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Förord 
 

Den här uppsatsen avslutar vår treåriga ekonomie kandidatutbildning på Södertörns högskola. Vi vill 

inleda med att tacka våra kontaktpersoner på respektive företag. Dessa är Mats Hedblom, nuvarande 

strategisk rådgivare på Haglöfs och tidigare VD. Peter Askulv, grundare och VD på Klättermusen och 

Jerry Engström, marknadschef på Fjällräven. 

 

Dessutom vill vi tacka vår handledare Besrat Tesfaye och examinator Erik Borg, som med konstruktiv 

respons hjälpt oss i vårt uppsatsskrivande. Vi vill även rikta ett tack till våra opponenter Emma och 

Sandra Rosberg.  

 

Till sist vill vi tacka våra familjer som stöttat oss under arbetets gång. 
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Abstrakt 

 
Titel: Företagets ansikte utåt – En studie som belyser varumärkespositioneringens betydelse på 

outdoormarknaden. 

 

Seminariedatum: 19 januari 2012 

 

Kurs: Företagsekonomi C - kandidatuppsats 

 

Författare: Olof Fjellström och Henrik Hellemar 

 

Handledare: Besrat Tesfaye 

 

Syfte: Syftet är att analysera tre olika företags varumärkespositionering på den svenska 

outdoorbranschen, i vilken utsträckning den är av betydelse när konsumenter gör sitt köpbeslut och om 

företagets bild av deras varumärke framgår för dessa konsumenter. 

 

Metod: Vi har samlat in data från företagsintervjuer och enkätundersökningar. Övrig data har samlat in 

från marknadsföringslitteratur och tidigare forskning. Vi har dels använt oss av tryckta källor dels 

webbaserade databaser.  

 

Teori: Teorier som är relevanta för denna uppsats är teorier kring Positionering, Värdekedjan, Branding 

och Köpbeslutsprocessen.  

 

Resultat/Diskussion: Respektive företag i vår uppsats betonar att varumärkespositionering är ett viktigt 

men svårt arbete då det är krävande att kommunicera bilden av varumärket. Vår enkätundersökning 

visade att företagens varumärkespositionering utgör en betydelse för våra respondenter vid deras 

köpbeslut av friluftsprodukter. Samtidigt bekräftar denna uppsats att arbetet med att kommunicera sitt 

varumärke är svårt då relativt få respondenter delade företagens bild av varumärket.   
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Definitionslista 
 

Outdoor Är idag ett internationellt allmänt begrepp som är 

synonymt med friluftsliv.  

    

Friluftsaktiviteter Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå 

miljöombyte och naturupplevelse utan krav på 

prestation och tävling. 

 

Friluftsprodukter Produkter som är ämnade för en vistelse och 

fysisk aktivitet utomhus såsom kläder, tält och 

sovsäckar.  

 

Hög tillgänglighet Innebär att varumärket finns representerat hos 

många återförsäljare över hela landet. 

 

Låg tillgänglighet Innebär att varumärket inte i någon stor 

utsträckning finns representerat hos återförsäljare 

runt om i landet. 

 

Hög puls Aktiviteter som signalerar en högre grad av fysisk 

ansträngning såsom skidåkning och löpning.

    

Låg puls Aktiviteter som signalerar en lägre grad av fysisk 

ansträngning såsom vandring. 

 

    



1 Inledning 
I följande avsnitt presenteras bakgrund till vårt ämnesval samt vår frågeställning och vårt syfte med 

denna uppsats. Slutligen redogör vi även för hur vi har avgränsat oss.  

1.1 Bakgrund 
Outdoorbegreppet hade tidigare en betydligt smalare innebörd och har med åren vidgats till att innefatta 

en rad aktiviteter såsom klättring, mountainbike, skid- och skridskoåkning. Listan kan göras avsevärt 

längre och inrymma både sommar och vinteraktiviteter. Outdoorbegreppet betydde tidigare att man hade 

en närvaro till naturen som lämnade efter sig en liten inverkan på naturen. Det handlade om 

vildmarksliv som till exempel vandring och övernattning i fjäll och skog. I takt med att intresset för 

outdooraktiviteter ökat så har också allt fler aktiviteter kommit att ingå inom begreppet outdoor. Vår 

äventyrslust tar oss utanför pisterna, bort från cykelbanan och ut i terrängen. Liksom de flesta branscher 

så påverkas outdoorbranschen av ett hållbart och miljömedvetet ansvarstagande från såväl konsumenter 

som från samhället i stort. Detta är en naturlig utveckling av outdoorbranschen eftersom den i allra 

högsta grad är beroende av en välmående natur. 

 

Outdoorbranschen har haft en stabil utveckling under de senaste åren (Wallström 2010). 

Outdoorprodukter efterfrågas i allt större utsträckning och försäljningen av sport- och fritidsprodukter 

ökade kraftigt under 2010 (SCB 2011). Dessutom har omsättningen för bolag såsom Haglöfs och 

Lundhags ökat kraftigt de senaste åren (Logothetis 2010). Denna utveckling kan dels bero på samhällets 

ökade hälsotrend och på sportmodets framfart.  

  

Hälsotrenden är väldigt stor idag vilket vi blir påminda om i TV program, i tidskrifter, i tidningar och i 

livsmedelsbutiker. Med en ökad hälsomedvetenhet vill vi vara mer aktiva för att måna om vår hälsa och 

då är naturen ett enkelt och lättillgängligt alternativ som ligger där och väntar på oss. SCBs rapport om 

det svenska folkets levnadsförhållanden under tjugohundratalet visar att befolkningen blivit allt aktivare 

på fritiden (SCB 2007). Då allt fler väljer ett aktivt liv föds också nya behov vilket i sin tur leder till en 

växande marknad av outdoorprodukter.  

För det andra kan utvecklingen på outdoorbranschen förklaras av att sportkläder blir trendigare. Enligt 

en artikel presenterad på Retriever Research så går sporthandeln betydligt bättre än vanlig 

klädförsäljning (Aronsson 2011). Detta visar att folk i större utsträckning kan tänka sig att bära 

sportkläder till vardags och sportkläder blir ett mode i sig.  
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Samtidigt märker vi att sportföretag såsom Peak Performance erbjuder en causalkollektion av 

vardagskläder som i första hand är gjorda för vardagsbruk. Detta stärker bilden av att sportkläder och 

mode närmar sig varandra.  

 

Utifrån detta kan vi slå fast att outdoorbranschen är under utveckling och att den befinner sig i en 

tillväxtfas. Hälso- och sporttrenden har motiverat människor att bli mer aktiva. Detta är något som också 

uppmärksammats av utländska outdoorföretag. Det stora amerikanska outdoorföretaget The North Face 

anser att Sverige tillhör en av de viktigaste marknaderna i Europa och de planerar att stärka sin position i 

Sverige genom att öppna fler butiker (Hopen 2011). 

 

Den svenska outdoorbranschen utgörs av såväl stora som små aktörer. Vi har identifierat uppemot tjugo 

svenskgrundande företag som alla erbjuder outdoorprodukter. Haglöfs, Fjällräven och Peak Performance 

tillhör de större företagen på marknaden medan företag som Skhoop och Houdini är betydligt mindre 

vad gäller omsättning och antal anställda. Detta gör att företagen på outdoorbranschen måste positionera 

sig relativt sina konkurrenter. Beroende på företagets karaktär kan man tillämpa olika kärnstrategier som 

ligger till grund för företagets konkurrensfördel. Porter (2004) benämner dessa som generiska och 

presenterar tre strategier varav två, kostnadsfördel och differentiering, söker konkurrensfördel genom ett 

brett produktsortiment för flera segment inom branschen medan fokus söker konkurrensfördel inom ett 

smalare segment. Företagets generiska strategi beskriver, i stort, hur de positionerar sig själva för att 

konkurrera på sin bransch (Porter 2004). Utifrån Porters modell har vi observerat att den svenska 

outdoorbranschen till största delen utgörs av företag som konkurrerar med ett brett produktsortiment för 

flera segment inom branschen. 

 

1.2 Problemformulering 
I dagens samhälle möts konsumenter av så många olika produkter, varor och tjänster att de har svårt att 

ta in och urskilja vilka företag och varumärken som står bakom vilka produkter, varor och tjänster. Man 

talar om ett marknadsbrus som är extremt svårnavigerat. Konsumenterna kan inte omvärdera 

produkterna inför varje köpbeslut, utan för att förenkla så organiserar de produkterna och varumärkena i 

kategorier (Kotler et al. 2002). De positionerar alltså produkterna och varumärkena i deras medvetande. 

Positioneringen bygger på konsumentens varsebildning, intryck och känslor för produkten och 

varumärket jämfört med konkurrerande produkter och varumärken. Vidare menas att konsumenterna 

positionerar produkterna och varumärkena med eller utan företagens hjälp. För företagen innebär dock 

en utebliven positioneringsstrategi ett risktagande då man låter konsumenten självmant positionera 



 9 

företaget. Därför skapar företagen positioneringsstrategier som ger deras produkter och varumärke ett 

värde för konsumenterna. Ett företags värdeskapande kan liknas som en process där alla organisationens 

aktiviteter kopplas samman (Porter 2004). 

 

Marknader idag är dynamiska. Det som ena året är trendigt och inne kan helt plötsligt vara passé fem år 

senare. Därför är det viktigt att företagen är medvetna om vilka för och nackdelar det finns med att å ena 

sidan följa marknaden och å andra sidan bibehålla sin position på marknaden (Aaker & McLoughlin 

2007).  

 

Vidare säger Aaker & McLoughlin (2007) att företagens strategiska position fungerar som ett ansikte 

utåt och det visar hur företaget vill bli uppfattade av dess kunder, anställda och partners relativt 

konkurrenterna på marknaden. Företagens position är dess ledstjärna och skall representera företagets 

kultur och värden. Det är därför enligt Aaker & McLoughlin (2007) viktigt att den strategiska positionen 

är genomarbetad.  

 

I ett samhälle där ens identitet till stor del ligger i vilka prylar och kläder du använder så blir det allt 

viktigare att företagen har en tydlig bild av vad deras varumärke står för. Vilket varumärke du väljer 

skall spegla vilken typ av person du är. Människor uttrycker sig själva genom vilket varumärke de väljer 

att användas sig av (Kotler et al. 2009). Då blir det allt viktigare för företagen att ha en tydlig position på 

marknaden som signalerar vad varumärket står för. Det är viktigt att företagen startar med en 

konsumentundersökning för att få reda på vad företaget och dess varumärke betyder för konsumenten 

(Aaker & McLoughlin 2007). Alltså ta reda på vilka associationer konsumenterna har till företaget och 

dess varumärke och vad som är företagets essens.  

 

Vi är intresserade av att se i vilken utsträckning företagets varumärkespositionering är av betydelse för 

konsumenterna när de gör sitt köpbeslut. Naturligtvis tror vi att varumärkespositionering är viktigt för 

alla företag. Men hur stor är betydelsen av en tydlig varumärkespositionering för att ett företag skall 

kunna överleva på sin marknad och fortsätta sälja sina produkter? Genom att analysera tre företags 

positioneringsstrategier på den svenska outdoorbranschen vill vi med våra resultat se om konsumenter 

delar företagens bild av varumärket. 
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1.3 Frågeställning 
I vilken utsträckning är ett företags varumärkespositionering av betydelse när konsumenter gör sitt 

köpbeslut och framgår företagets bild av varumärket för dessa konsumenter? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att analysera tre olika företags varumärkespositionering på den svenska outdoorbranschen, i 

vilken utsträckning den är av betydelse när konsumenter gör sitt köpbeslut och om företagets bild av 

deras varumärke framgår för dessa konsumenter. 

 

1.5 Avgränsning 
Den här uppsatsen berör dels varumärkespositioneringens betydelse utifrån konsumenters perspektiv 

och dels hur tre företag på den svenska outdoormarknaden jobbar med sina positioneringsstrategier. 

Även om segmentering ligger till grund för teorier kring positionering så avser vi inte att föra någon 

utförlig diskussion om segmentering i denna uppsats. Vi är alltså intresserade av se hur företagen jobbar 

med sin positionering på en redan segmenterad och vald marknad. 

 

Positionering kan dels syfta på produkten och dels på varumärket. Båda delarna tas upp i detta arbete. 

Hur företagen positionerar sina produkter är emellertid inget vi avser att fokusera på i denna uppsats. 

Istället är det företagens arbete att positionera sina varumärken som utgör uppsatsens fokus. Alltså vad 

varumärket står för och vad företaget vill förmedla. 

 

Vi har valt att belysa fenomenet varumärkespositionering med hjälp av den svenska outdoormarknaden. 

Anledningen till att valet föll på den svenska outdoormarknaden är att marknaden präglas av många 

aktörer som måste särskilja sig med differentierade erbjudanden. Detta innebär att företagen i denna 

konkurrens måste positionera sig relativt konkurrenterna med en tydlig bild av varumärket. Således är 

denna marknad lämplig att analysera varumärkespositioneringen med.   

 

1.5.1 Bekvämlighetsurval 
De konsumenter vi avgränsar oss till i detta arbete är studenter från fyra lärosäten i Stockholm. Då vi 

uppfattar studenter som mer benägna att svara på en enkätundersökning har vi avgränsat oss till dessa. 

Vidare anser vi att tidsramen för uppsatsen endast tillät en enkätundersökning i Stockholmsregionen. 

Således valde vi de fyra lärosätena Södertörns högskola, Karolinska institutet, Stockholms universitet 
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och Handelshögskolan. Med detta kan vi konstatera att vår undersökning baseras på ett 

bekvämlighetsurval. Dock skall man ha i åtanke att ett bekvämlighetsurval kan leda till att urvalet inte 

blir fullständigt representativt. Detta med tanke på att alla respondenter i den här enkätundersökningen 

är studenter. Risken finns att de tänker lika på grund av att de har många drag gemensamt (Hartman 

1998).  

 

1.5.2 Val av företag 
Vi har valt att avgränsa oss till enbart svenskgrundade outdoorföretag. Man kan positionera företag på 

den svenska outdoorbranschen utefter en mängd olika variabler. Beroende på vilka variabler man väljer 

i ett positioneringsschema så ser utfallet olika ut. Vi har valt tre företag som skiljer sig från varandra 

utifrån ett positioneringsschema med variablerna hög tillgänglighet, låg tillgänglighet och hög puls och 

låg puls. 

 

Dessa variabler är främst framtagna för att välja vilka företag vi har analyserat i denna uppsats. 

Anledningen till att vi valde dessa variabler var främst att de för oss var enklast att observera och mäta. 

