden är en mycket bra startpunkt när det gäller att ta fram ett kunderbjudande. 

Värdestjärnan handlar dock om mycket mer än att endast skapa något tillsammans med sin 

kund. För att skapa överlägsna erbjudanden behöver företaget även ta in kundernas kund, 

intressenter och andra leverantörer i processen för att få ut det mesta av denna 

värdeskapande process (se figur 3). Att ta in alla dessa i processen för att skapa ett mervärde 

                                                           
50

 Normann, Ramíres. 1995. Den nya affärslogiken. Sid. 51-95 
51

 Ibid. Sid. 96-100 



Södertörns Högskola  Astrid Lans 790324   
VT 2010  Anders Sandberg 860722 
Företagsekonomi C 
C-uppsats 
 
 

 33 

med sitt erbjudande är vad Solveg Wikström et al. betecknar som en värdeskapande 

konstellation i sin bok ”Det interaktiva företaget”.
52

  

 

Figur 3. Värdestjärnemodellen. En process som tar in samtliga aktörer i värdeskapandet. 

Relevans: Man kan skapa ett mervärde antingen i en sekventiell process genom värdekedjan 

eller i en parallell process med hjälp av värdestjärnan. Större och äldre organisationer arbetar 

fördelaktiges efter värdekedjans principer medan mindre och yngre organisationer lättare kan 

ta till sig värdestjärnans tillvägagångssätt för värdeskapande. Då värdestjärnan som 

värdeskapande process handlar om hur man genom interaktion och samarbete kan skapa ett 

överlägset erbjudande och en förståelse för kunden är den ett relevant instrument för små 

Outdoorleverantörer. 

3.7 Totalkommunikation 

”Med begreppet totalkommunikation avser man idag den sammanlagda 

kommunikationssatsning som uppkommer då de olika, enskilda formerna för kommunikation 

används tillsammans.”
53

 

Inom ramen för marknadsföring spelar kommunikationen en avgörande roll och är en viktig 

del. Man eftersträvar en effektivare samordning av kommunikationen i stället för det man i 

praktiken ofta ser, att enskilda aktiviteter allt för ofta är mer eller mindre separerade från 
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övriga delar av verksamheten. I ett vidare perspektiv handlar det om att kommunikationen 

tillsammans med övriga marknadsföringsåtgärder samt andra faktorer hjälps åt att bidra till 

företagets önskvärda profil på marknaden. Grönroos och Rubenstein har tagit fram en 

kvalitetsbaserad totalmodell för marknadsföring som syftar till att vara långsiktig och 

resultatorienterad (figur 4). Den visar att den upplevda kvalitén är ett resultat av de 

förväntningar man har på företaget och de erfarenheter man har från tidigare kontakter med 

företaget. Ju bättre upplevd kvalitet, desto mer är man villig att köpa från företaget och detta i 

sin tur gynnar såklart lönsamheten hos företaget samt det långsiktiga målet om en viss önskad 

företagsprofil. Förväntningarna beror på de löften som företaget ger genom sina traditionella 

marknadsföringsfunktioner medan erfarenheterna som uppstår i relationen mellan företag och 

kund och beror på den tekniska och funktionella kvalitén som företaget ger sin kund genom 

den interaktiva marknadsföringen. Den tekniska kvalitén handlar om lösningar på problem 

och den funktionella kvalitén handlar om hur relationen fungerar ur kundens synvinkel. 

Interaktion är ett begrepp som hör samman med samspelet mellan människor. Positiva 

referenser skapar word-of-mouth effekter och interaktionen sätter spår i den totala 

upplevelsen och erfarenheten som kunden får av produkten/tjänsten varpå det är viktigt att se 

över att det råder samklang mellan de givna löftena och de uppfyllda löftena.
54
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Figur 4. Marknadsföringsmodell. Den interna marknadsföringen står till grund för hur 

företaget ger och uppfyller löften. Löften ges genom extern marknadsföring vilket skapar 

förväntningar hos kund. Löften uppfylls genom den interaktiva marknadsföringen som består 

av teknisk och funktionell kvalitet som i sin tur skapar erfarenhet hos kund. Förväntningar 
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och erfarenhet mynnar ut i kundens totala upplevda kvalitet. Hög total upplevd kvalitet för 

kunden ger ökad lönsamhet och bättre företagsprofil hos det kommunicerande företaget. 

Relevans: Genom förståelse för sin egen verksamhet och kundens verksamhet kan man skapa 

en förväntning hos kunden som man sedan kan leva upp till. Detta gör att skillnaden mellan 

förväntat och upplevd kvalitet minskar. Förståelse kan antingen vara ytlig vilken man kan 

skaffar sig genom mer sporadiska kontakter eller djup förståelse vilken man får genom nära 

samarbeten och kontinuerlig interaktion. Stora företag som arbetar med stordrift får generellt 

en mer ytlig kontakt då de har många kunder. Genom nära relationer kan små 

Outdoorleverantörer skapa sig en bra förståelse för sina kunder och på så sätt skapa ökad total 

upplevd kvalitet.  

3.8 Syntes 

Med uppsatsen tittar författarna på vilka samarbetsfaktorer som är viktiga för små svenska 

Outdoorleverantörer för långsiktig överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. Eftersom små 

företag inte har samma möjlighet som större företag att skapa sig övertag genom 

stordriftsfördelar blir marknadsföring som fokuserar på utveckling en viktig teori om hur man 

kan skapa konkurrenskraft. Eftersom ekonomiskt dåliga tider inom vissa branscher kan bidra 

till att företag utnyttjar sin stordrift för att pressa priser blir samarbeten ännu viktigare. De 

befintliga kunderna som de små leverantörerna inom outdoorbranschen har ingår i nätverk 

med olika starka bindningar. Dessa bindningar kan förstärkas genom samarbete vilket skapar 

en högre anpassning som i sin tur leder till att kunden blir mer involverad. Dessa anpassningar 

som företagen gör påverkar det som Normann kallar utvecklingsprocessen i företag och 

företagens struktur, för att denna anpassning ska lyckas måste företagen vara öppna för 

förändring. Detta är något som företag har olika lätt för då det kan finnas dominerande idéer 

inom företaget som inte går i linje med detta. För att dra fullständig nytta av de samarbeten 

som man byggt upp menar teoretiker att man med hjälp av värdestjärnan som värdeskapande 

process kan skapa ett unikt erbjudande till kunden i interaktion med denna. Detta unika 

erbjudande blir framförallt viktigt då det på en marknad kan finnas många produkter som 

erbjuder samma sak. Genom interaktion och dialog med sina kunder skapas en förståelse för 

varandra som medför att man kan få en produkt bättre anpassad till sina kunder. När man har 
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en förståelse för sina kunder har man även en bättre möjlighet att kommunicera detta vilket 

medför att kunder får vad som är förväntat av erbjudandet.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de teorier författarna använder för att belysa sitt 

problem fokuserar på att underlätta arbetet mellan leverantör och kund och genom detta skapa 

konkurrenskraft. Författarnas syntes blir att man som leverantör inom Outdoorbranschen kan 

skapa sig konkurrenskraft i form av överlägset mervärde genom samarbete, anpassning, 

bindningar och förståelse.  Denna överlägsna konkurrenskraft leder i sin tur till långsiktig 

överlevnad. Eftersom uppsatsen avser att belysa samarbetsfaktorer anser författarna att det 

krävs förståelse för hur samarbeten idag fungerar mellan leverantör och återförsäljare inom 

den svenska Outdoorbranschen. För att skaffa förståelse för vikten av samarbete hos de båda 

parterna i den undersökta branschen finns samarbeten även med som en övergripande faktor i 

syntesen.  

De faktorer som blir viktiga för långsiktig överlevnad är enligt författarna följande: 

1. Samarbeten som är kopplade till teorierna kring Relationsmarknadsföring, 

Nätverksteori, Involvering och Värdestjärnan.  

2. Anpassning tas upp i Organisationsmodellen och i Värdestjärnan. 

3. Bindningar förklaras i Nätverksteorin. 

4. Förståelse är fundamentalt i Värdestjärnan och Totalkommunikationen 

3.9 Teoretisk referensram 

Syfte med uppsatsen är att analysera och utvärdera olika samarbetsfaktorer mellan 

leverantörer och återförsäljare inom den svenska Outdoorbranschen. Fokus för 

undersökningen är att förstå denna relation och hur den i längden kan förbättras för att 

underlätta affärerna dem emellan. För att finna svar på detta har författarna i sin syntes tagit 

fram fyra faktorer; samarbete, anpassning, bindningar och förståelse. Dessa faktorer bryts ner 

till variabler för att ge en djupare förståelse kring den empiri som samlas in. Samarbetet bryts 

ner till variabler där siffran 1 står för att samarbete inte är viktigt och siffran 6 står för att 

samarbetet är mycket viktigt, 2-5 blir grader däremellan. Anpassningen bryts ner till variabler 
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där siffran 1 står för ingen anpassning och siffran 6 för hög anpassning. Bindningar bryts ner 

till variabler där siffran 1 står för att samordnande aktiviteter (som i sin förlängning skapar 

bindningar) inte är viktigt och siffran 6 står för att samordnande aktiviteter är mycket viktigt. 

Förståelsen riktas i denna uppsats mot leverantörerna varpå det handlar om leverantörernas 

förståelse för återförsäljarnas verksamhet. Här står siffran 1 för ingen förståelse medan siffran 

6 står för hög förståelse. Värdena däremellan, 2-5, är grader som visar på förståelse som 

ligger mellan dessa två ytterligheter. På detta sätt hoppas författarna underlätta sin analysering 

och utvärdering kring de olika samarbetsfaktorerna som existerar inom den svenska 

Outdoorbranschen. 
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4. Presentation av objekten 

Nedan följer en kort presentation av undersökningsobjekten. Syftet med detta är att skapa en 

viss förförståelse hos läsaren angående de företag som ingår i undersökningen. 

4.1 Haglöfs Scandinavia AB 

Haglöfs är en svensk leverantör av outdoorprodukter som startade sin verksamhet redan 1914. 