Genom att räkna antal återförsäljare har vi kunnat placera företagen relativt varandra i 

positioneringsschemat. Genom att studera hur företagens produktsortiment skildras på respektive 

hemsida har vi kunnat observera vilken typ av aktivitet varumärket marknadsförs mot. Produkter för 

skidåkning och löpning signalerar att varumärket riktar sig till hög puls aktiviteter medan produkter för 

aktiviteter såsom vandring signalerar ett varumärke som riktar sig till låg puls aktiviteter.  

 

Vidare har vi placerat alla svenskgrundande företag vi kunnat observera på den svenska 

outdoorbranschen i detta schema. Det som ligger till grund för hur vi har placerat företagen i vårt 

schema är information från företagens hemsidor (Bilaga 1). Här har vi hittat relevant information som 

hjälpt oss placera företagen utefter de variabler vi valt. 

 

Utifrån detta schema har vi hittat tre företag som skiljer sig från varandra. Vi hittar de tre företagen i tre 

olika segment i positioneringsschemat. Vi vill analysera dessa tre företags positioneringsstrategier. De 

tre företagen är Haglöfs, Klättermusen och Fjällräven (Figur 1). Vi anser att Haglöfs ligger i segmentet 

hög tillgänglighet och hög puls. Vidare att Klättermusen ligger i segmentet låg tillgänglighet och låg 

puls. Till sist anser vi Fjällräven ligga i segmentet hög tillgänglighet och låg puls.  
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Figur 1. Positioneringsschema utifrån variablerna Hög puls, Låg puls och Hög tillgänglighet, Låg 

tillgänglighet. 

 

Vi menar inte att variablerna utgör nyckelbegrepp för denna uppsats men de är likväl betydelsefulla för 

företag på den svenska outdoormarknaden. Företagen skiljer sig åt beroende på om produkterna är 

riktade mot låg- eller hög puls aktiviteter. Detta säger något om företagets image och vilket segment de 

positionerar sig mot. Vidare är företagens tillgänglighet också av betydelse då det avgör hur lätt eller 

svårt det är att finna företagets produkter runt om i landet. Varumärken med hög tillgänglighet kan 

uppfattas som positiva då de går att köpa hos många återförsäljare. Samtidigt kan varumärken med låg 

tillgänglighet signalera ett mer unikt och därmed mer attraktivt varumärke. Byter vi ut variablerna i 

positioneringsschemat kommer utseendet att förändras. I bilaga 2 visar vi på ytterligare två 

positioneringsscheman som grundar sig på andra variabler. På samma sätt som ovan nämnda variabler är 

betydelsefulla så anser vi att det finns andra variabler som är minst lika betydelsefulla för företagen på 

den svenska outdoormarknaden. Med detta sagt vill vi poängtera att det inte finns ett givet schema att 

positionera dessa företag på.  



2 Företagsbakgrund 
I följande stycke presenteras en bakgrund till våra tre företag Haglöfs, Klättermusen och Fjällräven.  
 

2.1 Haglöfs 
Haglöfs grundades 1914 i Dalarna av Victor Haglöfs. Det hela började med en första omgång 

ryggsäckar som syddes ihop i en stuga i Torsång. Trots att Haglöfs länge bara tillverkade ryggsäckar så 

började man 1990 med klädtillverkning. Haglöfs verksamhet har vuxit snabbt och klädförsäljningen stod 

2006 för cirka 76 % av deras omsättning (Mellqvist 2006). Under 1990-talet etablerade Haglöfs sig som 

en ledande aktör i Norden och idag är Haglöfs ett av Europas ledande outdoorvarumärken. De har fram 

tills idag expanderat till att vara närvarande på 19 marknader i Europa och Asien (Affärsvärlden 2010). 

Haglöfs höga tillväxt var en av anledningarna till att de 2010 fick pris för Årets svenska varumärke 

under sportfackmässan Swesport. Deras långtgående miljöpolicy var också en av anledningarna till 

utmärkelsen (Åkesson 2011). När Haglöfs blev medlem i Bluesign togs ett viktigt initiativ mot att 

komma tillrätta med miljöproblemen inom textilbranschen. Bluesign inspekterar fabriker och kollar om 

färgämnen, kemikalier och luftmiljön håller sig inom deras direktiv (Ottosson 2011).  

 

2.1.1 Produktsortiment 
Haglöfs är ett sport och fritidsföretag som innefattas av klädförsäljning, skoförsäljning och försäljning 

av hårdvaror såsom ryggsäckar och sovsäckar. Haglöfs har produkter som vänder sig till såväl hög puls 

som låg puls aktiviteter. Vår uppfattning är dock att de flesta produkter lämpar sig till hög puls 

aktiviteter såsom skidåkning och löpning. Haglöfs har en hög tillgänglighet på sina produkter och de 

finns över hela landet i uppemot hundra butiker. Alla Haglöfs produktområden ökade sin försäljning 

kraftigt under 2009. Mest ökade skoförsäljningen som förklaras av att Haglöfs har lanserats på flera 

viktiga marknader i Europa. Även försäljningen av hårdvaror ökade stort och 2009 stod den för mer än 

100 Msek av Haglöfs omsättning (Englund 2010).  

 

2.1.2 Ägarförhållande och finanser 

Idag ägs Haglöfs av ett av världens största sportföretag, japanska Asics. I mitten av 2010 sålde 

riskkapitalbolaget Ratos Haglöfs till Asics och gjorde därmed en vinst på 765 Msek. Dagens ägare Asics 

har cirka 5350 anställda och en årlig omsättning på cirka 18 miljarder kronor (Andersson 2010). Haglöfs 

omsättning har de senaste fyra haft en stabil ökning och år 2010 uppgick omsättningen till närmare 600 
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Msek. Likaså har antal anställda de senaste fyra åren ökat från cirka 70 till att 2010 bestå av närmare 

100 anställda (Årsredovisning - Haglöfs 2010).  Haglöfs har sitt huvudkontor i Avesta. 

 

2.1.3 Affärsidé 

Haglöfs affärsidé har de haft sedan 1988 och lyder; Haglöfs affärsidé är att erbjuda ett ansvarstagande 

varumärke som fyller var tids behov av produkter med hög funktionsgrad, god form och prisvärdhet till 

människor som investerar i ett aktivt uteliv (Årsredovisning – Haglöfs 2010). 

 

Haglöfs icke-finansiella mål är att ha det tydligaste sortimentet inom outdoorbranschen och att inneha 

produktegenskaperna kvalitet, teknologi, passform och funktion. Och att uppfattas som ett seriöst och 

ansvarstagande företag inom hållbarhetsfrågor. Bland Haglöfs finansiella mål sägs det att tillväxtmålet 

är en långsiktig genomsnittlig tillväxt på minst 10 procent (Årsredovisning – Haglöfs 2010). 
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2.2 Klättermusen 
Klättermusen grundades 1984 i Umeå av Peter Askulv. Han startade med att sy kläder och ryggsäckar 

till sig själv och sina bekanta på grund av att befintliga produkter inte höll måttet vad gäller 

funktionalitet. Funktion har alltid varit viktigt för Klättermusens produkter. I början bedrevs företaget i 

en liten skala med inriktning på friluftskläder och Klättermusens produkter såldes bara i en butik i 

Umeå. Man nådde även sina konsumenter genom försäljning via postorderkataloger. Mellan 1984 och 

1995 producerades produkterna i en egen fabrik i Umeå. Därefter flyttades produktionen till Estland och 

försäljningen skedde direkt via butiker (Thermaenius 2008). Idag återfinns Klättermusens produkter i 

trettiosex butiker i Sverige vilket vi anser är en relativt låg tillgänglighet sett till övriga aktörer på 

branschen. 

 

2001 flyttade man till Åre vilket möjliggjorde att man fick in kapital för utveckling och expansion. Detta 

på grund av att Åre redan var en etablerad marknad för friluftsprodukter mycket tack vare det 

Åregrundade företaget Peak Performance (Lövgren 2011). Numera ligger all produktion av 

Klättermusens produkter i Asien medan produktutvecklingen har stannat kvar i Åre (Rosenberg 2006). 

 

Marknader såsom Asien och Tyskland har kommit att bli allt viktigare för Klättermusen då deras 

produkter är relativt nischade vad gäller hög funktionalitet, hög kvalitet och exklusivitet. För att 

företaget skall kunna växa måste de exportera sina nischade produkter till nya marknader då den 

svenska marknaden är ganska begränsad. Detta har Klättermusen lyckats med och idag finns de i 

uppemot tjugo länder (Kiepels 2010).  

 

2.2.1 Produktsortiment 
Klättermusens produktsortiment består av jackor, byxor, ryggsäckar och tillbehör som alla ställer höga 

krav på hållbarhet, säkerhet och miljötänk. På de flesta av Klättermusens jackor finns en visselpipa, en 

kompass och en så kallad RECCO-reflektor som används för att spåra en person som blivit begravd i en 

lavin. Deras logotyp fungerar även som en reflex. Dessa produktattribut signalerar att Klättermusens 

produkter håller ett högt säkerhetstänk och är funktionella.  

 

I Klättermusens produktkatalog skildras de flesta produkter i samband med vandring, klättring och fiske 

vilket vi anser signalerar att produkterna är lämpade för låg puls aktiviteter. 
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2.2.2 Ägarförhållande och finanser 
I dagsläget ägs 70 procent av Klättermusen av Peter Askulv och Eva Askulv. Resterande 30 procent ägs 

av det tyska textilföretaget JCK. Omsättningen har de senaste åren ökat kraftigt. 2008 redovisade 

Klättermusen en omsättning på 16 Msek medan motsvarande siffror 2010 uppgick till 38 Msek 

(Årsredovisning – Klättermusen 2008, 2010). En stor del av denna kraftiga ökning förklaras av att de 

har expanderat utomlands. Hela 70 procent av omsättningen går på export till Asien och Tyskland. Den 

här exportsatsningen uppmärksammades 2011 då Klättermusen tog emot årets ExportHermes pris för en 

framgångsrik exportsatsning (Affärsdata 2011). 

 

2.2.3 Affärsidé 
”Maximum safty for you, minimum impact on nature”. Klättermusens slogan talar egentligen för sig 

själv. Klättermusen vill stå för funktionella och säkra produkter med minimal miljöpåverkan. 

 

För Klättermusen är miljöarbetet centralt i verksamheten och miljömedvetenheten skall prägla hela 

processen, från råvaruleverantörer till återförsäljare. För att säkerställa att de material man jobbar med 

håller en hög miljö standard använder sig Klättermusen av miljömärkningen Bluesign som likt en 

kemikalieinspektion besöker fabriker och säkerställer färgämnen och luftmiljö för de anställda (Ottosson 

2011). Dessutom ligger stort fokus på ekologisk framställd bomull och fluorkarbonfria impregneringar 

som är snällare mot miljön (Lindén 2008). Vidare använder de återvunnet material i sina produkter för 

att minska påverkan på miljön. Klättermusen är det första företaget i världen att tillverka ett tillräckligt 

kraftigt nylon från återvunna produkter som kan användas i ryggsäckar och väskor. Detta visar på ett 

seriöst och medvetet ansvarstagande för vår natur. För att förenkla återvinningsprocessen lanserade de 

2009 rECOver, ett unikt återvinningsprogram. Systemet bygger på att konsumenter återlämnar sina 

utslitna produkter till butik i utbyte emot ekonomisk ersättning beroende på produktens pantvärde 

(Hedström 2011).  
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2.3 Fjällräven 
Fjällrävens historia började 1960 i och med att grundaren Åke Nordin med en egenutvecklad ryggsäck 

startade företaget Fjällräven i Örnsköldsvik (Blomgren 2011). Sedan dess har företaget expanderat och 

idag är Fjällräven ett av de stora och mest populära varumärkena i Sverige (Fjällström 2011). 

Fjällrävens varumärke tillhör ett av Nordens starkaste och 2009 mottog man Signumpriset. Signumpriset 

delas ut till det företag i Norden som är bäst på att vårda och förvalta sitt varumärke (Bränström 2011).  

 

2.3.1 Produktsortiment 
Ända sedan Fjällräven grundades har funktionalitet och hållbarhet varit det genomgående temat i alla 

produkter. Det som började med en ryggsäck har idag utvecklats till ett relativt brett produktsortiment.  

Tittar man på Fjällrävens produktutbud så ser man att de flesta produkterna är anpassade för olika typer 

av aktiviteter. Dessa aktiviteter är trekking, travel, forest, polar och everyday outdoor. Vidare är 

produktutbudet indelat i fyra olika kategorier. Dessa är tält, sovsäckar, ryggsäckar och friluftskläder. 

Fokus ligger med andra ord på produkter som är anpassade för låg puls aktiviteter. Detta är något som 

framgår ganska tydligt på Fjällrävens hemsida där många av produkterna skildras i lugna och stillsamma 

miljöer. 

 

Fjällräven har en stor tillgänglighet på den svenska outdoormarknaden och deras produkter finns 

representerade över hela landet. Dessutom finns man representerade och är aktiva på internationella 

marknader. Först och främst är det övriga Europa och Kina som utgör fokus för företagets 

exportsatsningar men även Nordamerika ingår numera i Fjällrävens planer. 2009 öppnade Fjällräven sin 

första nordamerikanska butik i New York city (Henriksson 2009). 

 

2.3.2 Ägarförhållande och finanser 
Fjällräven ingår i den internationella koncernen Fenix Outdoor AB. Fenix Outdoor inriktar sig på att 

utveckla och marknadsföra högkvalitativa friluftsprodukter och är sedan några år tillbaka det ledande 

bolaget på den europeiska outdoormarknaden. Fenix Outdoors verksamhet är uppdelad i två 

affärsområden. Affärsområdet Retails består av Naturkompaniet som genom försäljning av diverse 

friluftsprodukter är den ledande återförsäljaren på den svenska outdoormarknaden. Affärsområdet 

Brands utvecklar och tillverkar högkvalitativa produkter och utrustning som är lämpade för ett aktivt 

friluftsliv. Fjällräven ses som det största varumärket inom Brands. De övriga varumärkena är Tierra, 

Primus, Hanwag och Brunton (Årsredovisning – Fenix Outdoor 2010).  
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Under 2010 uppgick koncernens nettoomsättning till 1 332 Msek vilket är en ökning med cirka 20 % 

jämfört med året innan. Detta förklaras dels av en stabil efterfrågan dels en stark detaljhandel i Sverige. 

Dessutom beräknas förvärv av verksamheter under slutet av 2009 stå för cirka 10 % av 

omsättningsökningen. Affärsområdet Retails nettoomsättning uppgick till 379 Msek vilket är en ökning 

på cirka 21 % mot föregående år. Denna ökning förklaras bl.a. av den tidiga vintern som satte fart på 

försäljningen. Affärsområdet Brands nettoomsättning uppgick till 952 Msek vilket är en ökning på cirka 

19 % mot föregående år (Årsredovisning – Fenix Outdoor 2010). Cirka 13 % av denna omsättning stod 

Fjällräven för. Fjällrävens nettoomsättning uppgick under 2010 till 120 Msek (88 Msek) vilket är en 

ökning på cirka 36 % mot föregående år. Fjällrävens vinst uppgick till 16,8 Msek. (Årsredovisning – 

Fjällräven 2010). 

 

2.3.3 Affärsidé 
Ända sedan Fjällräven grundades har man haft en klar och tydlig affärsidé. Fjällräven vill genom bra 

och funktionell utrustning uppmuntra fler att ge sig ut i naturen och ta del av de fantastiska upplevelser 

den har att erbjuda. Samtidigt är ett aktivt ansvarstagande mot miljö, djur och människor en viktig del av 

verksamheten.  

 



3 Metod 
Följande avsnitt avser redogöra för uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt med emfas på vilka 

samhällsvetenskapliga metoder som tillämpats och hur vi har gått tillväga för att inhämta relevant 

information.  

3.1 Datainsamling 
Genom att använda databaserna Affärsdata och Retriever samt SCB (statistiska centralbyrån) och 

årsredovisningar har vi inhämtat den data vi behövde för att skapa oss en bild av våra avgränsade 

företag Haglöfs, Klättermusen och Fjällräven. Samma källor har utgjort basen för kapitlet om 

outdoorbranschens bakgrund. Vi har erhållit information till vårt teorikapitel från vetenskapliga artiklar 

samt marknadsföringslitteratur, till vilken vi löpande har refererat till i teorikapitlet. Relevanta 

vetenskapliga artiklar har vi hittat i databaser. För att besvara uppsatsens frågeställning och syfte har vi 

samlat in empiriskt material.  

 

3.2 Intervjuer 
Vårt empiriska material baseras dels på intervjuer och dels på enkätundersökningar. Vi har valt att 

genomföra intervjuer med personer från respektive företag som har en god inblick i företagens 

positioneringsstrategier och deras marknadskommunikation. Dessa är Mats Hedblom, nuvarande 

strategisk rådgivare på Haglöfs och tidigare VD. Peter Askulv, grundare och VD på Klättermusen och 

Jerry Engström, marknadschef på Fjällräven. 

 

Yin (2009) pratar om en intervjumetod som kallas fokus intervju där personen som intervjuas blir 

intervjuad vid ett kortare tillfälle, exempelvis en timme.  Vidare menar Yin (2009) att denna form av 

intervju kan vara öppen och bygga på en konversation mellan den som intervjuar och den som 

intervjuas. Men intervjun följer ändå en strukturerad mall av frågor. Denna intervjumetod kan även 

liknas vid vad Hartman (1998) kallar en halvstrukturerad intervju där frågorna till stor utsträckning är 

förutbestämda men där den intervjuade har möjlighet att formulera sig fritt på frågorna. Denna typ av 

metod har vi tillämpat vid våra intervjutillfällen. För att hålla en konsekvent nivå på intervjuerna ställde 

vi ett antal identiska huvudfrågor till respektive företag. Utöver dessa tillkom frågor som gav oss en 

kompletterande bild av respektive företag. Längden på intervjuerna varierade på grund av att vi fick 

olika lång tid att intervjua respektive person. Men vi hade ändå tid att ställa de frågor vi ville. Alla de tre 

intervjuerna spelades in för att underlätta bearbetningen av vårt intervjumaterial. 
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Intervjun med Mats Hedblom ägde rum den 24 november 2011 och pågick i en timme. Intervjun med 

Peter Askulv pågick i 25 minuter. Datum för denna intervju var den 28 november 2011. Till sist 

intervjuades Jerry Engström den 2 december 2011. Intervjun med Jerry pågick i 45 minuter. Alla tre 

intervjuerna skedde per telefon då Mats Hedblom och Peter Askulv befann sig på annan ort samt att 

Jerry Engström önskade en telefonintervju. Enligt Nyberg (2000) så kan en telefonintervju ersätta en 

intervju genom direkt kontakt. Dessutom är den att föredra då personerna befinner sig utspridda över 

landet. 

 

Genom att genomföra intervjuerna före enkätundersökningen så erhöll vi information som låg till grund 

för enkätundersökningens utformning. På så sätt har vi kunnat stämma av hur väl företagets bild delas 

av konsumenter i fråga om hur varumärket är positionerat och om detta är av betydelse vid 

konsumenters köpbeslut.   

 

Utifrån de teorier vi anser relevanta för uppsatsen har vi analyserat och bearbetat den information vi 

erhöll från intervjuerna.  Detta ligger till grund för vår egen tolkning av respektive företags 

varumärkespositionering.  

  

3.3 Enkätundersökning 
Vi tog fasta på informationen från intervjuerna och utformade frågor i syfte att kartlägga betydelsen av 

varumärkespositionering vid konsumenters köpbeslut och hur pass väl konsumenter delar företagets bild 

av varumärkets position. Vi har undersökt konsumenter från fyra lärosäten i Stockholm. Dessa är 

Södertörns högskola, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Handelshögskolan. Vi har delat 

ut enkäter till 100 respondenter. Utdelningen av enkäterna fördelades till 25 stycken vid respektive 

lärosäte. Enkäten bestod dels av färdiga svarsalternativ och dels av öppna frågor.  

Vi samlade in enkäter på Södertörns högskola och Karolinska institutet den 12 december 2011. Enkäter 

på Stockholms universitet och Handelshögskolan samlades in den 13 december 2011. Insamlingen gick 

till på så vis att vi slumpmässigt valde ut respondenter på respektive lärosäte. Vi ville dock ha en jämn 

könsfördelning så att fördelningen kvinna och man blev 50 män och 50 kvinnor. Fördelningen på 

respektive lärosäte såg ut på följande vis:  
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Lärosäte Man Kvinna 

Södertörns högskola 13 12 

Karolinska institutet 12 13 

Stockholms 

universitet 

12 13 

Handelshögskolan 13 12 

Tabell 1. Könsfördelning i vår enkätundersökning. 

 

Utifrån de teorier vi anser relevanta för uppsatsen har vi analyserat och bearbetat den information vi 

samlat in från enkätundersökningen. Resultatet från enkätundersökningen har vi dels jämfört med vad 

företaget vill att konsumenter skall associera deras varumärke med. Dessutom har enkätundersökningen 

gett oss svar på i vilken utsträckning företagens varumärkespositionering är av betydelse vid 

konsumenters köpbeslut.  

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Teori 
Nedan följer en presentation av de teorier vi anser aktuella för uppsatsen. Efter varje teori följer en kort 

sammanfattning som lyfter fram det mest relevanta i teorin för att besvara uppsatsen syfte.     

4.1 Positionering - Bakgrund 
Under 1950 utvecklades ett nytt perspektiv i marknadsföringen vars främsta syfte var att betona 

marknadsföringen som en praktisk disciplin. Fram till dess dominerades marknadsföring av ett teoretiskt 

synsätt men i och med det nya perspektivet kunde teorier överbryggas till att fungera praktiskt. Detta 

kom att skapa en mer styrande bas för marknadsföring och företagen kunde använda sig av nya 

praktiska verktyg. Perspektivet utvecklades i den så kallade Managerial School of Thought. Begrepp 

som marketing mix, marketing myopia och marketing segmentation växte fram till att bli etablerade 

teorier och modeller inom marknadsföring. Vidare flyttades fokus från företagens produktionskapacitet 

till konsumenternas behov och begär. Detta kom att ligga till grund för segmentering som sedan dess 

utveckling under 1960 talet vuxit fram till ett av marknadsföringens viktigaste koncept (Sheth, Gardner 

& Garrett 1988). Tidigare vände man sig till hela marknaden i en form av ”mass marketing” där 

företagen producerade, distribuerade och kommunicerade en produkt för alla. Med tiden blev denna 

form av marknadsföring mindre populär och företagen började använda sig av nivåerna inom ”micro 

marketing”; segmentering, nisch, lokalt anpassad eller individanpassad (Kotler et al. 2009).  

 

Då man såg att marknaden var heterogen fanns det ett behov av att segmentera marknaden i grupper där 

konsumenterna reagerade lika på företagens erbjudanden. Efter att företagen segmenterade marknaden 

så valdes vilket segment de ville in på. Vidare positionerade företagen sina erbjudanden så att de skiljde 

sig ifrån konkurrenterna. Utmaningen låg i att skapa en stark ”position” i konsumenterna medvetande 

som förmedlade vad företaget stod för (Maggard 1976).  

 

Under tidigt 1970 tal blev positionering ett allt mer förekommande uttryck inom marknadsföringen. Det 

som tidigare bara var synonymt med placering kom nu att ses som ett koncept för strategisk 

marknadsföring, där betydelsen av att skapa en position i konsumenternas medvetande blev allt viktigare 

(Maggard 1976). Trots att positioneringen som koncept har funnits i upp emot fyrtio år har det genom 

åren rått oklarheter om dess innebörd och om det är att betrakta som ett självständigt koncept inom 

marknadsföringen eller inte. Positionering är inte mer än produkt differentiering där man skiljer en 

produkt från en annan vilket är viktigt för att särskilja sig från konkurrenterna (Runyon 1982, se Borna 
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& Chapman 1993). Denna typ av produkt/varumärkesdifferentiering tar sig många uttryck, varav 

positionering är ett av dem (Borna & Chapman 1993). Samtidigt har positioneringen blivit ett allmänt 

koncept inom marknadsföringen vilket inte minst all litteratur inom området visar. Även om 

positioneringen delar många karaktärsdrag med mer generella marknadsföringsprinciper så var Maggard 

(1976) tidig med att slå fast att den har utvecklat och effektiviserat marknadsstrategiska tekniker inom 

disciplinen.  

 

Precis som ämnet marknadsföring har utvecklats de senaste decennierna har även tankar kring 

positionering kommit att förändrats och utvidgats. Inledningsvis betonade positioneringen demografiska 

och beteendevetenskapliga aspekter. Genom åren har dock synen på positioneringen vidgats och andra 

variabler som till exempel konsumenters behov, problem och livsstil har visat sig vara betydelsefulla 

(Levine 1975).  

 

4.2 Positionering 
Ett varumärkes positionering syftar till hur konsumenter uppfattar ett varumärke relativt konkurrerande 

varumärken på en marknad. Genom en varumärkespositionering så försöker företaget skapa en uthållig 

konkurrensfördel som bygger på såväl materiella som immateriella produktattribut i konsumenternas 

medvetande. Det är inte lätt att ta fram en framgångsrik positioneringsstrategi och Gwin & Gwin (2003) 

hävdar att det är ett av företagets svåraste beslut. Om positioneringen inte lämpar sig för det givna 

segmentet fyller den ingen funktion. 

 

Positionering skall definieras utifrån konsumenternas perspektiv snarare än ur organisationens 

perspektiv (Ries & Trout 1981, se Baker 2000). Idag har dock positionering kommit att handla om att 

skapa en distinkt plats i konsumenternas medvetande om vad företaget erbjuder och vad som är dess 

image. Det räcker inte att positionera enbart produkten utan snarare handlar det om att positioneringen 

tydligt skall förmedla vad organisationen står för. Hooley (Hooley 1998, se Baker 2000) betonar 

organisationens roll för positioneringen och delar upp positioneringen i två typer; ”company competitive 

positioning” och ”brand or product positioning”. Företagets positionering skall inte bara handla om 

produkter och varumärke utan skall också förmedla den totala bilden av organisationen relativt 

konkurrenterna.  
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Hooley (Hooley 1998, se Baker 2000, s. 208) presenterar ett antal huvudkriterier som bör vara uppfyllda 

för att uppnå en effektiv positioneringsstrategi: 

• Klarhet angående vilken som är företagets målmarknad och vilka konsumenter företaget 

vänder sig emot. 

• Konkurrensfördelen eller de speciella egenskaperna som positioneringen bygger på måste 

vara av betydelse för mål konsumenterna.  

• Positioneringen måste bygga på styrkan hos företaget och/eller hos varumärket. Helst skall 

detta vara unikt för företaget då dessa ”tillgångar” försäkrar att företaget är försvarbart och 

uthålligt i konkurrensen.  

• Positioneringen skall vara kommunicerbar. Kapabel att kommuniceras till målgruppen. 

Oftast menas det att den skall vara enkel och okomplicerad. Och möjlig att forma till attraktiv 

och kreativ reklam eller andra kommunikationsmedel.   

 

Även Knox (2004) betonar vikten av att positionera hela organisationen och beskriver det som ett 

effektivt sätt att etsa sig fast i konsumenters medvetande. 

 

Att fortlöpande övervaka och analysera varumärkespositioneringens effektivitet utgör en av företagets 

viktigaste uppgifter (Gwin & Gwin 2003). Då dagens marknader är väldigt dynamiska och ständigt 

förändras måste organisationer ompositionera sig för att uppfylla de nya förhållandena som uppstått. Det 

kan exempelvis, enligt Kotler et al. (2009) röra sig om nya marknader som organisationen ser det 

lönsamt att ompositionera sig till eller det kan finnas ett behov av att förändra såväl nuvarande som 

potentiella konsumenters uppfattning om organisationen, dess produkter och dess varumärke. 

Vidare menar Kotler et al. (2009) att en ompositionering kan vara både dyr och riskfylld. Med tanke på 

att framtiden är oviss kan organisationen inte få några garantier på hur ompositioneringen kommer falla 

ut. Ompositionering är en komplex och strategisk process men kan vara nödvändig för att rädda ett 

försvagat varumärke. 

 

Med åren har olika definitioner på positionering presenterats i en mängd artiklar och litteratur. Även om 

det är svårt att identifiera en allomfattande definition av begreppet så är vår uppfattning att positionering 

är en strategi som beskriver den position på marknaden som en organisation, produkt eller tjänst 

ockuperar relativt till konkurrenterna. Vi delar Hooleys (Hooley 1998, se Baker 2000) syn på 

positionering i den bemärkelsen att den dels omfattar produkten och varumärket men också 

organisationen som helhet. Att positionering enbart skall utgå från konsumenternas perspektiv snarare 
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än ur organisationens perspektiv, som Ries och Trout (Ries & Trout 1981, se Baker 2000) menar, är 

således en uppfattning som vi inte delar fullt ut. För att jämföra och analysera våra tre företags 

positioneringsstrategier kommer vi använda Hooleys (Hooley 1998, se Baker 2000) kriterier för en 

effektiv positioneringsstrategi. 