Idag är Haglöfs en av Norden största leverantörer av outdoorprodukter och befinner sig på 

Skandinaviens, Europas och Japans marknader. 
55

 

4.2 Lundhags Skomakarna AB 

Lundhags startade sin verksamhet 1930 och då fanns enbart skor i deras sortiment. I dag har 

de utvidgat detta till fem olika segment, skor, ryggsäckar, långfärdsskridskor, kläder och 

materialvård. Lundhags var ursprungligen belägna strax utanför Östersund och har idag sitt 

huvudkontor i Järpen.
56

 

4.3 Houdini Sportswear AB 

Houdini är en Svensk leverantör av outdoorrelaterade produkter som startade sin verksamhet 

sent 1990-tal. Houdini skriver på sin hemsida att: ”Houdinis team är hängivna till att göra 

sportkläder som varken kommer svika dig eller moder natur. Alla känner ett stort engagemang 

att minska miljöpåverkan samtidigt som vi vill ha en hållbar affärsidé.”
57

   

4.4 Klättermusen AB 

Klättermusen är en leverantör av friluftskläder och friluftsutrustning. Företaget grundades 

1984 av Peter Askulv och har sitt huvudkontor i Åre. Deras största marknader är Sverige, 

Norge, Tyskland och har totalt återförsäljare i 18 länder.
58

 

                                                           
55

 http://www.haglofs.se/haglofs/corporate.asp?nid=1554&corporate=1&lang=sv 2010-05-30 18:30 
56

 http://shop.lundhags.se/ 2010-05-30 18:35 
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 http://www.houdinisportswear.com/se/about 2010-06-03 11:00 
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 http://www.klattermusen.se/om_oss_SE.php?lang=SE 2010-05-30 18:00 
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Södertörns Högskola  Astrid Lans 790324   
VT 2010  Anders Sandberg 860722 
Företagsekonomi C 
C-uppsats 
 
 

 40 

4.5 Playground Norden AB 

Playground är en återförsäljare av outdoorprodukter som är belägen på Adolf Fredriks 

kyrkogata i centrala Stockholm. De tillhandahåller även möjligheten att köpa deras produkter 

via Internet i form av en nätbutik. De har ca 40 stycken olika varumärken i butiken och har 

funnits sedan 2003. 

4.6 Addnature AB 

Addnature grundades 2000 och är en av Sveriges mest välsorterade handelsplatser för 

outdoor- och äventyrsprodukter. Den största delen av deras försäljning sker i dagsläget via 

deras nättbutik. De har sedan 2005 en butik på Birger Jarlsgatan i Stockholm och sedan 2008 

en butik på Högbergsgatan, även den i Stockholm.
59

  

4.7 Alewalds Sport AB 

Alewalds Sport AB är ett verksamhetsbolag som bedriver verksamhet på två adresser på 

Kungsgatan i Stockholm. Den ena butiken heter Alewalds Outdoor and Sports och är belägen 

på Kungsgatan 32 och den andra heter Sportkompaniet som är belägen på Kungsgatan 68. 
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 http://www.addnature.com/about.aspx 2010-05-30 18:50 
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5. Empiri 

I detta kapitel redovisas en sammanställning av de intervjuer som genomförts med tidigare 

beskrivna undersökningsobjekt. Kapitlet är strukturerat efter undersökningsobjekten, först 

presenteras data från de två stora leverantörerna, vidare presenteras data från de två små 

leverantörerna och sist data från återförsäljarna.  

5.1 Tabell över slutna frågor till leverantörerna 

Leverantörer Val av varumärken Samarbeten Rangordnade 

samarbetsfaktorer 

Anpassnings

-förmåga 

Samordnade 

aktiviteter 

Förståelse för 

verksamheten 

Haglöfs 1. Funktion 

2. Servicearbetet 

från er som 

leverantör 

3. Slutkunders 

efterfrågan på 

era produkter 

4. Pris 

5. Mode/Trender 

 

6 1. Utbildning 

2. Säljstöd 

3. Reklamationshant

ering 

4. Leveranshantering 

5. Uppföljning av 

produktfeedback 

6. Gemensamma 

aktiviteter 

 

4 6 6 

Lundhags 1. Slutkundens 

efterfrågan på 

era produkter 

2. Funktion 

3. Mode/Trender 

4. Pris 

5. Servicearbetet 

från er som 

leverantör 

 

6 1. Leveranshantering 

2. Reklamationshant

ering 

3. Utbildning 

4. Säljstöd 

5. Gemensamma 

aktiviteter 

6. Uppföljning av 

produktfeedback 

 

5 6 6 

Houdini 1. Funktion 

2. Slutkunders 

efterfrågan på 

era produkter 

3. Servicearbetet 

från er som 

leverantör 

4. Mode/Trender 

5. Pris 

 

6 1. Säljstöd 

2. Leveranshantering 

3. Reklamationshant

ering 

4. Utbildning 

5. Uppföljning av 

produktfeedback 

6. Gemensamma 

aktiviteter 

 

6 6 6 

Klättermusen 1. Funktion 

2. Slutkunders 

efterfrågan på 

era produkter 

3. Servicearbetet 

från er som 

leverantör 

4. Pris 

5. Mode/Trender 

 

6 1. Reklamationshant

ering 

2. Leveranshantering 

3. Utbildning 

4. Uppföljning av 

produktfeedback 

5. Säljstöd 

6. Gemensamma 

aktiviteter 

 

4 4 6 



Södertörns Högskola  Astrid Lans 790324   
VT 2010  Anders Sandberg 860722 
Företagsekonomi C 
C-uppsats 
 
 

 42 

5.2 Intervjuer leverantörer 

5.2.1 Haglöfs 

Världsekonomins påverkan: Då Jonas Oja, distriktschef öst, svarar på frågan om 

finanskrisen har påverkat Haglöfs agerande på marknaden blir svaret att ”den har påverkat oss 

på så sätt att det faktiskt har gått bättre”. Haglöfs har haft bra år där omsättningen ökat i en 

tacksam takt och Jonas fortsätter ”Då andra branscher har en kurva som går upp och ned har 

Outdoorbranschen en mer stadig, konstant uppåtgående kurva och är nästan mer beroende av 

väder än av konjunkturer”. Då författarna undrar vad han tror att detta beror på blir svaret att 

”Det sista folk drar ner på är fritidsintressen då det är tid som betyder mycket för hälsa och 

välmående”. Jonas ser även att hälsotrenden är en bidragande faktor som gjort att folk inte ser 

friluftsliv som lika nördigt som det kanske tidigare ansågs vara. 

Modets betydelse: Mode är en faktor som är lågprioriterad då Jonas rangordnar den faktorn 

lägst bland de fem faktorer som tas upp bland de slutna frågorna om varför han tror att 

återförsäljare väljer att sälja Haglöfs. Jonas nämner även att de inte gärna gör 

produktrelaterade förändringar efter återförsäljarnas önskemål utan Haglöfs är ett märke som 

håller hårt på sina grundvärderingar om vad varumärket står för. Produktrelaterade 

förändringsönskemål har förekommit från kedjor men då har svaret från Haglöfs sida blivit 

nej. 

Naturupplevelsens betydelse: Funktionen på Haglöfs produkter är däremot något som Jonas 

anser vara den starkaste anledningen till varför återförsäljare väljer att sälja deras varumärke. 

Han nämner här att Haglöfs gör produkter för ”killen på toppen av berget” varpå de passar 

utmärkt även för alla andra typer av aktiviteter, man kompromissar aldrig när det gäller 

prestanda. ”Med toppkvalité kan vi vara säkra på att våra produkter fungerar på alla plan.” 

Jonas menar också att i Sverige känner de flesta till Haglöfs som varumärke och vet vilken 

kvalité de står för. Varpå varumärket säljer lite av sig självt om det syns på rätt sätt i 

butikerna. Att sänka kvalitén för att möta önskemål om prissänkningar på produkterna är inte 

aktuellt. 

Globala företag: Trots att Haglöfs idag är ett globalt varumärke som finns representerat i 18 

länder säger Jonas att många ändå ser på företaget som ”det lilla Haglöfs” och med detta 
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menar Jonas att de fortfarande är en platt organisation som sätter kunden i fokus. Kedjor har 

enligt Jonas ett annat sätt att arbeta på än specialistbutikerna vilket gör att Jonas som säljare 

har mindre att säga till om vad som sker i kedjornas butiker och om hur Haglöfs produkter 

syns, utan här har han mest kontakt med den centrala inköpsavdelningen. 

Små svenska företag: Jonas och Haglöfs jobbar mycket med events och utbildande clinics. 

Jonas hoppar ofta in själv och ser till att t.ex. ”ryggsäckar är väl fyllda och frontas på ett 

snyggt sätt” samtidigt som han pratar med personal för att få sig en bild av hur butiken han 

besöker fungerar. Hos specialisterna känner Jonas att han får fria händer och har stort 

förtroende. I de butiker där Jonas får fria händer märker han också att försäljningen av 

Haglöfs produkter går bättre än där han har mindre att säga till om. 

Samarbete mellan aktörer: Även om Haglöfs inte är öppna för produktrelaterade 

förändringar efter återförsäljarnas önskemål så anser Jonas att Haglöfs är lyhörda för allt som 

faller inom företagets värderingar och ser alla samarbeten som viktiga oavsett om 

återförsäljaren är stor eller liten. Haglöfs jobbar efter en modell där man delar upp 

återförsäljarna i 3 kategorier. De återförsäljare som tillhör den främsta kategorin har man 

kontakt med och träffas en gång i månaden eller mer, den lägsta kategorin träffar man på 

mässor där inköpen görs. Dessa mässor inträffar två gånger per år och man träffas även efter 

och gör en uppföljning varpå Haglöfs träffar alla sina kunder minst fyra gånger per år. En bra 

relation definierar Jonas som en relation där det finns tillit och där det råder en rak och ärlig 

kommunikation. ”Hos vissa återförsäljare har jag förtroendet att lägga hela orderpaketet, detta 

då de vet och litar på att jag har kunskapen om vad just den butiken behöver. Jag gillar när 

man kan vara rak och ärlig mot varandra.” Jonas har svårare att sätta ord på en dålig relation 

men säger att ”det måste finnas en vilja, annars fungerar det inte”, en vilja att ta åt sig av vad 

Haglöfs står för. Jonas nämner även här att ”Hittar man inte en gemensam väg att gå måste 

man ibland inse att man inte är redo för varandra. Då får man tillfälligt bryta affärskontakten 

och se om man kan mötas längre fram.” 

5.2.2 Lundhags 

Världsekonomins påverkan: Ulrica Edholm, säljansvarig Stockholm, Mälardalen och 

Dalarna, på Lundhags säger att finanskrisen inte har påverkat Lundhags agerande på 

marknaden, ”Vi blev inte så nämnvärt drabbade, utan tvärt om”. Ulrica menar vidare att då 
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människor inte hade råd att åka utomlands blev följden att folk började titta mer på sina 

närområden och i Sverige har vi aldrig långt till äventyret. Det har även kommit upp till ytan 

att man ”måste värna om sig själv mer”. Den snörika vinter som var har även den satt spår i 

konsumtionen av produkter kring vintersport. Ulrica nämner här att de flesta lager tagit slut i 

år och det är svårt att veta om det beror på att man varit försiktig med att ha ett kostsamt lager 

och hållit sig till det lager som lagts på förorder eller om det helt enkelt beror på en kall och 

snörik vinter. 

Modets betydelse: Mode/Trender hamnar på en tredje plats av fem, efter slutkundens 

efterfrågan och funktion, på frågan om varför hon tror att återförsäljare väljer att sälja deras 

varumärke. Ulrica visar en Parka för nästa vinter som har sålts in bra till mer modeinriktade 

butiker till nästa vinter och hon nämner även att deras skosortiment har utökats för att 

tillgodose den rådande retrotrenden.  