       

4.3 Värdekedjan 
Alla företag består av en mängd underliggande aktiviteter som byggts upp för att täcka områden som 

produktion, marknadsföring, distribution och service. Porters (2004) värdekedja beskriver och beräknar 

dessa aktiviteters värdeskapande och hur de ligger till grund för företagets konkurrensförmåga. 

Aktiviteterna kan liknas vid byggstenar som alla var för sig tillför ett värde till företaget. Värdekedjan 

reflekterar inte bara företagets strategiska förhållningssätt utan också dess historia, värderingar och 

vision (Porter 2004). Således ligger värdekedjan till grund för den position företaget slutligen 

bestämmer sig för att inta på marknaden. Porter (2004) delar in företagets aktiviteter i två huvudgrupper: 

primär- och stödaktiviteter. Primäraktiviteterna utgörs av de aktiviteter som ingår i en produkts 

förädlingsprocess. Från inköp av råvarumaterial, lagerhållning och produktion till distribution och 

service. Stödaktiviteterna fungerar som stöd till primäraktiviteterna såtillvida att de ger information om 

bl.a. företagets infrastruktur, och mänskliga resurser. 

 

 
Figur 2. Värdekedjan. Källa: Porter, M. E. (2004). Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance. 
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Företagets primäraktiviteter är fem till antalet och delas in i inkommande logistik, operationer, utgående 

logistik, marknadsföring och försäljning samt service. 

 

Inkommande logistik syftar på de aktiviteter som säkerställer den inkommande logistikens kvalitet och 

omfattar vanligtvis mottagning av varor, lagerhållning och transport etc. Operationer beskriver de 

produktionsorienterade aktiviteter som ser till att råvaran blir en färdig vara eller tjänst. Till exempel 

paketering, testprover underhåll av utrustning. Utgående logistik är de aktiviteter som förknippas med 

lagring och distributionen av den färdiga varan ut till återförsäljare och slutkunder. Marknadsföring och 

försäljning innefattar de kommunikationsorienterade aktiviteter som syftar till att göra kunden 

uppmärksam på varan eller tjänsten och att göra den tillgänglig för målgruppen. Till sist service som 

utgörs av de aktiviteter som ser till att upprätthålla värdet i varan efter köptillfället. Kan innefatta 

installation, reparation och produktjustering. 

 

Utöver dessa fem primäraktiviteter innefattar värdekedjan också fyra stödaktiviteter som delas in i 

inköp, teknisk utveckling, mänskliga resurser och företagets infrastruktur.  

 

Inköp omfattar alla de aktiviteter som ser till att nödvändiga resurser och råvaror är tillgängliga för 

företaget. Teknisk utveckling spelar en central roll när det kommer till produktens komplexitet men även 

teknologin i produktionsprocessen som leder fram till slutprodukten är viktig. Mänskliga resurser tar 

bl.a. sikte på företagets rekryteringsprocess, anställning och utbildning av personal. För varje företag är 

det viktigt med rätt kompetens på rätt plats. Slutligen företagets infrastruktur som syftar på de 

aktiviteter som innefattar finansiering, planering, ekonomi. Dessutom räknar man in de strukturer och 

rutiner som främjar kulturen i organisationen. 

 
Roos, von Krogh & Roos (1998) menar att en organisation sällan sträcker sig genom hela värdekedjan 

utan istället specialiserar sig olika företag inom en del av värdesystemet. Vi har använt värdekedjans 

delar för att jämföra hur de olika företagen har byggt upp ett värde i sitt varumärke. Det är inte givet att 

alla värdekedjans nio delar används av ett företag i dess värdeskapande. Således skiljer det sig mellan 

våra tre företag i fråga om vart i organisationen värdeskapandet byggs upp. 
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4.4 Branding 
Skapandet av en varumärkesidentitet innefattas av att företaget skapar liv till varumärkets produkter. Det 

kan ske i form av att produkten ges en distinkt personlighet och mänskliga karaktärsdrag i ögonen på 

konsumenten. Varumärkesbyggande resulterar i en osynlig relation mellan varumärket och konsumenten 

som involverar varumärket i konsumentens vardag och liv. I dag är det fullt accepterat att varumärken 

fungerar som sociala signaler där konsumentens självbild speglas i vilket varumärke som väljs. 

Varumärket har blivit en del av konsumenten och konsumenten har blivit en del av varumärket (Aaker 

& McLoughlin 2007). 

 

Brand equity är ett begrepp som beskriver värdet som varumärket adderar till produkten (Park & 

Srinivasan 1994). För att brand equity skall fungera som en användbar strategisk funktion så måste 

företaget förstå källorna till brand equity och hur dessa källor ändras över tiden (Kotler et al. 2009). 

Källorna är Brand Awareness, Brand Associations, Perceived Quality och Brand Loyalty och dessa 

kommer beskrivas var för sig utifrån Aaker & McLoughlins (2007) definitioner. 

 

 

 
Figur 3. Sources of Brand Equity. Källa: Aaker, D.A. & McLoughlin, D. (2007).  Strategic Market 

Management. 

 

Brand Awareness 

 

Brand Awareness syftar till hur starkt närvarande varumärket har i konsumenternas medvetande. Dels 

handlar begreppet om hur väl en konsument kan känna igen ett varumärke från en lista av flera 

varumärken och dels konsumentens förmåga att nämna varumärken i en specifik produktkategori. 

Varumärken med en hög awareness tenderar att vara omtyckta och köps mer frekvent. Historiskt 

byggdes brand awareness upp med hjälp av medier såsom TV, radio och press. Idag har kanalerna 
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vidgats och företag använder nya metoder för att öka medvetenheten kring deras varumärke. Exempelvis 

jobbar företag med sponsorskap där kända personers användande av varumärket stärker medvetenheten 

om varumärket hos konsumenterna. 

 

Brand Associations 

 

Brand Associations handlar om vilka associationer konsumenterna har till varumärket. Detta kan 

innefatta allt från design hos produkten till varumärkets logotyp/symbol. Associationer är viktigt då det 

förser konsumenterna med en anknytning till varumärket som hjälper dem att minnas det. 

 

Perceived Quality 

 

Perceived Quality lägger fokus på hur den uppfattade känslan av kvalitet påverkar konsumenternas 

beteende. För många konsumenter så är kvalitet en stark anledning till varför de köper en viss produkt. 

Varumärken med en hög kvalitetsuppfattning har det lättare att utveckla sin produktlinje då varumärket i 

sig är starkt förknippat med kvalitet. 

 

Brand Loyalty 

 

Brand Loyalty handlar om i vilken grad en konsument kan tänka sig att köpa produkter från samma 

varumärke en gång till. Kostnaden att attrahera en ny konsument kan vara sex gånger större än 

kostnaden att försöka behålla en befintlig. En viktig del i brand loyalty är att få konsumenten att 

marknadsföra produkten åt företaget. Detta görs genom så kallad word-of-mouth kommunikation mellan 

konsumenter. En rekommendation från en god vän kan väga tyngre för konsumenten än reklam från 

företaget. Ur konsumentens synvinkel är brand loyality viktig då tid kan sparas vid köpbeslutet. Är 

konsumenten lojal till ett varumärke lägger den inte ner tid att utvärdera alla varumärken vid varje nytt 

köptillfälle. 

 

För att analysera huruvida företagets bild av deras varumärke stämmer överens med konsumenternas 

bild så har vi jämfört båda parters varumärkesassociationer och huruvida konsumenterna känner igen 

respektive varumärke. Således är det enbart begreppen Brand Awareness och Brand Association som är 

relevanta i vår analysdel. 
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4.5 Köpbeslutsprocessen 
För att förstå konsumentens beteende, hur och varför den gör sitt köpbeslut så är det viktigt att beakta 

psykologiska aspekter såsom personliga förställningar och attityder gentemot produkter och 

varumärken. Konsumenters köpbeslut är inte oberoende utan snarare en del i en övergripande 

beslutsprocess som innefattar dels av ett förköpsstadie och dels av ett efterköpsstadie. Företagen 

försöker förstå konsumenternas beteende kring varför de väljer ett specifikt varumärke, hur produkterna 

uppfattas och om konsumenternas livsstil påverkar deras köpbeslut. Inom marknadsföringslitteraturen 

har en fler stegs modell om köpbeslut växt fram som innefattas av fem steg: Behovsuppkomst, 

Information sök, Utvärdering av alternativ, Köpbeslut och Efterköps beteende (Kotler et al. 2009)  

 
Figur 4. Köpbeslutsprocessen. Källa: Kotler et al. (2009) Marketing Management. 

 

Generellt sett uppstår ett nytt behov när konsumenter upplever att det finns en skiljaktighet mellan 

nuvarande tillstånd och önskat tillstånd. Vad som ligger till grund för det uppkomna behovet kan vara 

såväl interna som externa stimulanser. För att få förståelse för konsumenters köpbeteende är det viktigt 

att identifiera de fundamentala förhållandena som sätter igång och driver det uppkomna behovet. Genom 

att titta på hur konsumenter relaterar specifika produkters egenskaper till deras egen livsstil och 

värderingar så ökar förståelsen för vad som faktiskt motiverar ett köpbeslut (Blois 2000). 
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Konsumenter använder en mäng olika källor till deras informationssökande om en produkt. I stort 

handlar det om fyra grupper som konsumenterna vänder sig till för att inhämta information. Grupperna 

är personliga källor såsom familj och vänner. Kommersiella källor i form av reklam, hemsidor och 

försäljare. Publika källor som massmedia. Till sist erfarenhetskällor i form av erfarenhet av att ha använt 

produkten tidigare. Hur mycket var och en av dessa källor påverkar konsumenten beror på vilken 

produktkategori det handlar. Konsumenter inhämtar information på olika sätt beroende på vilken typ av 

produkt det handlar om (Kotler et al. 2009). 

Även om konsumenten till en början är medveten om att det existerar en mängd varumärken inom en 

produktkategori så slutar det med att konsumenten endast väljer mellan ett fåtal varumärken. Genom ett 

informationssökande har konsumenten sållat bort ett antal varumärken och kommit fram till några få 

som det står emellan. Nästa steg i köpbeslutsprocessen är att utvärdera de alternativ de vaskat fram 

(Kotler et al. 2009).  

 

I de flesta köp situationer måste konsumenterna välja och utvärdera olika valmöjligheter. 

Konsumenterna måste i denna fas hitta en lösning till deras köpbeslut. Det kan dels handla om att 

konsumenten upprepar ett tidigare köpbeslut eller att konsumenten jämför olika alternativ innan de fattar 

sitt beslut. Denna fas är relativt komplex då en mängd produktegenskaper kan spela roll då 

konsumentens gör sitt köpbeslut. Konsumenten kan välja den billigaste produkten, det mest välkända 

varumärket eller en butik som konsumenten har förtroende för (Blois 2000). Vidare kan konsumenters 

attityder till produkten spela roll i deras köpbeslut. Om konsumenten gillar eller inte gillar en produkt 

beror på dess attityd till produkten och det leder till att konsumenten närmar sig eller avlägsnar sig från 

det alternativet (Kotler et al. 2009). När konsumenten har klargjort vilken produkt eller vara som skall 

inhandlas så finns det fortfarande faktorer som kan komma emellan avsikten att köpa och det definitiva 

köpbeslutet. Å ena sidan kan personer i konsumentens omgivning och offentliga uttalanden om 

produkten och varan påverka köpbeslutet. Å andra sidan kan oväntade situationer och händelser uppstå 

och påverka köpbeslutet (Kotler et al. 2009). 

 

Efterköpsbeteendet visar i vilken utsträckning konsumenten är nöjd eller missnöjd med den köpta 

produkten. Om produkten möter konsumentens förväntningar så innebär det tillfredsställelse för 

konsumenten. I motsatt fall, om produkten inte uppfyller konsumentens förväntningar så innebär det ett 

missnöje för konsumenten. Huruvida konsumenten är tillfredsställd eller missnöjd med sitt köpbeslut 

spelar en avgörande roll för konsumentens uppfattning om produkten, varumärket, företaget och 

framtida köp. Om konsumenten är tillfredsställd med produkten så ökar sannolikheten att produkten 

köps på nytt. Dessutom tenderar konsumenten att tala gott om produkten och varumärket till personer i 
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sin omgivning. En missnöjd konsument kommer emellertid uppvisa ett motsatt beteende och 

uppmärksamma produktens brister för personer i sin omgivning (Kotler et al. 2009). 

 
Då detta arbete syftar till att undersöka i vilken utsträckning ett företags varumärkespositionering är av 

betydelse när konsumenter gör sitt köpbeslut så är det främst den delen i teorin vi behandlar i vår 

analysdel. 



5 Resultat 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens empiriska material. Som vi tidigare nämnt utgörs det 

empiriska materialet av tre intervjuer och en enkätundersökning.  

 

Vi har valt att sammanställa intervjuerna i en tabell där vi har kategoriserat och kodat svaren från 

respektive företag. På så sätt blir vårt datamaterial enkelt och överskådligt. I tabell 2 presenteras enbart 

svaren från våra huvudfrågor. Intervjuerna i dess helhet med tillhörande frågor bifogas som Bilaga 3, 4 

och 5.  

 

Enkätundersökningen presenteras i diagram och tabeller. Vi redogör enbart för det totala resultatet från 

samtliga fyra lärosäten där alla respondenter är inräknade. Svaren från frågorna 1-9 och 13 presenteras i 

diagramform. Då fråga 10-12 var så kallade öppna frågor och tillät flera svar erhöll vi en mängd svar 

från dessa. Många svar var dock tämligen lika. Därför har vi valt att kategorisera in svaren i 

övergripande grupper och beräknat hur många gånger exempelvis ”produktrelaterade associationer” 

förekommer. Dessa presenteras i tabellform. Enkäten i dess helhet finns som Bilaga 6. 
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5.1 Företagsintervjuer 
 Haglöfs Klättermusen Fjällräven 

Vad skall konsumenterna 
associera företagets 
varumärke med? 

Techincal outdoor 
och hög kvalitativa 
produkter. Trevligt 
och ödmjukt 
varumärke.  

Säkra och 
funktionella 
produkter. Liten 
påverkan på naturen. 

Slitstarka och 
funktionella produkter 
med hög kvalitet. 
Värna om miljön. 
Motivera folk att 
komma ut i naturen. 

Hur jobbar företaget genom 
hela organisationen för att 
positionera sitt varumärke? 

Betonar vikten av att 
jobba långsiktigt. 
Anställda måste dela 
värderingar. Betonar 
distributionskanaler 
betydelse samt 
kvalitet i alla led.  