Naturupplevelsens betydelse: Ur en tradition som härstammar från skomarkartraditioner har 

Lundhags länge haft funktion i fokus men Ulrika säger att om det inte finns en efterfrågan på 

deras produkter så är det svårt att få in varumärket i butik. Hon åker alltid ut till butikerna för 

att skapa sig en uppfattning om vad som skulle kunna fungera just där och om det är en plats 

där slutkonsumenten kan tänkas komma in. Hon ser inte en produkt som såld förrän den sålts 

ut ur butik. När Ulrica rangordnar faktorer som påverkar återförsäljarens val av just Lundhags 

sätter hon efterfrågan som viktigaste faktorn och funktion direkt efter. Då Lundhags själva 

driver en butik i Järpen anser hon att företaget har högsta förståelse för återförsäljarnas 

verksamhet. Ulrica berättade även om ett event som Lundhags tillsammans med Klättermusen 

och Woolpower planerar i svenska fjällen för sina återförsäljare. 

Globala företag: När Ulrica berättar om konkurrensen på Outdoormarknaden kommer 

följande upp på tal ”Det är ju inte så många nya aktörer som kommer upp på den här 

marknaden utan det är en ganska statisk massa av butiker. Det som kan hända är att man 

kanske blir uppköpt av en firma men det är fortfarande ofta samma personer som driver det 

eller att tyvärr någon kanske försvinner för att de ligger för knasigt till. Stormarknader gör att 

dom här småbutikerna försvinner.” Ulrica berättar vidare om den norska kedjan XXL som 

snart kommer in på den svenska marknaden, hon tror att det kommer att ske en stor förändring 

i och med detta. ”Det dom har gjort i Norge har dom gjort väldigt bra men det har ju också 
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varit en bekostnad för många småbutiker. Men för konsumenten har det ju varit väldigt bra, 

handla på bulk blir alltid bättre priser.” 

Samarbete mellan aktörer: Ulrica ser på relationen gentemot sina återförsäljare som enormt 

viktig. Det handlar i slutändan om att hjälpa kunden att hitta rätt produkt och därför blir 

dialogen central. ”Rent personligen om jag träffar inköparen för Naturkompaniet eller träffar 

inköparen för Sportkompaniet så är ju jag samma Ulrica så vi jobbar ju efter samma mål. Man 

jobbar ju efter dens förutsättning och också självklart efter vad jag vill ha ut från den 

butiken.” Ulrica nämner att det finns butiker som är väldigt duktiga att jobba med events 

gentemot sina kunder och där ser hon det som en självklarhet att ställa upp som expert inom 

sitt område. 

Lundhags har fem segment; skor, skridskor, ryggsäckar, konfektion och Nikwax. Nikwax är 

ett engelskt företag som de är återförsäljare och distributör av i Sverige. Nikwax har tvätt- och 

impregneringsmedel. På allt utom kängorna har Lundhags två införsäljningscykler, en på 

hösten där man lägger ordrar för nästa sommar och i januari då återförsäljarna lägger ordrar 

för nästkommande vinter. Utöver detta kommer mässor, clinics och events där man träffar 

återförsäljarna. Ulrica ser det som viktigt att man både ses i återförsäljarnas egna butiker och 

att de får komma till deras showroom för att ta del av hela Lundhags sortiment och se deras 

helhet. Clinics hålls både på plats i butik och i deras showroom. Det är viktigt att träffa 

personalen som går på golvet och har hand om den dagliga driften i butikerna tycker Ulrica, 

så att det inte bara blir att man träffar de som har hand om inköpen. En bra relation tycker 

Ulrica är när man har en kommunikation där man pratar öppet för att lösa eventuella problem 

och då hon berättar vad som kännetecknar en dålig relation vet hon inte riktigt men säger att 

ibland kan det ha och göra med saker som är betydligt högre upp i företagsstrukturen och inte 

handlar om hennes position. Detta gör att hon själv inte styr över dessa. En relation kan bli 

”halvfrostig” om man som återförsäljare har tänkt sig ha monopol på Lundhags i en specifik 

stad och det kommer in andra aktörer just där. Här fortsätter Ulrica ”Det brukar oftast lösa sig, 

för ofta som alla vet så lite konkurrens går ingen under av, utan tvärt om det gör att man 

kanske måste spetsa till sig och sträcka upp sig och visa att vi finns också.” 
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5.2.3 Houdini 

Världsekonomins påverkan: Under intervjun med Helena Reis, försäljningschef Sverige, på 

Houdini ställdes en fråga om finanskrisen och hur den har påverkat företagets agerande på 

markanden. Helena menar då på att ”vi har bara gasat på känns det som. Man var lite orolig 

precis innan när det var lite skakigt, men sen så kändes det som att friluftsbranschen och 

sportbranschen bara har tuggat på”. Det som skapade denna ovisshet innan finanskrisen 

berodde på att de funderade kring hur man skulle lägga upp budgeten men då den redan var 

klar säger Helena att resonemanget mynnade ut i ”vi får se vad som händer”. Anledningen till 

att Houdini har kunnat gasa på tror Helena beror på ”att folk tycker att hälsa och välmående är 

jätteviktigt så då satsar man pengar på att köpa bra produkter och liksom 

friskvårdsprodukter”. Vidare menar hon även på att Houdini är ett ”premiummärke” och den 

konsumentgrupp de vänder sig till har inte varit så hårt drabbade av finanskrisen. En 

avslutande fundering som kom upp från Helenas sida var att ”frågan är ju hur stor ökningen 

kunde varit om det inte hade varit en finanskris”. 

Modets betydelse: På de slutna frågorna placerade Helena mode/trend på en fjärde plats när 

det handlar om varför återförsäljare väljer deras varumärke. Det är en näst sista placering före 

priset, som hon placerade som sista anledning av de faktorer som tas upp. 

Naturupplevelsens betydelse: Funktionen på produkten som är anpassad för outdoor och 

friluftsliv anser Helena vara den viktigaste anledningen till att återförsäljare väljer just deras 

varumärke.  

Små svenska företag: Vidare i intervjun kommer Helena in på skillnader mellan stora och 

små återförsäljare. Hon menar då att de ”stora butikerna har ofta ganska stor 

personalomsättning så där kanske det är svårt att få ut det här Houdini, det blir inte Houdini 

på det sättet som i en mindre butik där kanske alla använder Houdini och är väldigt aktiva och 

får fram den genuina känslan som vi vill åt, så dom är väldigt viktiga för 

varumärkesbyggandet”. 

Houdini blir ibland tillfrågade om de kan komma ut till butikerna och utbilda personalen eller 

liknande, utöver detta menar Helena ”så tillkommer ju eventuella kundkvällar och events av 

andra slag som jubileum eller om dom är med på någon mässa eller någon aktivitet”. Då är 
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det inte ovanligt att Houdini ställer upp och arbetar tillsammans med återförsäljarna med 

detta. 

I ett stadie under intervjun kommer Helena in på hur företaget har växt och författarna undrar 

om de ser några fördelar med att ha allt på en och samma plats, Helena svarar då ”Ja, vi sitter 

ju här på ett, två rum så det blir mycket och man blir nyfiken, så ibland är det inte jätte 

effektivt, men samtidigt så är det extremt korta ledtider på vissa beslut. – Ska vi byta zippar 

på den här för dom andra kommer bli försenade? – Ja, det gör vi, bra, då var det klart. Istället 

för att maila om ett möte, så ibland går det ju jättefort”. 

Samarbete mellan aktörer: När det pratades om relationer och samarbeten generellt 

beskriver Helena det på följande vis: ”Om man ser på ett helt år generellt så har vi två 

säljmöten som är självklara där man säljer in kollektionen till butikerna”. Vidare säger hon 

även att ”övergripande så har vi clinics, inte med alla varje år men man väljer ut dom så att 

man vet att alla håller den nivå på kunskapen på material och på produkter /…/ man motiverar 

personalen till varför dom ska sälja Houdiniprodukterna över huvud taget till skillnad från 

något annat varumärke. Så Clinics är en viktig bit.” 

Om man ser på mer specifika relationer så säger Helena att ”i Stockholm jobbar vi med 

ganska mycket besök i butik, till exempel Naturkompaniet där kompletterar vi åt dom, eller vi 

har det förtroendet att vi får fylla på deras lager. Så där är vi ute varannan vecka hos dom och 

likaså Playground till exempel. Så några har vi väldigt tätt samarbete med”. Även om det 

finns vissa relationer som är tätare så menar Helena “att alla ska få sin del”. Under intervjun 

kommer Naturkompaniet upp ett flertal gånger då de har stort förtroende för Houdini. 

Resultatet av detta har enligt Helena ”utfallit bra, vi säljer ju mer om dom säljer mer så har 

dom alltid ett fullt lager på storlekar i butiken så behöver ju det inte bli så att ”nämen den är 

slut kom tillbaka om två veckor” utan det finns alltid, och finns det inte på plats idag så kan 

det finnas på plats i morgon”. Helena talar vidare kring samarbetena till butiker i Stockholm 

och nämner att då de har kontoret i Stockholm så är det enkelt att åka ut till butikerna här när 

någon ringer, ”Playground funkar lite så, Naturkompaniet och några små butiker som man 

pysslar lite extra med sådär. Det ger resultat /…/ jag tror vi gör mycket mer sånt än många 

andra märken, faktiskt”. 
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Helena kommer in på vilken ökning som Houdini har gjort de senaste åren vilket medfört 

ökad arbetsbörda, men hon menar fortfarande på att: ”vi prioriterar att vara ute, är det så att vi 

har en så här stor hög på skrivbordet och jag skulle behöva vara ute i butik för att jag inte varit 

ute på två veckor, då är det butik som är prio ett, det är där det händer, det är där vi kan 

påverka försäljningen. Skrivbordet står ju faktiskt kvar.”  

Det som för Helena kännetecknar en bra relation är ”Öppenhet och ärlighet. Lite samma sak 

men är det något fel så säg det direkt för annars kan jag ju inte påverka det över huvud taget. 

Det tycker jag är jätteviktigt. Sen är det ju alltid så med personkemi, det är alltid trevligt när 

man tycker om folk, det blir ju mycket enklare”. Hon nämner även att respekt är en viktig 

aspekt för en god relation. En dålig relation tycker Helena är ”Att inte säga till, det är tvärtom. 

Säger man inte till, då blir jag faktiskt riktigt upprörd, till och med förbannad. Säger man inte 

till, då – sorry, då har man inte sagt till och det är dumt, det är jättedåligt. För då kan inte jag 

påverka och det blir bara negativt hela vägen. Kunden får då inte den servicen som den kunde 

ha fått om jag hade fått veta problemet i tid”, hon talar vidare om att hon inte gillar när man 

som återförsäljare inte avsätter tillräckligt med tid kring inköpsmöten ”Då är det bättre att 

planera om, gör bättre för det blir ett dåligt möte för båda två. Jag får inte visa vad vi kan och 

har och den som är här uppfattar inte vad vi har att erbjuda.” 