Materialutveckling 
med betoning på 
hållbarhet och 
säkerhet. Betonar 
kontakt med 
slutkund. Anställda 
måste dela 
värderingar. 

Högkvalitativa 
materialval. 
”Varumärkespyramid”: 
Anställda delar 
värderingar, event och 
sociala medier för 
kommunikation och 
klassisk annonsering. 

Är det svårt att 
kommunicera bilden av 
varumärket? 

Det är krävande, det 
behövs stora resurser 
och en tydlig plan. 
Återförsäljare viktiga 
i kommunikationen. 

Via återförsäljarna är 
det svårt, effektivare 
att prata med 
slutkund via sociala 
medier. 

Ja, det krävs 
kommunikation via 
event och sociala 
medier. Använder 
ingen slogan i 
kommunikationen. 

Vilka medier väljer 
företaget att kommunicera 
genom? 

Ex facktidningar och 
produktkatalog. Samt 
bra och genomtänkta 
exponeringar i butik.  

Betonar annonsering i 
katalog och Internet. 
Vill nå ut med 
mycket information. 

Betonar sociala 
medier. Samt via 
katalog och klassisk 
annonsering. 

Sponsrar/stödjer företaget 
något? Driver företaget 
något event för att förtydliga 
varumärkespositioneringen? 

Ambassadörer och 
testgrupper. Event 
som Åre Extreme 
Challenge och Arctic 
Weekend.   

Välgörenhetsprojekt 
och organisationer. 
Samt några få årliga 
sponsringsprojekt. 

Bl.a. Turistföreningen 
och Ur och skur dagis. 
Eventen Fjällräven 
Polar/Classic. Skall 
framhäva deras essens. 

Är företagets styrkor unika 
eller delas de av någon 
konkurrent? 

Fördel i deras goda 
återförsäljarkontakter. 
Leder till att de ger en 
god information om 
produkternas 
egenskaper till kund. 

Miljövänliga och 
hållbara produkter.  
Erbjuds dock även av 
flertalet 
internationella 
konkurrenter.  

Unika i fråga att 
motivera folk att 
komma ut i naturen, 
bl.a. genom Fjällräven 
Classic. 

Vilken är företagets 
målgrupp? 

Aktiva människor i 
alla åldrar. Tydlig 
kärnmålgrupp i 
avancerade 
användare. 

De som vill ha 
högkvalitativa 
produkter. Samt de 
som värdesätter 
miljömedvetenhet. 

Bred målgrupp. 
Naturintresserade. De 
som värnar om ett 
miljötänk och hög 
kvalitativa produkter. 

Har företagets 
ompositionerat sig genom 
åren? 
 
 
 
Tabell 2.Intervjusammandrag. 

Ja, på 90-talet. Ville 
följa med i en 
förändrad marknad 
som drog mot en 
yngre publik och 
mera hög puls.  
 

Nej. Har alltid jobbat 
med miljö och 
hållbarhet. 

Nej. Kärnvärdena har 
inte ändrats med åren. 
Vill undvika 
utsvängningar av 
varumärket. 
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5.2 Enkätundersökning 
 
 

1. Kön?  

 
Diagram 1. Könsfördelning. Fördelningen var jämn, 50 män och 50 kvinnor. 

2. Vilket lärosäte och program/kurs läser du på? 
 
Södertörns högskola, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Handelshögskolan. 

3. Ålder? 
 

 
Diagram 2. Åldersfördelning. Enkätundersökningen visade att majoriteten var mellan 18-25 år. 
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4. Inkomstkälla? 

 
Diagram 3. Inkomstkällor. Enkätundersökningen visade en relativt jämn fördelning bland män. Bland 

kvinnorna svarade flest att dess inkomstkälla utgjordes av Studiebidrag och Jobb vid sidan av studierna.  

5. Hur ofta ägnar du dig åt friluftsaktiviteter (någon form av fysisk aktivitet utomhus)? 
 

 
Diagram 4. Frekvensen av respondenternas utövande av friluftsaktiviteter. Jämn fördelning bland män. 

Flest kvinnor svarade att de ägnar sig år friluftsaktiviteter 1-2 gånger i veckan.  
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6. Vad är din avsikt med köp av friluftsplagg? 
 

 
Diagram 5. Avsikten med köp av friluftsplagg. Jämn fördelning mellan svaren ”uteslutande till 

friluftsaktiviteter” och ”både till friluftsaktiviteter och till vardag”.  

 
7. Vilka köpvanor har du kring friluftsprodukter? 

 

 
Diagram 6. Köpvanor kring friluftsprodukter. Enkätundersökningen visade att flest svarade att de 

planerar sitt köp av friluftsprodukter. 
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8. Vart vänder du dig för att få information inför köp av friluftsprodukter? 
 

 
Diagram 7. Informationsinhämtning inför köp av friluftsprodukter. Spridd fördelning. Dock svarade 

relativt få ”publika källor såsom tester i media”. Respondenterna tilläts kryssa i fler än ett 

svarsalternativ. 

 
 

9. Vilket företag står bakom respektive varumärke? 

 
 

 
Diagram 8. Igen kännedom av Fjällrävens varumärke visade att 95 respondenter visste vilket företag 

som står bakom detta varumärke. 
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Diagram 9. Igen kännedom av Haglöfs varumärke visade att 47 respondenter visste vilket företag som 

står bakom detta varumärke medan 53 respondenter inte visste. 

 

 

 
 

 
Diagram 10. Igen kännedom av Klättermusens varumärke visade att 4 respondenter visste vilket företag 

som står bakom detta varumärke medan 96 respondenter inte visste. 
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10. Kortfattat, vad associerar du	   med?	  
 

Produktrelaterade associationer 27 ggr 

Bra kvalitet 13 ggr 

Friluftsaktiviteter 9 ggr 

Prisrelaterade associationer: Dyrt 4 ggr 

Funktionella produkter 4 ggr 

Kände igen varumärket men hade inga associationer 3 ggr 

Prisrelaterade associationer: Billigt 2 ggr 

Snygg design 1 ggr 

Ful design 1 ggr 

Exklusiva produkter 1 ggr 

Sportkedjan Stadium 1 ggr 

Modernt 1 ggr 

Dålig hemsida 1 ggr 

Dålig kvalitet 1 ggr 

Kommersiellt varumärke 1 ggr 

Produkter för scoutverksamhet 1 ggr 

Produkter avsedda för staden 1 ggr 

Snobbigt varumärke 1 ggr 

Etablerat varumärke 1 ggr 

Re-branding 1 ggr 

Svenskt 1 ggr 

Tabell 3. Denna fråga ställdes för att se vilka associationer respondenterna hade till Haglöfs 

varumärke. Vi redovisar respondenternas associationer samt hur många gånger de nämndes. 
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11. Kortfattat, vad associerar du	   	  med?	  
 
 

Friluftsaktiviteter 2 ggr 

Klätteranpassade produkter 1 ggr 

Prisrelaterade associationer: Dyrt 1 ggr 

Livsstil 1 ggr 

Kände igen varumärket men hade inga associationer 1 ggr 

Tabell 4. Denna fråga ställdes för att se vilka associationer respondenterna hade till Klättermusens 

varumärke. Vi redovisar respondenternas associationer samt hur många gånger de nämndes. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 



 41 

12. Kortfattat, vad associerar du	   	  med?	  
	  

 

Produktrelaterade associationer 48 ggr 

Bra kvalitet 23 ggr 

Friluftsaktiviteter 12 ggr 

Associationer till skogen, ”mulle”-associationer 9 ggr 

Livsstil 8 ggr 

Prisrelaterade associationer: Dyrt 6 ggr 

Etablerat varumärke 6 ggr 

Produkter som bärs av specifik målgrupp 

(fältbiologer, fjortisar och hipsters) 

4 ggr 

Produkter avsedda för staden 3 ggr 

Modernt 3 ggr 

Svenskt/klassiskt 3 ggr 

Kände igen varumärket men hade inga 

associationer 

3 ggr 

Politiska associationer: Vänstern 2 ggr 

Tids era, 70-talet 2 ggr 

Produkter för natur och friluftsintresserade 1 ggr 

Bra hemsida 1 ggr 

Funktionella produkter 1 ggr 

Produkter för scoutverksamhet 1 ggr 

Ful design 1 ggr 

Associationer till butik 1 ggr 

Tabell 5. Denna fråga ställdes för att se vilka associationer respondenterna hade till Fjällrävens 

varumärke. Vi redovisar respondenternas associationer samt hur många gånger de nämndes. 
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13. Hur stor betydelse har varumärkets positionering (image/vad du associerar varumärket 
med) i ditt köpbeslut av friluftsprodukter? 
 

 
Diagram 11. Varumärkespositioneringens betydelse i respondenternas köpbeslut av friluftsprodukter. 

Enkätundersökningen visade att den är av betydelse. Flertalet av respondenterna, 45 stycken, svarade 

att den utgör liten betydelse.
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6 Analys 
Syftet med uppsatsen är att analysera företagen Haglöfs, Klättermusen och Fjällrävens 

varumärkespositionering, i vilken utsträckning den är av betydelse när konsumenter gör sitt köpbeslut 

och om företagets bild av deras varumärke framgår för dessa konsumenter. Nedan följer för det första 

en analys och jämförelse av företagens positioneringsstrategier som grundar sig på vårt 

intervjumaterial. Analysen av företagen baseras på Hooleys (Hooley 1998, se Baker 2000) 

huvudkriterier för en effektiv positioneringsstrategi och värdekedjan. För det andra presenterar vi en 

analys av enkätundersökningen i syfte att belysa varumärkespositioneringens betydelse vid 

konsumenters köpbeslut och om företagens bild av deras varumärke framgår för dessa konsumenter. 

Den analysen baseras på teorier kring branding och köpbeslutsprocessen.  

6.1 Företagsintervjuer 

6.1.1 Positioneringsstrategier 

• Klarhet angående vilken som är företagets målmarknad och vilka konsumenter företaget 

vänder sig emot. 

 

Samtliga företag vänder sig till en bred målgrupp och det finns inga specifika indelningar vad gäller 

ålder eller kön i deras målgruppsbeskrivning. I Haglöfs fall innefattas målgruppen av alla aktiva 

människor som gillar att vara ute i skog och mark. Dock är deras kärnmålgrupp en avancerad användare 

som har höga krav på kvalitet och teknisk funktion. Klättermusen och Fjällrävens betonar de som vill ha 

högkvalitativa produkter och de som värdesätter ett miljötänk. 

 

• Konkurrensfördelen eller de speciella egenskaperna som positioneringen bygger på måste 

vara av betydelse för mål konsumenterna.  

 

Vi uppfattar att Haglöfs strävan att uppfattas som ett trevligt och ödmjukt varumärke samt ledande inom 

Techincal Outdoor är vad deras positionering bygger på. På samma sätt uppfattar vi att det i 

Klättermusens fall är deras miljötänk och säkra produkter som deras positionering bygger på. Till sist 

bygger Fjällrävens positionering på en miljömedvetenhet där slitstarka och funktionella produkter skall 

motivera folk att komma ut i naturen. Alla företag hoppas, och tror, att deras positionering är av 

betydelse för deras konsumenter.  
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• Positioneringen måste bygga på styrkan hos företaget och/eller hos varumärket. Helst 

skall detta vara unikt för företaget då dessa ”tillgångar” försäkrar att företaget är försvarbart 

och uthålligt i konkurrensen.  

 

Haglöfs har under flera år vårdat och byggt upp en god relation med deras återförsäljare. Detta ser 

Haglöfs som en tillgång då återförsäljaren dels talar gott om produkterna och dels förmedlar 

produkternas höga funktionella kvalitet. I motsats betonar Fjällräven en god kommunikation med deras 

konsumenter via dels sociala medier och dels via deras event. Vi uppfattar därmed att Haglöfs fokuserar 

mycket på deras återförsäljare led medan Fjällräven i större utsträckning kommunicerar direkt mot 

slutkonsumenterna. Vad gäller Klättermusen så anser vi att deras miljömedvetenhet och funktionellt 

säkra produkter gör dem relativt unika bland svenskgrundande företag. Därmed inte sagt att de är unika 

på den svenska outdoormarknaden då det finns ett antal internationella outdoor företag som besitter 

samma styrkor.  

 

Utifrån vår undersökning kan vi säga att Fjällräven är det företag som besitter en stor tillgång i deras 

varumärke då en klar majoritet av våra respondenter kände igen Fjällrävens varumärke. Detta anser vi 

vara resultatet av en välvårdad varumärkesprocess som pågått sedan företaget grundades. Fjällräven har 

inte gjort någon större ompositionering utan har i stort sett följt ett och samma spår. Dessutom anser vi 

att Fjällrävens unika arbete att motivera folk att bege sig ut i naturen hjälp till att öka medvetenheten om 

varumärket.  

 

• Positioneringen skall vara kommunicerbar. Kapabel att kommuniceras till målgruppen. 

Oftast menas det att den skall vara enkel och okomplicerad. Och möjlig att forma till attraktiv 

och kreativ reklam eller andra kommunikationsmedel.   

 

Samtliga företag betonar att det är krävande att kommunicera bilden av deras varumärke. Det skiljer sig 

dock något mellan deras uppfattning om hur en enkel och okomplicerad positionering skall 

kommuniceras. I Haglöfs fall fyller återförsäljarna en viktig funktion i deras arbete att kommunicera sin 

positionering medan Klättermusen och Fjällräven betonar de sociala mediernas potential att 

kommunicera direkt mot slutkonsumenter. 
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6.1.2 Värdekedjan 
Operationer och Teknisk utveckling 

 

Vår uppfattning är att alla tre företagen försöker involvera alla delar i organisation för att skapa ett värde 

i deras varumärke. Haglöfs och Fjällräven betonar att vad varumärket står för skall synas genom hela 

organisationen. Samtliga företag framhäver att miljömedvetenhet och ansvar skall prägla såväl 

produktutveckling som produktion. Det visar sig genom att de väljer material med liten inverkan på 

miljön. Vårt intryck är att Klättermusen har gått ett steg längre i detta arbete då de i större utsträckning 

betonar och specificerar vikten av återvunna material och hållbarhet i produktutveckling och produktion.  