5.2.4 Klättermusen 

Världsekonomins påverkan: Mattias Ekstrand, säljchef på Klättermusen, ser inte att 

Klättermusen har påverkats av finanskrisen ”Snarare tvärt om, alltså det har förändrats i och 

med att vi har vuxit så vansinnigt. 2009 växte vi 61 %. Själva outdoorbranschen är ju 

generellt så att den går väldigt, väldigt bra när det är finanskriser”. Detta menar Mattias kan 

bero på att de under våren 2010 släppte produkter som var ganska ”oklättermusiska” samt att 

” vi också fått fart på Asien, alltså Korea och Japan, det är där som den största expansionen 

har skett på omsättning.”  

Modets betydelse: Om man ser på hur Klättermusen förhåller sig till mode och trender så 

menar de på att de är den faktor som minst påverkar återförsäljarens val av deras produkter. 

När vi pratar om finanskrisen menar dock Mattias att en bidragande faktor till varför det gått 

bra är just tack vare att de släppte nya produkter som han beskriver ”är lite lättare, inte det här 

tunga gamla gardet som vi är kända för utan lite mer inriktade mot en större kundgrupp”.  
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Naturupplevelsens betydelse: Funktionen är den anledning som Mattias anser väga tyngst 

när det handlar om återförsäljarens val av just deras produkter. 

Globala företag: På den globala fronten märker Mattias inte av finanskrisen markant, det 

enda han kommenterar angående detta är att ”The North Face till exempel valde ju att inte ens 

vara på Outdoormässan i Friedrichshafen i juli förra året.” Han menar att de kan ha resonerat 

”vi åker inte ens dit därför att då sparar vi X-hundratusen kronor. Med personal och flyg och 

allt, så dom åkte inte ens dit, men det är ju ett så pass starkt varumärke, dom har sina kanaler 

ändå.”  

Små svenska företag: I de slutna frågorna ger Mattias Klättermusen en fyra på skalan 1-6 när 

det kommer till anpassning efter återförsäljarnas önskemål. Samordnande aktiviteter får också 

bara en fyra där sex står för att samordnande aktivitet är mycket viktigt. 

Samarbete mellan aktörer: Under intervjun blev Mattias ombedd att beskriva Klättermusens 

relationer generellt, på denna fråga svarade han ”vi jobbar i två cykler kan man säga. Vi har ju 

två utleveranser och två införsäljningar och vid införsäljningarna försöker vi träffa upp till 90 

% av våra återförsäljare före dom här stora mässorna som den som finns nere i Tyskland. 

Dom 10 % som vi inte träffar i deras egna butiker, dom träffar vi på mässan. Däremellan så 

försöker vi också att åka till våra A-kunder och AB-kunder för att ha clinics.” Vidare på 

frågan om han kan se någon skillnad på små och stora återförsäljare var svaret: ”Lite grann, 

absolut, visst är det så. En större återförsäljare som omsätter mer kan bli betydligt mer 

intressant. Kanske, tyvärr, men däremot så finns det vissa återförsäljare som är små som vi ser 

potential i vilket gör att vi försöker få dom att förstå att det finns, att dom har en potential och 

varför dom har en potential med våra produkter och då kanske man har en större kontakt med 

dom. Sen finns det ju också dom som är, jag tror mina kunder har varit kunder i 15 till 20 år 

och dom vet vad dom vill och det är svårt att påverka i en relation, alltså relationen kan vara 

god med dom växer inte rent försäljningsmässigt och då måste man försöka att förstå det 

också genom att skicka dit en ny person som skapar en ny relation.” 

Anledningen till att de större återförsäljarna är intressantare och att Mattias föredrar vissa 

relationer framför andra menar han beror på: ”mitt jobb är ju att vara säljchef och klart att jag 

försöker vårda dom stora kunderna, mina ”key accounts” och mina distributörer och jag 
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föredrar ju att göra big business i stället för att hålla på och dutta med återförsäljare som 

omsätter 2 500 Euro per år, det ger inte mig så mycket.” 

Det som kännetecknar en bra relation för Mattias är ”En förståelse för varandras situation och 

förutsättningar. /…/ jag måste förstå dom och dom måste förstå mig och det tycker jag 

kännetecknar en bra relation, ärlighet, öppenhet och en bra dialog.” 

Det som kännetecknar en dålig relation beskriver Mattias på följande sätt ”En dålig relation är 

en utmaning.” Han menar även på att ibland måste man inse att man inte är rätt för varandra 

och att man då får avveckla samarbetet.  

Avslutningsvis menar Mattias att det finns olika anledningar till relationer. ”Ibland så får man 

tänka business och då är det liksom ettor och nollor, pengar in pengar ut, och ibland så får 

man tänka emotionellt- vad vill jag och vad säger min mage, vad säger mitt hjärta.” 
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5.3 Tabell över slutna frågor till återförsäljarna 

 

Återförsäljare Val av varumärken Samarbeten Rangordnade 

samarbetsfaktorer 

Anpassnings-

förmåga 

Samordnade 

aktiviteter 

Förståelse för 

verksamheten 

Playground 1. Kundernas 

efterfrågan 

2. Service från 

leverantören 

3. Pris 

4. Funktion 

5. Mode 

 

5 1. Säljstöd 

2. Leveranshantering 

3. Utbildning  

4. Reklamationshant

ering 

5. Uppföljning av 

produktfeedback 

6. Gemensamma 

aktiviteter 

 

3 4 4 

Addnature 1. Funktion 

2. Pris 

3. Kundernas 

efterfrågan 

4. Service från 

leverantören 

5. Mode 

 

6 1. Leveranshantering 

2. Säljstöd 

3. Utbildning  

4. Reklamationshant

ering 

5. Uppföljning av 

produktfeedback 

6. Gemensamma 

aktiviteter 

 

5 6 5 

Alewalds 1. Service från 

leverantören 

2. Kundernas 

efterfrågan 

3. Pris 

4. Funktion 

5. Mode 

 

 

6 1. Leveranshantering 

2. Reklamationshant

ering 

3. Utbildning  

4. Säljstöd 

5. Gemensamma 

aktiviteter 

6. Uppföljning av 

produktfeedback 

 

4 5 5 

 

5.4 Intervjuer återförsäljare 

5.4.1 Playground 

Världsekonomins påverkan: Jonas Gidlund som är VD på Playground har märkt av 

finanskrisen på så sätt att han tycker att leverantörerna blev mer måna om att få in sina 

betalningar i tid, han märkte också att det gick att göra mer klipp än vanligt och detta tror han 

berodde på att leverantörerna satt inne på för stora lager. Detta gjorde att dessa klippvaror 

fanns på fler butiker samtidigt till nedsatt pris. Jonas nämner att produktionen planeras år i 

förväg och att inköpen görs ett halvår innan aktuell säsong, detta ger liten flexibilitet och 
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gjorde att ”alla satt i samma båt”. Motsatt effekt såg Jonas under den snörika och kalla vinter 

som just var, då var allas lager tomma och det var svårt att komplettera och fylla på utav 

produkter de behövde mer av. 

Modets betydelse: Av de fem faktorer som författarna ber respondenten svara på om vad val 

av varumärke beror på anger Jonas ”Mode” som sista avgörande faktor av dessa fem och 

fyller på med ”vi är ingen modebutik”. Jonas säger också att om en leverantör har en produkt 

som sticker ut ur mängden och är ”världens grymmaste produkt” kan han leva med att det är 

lite strul i just den relationen.  

Naturupplevelsens betydelse: Annars tycker Jonas att ”Relationen spelar stor roll då 

produkturvalet är så stort och många produkter påminner om varandra, det är ganska små 

skillnader, en skaljacka är i grova drag alltid en skaljacka och därför blir relationen avgörande 

för vilken leverantör man väljer.” Jonas säger även att ”De varumärken som lyckas bäst på 

Playground är de som är engagerade och ofta är på plats i butiken. De kommer in och 

informerar, fyller på varor, kollar om något saknas samt fixar och trixar med exponeringen”. 

Det är viktigt att allt fungerar inom de samarbeten som Playground har med sina leverantörer 

och ”då det är en pressad bransch är tiden viktig och det gäller för leverantörerna att sticka ut 

då det finns så mycket att välja på.” 

Globala företag: Spontant tycker Jonas att stora leverantörer ofta känns stelbenta men 

kännetecknas i stället av ordning och reda. Hos stora utländska företag som har en agent som 

är liten i Sverige tycker Jonas att det kan ta tid att få svar på saker då dessa agenter alltid 

måste förankra det hos, eller fråga huvudkontoret som ofta är placerade utomlands. Han 

märker även att större leverantörer är mer noggranna med avtal etc. medan ”business-snack” 

hos vissa andra kan upplevas som jobbigt. 

Små svenska företag: Mindre leverantörer anser Jonas ofta är mer snabbfotade och flexibla, 

”dom ser till att man som kund har det bra”. De kan ofta ta beslut på ”stående fot” men Jonas 

tycker att man märker när det börjar ”rulla på” för en liten leverantör för då är det svårare att 

få tag på dem. 

Samarbete mellan aktörer: Samarbetena mellan Playground som återförsäljare och deras 

leverantörer skiftar väldigt mycket. Vissa har de kontakt med nästan varje dag och andra fyra 
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gånger per år. Jonas säger att man vid dessa tillfällen går igenom allt, ”det är allt ifrån strul till 

att det kan handla om att man har många varumärken från en leverantör vilket skapar en mer 

kontinuerlig kontakt”. Kontakten handlar ofta om vardagliga driftsfrågor som att se om en 

viss produkt finns i lager, reklamationshantering och planering av clinics. ”Problemen kan 

handla om alltifrån felaktiga fakturor, reklamationer, fel i leveransen osv.” På frågan om 

Playground som återförsäljare föredrar vissa relationer framför andra svarar Jonas ”Ja, men 

det beror aldrig på leverantörens storlek utan det handlar alltid om den människa man har 

mest kontakt med inom organisationen. Det avgörande är om det är en driven och engagerad 

kontaktperson för det leder i längden till en bra kontakt. Jag väljer leverantör lite beroende på 

säljaren, leverantörens vilja att lösa de problem man står inför. Dessa problem är alltifrån 

logistik, marknadsföring, säljstöd, leverans, reklamationer och hur bra man hanterar dessa.” 

Jonas ser Outdoorbranschen som en bransch med ”lite business och mycket känslor, en typisk 

tjenis-bransch”. Jonas tror att många inom branschen startar ett företag för att det är kul, inte 

för pengarna. ”Stereotypen glider runt och är nöjd med livet”. 

Jonas tycker att en bra relation kännetecknas av ”Att leverantören är engagerad, driftig och 

tänker långsiktigt. Långsiktighet är att säljaren tänker realistiskt och ärligt kring de orders 

man lägger och fokuserar kring det verkliga behovet samt erbjuder flexibla lösningar. Detta 

gör att det blir en leverantör man kan växa med.”  

Då författarna ber Jonas förklara vad som kännetecknar en dålig relation svarar han ”Ofta 

handlar det om att säljaren är lat och framförallt att de lovar saker som de senare inte håller. 

Detta blir ett kortsiktigt tänk som jag inte gillar och som inte håller i längden. Det finns ett 

exempel där en leverantör tappade sitt engagemang varpå deras produkter fasades bort ur 

sortimentet.” 

5.4.2 Addnature 

Världsekonomins påverkan: När författarna träffade Lisa Englund, orderansvarig på 

Addnature, förklarar hon att det gått bättre för Outdoorbranschen än vad man först trodde 

under finanskrisen. ”Det har gått suveränt bra”. De har suttit ner och analyserat varför och 

kommit fram till att folk stannat hemma istället för att resa och att man då har ”kittat upp sig”. 

Hon tror vidare att hälsa och friluftsliv alltid kommer att vara av stor betydelse och ”det blir 
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bara större och större”. Lisa pratade även om den kalla vintern som var och att allt med dun 

sålde slut och hon ser där att försäljningen är väderberoende.  

Modets betydelse: I valet av varumärken till Addnature ser Lisa ”Mode” som en 

lågprioriterad faktor vid inköpen. Funktion, pris, kunders efterfrågan och service från 

leverantör kommer före. På frågan om vad det är för typ av varumärken som fungerar bäst på 

Addnature svarar Lisa att då de startade som nätbutik säljer de mest hårdvara och 

fördelningen ligger på 70/30 mellan hårdvara (ryggsäckar, friluftskök, klätterprylar, sovsäckar 

etc.) och mjukvara (konfektion). Lisa tror att det beror på att folk är rädda för att köpa kläder 

på nätet men att detta nu har lättats upp med gratis returfrakt. 

Naturupplevelsens betydelse: Lisa nämner att vissa leverantörer har ett enormt engagemang 

och att hon nyligen varit på ett två dagars event med Haglöfs där nästa kollektion visades upp 

i form av en modevisning. Addnature jobbar även själva med events gentemot sina kunder 

och uppskattar när leverantörerna ställer upp själva på dessa events för att ”få fart på 

prylarna”. Dessa events handlar om tält-dagar, kajak-dagar, seminarier och klätter-dagar. 

Engagemang skapar ett bra samarbete menar Lisa. 

Globala företag: Lisa tycker över lag att stora leverantörer är bättre på att hålla kontinuerlig 

kontakt med butiken ”Dom större leverantörerna är ju ofta här och fyller på, dom är ju här en 

gång i månaden alla fall och fyller på produkterna, ser vad som tar slut, har koll på 

försäljningen, på vad vi säljer. Dom har bättre koll på våran hantering av deras prylar.” Lisa 

känner även att det är viktigt att bibehålla de bra relationerna med de stora leverantörerna då 

det ofta är ”mycket pengar inblandat”. 

Små svenska företag: De mindre leverantörerna tycker Lisa ”inte har samma koll”, hon 

tycker inte att man får samma typ av relation som de har till de större ”Samtidigt som jag 

känner att det måste ju funka med de mindre också, definitivt. Dom är ju minst lika viktiga 

egentligen.” Leveranshanteringen är otroligt viktig då Addnature har hälften av sin försäljning 

över nätet där de lovar korta leveranstider. Det blir rent av avgörande för en fungerande 

relation. Lisa nämner här fler svårigheter med små leverantörer då Addnature av denna 

anledning förhandlar mycket kring fraktvillkor och dylikt. Lisa ser att dessa villkor är svårare 

för mindre företag att uppnå ”vilket är förståeligt”.  
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Samarbete mellan aktörer: Addnature har två stora möten per leverantör och år, ett per 

säsong, och utöver detta har de även ”en massa avstämningsmöten, man kollar hur det går och 

vilka nya produkter som är på gång i säsong.” Kring frågan om Addnature föredrar vissa 

relationer framför andra svarar Lisa att ”det är klart man gör” och poängterar att det handlar 

om personkemi och graden av engagemang och intresse och att de slutar med leverantörer där 

det blir förseningar med leveranserna. Lisa berättade även om svårigheterna när Addnature 

grundades år 2000, då hade man svårt att hitta svenska leverantörer för att ”alla va ju rädda 

för internet”, ”dom ville inte jobba med oss”. De fick då köpa in produkter via en spansk 

agentur istället och när man märkte att dessa ställde upp och försäljningen var bra så släppte 

de svenska leverantörerna efter, ”till slut ville ju alla jobba med oss”. 

När Lisa pratar om bra kontra dåliga relationer handlar det främst om återkoppling, ”En bra 

relation är när man har en bra återkoppling när man har en förfrågan, när man har en order 

som gått in då vill man få en bra återkoppling, en orderbekräftelse, under säsong också, nu är 

det här på väg in är ni intresserade? Att man skickar lagerlistor, nämen jobbar aktivt hela tiden 

med att få sälja.” Sen tycker Lisa att det handlar om engagemang och positiv anda när det 

gäller bra relationer, hon tycker branschen har en väldigt ”avslappnad och skön stämning” och 

hon poängterar att det är viktigt att man känner det när man träffar någon, ”så att det känns 

bra”.  Lisa nämner att det under inköp ofta handlar om förhandlingar och ”dealer” och ”är det 

bra leverantörer så kommer man alltid fram till en bra lösning”.  

Lisa kommer tillbaka till återkopplingen när hon pratar om dåliga relationer och här säger hon 

att ”En dålig relation är ju verkligen när man inte får en återkoppling, man får inga svar när 

man ringer och ringer, det är på något sätt att det inte finns någon kontakt där. Och det känner 

jag är min frustration väldigt ofta. Det är ju som sagt dom här, det är främst dom här mindre 

som inte har någon kundservice, som kanske bara har en person, en säljare som dels är ute och 

säljer in och ska sköta all administration, samtidigt som dom är ute på clinicar. Det är klart att 

det funkar inte, det är inte hållbart för dom leverantörerna har inte denna service som man 

verkligen kräver. Som återförsäljare måste man ha den kopplingen hela tiden så att man får, 

att man är tillgänglig hela tiden egentligen. Det låter kanske krävande men det är jätteviktigt 

att man jobbar så tätt med kunden hela tiden.” 
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5.4.3 Alewalds 

Världsekonomins påverkan: Anders Engström, VD och ägare av Alewalds och 

Sportkompaniet berättade att de haft fantastiska siffror och att finanskrisen inte har påverkat 

verksamheten negativt utan snarare tvärtom. Folk har tenderat att hoppa över sin 

utlandssemester och stannat hemma och då satsat på bra prylar istället, menar Anders. Då 

författarna undrar om han märkt något ändrat beteende hos leverantörerna under finanskrisen 

säger Anders ”att det finns någon leverantör som tyvärr gått över styr, Outside tyvärr som 

försvann.”, han tror dock att detta beror på företagsspecifika orsaker mer än att det har med 

finanskrisen att göra. Anders poängterar att det även var tur med den vinter som var men att 

även förra sommaren gick det bättre än året innan, så det har varit en ökad omsättning över 

lag. ”Det kanske hade ökat ännu mer om inte finanskrisen hade kommit” men Anders tror 

ändå att det ligger i tiden att ha ett aktivt liv och en aktiv fritid och att man satsar mer på sig 

själv och att man då värdesätter kvalitetsprodukter. Anders säger vidare att Outdoor och Sport 

över lag ”surfar upp mindre i högkonjunktur men tappar mycket mindre, om vi tappar något 

över huvud taget, i lågkonjunktur” och menar att det sett ut på detta sätt under en längre tid. 

Det har varit fantastiska framgångar hos många som Anders känner till. ”De som har jobb har 

ju mer pengar i plånboken än de haft tidigare då skattesänkningar har ägt rum”. Anders var 

mer orolig för kronans försvagning då det innebar att många produkter blev ”flera hundra 

kronor dyrare”. Då det nu har vänt och kronan är stabil igen har detta lagt sig. 

Modets betydelse: Alewalds har ett nära samarbete med det norska varumärket Bergans och 

Anders tror att deras framgång i Sverige har varit tack vare deras ödmjukhet inför en ny 

marknad. För fyra år sedan påbörjade Bergans ett segment i sitt varumärke som var mer 

inriktat mot mode för att bredda sitt sortiment och locka nya kunder på sin hemmamarknad i 

Norge, där de är väldigt stora. Anders anger dock i de slutna frågorna att mode kommer sist 

bland de listade faktorerna om vad som påverkar deras val av varumärke. Alewalds är en stor 

kund i Sverige för Bergans och detta har gynnat deras samarbete. 

Naturupplevelsens betydelse: Alewalds jobbar mycket med kundkvällar och ställer 

leverantören upp så ser Anders att det är på Alewalds ansvar att se till att det blir bra 

uppslutning av kunder så att det blir lyckat för alla parter. 
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Globala företag: Då Anders Engströms två butiker ligger längs Kungsgatan i Stockholm 

pratar han varmt om sina kollegor i branschen som satsar på innerstan då detta gynnar 

cityhandeln, ”för vår största konkurrens är ju annars egentligen att kunderna stannar ute i 

förorterna”, med detta syftar han till de köpcentrum som byggs upp i Stockholms förorter. 

Samarbete mellan aktörer: Anders ser det som en fördel att jobba mer på djupet med vissa 

leverantörer ”är man liten hos många hamnar man bara i mittfåran i deras sätt att se på oss” 

men Anders menar att om man är Sveriges största återförsäljare av vissa varumärken så blir 

man såklart en viktig samarbetspartner för just dessa leverantörer. Alewalds jobbar ”väldigt 

konceptuellt med flera varumärken” och i dessa samarbeten får leverantören själv i stor 

utsträckning vara med och bestämma vad som ska finnas i butiken från deras sortiment. Två 

av dessa lite djupare samarbeten innefattar Haglöfs och Lundhags. Anders märker också att 

om man är trogen som kund till leverantören så påverkar det samarbetet och leverantörens sätt 

att se på Alewalds som återförsäljare. Alewalds har i dag 250 varumärken. Butikens centrala 

adress i Stockholm gör även den att det är tacksamt att finna samarbetspartners som är redo 

att satsa lite extra. Som stor aktör menar även Anders att man blir viktig för de små 

leverantörerna. Anders tycker att det blir en ömsesidigt bra relation om båda parter satsar på 

varandra. 

”Det finns flera bitar som måste vara uppfyllda för att vi ska jobba med en leverantör över 

huvud taget”, menar Anders och radar upp tre faktorer:  

1. Social kompetens. ”Det är det absolut viktigaste, om dom inte trevliga att umgås med 

då kan man säga att då hoppar man hellre över dom varumärkena”, ”Att man känner 

att det finns intresse från företaget, både från ägare och VD, styrelsenivå, ner till 

säljare, att dom tycker det är kul att göra affärer med oss och att dom visar det på ett 

konkret sätt. Att man är glad och trevlig i sin relation. Självklarhet kan man tycka för 

alla men det är inte självklart för alla /…/ man vill att dom ska förstå att det är våra 

slutkonsumenter som i slutändan betalar både vår lön och lönen till alla inom 

leverantörsledet och den dan man inte förstår det riktigt eller inte visar att man förstår 

det, då har man inte rätt lyhördhet om vem det är i slutändan som ska uppskatta både 

produkter och samarbetet”. 
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2. Kundernas efterfrågan på marknaden. ”Vår huvuduppgift är inte att skapa 

varumärkeskännedom, det måste varumärkena se till att skaffa sig själva/…/ sen 

hjälper vi till att driva varumärkeskännedomen på våran lokala marknad, men det är 

dom som måste se till att det syns i ”Åka Skidor” och ”Utemagasinet” och alla möjliga 

andra ställen, det är dom som måste bedriva imagemarknadsföringen”.  