 

Utgående logistik 

 

Samtliga företag jobbar med att utbilda och informera återförsäljarna om deras produkter. Dock tycks vi 

uppfatta en skillnad i fråga om i vilken utsträckning distributören kan addera värde till varumärket. I 

Haglöfs fall nämner de uttryckligen att återförsäljarna fyller en viktig funktion i arbetet att skapa ett 

värde i varumärket genom att återförsäljarna beskriver den tekniska höga kvalitén i varumärket. I 

motsats ser Klättermusen en problematik med att kommunicera via återförsäljarna. Detta förklaras av att 

de enbart vid ett fåtal tillfällen träffar sina återförsäljare och hinner därmed inte med att ge den 

information de vill om varumärket. Vidare ersätts butikspersonal med jämna mellanrum och det gör att 

kunskap kring varumärket går förlorad och ny personal måste utbildas. 

 

Marknadsföring, försäljning och Service 

 

I företagens arbete att positionera och addera värde till varumärket så betonar företagen olika strategier 

vad gäller val av marknadsföring. Alla företagen använder en klassisk marknadskommunikation i form 

av kataloger, annonser och hemsidor. Men vårt intryck är att de trycker på olika 

kommunikationsmetoder. Haglöfs och Klättermusen jobbar båda med slogans medan Fjällräven ser 

svårigheten att förmedla sitt varumärke genom en enkel slogan och framhäver istället en aktiv dialog 

med konsumenter via sociala medier. Denna typ av kommunikation tillämpas av alla företag men 

Haglöfs nämner risken för missuppfattningar kring bilden av varumärket då sociala medier används. 

Både Haglöfs och Fjällräven anordnar varje år olika event för sina konsumenter. Om man tittar på vilka 

typer av event som anordnas så är det intressant att notera hur de olika eventen ligger i linje med vad 

varumärket representerar. Haglöfs event förknippas med hög puls aktiviteter i form av 

Marathontävlingar och alpint skidåkande vilket överensstämmer med den bild av varumärket som 
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byggts upp de senast 15 åren. Fjällrävens event ger snarare ett motsatt intryck. Här lyfter man fram 

långa vandringar och andra låg puls aktiviteter vilket ligger i linje med den övergripande bilden av 

varumärket. Företagens arbete med att ge god service och upprätthålla kontakten med konsumenten efter 

köpet är något alla tre lyfter fram. Inom det här området fungerar Klättermusens återvinningsprogram 

som en effektiv metod för att upprätthålla deras image som ett miljömedvetet varumärke.  

 

Mänskliga resurser 

 

För ett effektivt värdeskapande krävs det att hela organisationen drar åt samma håll. Således är det 

viktigt att de mänskliga resurserna i organisationen kan bistå med rätt kompetens och dela företagets 

värderingar. Detta är något som vi kan se att samtliga företag betonar som viktigt. Vårt intryck är att 

Fjällräven och Haglöfs i större utsträckning betonar vikten av att den anställda personalen tidigt lärs upp 

att leva efter företagets värderingar. 

 

6.1.3 Sammanfattning Företagsintervjuer 
Sammanfattningsvis kan vi slå fast att alla tre företagen betonar vikten av att involvera alla delar i 

organisationen då de skapar ett värde i deras varumärke. Dock ser vi skillnader mellan hur företagen 

väljer att jobba med delarna i värdekedjan.    

 
Haglöfs värdesätter en företagskultur där man såväl internt som externt vill uppfattas som ett trevligt 

och ödmjukt varumärke som betonar långsiktigt arbete och en välvårdad relation mot återförsäljarna. 

Med en traditionell marknadskommunikation vänder sig Haglöfs till en bred målgrupp av användare 

som gillar att vara ute i skog och mark. Haglöfs kärnmålgrupp är däremot en tekniskt avancerade 

användare, vilka man även jobbar mot i sin produktutveckling. Fjällrävens positionering bygger på en 

miljömedvetenhet där slitstarka och funktionella produkter skall motivera folk att komma ut i naturen. 

Vidare betonas ett kommunikationsarbete direkt mot slutkund via sociala medier och event. Fjällrävens 

välvårdade varumärke är resultatet av flera års konsekvent arbete som vi anser lett till en hög 

varumärkesigenkänning. Klättermusen har en klar målgruppsbeskrivning där de dels vänder sig till de 

som efterfrågar hög funktionella och säkra produkter samt de som prioriterar miljömedvetenhet. Med en 

tydlig nischad position på den svenska outdoormarknaden anser vi att deras arbete med säkra och 

funktionella produkter, i kombination med en miljömedvetenhet genom hela organisationen, gör dem 

unika bland svenskgrundade outdoorföretag.  
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6.2 Enkätundersökning 
Fråga 9 i vår enkätundersökning ställdes i syfte att undersöka respektive företags 

varumärkesigenkänning hos våra respondenter. Vidare ställdes fråga 10, 11 och 12 i syfte att undersöka 

respondenternas associationer till respektive varumärke. 

 

6.2.1 Brand Awareness 
Haglöfs 

 

I Haglöfs fall kände 47 respondenter till Haglöfs varumärke och 53 respondenter kände inte igen det. 

Utifrån det här resultatet anser vi att Haglöfs har en relativt låg igenkänning. Visserligen är det inte 

någon stor skillnad men med tanke på att Haglöfs är ett gammalt varumärke och att dem år 2010 mottog 

pris för årets svenska varumärke, i tävlingen Gear of the year, är skillnaden anmärkningsvärd. Något 

som vi tror kan förklara denna relativt låga igen kännedom är Haglöfs tämligen nya logotyp som, i en 

del av deras ompositionering på 90-talet, lanserades år 1999. Således bekräftar detta resultat att en 

ompositionering kan vara riskfylld och det finns inga garantier om hur väl ompositioneringen kommer 

falla ut. 

 

Klättermusen 

 

Vad gäller Klättermusen så var igen kännedomen nästintill obefintlig. Endast fyra respondenter kände 

igen varumärket. Således var det 96 respondenter som inte kunde koppla ihop varumärket och företaget. 

Detta anser vi inte vara ett överraskande svar då Klättermusen själva säger sig vara ett nischat företag på 

den svenska outdoormarknaden. Sedan år 2000 är det istället etablering internationellt som utgjort fokus 

för Klättermusen. I förhållande till internationella marknader anser Klättermusen att den svenska 

marknaden är för smal för deras nischade varumärke.  
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Fjällräven 

 

Fjällräven är det företag som absolut flest respondenter kände igen. Hela 95 respondenter kände igen 

Fjällrävens varumärke. Utifrån vår undersökning kan vi således slå fast att Fjällräven har det varumärket 

med störst igen kännedom. I motsats till Haglöfs anser vi att en stor del av förklaringen troligtvis beror 

på deras oförändrade positionering på marknaden. De har genom alla år arbetat utifrån deras kärnvärden 

och inte gjort utsvängningar av varumärket eller följt trender i samhället. De har även hållit kvar vid sin 

logotyp under alla år.    

 

6.2.2 Brand Association 
Haglöfs 

 

Utifrån intervjun med Haglöfs framgick att varumärket skall associeras som ett ödmjukt och trevligt 

varumärke med hög tekniskt funktion och kvalitet inom segmentet Technical Outdoor. Vad gäller 

associationen till bra kvalitet så nämnde nästan 30 procent av de respondenterna som kände igen 

varumärket denna association. Å andra sidan associerade ingen respondent till ett trevligt och ödmjukt 

varumärke. Detta beror troligtvis på att det är svårt att kommunicera ut denna bild. Det kan tyckas 

enklare att kommunicera och förmedla en hög kvalitet. 

 

Klättermusen   

 

Vid Klättermusens intervju framgick att varumärket skall associeras med säkra och funktionella 

produkter med en liten påverkan på naturen. Utav de få som kände igen Klättermusens varumärke 

associerade ingen till dessa egenskaper. Dock associerade respondenterna till frilufts aktiviteter och ett 

högt pris vilket i och för sig överensstämmer med Klättermusens varumärke. Samtidigt är dessa 

associationer antagligen inte de primära egenskaper företaget vill förknippas med. 
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Fjällräven 

 

Fjällräven vill att man skall associera deras varumärke med slitstarka och funktionella produkter av hög 

kvalitet som motiverar folk att komma ut i naturen samt miljömedvetenhet. Av de respondenter som 

kände igen Fjällrävens varumärke associerade en fjärde del till bra kvalitet. Vidare associerade ingen till 

Fjällrävens miljömedvetenhet. Inte heller associerade någon respondent till deras arbete att motivera 

folk att komma ut i naturen. Detta kan bero på att en sådan bild av varumärket kan vara svår att 

förmedla genom marknadskommunikation. Intressant att notera är att många respondenter associerade 

Fjällrävens varumärke med skog och ”mulle”.  Detta förenar vi med låg puls aktiviteter vilket ligger i 

linje med den bild vi fått av Fjällrävens varumärke. Således har många respondenter enligt oss haft en 

någorlunda klar uppfattning om Fjällrävens varumärke. 

 

6.2.3 Köpbeslutsprocessen 

Fråga 13 i vår enkätundersökning ställdes i syfte att undersöka i vilken utsträckning företagens 

varumärkespositionering är av betydelse i respondenternas köpbeslut. 

 

Köpbeslut 

 

Utifrån vår enkätundersökning kan vi konstatera att företagens varumärkespositionering är av betydelse 

vid konsumenternas köpbeslut. Av de 100 respondenterna svarade 85 att den har en betydelse vid deras 

köpbeslut av frilufts produkter. Vidare svarade 45 av dessa att den utgör en liten betydelse och 40 att 

den utgör en stor betydelse. Endast en respondent svarade att varumärkespositioneringen utgjorde hela 

betydelsen medan 14 svarade att den inte utgjorde någon betydelse alls. Vi kan konstatera att det är en 

relativt jämn fördelning mellan om varumärkespositioneringen har en stor eller liten betydelse. Att 

majoriteten av respondenterna uppfattar varumärkespositioneringen som betydelsefull anser vi inte vara 

överraskande. Däremot hade vi förväntat oss att fler av respondenterna skulle anse att 

varumärkespositioneringen hade en stor betydelse. Detta med tanke på att den tidigare forskning vi tagit 

del av inom området betonar varumärkespositioneringens betydelse och att vi under arbetes gång fått en 

generell uppfattning om att varumärkespositionering är viktigt för såväl organisationer som 

konsumenter.  
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De respondenter som svarade att varumärkespositioneringen inte utgjorde någon betydelse alls kan i sitt 

köpbeslut av frilufts produkter drivas av andra faktorer. Vi delar Blois (2000) bild av att köpbeslutet är 

en komplex fas och vad konsumenterna drivs av kan variera från konsument till konsument. 

 

6.2.4 Sammanfattning Enkätundersökning 
Den genomförda enkätundersökningen visar att Haglöfs varumärke ger ett tämligen diffust intryck vad 

gäller igen kännedom med tanke på hur väl etablerat varumärket är. Detta anser vi kan förklaras av den 

ompositionering som företaget genomgått de senaste 15 åren där man bl.a. har genomgått ett 

logotypbyte i slutet på 90-talet. De vanligaste associationer till Haglöfs varumärke är produkt och 

kvalitetsassociationer. Vidare är det väldigt få som kan koppla Klättermusens logotyp till varumärket. 

Detta anser vi inte vara särskilt förvånande då Klättermusen är ett nischat företag på den svenska 

outdoormarknaden. Fjällräven är det varumärke som flest respondenter känner igen vilket vi anser kan 

förklaras av deras oförändrade positionering på marknaden. Likt Haglöfs associerar de flesta Fjällrävens 

varumärke med produkt och kvalitetsassociationer. 

 

Vår enkätundersökning visar på att företagens varumärkespositionering är av betydelse vid 

konsumenternas köpbeslut. Emellertid är det fler som svarar att den utgör en liten betydelse.  

 

 

 

 
 
 
 
 



7 Diskussion 
I följande del ämnar vi att summera och diskutera uppsatsens resultat och svara på vår frågeställning. 

Dessutom vill vi även redogöra för vad vi anser kunde gjorts annorlunda under uppsatsens gång. 

Slutligen ges förslag till vidare forskning inom området. 

 

Den här uppsatsen har med positioneringen som utgångspunkt fokuserat på hur företag på den svenska 

outdoormarknaden särskiljer och kommunicerar sitt varumärkes position. Att kunna kommunicera en 

tydlig varumärkespositionering anser vi vara ytterst betydelsefullt då människor översköljs av 

information samtidigt som ens identitet alltmer avspeglas i konsumtionsvalet. Men hur stor är 

betydelsen och har svenska outdoorföretags varumärkespositionering framgått för konsumenterna? Den 

här uppsatsen har försökt svara på frågan i vilken utsträckning varumärkespositioneringen är av 

betydelse i konsumenters köpbeslut och om företagens varumärkespositionering har framgått för dessa 

konsumenter. 

 

Vår genomförda undersökning visade att en klar majoritet av respondenterna ansåg att 

varumärkespositioneringen är av betydelse vid deras köpbeslut av friluftsprodukter. Detta resultat var 

enligt oss föga förvånande. Det som emellertid var något förvånande var att majoriteten av de som 

uppfattade varumärkespositioneringen som betydelsefull endast ansåg att den utgjorde en liten 

betydelse. En möjlig förklaring till detta är att det förmodligen är andra variabler som väger tyngre i 

konsumenters köpbeslut. Och troligtvis är det så att plånboken till slut styr vilket varumärke 

konsumenten väljer, åtminstone när det gäller friluftsprodukter generellt. Hade vi avgränsat 

frågeställningen till att enbart innefatta premium varumärken hade kanske varumärkespositioneringens 

betydelse varit större då man i detta segment inte är lika priskänslig.  

 

Vidare ämnade vi besvara frågan om företagens varumärkespositionering har framgått för dessa 

konsumenter. Vår undersökning visade att få respondenter associerade till den bild företagen vill 

förmedla med sina varumärken. Det var främst produktrelaterade associationer som dominerade bland 

svaren. Under våra företagsintervjuer framgick det att arbetet med att kommunicera bilden av 

varumärket är svårt och krävande, i synnerhet om det handlar om en immateriell bild såsom 

”ödmjukhet” och ”miljömedvetenhet”. Därför anser vi inte vårt resultat vara särskilt 

uppseendeväckande.    
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Då resultatet visade att positioneringens roll i konsumenternas köpbeslut har en betydelse, om än relativt 

liten, så anser vi att företagens arbete med att positionera varumärket är viktigt för att särskilja sig 

relativt konkurrenterna på den svenska outdoormarknaden. Som vi har nämnt tidigare krävs det att 

företagen enkelt och okomplicerat kan kommunicera sin position för att uppnå en effektiv 

positioneringsstrategi. Att företagen inte fullt ut lyckats förmedla sin bild av varumärket tyder dock på 

att arbetet med att kommunicera bilden av varumärket bör effektiviseras ytterligare. 