3. ”Det måste bli några kronor över”. Anders menar att om man inte tjänar pengar på 

verksamheten så ”blir det ju ingen fortsättning på det”. 

”Dom tre och i den rangordningen tycker jag är väldigt enkla grundregler att hålla sig till. /…/ 

funkar inte dom tre så går det inte att samarbeta med dom leverantörerna. Så vi har valt att 

avveckla leverantörer som vi tycker brister i något av dom tre”. 

Då författarna frågar vidare vad som kännetecknar en dålig relation fortsätter Anders, ”Då har 

vi exempel på leverantörer som vi har kastat ut kan man säga då; Man ber att få säljbesök, 

man ber att få workbooks och prislistor och ber om besök och dom inte uppfyller något av 

dom kriterierna. Det är första enkla steget att man avvecklar en relation, rena tjänstefel kan 

man säga från säljkåren”. Sen kommer Anders in på att det också måste råda ordning och reda 

på marknaden så att det inte blir en ”vilda västern”. Konkurrens är bra men det måste tas hand 

om på rätt sätt. Väljer man som leverantör att öppna en conceptbutik bör man ha med sig att 

man kommer att reta upp ett antal handlare i närområdet. Outlets kan inte heller komma upp 

precis bredvid på samma marknad. Det handlar lite om att ”bli vid sin läst”, menar Anders. 

”Leverantören måste välja om dom är ett leverantörsföretag/agenturföretag eller är man ett 

slutkonsumenthanterandes företag”. Anders går även in på att det är okej att man gör fel 

såklart, någon gång, men i sitt arbete med leverantörerna går han efter principen ”En gång är 

ingen gång, men två gånger är åt hällskotta för mycket”. 

Författarna frågar vidare om det är något som leverantörerna gör utöver de ovan tre nämnda 

positiva egenskaperna som skapar mervärde i relationen. Anders radar då upp: 

1. Dom ger oss en känsla av att vi är väldigt viktiga kunder.  

2. Dom tänker på oss och bryr sig. 

3. Ger oss klipplistor först. 
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4.  Förstår vår vardag. 

5. Kommer in och hjälper oss med skyltning. 

6. Visar omtanke. 

Enkel logik, tycker Anders. 
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6. Analys 

Analysen kommer att knyta samman empirin till de teorier som presenterandes i teorikapitlet, 

detta utefter de faktorer som togs fram i syntesen.  

6.1 Samarbete 

Eftersom man traditionellt sett under finanskriser koncentrerar sig mer på utbyten istället för 

utveckling tyder detta på att man vanligen arbetar mer med transaktionsmarknadsföring under 

lågkonjunkturer. Inom Outdoorbranschen ser författarna dock minimala spår av att det går i 

den riktningen då alla respondenter med undantag från Playground menar på att finanskrisen 

inte påverkat dem alls utan de sett motsatt effekt. Författarna ser därför inga tendenser på att 

stora företag har prispressat under finanskrisen, inga tydliga skillnader mellan stora och små 

företag. Jonas Oja på Haglöfs tror det beror på att ”Då andra branscher har en kurva som går 

upp och ned har Outdoorbranschen en mer stadig, konstant uppåtgående kurva och är nästan 

mer beroende av väder än av konjunkturer”, samma fenomen poängterades även av Anders 

Engström på Alewalds. Vidare nämns hälsotrenden och att folk tenderar att semestra mer i 

Sverige. Ett av de spår författarna ser av fokus på utbytet är i Playgrounds intervju med Jonas 

Gidlund där han nämner att leverantörerna under finanskrisen var mer noggrann med att få in 

betalningar i tid och att det fanns fler klipperbjudanden än vanligt. Då Jonas Gidlund ansåg att 

”alla satt i samma båt” var det ingen skillnad mellan stora och små företag. Jonas Oja på 

Haglöfs nämner att han som säljare för ett varumärke har mindre att säga till om hos kedjor än 

hos specialister. Författarna ser detta som ett tecken på att kedjorna är mer inriktade mot 

utbyte än mot utveckling. 

Generellt menar samtliga respondenter att man jobbar med två säsongscykler, Vår/Sommar 

och Höst/Vinter. Inför dessa träffas man för att diskutera inköp för nästkommande säsong och 

dessa möten följs upp med ett kompletterande möte. Detta medför att man minst träffar sin 

leverantör/återförsäljare fyra gånger per år men författarna ser att samarbetena ofta går mer på 

djupen än så. Att samarbeta genom relationer är inget främmande för de aktörer författarna 

pratat med utan istället är det något som de alla jobbar med aktivt och ser som en viktig del av 

affärsprocessen. De leverantörer som intervjuats tenderar alla att arbeta med 

relationsmarknadsföring och utveckling, stora som små, de visar inga tecken på att vara 
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organisationer som strikt jobbar med vad som kännetecknar transaktionsmarknadsföring. 

Detta kommer i uttryck då de värdesätter relationerna och träffar majoriteten av sina 

återförsäljare i butik för att skapa sig en förståelse för vilka produkter som passar för just den 

återförsäljaren. Hos de tre återförsäljare som intervjuats märks också att relationen och den 

sociala kompetensen är direkt avgörande för samarbetet, med undantag hos Playground där 

Jonas sa att om det var ”världens grymmaste produkt” så kan man ta att servicen runt 

produkten är av sämre kvalitet. Återförsäljarna menar att produktutbudet är väldigt stort och 

likartat varpå relationen blir avgörande. Det framkommer även att det är viktigt att alla andra 

mjuka värden runt omkring produkten fungerar. Positiva egenskaper som nämndes för en god 

relation är: 

 Engagemang 

 Tillit 

 Rak och ärlig kommunikation 

 Öppenhet och ärlighet 

 Långsiktighet 

 Flexibla lösningar 

 Bra återkoppling 

 Jobbar aktivt med sälj 

 Social kompetens 

 Att leverantören skapar ett ”sug” 

efter deras produkter 

 Marginaler som ger pengar över 

 Känslan av att man är viktig 

 Förståelse för återförsäljarens 

vardag 

 Omtanke 

 Respekt 

 

 

Jonas på Playground säger att ”De varumärken som lyckas bäst på Playground är de som är 

engagerade och ofta är på plats i butiken. De kommer in och informerar, fyller på varor, kollar 

om något saknas samt fixar och trixar med exponeringen” 

Leverantörerna har utbytesrelationer med ett antal aktörer/återförsäljare och ingår därför i ett 

nätverk. Inom nätverksteorin skrivs det om att ”Företagen i nätverket etablerar, underhåller, 

utvecklar och avvecklar utbytesrelationer till andra företag med vilka de utbyter värden.”
60

 

Författarna ser att man inom Outdoorbranschen jobbar utefter denna tanke då även vissa 

relationer avvecklats på grund av olika orsaker t.ex. brist på engagemang. Haglöfs och 

                                                           
60

 Zimmerlund, Johansson. 1993. Nätverkssynsättet, en strategisk utgångspunkt? Sid. 43 
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Klättermusen kategoriserar sina återförsäljare efter olika variabler, dels omsättning och dels 

produktbredden av det valda sortimentet från just deras varumärke. Lundhags och Houdini 

poängterar att alla samarbeten är lika viktiga och verkar inte utgå från någon speciell 

kategorisering. Hos Lundhags och Houdini finns det dock kunder som får större 

uppmärksamhet än andra, där tas större ansvar på initiativ från båda parter. Hos Houdini 

märker man att återkopplingen är störst kring de butiker som är Stockholmsbaserade. Helena 

Reis på Houdini säger ”i Stockholm över lag för där kan vi vara ute eftersom vi sitter här, 

kontoret är här, man kan bara åka in när någon ringer./…/Playground funkar lite så, 

Naturkompaniet och några små butiker som man pysslar lite extra med sådär.” Ovan nämnda 

tyder på att vissa samarbeten får en viktigare position inom nätverket. Att jobba utifrån en 

kategorisering av kunderna är inget som värkar påverkas av organisationens storlek då både 

en stor och en liten jobbar utifrån denna kategorisering samtidigt som en liten och en stor inte 

gör det. 

Genom intervjuerna har det framkommit att engagemang och djupare samarbete hos både 

leverantörer och återförsäljare till stor del baseras på säljvolymen av produkter. Inom 

Involveringsteorin kan man härleda detta till Chris Fill’s kategorisering ”graden av 

involvering” när kunden ska välja varumärke. I detta fall så ökar graden av involvering 

beroende på vilket syfte man har med köpet samt vilken typ av produkt det handlar om. Då 

större företag har större möjligheter än små att erbjuda ett brett sortiment gör detta att större 

leverantörer har en högre potential att skapa djupare samarbeten. Dessa tendenser är synliga 

både hos Addnature och Alewalds. 

I samarbetet mellan leverantör och återförsäljare ser författarna inga tendenser till att man 

inom produktutvecklingen arbetar i värdeskapande processer såsom värdestjärnan pekar på. 

Författarna ser mer spår av värdeskapande genom värdekedjan, oberoende av storlek på 

leverantör. De tydligaste indikationerna på detta fick författarna från Haglöfs där de inte gärna 

tar fram nya produkter rent efter återförsäljarens önskemål. Däremot sker hos alla 

dubbelriktade dialoger där man diskuterar problem och förbättringar men detta utan att man 

tar in värdestjärnans alla delar. Av denna anledning ser författarna mer koppling till 

värdekedjan. 
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De slutna frågorna styrker känslan av hur viktigt samarbetet är både för leverantörer och 

återförsäljare då sex av sju angav samarbetet som mycket viktigt, högsta värdet på skalan. 

6.2 Anpassning 

När granskning sker kring de slutna frågorna tenderar återförsäljarna ha en annan uppfattning 

än leverantörerna angående leverantörernas förmåga till anpassning. Återförsäljarna menar på 

att det finns potential till förbättring från leverantörernas sida. Man bör dock ha i åtanke att 

detta är återförsäljarnas generella bild av deras samtliga leverantörer varpå det är svårt att 

säga att detta gäller specifikt för de leverantörer författarna intervjuat. Houdini anser sig ha 

hög anpassning till återförsäljarnas önskemål och behov och ger sig själva högsta betyg i den 

frågan medan de andra tre leverantörerna lägger sig själva lite lägre ner på skalan. Samtliga 

fyra leverantörer som intervjuats talar om att de åker ut till de butiker de har samarbeten med 

för att se vad som fungerar och anpassar utbudet efter butikernas behov.  