 

Vi har i arbetet betonat att marknader är dynamiska och att företag kan utsättas för en risk om de följer 

trender i samhället. Samtidigt kan företagen inneha en attraktiv position på marknaden om deras 

varumärke signalerar något som ligger rätt i tiden. Vår enkätundersökning visade att Fjällrävens 

varumärke hade den starkaste igen kännedomen. Att detta beror på Fjällrävens långsiktiga arbete med 

att upprätthålla en konsekvent bild av varumärket är förmodligen en stark bidragande orsak. Samtidigt 

vill vi påpeka att den rådande vintage- och retro trenden troligtvis gynnar Fjällrävens position bäst utav 

de tre företag vi analyserat. Fjällräven är det företag som enligt oss gjort minst utsvängningar vad gäller 

färger och design genom åren. Detta resonemang stärks av att många respondenter exempelvis 

associerade Fjällrävens varumärke som ett klassiskt varumärke med associationer till 70-talet.        

 

7.1 Självkritik 
Allteftersom detta arbete fortlöpt har vi noterat en del tveksamheter och frågetecken i vår uppsats. Till 

att börja med så har vi i använt oss av ett bekvämlighetsurval där vi enbart valt att undersöka studenter 

från fyra lärosäten i Stockholm. Vi fick därmed en relativt smal åldersindelning då de flesta 

respondenterna var i åldersintervallet 18-25 år. Detta innebär att våra resultat inte kan generaliseras på 

ett övergripande sätt.  

 

För det andra kunde vår enkät utformats på ett annorlunda sätt. Vi upptäckte att ett antal respondenter 

hade en oklar bild av vad vi menade med friluftsaktiviteter, friluftsplagg och friluftsprodukter. Vi kunde 

därmed ha specificerat vad vi menar med dessa begrepp. Vidare var fråga 10, 11 och 12 öppna frågor 

där respondenterna själva fick skriva ner deras associationer till respektive varumärke. Vi fick intrycket 

av att respondenterna fann det oklart vad de egentligen skulle skriva. Alternativt kunde frågorna haft 

färdiga svarsalternativ vilket hade förenklat för dem. Detta hade dock sänkt trovärdigheten i arbetet då 

vi lagt orden i deras mun. Dessutom kunde fråga 13 haft fler svarsalternativ för att ytterligare förtydliga 

varumärkespositioneringen betydelse i respondenternas köpbeslut. Alternativt kunde vi haft ett 

svarsalternativ mellan ”utgör liten betydelse” och ”utgör stor betydelse”.  
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Till sist ställer vi oss tveksamma till om vår enkätundersökning gav en rättvis bild av Klättermusen. 

Detta på grund av att extremt få kände igen Klättermusens varumärke och därmed inte hade några 

associationer till dem. Därmed kan vi inte säga något om huruvida Klättermusen har lyckats förmedla 

sin bild av varumärket. Klättermusen är ett nischat företag, vilket de själva är medvetna om, och 

troligtvis är det så att de konsumenter som känner till Klättermusen i större utsträckning vet vad 

varumärket står för.  

 

7.2 Vidare forskning 
Vidare forskning inom detta område kan vara att innefatta ett bredare urval i undersökningen. Detta 

skulle ge en mer generaliserbar bild. Vidare skulle en forskning kunna belysa vilka fler variabler som 

kan tänkas ha betydelse vid konsumenters köpbeslut av friluftsprodukter. Efter vår uppsats vet vi att 

varumärkespositioneringen utgör en betydande variabel men vilka fler kan tänkas vara viktiga i 

konsumenters köpbeslut av friluftsprodukter? 
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Bilaga 2 – Alternativa positioneringsscheman 
 

 
Figur 1 Bilaga 2. Positioneringsschema utifrån variablerna hög teknologiska produkter, låg 

teknologiska produkter och smalt respektive brett produktsortiment. 

 

Variablerna är hög teknologiska produkter, låg teknologiska produkter och smalt eller brett 

produktsortiment. Det som avgör i vilken grad produkterna är teknologiska är vilka material som 

används. Material som Gore-Tex signalerar en hög teknologi. Vidare har vi brett eller smalt 

produktsortiment. Det handlar om företaget erbjuder ett brett utbud av produkter eller inte.   
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Figur 2 Bilaga 2. Positioneringsschema utifrån variablerna hög respektive låg prisklass och i vilken 

utsträckning företaget är miljömedvetet. 

 
Variablerna är hög och låg prisklass och om företaget har ett miljötänk eller inte. Med miljötänk menar 

vi att företaget jobbar med återvunna material och om de använder material som är framtagna på ett 

miljövänligt sätt. 



Bilaga 3 – Företagsintervju Haglöfs 
Intervju med Mats Hedblom, Strategisk rådgivare och tidigare VD på Haglöfs, den 24 november 2011. 
 

Vad vill ni att era kunder/målgrupp främst skall förknippa Haglöfs varumärke med? 

Technical outdoor – Haglöfs vill ses som ledande inom denna kategori som står för 

produkter och material av hög kvalitet. Techical outdoor betyder också att produkterna är 

av en hög tekniskt kvalitet och funktion. 

 

Haglöfs bygger också upp en företagskultur inifrån företaget som de laddar varumärket 

med. De vill att konsumenten skall se Haglöfs kultur och själ i varumärket. Det skall stå 

för ett sympatiskt varumärke med en ödmjuk utstrålning. De skall vara ödmjuka i vad de 

säger, vad de gör och hur de profilerar sig. Aldrig säga att Haglöfs är bäst. 

Konsumenterna skall upptäcka funktioner och produktens styrka efter hand. De vill att 

produkterna skall vara bättre än vad de försöker att säga. De får då en ödmjuk hållning. 

Haglöfs skall associeras som ett sympatiskt och trevligt varumärke. 

 

Hur jobbar Haglöfs för att positionera sig så?  

Jobbar med tålamod och långsiktighet för att få alla delar i organisationen att hänga ihop. 

Alla delar i organisationen måste jobba åt samma håll. 

Anställa folk och bry sig om dem så att de anställda känner en tillhörighet till företaget. 

Människan i organisationen måste må bra. Måste dela värdegrundade ord som till 

exempel prestigelöshet och ödmjukhet.  

Använder bara kända varumärken genom hela ledet vad gäller material och så vidare. Det 

kan handla om val av spännen och tyger. De skall hålla högsta nivå.  

 

Återförsäljarna skall känna Haglöfs sympatiska och familjära sida och prestigelösa 

hållning. Detta smittar av sig från återförsäljare till kunder. Kunder uppfattar att Haglöfs 

är ett bra märke och det kan räcka för att de skall välja Haglöfs produkter. 

Distributionskanalerna är en viktig del i varumärkesbyggandet. Idag säljs mer mot 

specialisterna, förr var det mer mot sportfackhandeln. Butikerna som säljer produkterna 

måste kunna förklara den tekniskt höga funktionen och den höga kvalitén i produkterna.  
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Haglöfs har en massiv reklam mot konsumenten samt ett massivt marknadsföringspaket till 

återförsäljarna. Haglöfs investerar mycket i återförsäljarna genom att utbilda 

återförsäljarna i olika outdoor-skolor och bygger på så vis en stark relation med sina 

återförsäljare. Detta skapar en närhet och trygghet till Haglöfs varumärke. 

 

Ladda in denna prestigelösa bild i varumärket genom marknadsföring. Haglöfs jobbar 

med trygghetspaket till återförsäljarna för att stärka den ansvarsfulla relationen och 

ansvarfulla hållningen till återförsäljarna. Varumärket skall uppfattas tryggt av både 

återförsäljare och kunder. Kommunicera ödmjukt så att konsumenten tycker att Haglöfs är 

ett bra val. Att ladda reklamen och marknadsföringen med en underfundig text och bild 

kan vara ett bra sätt. Varumärket skall kommuniceras ut som ett sympatiskt varumärke. 

Det är inte viktigast med text kring produktens kvalifikationer utan viktigare att bygga upp 

ett förtroende genom marknadsföringen. Men i kataloger och hemsida kan det specificeras 

upp teknisk information. Gäller att också ha en hög hållning vad gäller service och 

reklamation efter köpet. 

 

Kvalitet måste gå igenom hela ledet. Går inte att enbart göra bra produkter och ha en 

taskig service. Haglöfs vill ligga i absoluta topp i kvalitet och funktion vilket resulterar i 

en hög image.  

 

Är det svårt att kommunicera denna bild? 
Haglöfs uppfattar det som krävande att kommunicera denna bild av varumärket. Krävs en 

mycket professionell kommunikationsbyrå för att förmedla detta. 

 

Under 90 talet så använde man en smart reklam för att få upp ögonen för Haglöfs. De ville 

få bort det ”mulliga” och gröna som Haglöfs stod för tidigare. Byggde upp en förväntan 

kring produkterna. Inte så mycket fakta om produkterna utan kommunikationen handlade 

om användarmiljöer. Haglöfs omvärld förstod inte dessa åtgärder. Man ville sticka ut med 

hjälp av annorlunda och udda reklam. De ville bygga upp ett förtroende för varumärket.  
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Vilka medier väljer Haglöfs att kommunicera genom? 

Man måste vara med i fackmedia. Till exempel är Utemagasinet en viktig tidning för att nå 

kärnmålgruppen. Men Haglöfs vill även bredda målgruppen genom att vara med i fler 

medier. Inte bara där kärnmålgruppen finns. I mån om resurser så kan 

marknadskommunikationen breddas i fler medier. Här finns den sekundära målgruppen 

som också är viktig att nå. Men om man breddar sig för mycket kan man äventyra 

kärnmålgruppen och det är inte bra. Genom Haglöfs katalog förmedlas bilden av Haglöfs 

varumärke med hjälp av miljöbilder och användare. Genom katalogen får kunderna också 

reda på all tekniskt specifikation om produkterna.   

 

Butiker är ett viktigt media. Viktigt att välja rätt butik och välja rätt exponering i butiken. 

Haglöfs finns även på sociala medier men där kan det vara lätt att bli missuppfattad. Det 

är farligt att ”prata på” för mycket genom dessa medier då missuppfattningar kan ske i 

text. Viktigt att veta vad man har att säga och att man ger rätt bild av företaget. 

 

Är Haglöfs med och sponsrar någon verksamheter, evenemang eller välgörenhetsorganisationer? 
Sponsrar ni någon person? Driver ni något event för att förtydliga er varumärkesposition? 

Haglöfs sponsrar Ola Skinnarmo. Han är en känd äventyrare och fungerar som ett ansikte 

utåt här i Sverige. Han fungerar som en ambassadör som delar Haglöfs värderingar och 

Haglöfs kan identifiera sig med honom. Haglöfs sponsrar även skidåkaren Marcus 

Hellner.  

 

I varje land har Haglös ett antal ”vänner” som fungerar mer som en testpatrull och 

budskapsbärare. Det handlar om extremklättrare, bergsguider, multisportare och 

elitidrottare etc. Dessa får förhandstesta Haglöfs produkter under tuffa miljöer och 

komma med feedback för att produkterna skall bli så bra som möjligt. Viktiga att även att 

de delar Haglöfs värderingar.  

 

Svårt att hitta bra event som förmedlar Haglöfs identitet. Men Åre Extreme Challenge är 

ett event som Haglöfs kan identifiera sig med och referera till. De har varit delaktiga i 

detta event i cirka 10 år. Andra event som Haglöfs är med i och driver är Arctic Weekend. 

Här har Haglöfs varit med sedan starten. Dessa två event kan Haglöfs identifiera sig med 

och de står för Haglöfs värderingar vad gäller bl.a. hänsyn till miljön.  
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Vilken är er målgrupp idag? 

Haglöfs har ingen åldersindelning. De vill hellre prata om att produkterna är gjorda för 

vissa aktiviteter. Aktiva människor som gillar att vara ute och aktivera sig ses som Haglöfs 

målgrupp. Men Haglöfs har även en tydlig kärnmålgrupp. Kärnmålgrupp är mer 

avancerade användare och Haglöfs produktutveckling sker mot dessa användare. 

 

Har ni under årens lopp ompositionerat er?  

I slutet av 80 talet sa Haglöfs att de måste ta sig ur det gröna segmentet de befann sig i. 

Det kom en annan, ny livsstil, i samhället. Det började hända något med friluftsliv i 

Sverige. Outdoor begreppet började komma in på den svenska marknaden. Med begreppet 

outdoor kommunicerar de med en modernare och yngre publik. Bilden av friluftsliv 

förändrades på 90 talet. Man behöver inte ligga i tält flera nätter i sträck för att man skall 

anses vara en konsument av friluftsprodukter. I början på 90 talet kom mountainbiken och 

det symboliserade det moderna friluftslivet. Under denna tid tog de fram TIGHT 

ryggsäckarna och en slogan som sa: ”Det är du som skall röra på dig, inte ryggsäcken.” 

TIGHT var en produktpositioneringsnyckel för Haglöfs. Ryggsäcken var nyckeln att 

komma in i viktiga butiker och nå en ny konsumentgrupp. Den symboliserade det nya 

Haglöfs och det nya friluftslivet. 

 

Under 90 talet så togs fler färger in i produkterna. Man kan säga att det blev ett ”yngre 

sortiment” som med starkare färger kombinerat med hög produktkvalitet skulle locka 

yngre konsumenter. Vidare byttes Haglöfs logotyp ut i slutet på 90 talet. Den gamla var en 

symbol för ”gran och mygg” och de ville ha en ny logga som symboliserade en ny 

tidsanda. Den nya logotypen skulle stå för något nytt. Under denna tid så drog hela 

marknaden mot högpuls aktiviteter. Så skulle Haglöfs överleva krävdes det att hänga med 

och bli ett modernt outdoorvarumärke. De handlade om snabbare och kortare aktiviteter. 

Konsumenterna vill röra sig utanför skidbacken, röra sig i offpist. Detta var en förändring 

i branschen. 

 
 



Bilaga 4 – Företagsintervju Klättermusen  
Intervju med Peter Askulv, VD och grundare av Klättermusen, den 28 november 2011. 
 

Vad vill ni att era kunder/målgrupp främst skall förknippa ert varumärke med? 

Klättermusens varumärke bygger på två egenskaper. Det ena är maximum safety for you 

dvs. produkter som är säkra och funktionella. Det andra är minimum impact on nature 

dvs. liten påverkan på naturen. Med andra ord framhåller och täcker deras devis exakt det 

de vill kommunicera. 