För att dra paralleller till Normanns Organisationsmodell skrivs i denna teori att 

organisationer bygger på vissa värderingar, trossatser och normer som tillsammans utgör det 

så kallade idésystemet. Hos Haglöfs, som är en stor leverantör, syns detta då deras värderingar 

gör dem mindre anpassningsbara kring produktförändringar. Playground tar även upp detta 

fenomen då Jonas Gidlund sa att stora organisationer ofta känns stelbenta men präglas av 

ordning och reda. Playground hävdar även här att små leverantörer är mer snabbfotade och 

flexibla, vilket tyder på att han anser att mindre organisationer har lättare för anpassning. 

Houdini som i denna uppsats representerar en liten leverantör styrker detta då de sätter högsta 

betyg på sin anpassningsförmåga. Houdini sitter även på ett kontor där allt är samlat på ett 

fåtal rum varpå Helena Reis säger att det är extremt korta ledtider och att vissa beslut kan 

fattas väldigt fort. Även detta tyder på att små leverantörer har förutsättningar för högre 

anpassningsförmåga än större organisationer. 

Att Outdoorbranschen visar tydliga tecken på att följa två införsäljningscykler anser Jonas 

Gidlund på Playground ge liten flexibilitet för förändringar i säsong. Att Leverantörernas 

införsäljning sker nästan ett år i förväg är även det en bidragande faktor till den dåliga 

flexibiliteten. Normanns organisationsmodell tar upp att företagets struktur påverkar 

utvecklingsprocessen och återförsäljarnas önskan om flexibilitet är ett resultat av den 

förändring som verkligheten visar på. Att inte anpassa strukturen efter detta gör att 
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utvecklingen i vissa avseenden inte går framåt, vilket visar sig i dessa traditionella rutiner som 

existerar både hos stora och små leverantörer.   

Anpassning efter värdestjärnans principer ser författarna inga indikationer på att det 

förekommer hos intervjuobjekten. Som tidigare nämnts ses tendenser till mer sekventiellt 

tillvägagångssätt då man inte tar in samtliga berörda parter i den värdeskapande processen.  

6.3 Bindningar 

Utifrån Nätverksteorins fem bindningar ser författarna att en bindning har en klart 

framträdande roll. Sociala bindningar har hos samtliga respondenter framkommit som den 

främsta och i princip den enda bindningen som uteslutande påverkar ens position inom 

nätverket.  Anders Engström på Alewalds säger att ”Social kompetens, det är det absolut 

viktigaste, om dom inte trevliga att umgås med då kan man säga att då hoppar man hellre över 

dom varumärkena.” Jonas Gidlund på Playground berättar kring varför han föredrar vissa 

relationer framför andra och säger då ”det beror aldrig på leverantörens storlek utan det 

handlar alltid om den människa man har mest kontakt med inom organisationen. Det 

avgörande är om det är en driven och engagerad kontaktperson för det leder i längden till en 

bra kontakt. Jag väljer leverantör lite beroende på säljaren” Jonas säger även 

Outdoorbranschen präglas av ”lite business och mycket känslor”. Helena Reis på Houdini 

nämner att ”sen är det ju alltid så med personkemi, det är alltid trevligt när man tycker om 

folk, det blir ju mycket enklare”. Mattias Ekstrand på Klättermusen berättar att ”ibland så får 

man tänka emotionellt, - vad vill jag och vad säger min mage, vad säger mitt hjärta”. 

Inom Nätverksteorin talar man även om ekonomiska/juridiska bindningar som till viss grad 

även denna kom upp i intervjuerna. Lisa Englund på Addnature nämner leveranshanteringens 

viktiga aspekter då de utlovar korta leveranstider åt sina kunder. Avtalen kring 

leveranshanteringen tyder på juridiska bindningar i relationen mellan leverantör och 

återförsäljare. Hos både leverantörer och återförsäljare framträder leveranshanteringen som en 

viktig samarbetsfaktor. Lisa menar på att hon ser svårigheter för små leverantörer att leva upp 

till de krav som ställs för att nå dessa bindningar, Jonas Gidlund på Playground styrker detta 

då han hävdar att större leverantörer är mer noggranna med avtal etc. medan ”business-snack” 

hos vissa andra kan upplevas som jobbigt. 
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6.4 Förståelse 

Både de stora och de små leverantörerna anser sig ha högsta förståelse för återförsäljarnas 

verksamhet medan återförsäljarna själva tycker att leverantörernas förståelse för deras 

verksamhet är något lägre men fortfarande på den positiva sidan av skalan. Detta framgår av 

de slutna frågorna. Houdini och Haglöfs har i specifika fall fått förtroendet att ta hand om 

orderläggning och kompletterande ordrar helt på egen hand vilket är en indikation på att de i 

dessa fall har högsta förståelse för dessa specifika återförsäljare samtidigt som de 

representerar en liten och en stor leverantör. Ulrica Edholm på Lundhags säger att hon tycker 

det är viktigt att träffa personalen på golvet som har den dagliga kontakten med kunderna för 

att på detta sätt skapa sig förståelse kring behoven så att man inte bara pratar med inköparna. 

Anders Engström på Alewalds nämner att de leverantörer som sköter sig bäst är de som 

utöver mycket annat även har förståelse kring den vardagliga driften av butiken. 

Aktiviteter som tyder på att leverantörerna kontinuerligt försöker skapa sig en bättre förståelse 

är att de genom besök hos återförsäljarna träffar personal och skapar sig en bild av butikernas 

behov samt att de samarbetar kring olika events med återförsäljaren och kundernas kund, 

slutkonsumenten. Detta engagemang är tydligt både hos stora och små leverantörer. I denna 

typ av events ser författarna för första gången tendenser till att leverantörerna jobbar efter 

värdestjärnans principer. Dock endast för att skapa sig en ökad förståelse då de inte pratade 

om andra strukturella eller produktrelaterade förändringar.  

Totalkommunikation så som den tas upp i teorikapitlet innebär att förståelse för sin egen och 

återförsäljarens verksamhet minskar variansen mellan upplevd och förväntad kvalitet. 

Intervjuerna tyder på att leverantörerna tror sig ha full förståelse för återförsäljarnas 

verksamhet medan återförsäljarna ser en förbättringspotential. 
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7. Resultat 

Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera olika samarbetsfaktorer mellan 

leverantörer och återförsäljare inom den svenska Outdoorbranschen. Nedan kommer 

författarna att svara till detta syfte med avseende på analysen. 

Författarna upplever Outdoorbranschen som en avslappnad och harmonisk bransch där social 

kompetens blir en viktig faktor för att skapa samarbete över huvud taget. Social kometens tar 

en dock inte hela vägen då även många andra faktorer väger in från återförsäljarnas sida i val 

av leverantör.  

Författarna ser att leverantörer bör fokusera på leveranshantering, säljstöd och utbildning, i 

den ordningen, om man ser till återförsäljarnas önskemål. Leverantörernas uppfattning om 

vad som är viktigast är reklamationer, leveranshantering och utbildning, i den ordningen. 

Gemensamma aktiviteter och Uppföljning av produktfeedback har hamnat som minst viktiga 

faktorer inom samarbetet men är för den delens skull inte oväsentliga.  

Undersökningen visar på att leverantörerna gör rätt i att fokusera på funktion före 

mode/trender då återförsäljarna ser funktion som en viktigare aspekt i valet av varumärke. 

Samtliga leverantörer, stora som små, anger att återförsäljarnas val av deras varumärke 

baseras på funktion före mode/trender. 

Viktiga egenskaper hos leverantören för ett bra samarbete är ärlighet och öppenhet som bidrar 

till en bra kommunikation. Det är även viktigt att inse att det inte är återförsäljarnas ansvar att 

skapa efterfrågan kring det aktuella varumärket utan imagemarknadsföringen ligger på 

leverantörens ansvar. Återförsäljarna ser även att det finns potential till förbättring kring 

anpassning från leverantörernas sida, flexibilitet efterfrågas. Författarna ser att flexibilitet 

saknas i de rutiner branschen byggt upp, leverantörerna följer ett ålderdomligt 

tillvägagångssätt i bland annat införsäljningsrutinerna och i arbetet kring lagerlistor. 
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8. Slutsats 

Uppsatsens problem är formulerat såsom - Vilka samarbetsfaktorer är viktiga för små 

svenska Outdoorleverantörer för långsiktig överlevnad på en konkurrensutsatt marknad? 

Slutsatsen kommer att svara till detta problem och vidga förståelsen kring viktiga 

samarbetsfaktorer. 

Då vi lever i en föränderlig värld är den lojalitet som man bygger upp genom interaktion och 

samarbeten av stor betydelse för små Outdoorleverantörer på den svenska marknaden. Allt för 

att uppnå en långsiktig överlevnad. Författarna ser att leverantörerna inom den svenska 

Outdoorbranschen är väldigt varse om detta då de jobbar kontinuerligt med att bibehålla ett 

gott samarbete. Det är en tacksam bransch att befinna sig i under lågkonjunkturer då 

branschens tillväxt har ökat under en längre tid. Det syns inga tydliga tecken på att 

finanskrisen har bidragit till kostnadseffektiviseringar och markanta prissänkningar på 

produkterna för att öka försäljningen kortsiktigt. Av alla undersökningsobjekt var det bara en 

återförsäljare som nämnde denna typ av åtgärd. 

Ska man som leverantör överleva långsiktigt måste man jobba mer kring förståelsen för att 

driva branschen in i en utvecklande fas och inte förlita sig helt på den tillväxt som branschen 

länge haft. Som liten leverantör blir det därför viktigt att jobba med några färre djupa 

relationer istället för många mer ytliga. Effekten av detta blir att man skapar en djupare 

förståelse kring dessa färre samarbeten och i längden även ökar lojaliteten från 

återförsäljarens sida. Återförsäljaren känner sig då viktig och som det framkommer i analysen 

så blir återförsäljaren även mer involverad i samarbeten där försäljningsvolymen är stor och 

de sociala bindningarna är starka. Från två återförsäljare framkom det att små leverantörer 

ofta är svåra att få tag på då ruljansen ökar. Även detta kan man som liten leverantör 

förebygga genom färre djupare relationer för att finnas mer tillgänglig i dessa samarbeten. 

Som det nämndes i resultatet så anser återförsäljarna att funktionen ses som viktigare än 

modemedvetenheten vilket medför att små leverantörer på den svenska marknaden måste 

arbeta aktivt med att få fram funktionens betydelse. De behöver även förmedla att de ligger i 

framkant på detta område vilket kan göras genom hög kvalité på produkterna samt genom 

deras externa marknadsföring för att skapa en image av funktionalitet. Då de stora 
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leverantörerna är väl medvetna om att produktens funktion är av större betydelse än mode 

måste små leverantörer jobba hårdare på funktionsfronten då de stora har en större möjlighet 

att kombinera mode med funktion tack vare ett större rörelsekapital och stordriftsfördelar. 

Då samtliga i Outdoorbranschen tenderar att arbeta efter två införsäljningscykler tyder detta 

på att man är fast i ålderdomliga rutiner. Författarna anser att dessa ålderdomliga rutiner ger 

en trygghet för leverantörerna men skapar risk för återförsäljarna vilket gör att de inte är 

anpassade till den flexibilitet som utbytesmiljön efterfrågar. Av denna anledning anser 

författarna att leverantörerna måste se över sin struktur för att göra den mer anpassad efter 

omvärldens utveckling. Då undersökningen visar på att små leverantörer är mer snabbfotade 

och ofta kan fatta beslut på stående fot medför detta att de har större möjlighet att vara 

flexibla än de större leverantörerna. Detta är något som man som liten leverantör ska ta 

tillvara på då denna egenskap efterfrågas av återförsäljarna. Flexibiliteten bör användas till att 

anpassa sig efter återförsäljarens viktigaste samarbetsfaktorer, i första hand bör man därför 

koncentrera sig på leveranshantering, säljstöd och utbildning. 

För att som liten leverantör skapa sig förståelse och därmed kunna öka sin anpassning bör 

man genom värdestjärnans principer ta fram mervärden tillsammans med återförsäljaren som 

är svåra för andra leverantörer att kopiera. Att skapa mervärde på detta sätt kan generera 

lösningar som bidrar till andra typer av bindningar än just sociala bindningar. Med fler 

bindningar styrker man även sin position inom det aktuella nätverket. Små leverantörer har 

bättre förutsättningar än stora leverantörer att arbeta enligt värdestjärnans modell då mindre 

organisationer oftast inte styrs av lika starka dominerande idéer. Då man inom 

Outdoorbranschen har ett sekventiellt tillvägagångssätt då det gäller värdeskapande går man 

miste om viktiga aspekter i sitt värdeskapande. Om man som liten leverantör i stället jobbar 

efter värdestjärnans principer får man ett försprång då man gemensamt skapar ett högre värde 

tillsammans med återförsäljaren. 

Återförsäljarna ser förbättringspotential inom områden där leverantörerna anser sig ha högsta 

förståelse för den verksamhet som återförsäljaren bedriver. Detta skapar en differens mellan 

den förväntade kvalitén och helhetserbjudandet som ligger till grund för de erfarenheter 

återförsäljaren har av leverantörens arbete. När förväntningar och erfarenhet inte stämmer 

överens uppstår en försämrad total upplevd kvalité. Om man som liten leverantör jobbar fram 
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ett erbjudande med ett högt mervärde tillsammans med återförsäljarna kommer förväntningar 

och erfarenhet att stämma bättre överens varpå den totala upplevda kvalitén blir högre och 

leverantören får då ökad lönsamhet och stärkt företagsprofil. Detta kan vara avgörande för en 

liten leverantörs långsiktiga överlevnad på Outdoormarknaden där författarna ser att 

konkurrensen ökar. 
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9. Egna reflektioner 

Författarna önskar avslutningsvis delge sig av egna tankar och funderingar som dykt upp 

under arbetets gång samt ge sig själv kritik kring undersökningens upplägg. 

Outdoorbranschen ger verkligen intrycket av att vara den ”tjenisbransch” som samtliga 

respondenter ger sken av. Detta avslappnade förhållningssätt i kombination av att branschen 

länge visat på bra siffror gör att utvecklingen på vissa områden stagnerat. Branschen verkar 

nöjd med tillvaron och för att väcka liv i innovationen på dessa områden skulle något drastiskt 

behöva ske för att driva utvecklingen framåt. De områden där utvecklingsmöjligheter finns 

anser författarna bland annat vara: 

 Rutiner kring införsäljning  

 Tillgängligheten hos små leverantörer. (Baserat på Lisa Englund på Addnatures 

uttalande om att de är svåra att få tag på.)  

 Förenkling av reklamationshanteringen 

 Tillgängliga lagersaldon 

 Att man ser över utbudet så att det inte blir så likartat och likriktat 

Då de stora leverantörerna i undersökningen visar på stordriftsfördelar och goda 

samarbetsegenskaper samtidigt tyder detta på att man som liten och ny leverantör kommer ha 

svårigheter att ta sig in på den svenska Outdoormarknaden. En annan styrka hos de stora 

leverantörerna är att de fokuserar på funktion samtidigt som de har möjligheten att kombinera 

detta med modets snabba svängningar. Dock ser författarna få tecken på att detta sker i 

dagsläget. Om man som liten leverantör ändå funderar på att slå sig in på marknaden ska man 

sträva mot att skapa ett överlägset erbjudande på det sätt som tas upp i slutsatsen.  

9.1 Självkritik 

Då uppsatsen endast tar med fyra stycken leverantörer i undersökningen gör detta resultatet 

mindre generaliserbart. Vidare så finns det även många leverantörer på den svenska 

Outdoormarknaden som inte är producenter av det varumärke de representerar vilket kan 

medföra ett annat tillvägagångssätt än det som framkommer av uppsatsen. Intervjuer med 

högre uppsatta personer i leverantörernas organisation genomfördes ej. Om intervjuer med 
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dessa skulle ha genomförts kunde det ha resulterat i en djupare förståelse för organisationens 

strukturella betingelser. 

I intervjuerna representerades återförsäljarna enbart av stockholmsbaserade företag vilket 

medför att återförsäljare i övriga Sverige är underrepresenterade.  Inga intervjuer skedde med 

kedjeföretag utan enbart med specialistföretag, vilket resulterar i att riktigt stora återförsäljare 

även de är underrepresenterade.  

Inga intervjuer genomfördes med golvpersonal hos återförsäljarna utan enbart med anställda 

som hade positioner som garanterade kontakt med leverantörer. Att ha med intervjuer med 

golvpersonalen kanske skulle ha resulterat i en djupare förståelse för samarbetet mellan 

leverantör och återförsäljare på olika plan.  

Då tekniska problem med ljudupptagningen uppstod i två intervjuer (Playground och Haglöfs) 

medförde detta att transkribering gjordes av författarna utifrån de anteckningar som gjordes 

under intervjun. Data kan ha gått förlorad i denna transkribering då den inte gjordes utifrån en 

ljudfil. 
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http://outsideonline.se/2009/07/27/outdoorbranschen-mar-fint-bara-fint/
http://www.haglofs.se/files/Hagl%F6fs_annual_report_2009_swe.pdf
http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2009/Augusti/Ar-den-ekonomiska-krisen-bakom-oss/
http://www.sportfack.se/statistik/article232579.ece
http://www.sportfack.se/statistik/article385815.ece
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10.5 Hemsidor 

http://www.addnature.com 2010-04-20 13:42 

http://www.alewalds.se/ 2010-06-03 11:10 

http://www.fjallraven.se 2010-03-30 15:12 

http://www.getout.se 2010-04-20 13:42 

http://www.haglofs.se 2010-03-30 15:46 

http://www.houdinisportswear.com/se 2010-03-30 15:54 

http://www.klattermusen.se/start_SE.php?lang=SE&curr=SEK 2010-03-30 15:56 

http://shop.lundhags.se 2010-03-30 15:40 

http://marmot.com/ 2010-03-30 16:21 

http://www.meindl.de/english/ 2010-03-30 16:29 

http://www.norrona.com/no 2010-03-30 16:31 

http://www.outnet.se/scandinavian-outdoor/hem.php 2010-04-20 13:42 

http://www.patagonia.com/web/eu/home 2010-03-30 16:24 

https://www.smartwool.com/default.cfm 2010-03-30 16:26 

http://www.svensktfriluftsliv.se/Default.asp?path=13940&pageid=19344 2010-03-30 13:09 

http://www.woolpower.se/en/default.asp 2010-03-30 16:03 

 

 

http://www.addnature.com/
http://www.alewalds.se/
http://www.fjallraven.se/
http://www.getout.se/
http://www.haglofs.se/
http://www.houdinisportswear.com/se
http://www.klattermusen.se/start_SE.php?lang=SE&curr=SEK
http://shop.lundhags.se/
http://marmot.com/
http://www.meindl.de/english/
http://www.norrona.com/no
http://www.outnet.se/scandinavian-outdoor/hem.php
http://www.patagonia.com/web/eu/home
https://www.smartwool.com/default.cfm
http://www.svensktfriluftsliv.se/Default.asp?path=13940&pageid=19344
http://www.woolpower.se/en/default.asp
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11. Bilagor 

11.1 Intervjuguide Leverantörer 

 

Hur ser relationen ut mellan er och era Återförsäljare? 

- Beskriv generellt 

- Skillnad på mindre eller större? 

- Har finanskrisen påverkat Ert agerande på marknaden? 

- Varför agerade ni som ni gjorde? 

 

 

Föredrar du vissa relationer framför andra? 

- Vilka? 

- Varför? 

- Vad kännetecknar en bra relation respektive dålig relation? 
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Varför tror ni Återförsäljare väljer ert varumärke? Rangordna med viktigast 

först: 

 Funktion 

 Slutkunders efterfrågan på era produkter 

 Servicearbetet från er som leverantör 

 Pris 

 Mode/Trender 

 

Hur viktig är samarbetet med Återförsäljaren för er? 

Inte viktig        Mycket viktig 

1  2  3  4  5  6 

 

Rangordna dessa samarbetsfaktorer. Viktigast förs: 

 Reklamationer 

 Leveranshantering 

 Utbildning 

 Uppföljning av produktfeedback 

 Säljstöd 

 Gemensamma aktiviteter 

 

Hur är er anpassningsförmåga för Återförsäljarens önskemål/behov? 

Ingen anpassning                 Hög anpassning 

1  2  3  4  5  6 

 

Hur viktigt är det med samordnade aktiviteter mellan er och era Återförsäljare? 

 Inte viktig        Mycket viktig 

1  2  3  4  5  6 

 

Har ni förståelse för den verksamhet Återförsäljaren bedriver? 

Ingen förståelse        Hög förståelse 

1  2  3  4  5  6 
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11.2 Intervjuguide Återförsäljare 

 

Hur ser relationen ut mellan er och era Leverantörer? 

 Beskriv generellt 

 Skillnad på mindre eller större? 

 Har finanskrisen påverkat leverantörens agerande? 

 Har det varit någon skillnad på stora och små? 

 Varför tror ni det blev så? 

 

Föredrar du vissa relationer framför andra? 

- Vilka? 

- Varför? 

- Vad kännetecknar en bra relation respektive dålig relation? 
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Vad beror valet av varumärken på? Rangordna med viktigast först: 

 Kundernas efterfrågan 

 Service från leverantören 

 Pris 

 Funktion 

 Mode 

 

Hur viktig är samarbetet med Leverantören för er? 

 Inte viktig        Mycket viktig 

1  2  3  4  5  6 

 

Rangordna dessa samarbetsfaktorer. Viktigast först: 

 Säljstöd 

 Leveranshantering 

 Utbildning  

 Reklamationshantering 

 Uppföljning av produktfeedback 

 Gemensamma aktiviteter 

 

Känner ni att leverantörerna anpassar sig efter era önskemål/behov? 

Ingen anpassning                 Hög anpassning 

1  2  3  4  5  6 

 

Hur viktigt är det med samordnade aktiviteter mellan er och leverantörerna? 

 Inte viktig        Mycket viktig 

1  2  3  4  5  6 

 

Känner ni att leverantörerna har förståelse för er verksamhet? 

Ingen förståelse        Hög förståelse 

1  2  3  4  5  6 