 

Hur jobbar företaget för att positionera sig så? Hur jobbar ni genom hela organisationen för att 
positionera er så? Vad gäller exempelvis produktion, marknadsföring, distribution 

rekryteringsprocess? 
I och med att man kommunicerar med produkterna så startar jobbet på produktions -och- 

designavdelningen. Materialutvecklingen är viktig och frågor som lyfts fram rör fokuserar 

på sustainability. Man jobbar med återvunnen nylon, polypropylen, man vill få bort alla 

fluorkarboner. Vidare vill Klättermusen ha så många bluesign-certifierade produkter som 

möjligt. Utöver detta ligger tonvikten på ren hållfastighet och slitstark design. Vad gäller 

säkerhetsaspekten i produkterna så ligger den största utmaningen i att utveckla produkter 

som har högt överlevnadsskydd i hårt vinterväder. De flesta av klättermusens skaljackor 

har bl.a. fullt vindskydd dessutom förser man samtliga jackorna med reflexer, visselpipor 

och kompass. 

 

Vad gäller produktionen i Asien så består den dels av materialframtagning av tyger, 

lamineringar, färgningar och vävar. Här jobbar man med bluesign som gör en 

underliggande kontroll av arbetarskydd och kemikalieanvändning. Dessutom är man 

medlem i fairware foundation och är igång med att sätta upp ett ordningsprogram som 

säkerställer arbetarskyddet i Klättermusens tygfabriker. I dagsläget jobbar man med fyra 

fabriker. Dessa har man jobbat med sen åtta år tillbaka och normalt sätt sker besöken tre 

gånger per år. Således har man utvecklat en bra relation med produktionen i Asien.  

 

Sett till distributionen så har Klättermusen traditionellt, alltid jobbat på slutkunden. De 

första 11 åren sålde man direkt till slutkonsumenten utan återförsäljare. Idag går 95 % av 
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försäljningen via återförsäljare. Även om relationen till återförsäljarna är bra så är det 

dock svårt att nå ut med sin kommunikation via återförsäljarna. Detta förklaras av att 

Klättermusens säljare besöker återförsäljare ett begränsat antal gånger per år och att 

fokus då ligger på att sälja in kollektionerna vilket lämnar lite tid över till att förmedla 

företagets koncept och värderingar. Dessutom är det stor personalomsättning på 

butikerna varje år vilket gör att man ständigt får börja om på nytt. Med tanke på vilka 

medier (Internet, Facebook, Youtube) som står till buds idag så är det istället effektivare 

att kommunicera direkt till slutkonsumenten via dessa. 

 

Hur jobbar ni för att upprätthålla en långsiktig god relation med era kunder? Driver ni medvetet 

några företagsevent för att förtydliga er varumärkesposition? 

När det kommer till att upprätthålla en bra relation med återförsäljarna som kan 

beskrivas som mellankunder så genomför man och bjuder in till olika events. Uppemot 80 

europeiska butikssäljare får komma upp till Åre varje år och besöka huvudkontoret. Till 

slutkunderna har man i dagsläget inga events även om det finns planer för det i framtiden. 

Tidigare besökte man ofta vildmarksmässan vilket hjälpte bygga upp Klättermusens 

varumärke. 

 

Produktutveckling är något man jobbar mycket med och man vill helst ligga tre år framåt 

men detta betyder samtidigt att de produkter man introducerar inte blir någon omedelbar 

succé då marknaden inte mogen de första åren. Personalrekryteringen är en väldigt viktig, 

men samtidigt svår process. Det gäller framförallt att personalen har kunskap och är 

medvetna om vad Klättermusen sysslar med. Det är mycket information som skall tas in 

samtidigt som övriga arbetsuppgifter skall utföras. 

 

Vilka medier väljer ert företag att kommunicera genom? Tidningar, sociala medier, TV, radio, 
skapa ”buzz” Varför jobbar ni genom just de medierna?  

Vad gäller marknadskommunikation så jobbar Klättermusen till viss del med traditionella 

medier i form av annonsering i kataloger och på internet. Det som dock utmärker 

Klättermusens kommunikation utåt är att man medvetet valt att jobba med mycket 

information. Att skriva två sidor om en produkt kan uppfattas som mycket information men 

de som läser och tar till sig informationen kommer fungera som ambassadörer och sprida 

vidare informationen till övriga, potentiella, kunder (word of mouth). Dessutom jobbar 

man på Klättermusen efter ett specifikt koncept - The naked truth. 
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The naked truth är något man förenar med alla produkter. Vill man bli trovärdig genom 

att säga att en produkt är bra så måste man bygga trovärdighet. Man ska inte underskatta 

kundens kompetens. Genom att lägga fram såväl positiva som negativa sidor av en produkt 

så bygger Klättermusen trovärdighet kring sina produkter och varumärket.  

 

Är ert företag med och sponsrar någon verksamheter, evenemang eller 

välgörenhetsorganisationer? Sponsrar ni någon person? 
Klättermusen stödjer olika projekt genom att 1 procent av omsättningen går till olika 

miljöprojekt. Det kan handla om WWF – operation rädda tigern eller BOS – en förening 

som kämpar för att rädda orangutangerna. 

 

Dessutom gör Klättermusens ett antal sponsringsprojekt varje år. I år har man bl.a. 

sponsrat Sigrid Ekran som tävlar med hundspann. 

 

Vilken är er målgrupp/målmarknad idag? 
Klättermusens målgrupp består dels av miljömotiverade kunder som inte nödvändigtvis 

köper de mest avancerade plaggen utan istället vänder sig till produkter som är mer 

miljövänliga. Samtidigt riktar man sig till de som vill ha högkvalitativa och funktionella 

produkter. Då det inte är en självklarhet för en produkt att ha både hög funktion och hög 

sustainability så måste man ibland kompromissa. 

 

Har ni under årens lopp ompositionerat er? Varför? Varför inte? Hur gick ni till väga för att 
ompositionera er? Hur har ni gjort för att behålla er position? 

Nej. Klättermusens ledspår har alltid varit produkter med hög funktion. Det var något som 

var klart redan när företaget grundades 1984. Dessutom är Klättermusens VD biolog i 

grunden så miljömedvetenheten har alltid funnits med vid sidan om och vuxit allt eftersom. 

Man har alltid jobbat med hållbarhet även om man inte visat det utåt. I takt med att 

miljöfrågorna har uppmärksammats allt mer så har Klättermusens profil utåt ändrats till 

även stå för hållbarhet. För sju år sedan ändrade man devisen och la till ”minimum 

impact on nature”. 

 

 



Bilaga 5 – Företagsintervju Fjällräven 
Intervju med Jerry Engström, Marknadschef på Fjällräven, den 2 december 2011. 

 

Vad vill ni att era kunder/målgrupp främst skall förknippa ert varumärke med? 

Fjällräven har tre saker de försöker banka in både internt och ut till kund:  

• Utveckla slitstark och funktionell frilufts utrustning av hög kvalitet.  

• Gör det bästa för att värna om vår miljö. 

• Motivera folk att komma ut i naturen och att upprätthålla deras friluftsliv. 

 

Detta är Fjällrävens ledord internt och externt. 

 

Hur jobbar företaget för att positionera sig så? Hur jobbar ni genom hela organisationen för att 

positionera er så? Vad gäller exempelvis produktion, marknadsföring, distribution 
rekryteringsprocess?  

Vilka Fjällräven är skall synas igenom hela organisationen, och har gjort i alla år. 

Ledorden styr vilka material de väljer. Materialet till den mest sålda byxan skall hålla i 

många år tack vara hög kvalitet i materialval. Man skolar/lär upp de som börjar på 

företaget att leva efter ledorden. Man anställer personal som måste leva som de lär. Egen 

personal i marknadsföringsbilder visar att alla på Fjällräven lever efter deras ledord och 

är genuint intresserade av friluftsliv, samt att de utvecklar produkterna ute i naturen för 

att få inspiration. Samt att produktutvecklarna får se i vilka förhållanden produkterna 

skall hålla i. Fjällräven vill berätta hur du använder produkterna på bästa möjliga sätt 

istället för att berätta så mycket om själva produkten. Hjälpa folk att använda en produkt 

på bästa sätt och komma ut i naturen. 

 

Kunden måste kunna hitta samma byxa igen om de har haft den i 15 år och varit nöjd med 

den. Då skall den finnas i samma starka kvalitet och i stort sett samma färger. Inte byta till 

en ny chockfärg till varje år utan färgerna skall hålla sig i längden. Därför jobbar 

Fjällräven med tidlösa färger som mörkbrun, svart och grönt för att behålla en igen 

kännedom. 
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Sedan starten på 60-70 talet har de jobbat med att ta fram produkter som ligger i linje 

med ledorden. Tidiga med att ta fram hållbara produkter för miljön. De tar fram 

produkterna med hjälp av folk som kan, exempelvis med samer. Detta hjälper folk att 

förstå vad Fjällräven är för typ av företag. Det handlar inte om beställningsjobb från en 

fabrik utan Fjällräven jobbar med behovs- och funktionsbaserad utveckling. Det är detta 

som styr utvecklingen och Fjällräven hoppas folk ser det. De jobbar också mycket med att 

ha en dialog med användarna för att se deras behov. 

 

Fjällräven har en egen så kallad ”Varumärkespyramid”. Man skolar/lär upp de som 

kommer in i företaget att lära sig vad som är Fjällräven och vilka som är kärnvärdena. 

Startar med detta redan i rekryteringsstadiet. Om inte personalen internt tror på 

varumärket går det inte att kommunicera det. Ovanpå det kommer eventdelen där de har 

en dialog med konsumenterna. Och dialog på Facebook där de kan prata med 

produktutvecklare. Sedan kommer lagret med klassisk kommunikation där man utformar 

hur annonser skall se ut och hur denna säsongs kläder ser ut. Men detta kan vilket 

varumärke som hest kopiera med hjälp av en bra reklambyrå. Inte lika lätt att kopiera 

dialogen, folket och värderingarna. De bygger vidare på historien om Fjällräven och 

folket som jobbar på Fjällräven. 

 

Fjällräven jobbar efter något som heter Clinics där de åker ut till återförsäljare och 

utbildar personalen om produkterna så de kan demonstrera det för en nyfiken kund. Två 

träffar per år inför varje säsong där de diskuterar och informerar återförsäljarna.  

 

Har konsumenten problem kan de ringa Fjällräven support för att få hjälp. Samt fråga och 

tycka till på Facebook. På grund av dialogen på Facebook är de noga med att allt de 

säger stämmer och är dubbelkollat då felaktiga uppgifter snabbt sprider sig på ett social 

media som Facebook. 

 
Vilka medier väljer ert företag att kommunicera genom? Tidningar, sociala medier, TV, radio, 

skapa ”buzz” Varför jobbar ni genom just de medierna? 

Svårt för konsumenterna att ta till sig hela historian kring Fjällräven i en annons eller en 

slogan. Därför bygger Fjällräven sitt varumärke mycket kring sociala medier där de kan 

ha en dialog med konsumenterna. Samt genom de event de driver, där får de mycket input 
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från konsumenterna av deras produkter. På eventen kan konsumenterna träffa 

produktutvecklarna och fråga samt diskutera med dem. 

 

På Facebook bedrivs aktiv kommunikation med konsumenterna. Dialog med 

konsumenterna och de visar upp nästa års kollektion där. Samt de har testgrupper som får 

kommentera produkterna.  

Katalog används då det finns mycket att berätta. Inte lika lätt i en annons. Så konsumenten 

kan läsa i lugn och ro. Hemsidan uppdelad på Produkter, Friluftsliv (tips) och Ansvar. 

Detta skall synkas med de tre ledorden. 

 

Är ert företag med och sponsrar någon verksamheter, evenemang eller 
välgörenhetsorganisationer? Sponsrar ni någon person? 

Ledorden styr vilka de samarbetar med; Turistföreningen (har mycket fjällstationer), 

Friluftsfrämjandet, Ur och skur dagis (behöver komma ut och uppleva miljön, inte bara 

läsa om den) och Skogsmulle. Vill komma bort från den exklusiva och extrema synen på 

friluftsliv. Samarbetar exempelvis inte med Red Bull. Jobbar inte med att sponsra någon 

person som skall göra ett extremt äventyr i egenintresse. För då upplevs/speglas naturen 

som något jobbigt och hemskt. Det speglar inte Fjällräven, de vill inte associeras med det.  

 

Varje år delas det ut något som heter Guldräven – Till den person som levt upp till 

Fjällrävens ledord eller gjort något extra ordinärt för dessa tre ledorden. 

 

Driver ni medvetet några företagsevent för att förtydliga er varumärkesposition? Är det en 
positioneringsstrategi?  

Ledorden styr också vilka event Fjällräven driver, Fjällräven Classic och Fjällräven 

Polar. Fjällräven Classic hjälper folk ut i naturen på ett inspirerande och motiverande 

sätt. Detta är inga extremevent utan det skall spegla varumärkets position som ligger i 

linje med ledorden. 
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De egenskaper som tas upp i fråga 1, är de unika ”styrkor” för företaget eller finns det 

konkurrenter som delar dessa egenskaper? 

• Miljö/Natur – Konkurrenten Patagonia kommunicerar detta bra. Och de lyckas också 

leva upp till det. 

• Produktutveckling – Tälttillverkaren Hilleberg uppfattas som en konkurrent vad gäller 

tält. 

• Ta ut folk i Naturen – där är Fjällräven unika enligt Jerry. Ser ingen konkurrent som får 

ut folk och får de att betala för det. Fjällräven har gjort detta sedan 70 talet. Då hette det 

Skogsmulle och nu handlar det om eventet Fjällräven Classic. Samt att Fjällräven är 

unika att stödja Ur och Skur dagis. 

 
Vilka skulle du säga är era främsta konkurrenter?  

Lundhags som primärt gjort skor tidigare börjar nu titta på kläder och ryggsäckar. Dessa 

ihop med Haglöfs ses som svenska konkurrenter. Hilleberg är en konkurrent vad gäller 

deras tältförsäljning. Internationellt är Patagonia en konkurrent som jobbar mycket för 

miljö och hållbara produkter. 

 

Hur ser er prisbild ut jämfört med era främsta konkurrenter? Är prissättningen av era produkter 
viktig i fråga om vilken position ni vill ha på marknaden? Samma pris, lägre eller premium pris 

gentemot era främsta konkurrenter? 

Fjällrävens materialval leder till premium pris relativt andra produkter på marknaden. På 

grund av att produkterna skall hålla länge så krävs dyrare material. Men det skall spegla 

den goda kvalitet och att exempelvis din byxa verkligen håller i 15 år. Konsumenterna 

betalar inte bara för varumärket enligt Jerry. De vill förklara att priset är högre på grund 

av funktionen och hållbarheten. Därför behövs sociala medier, event och katalog för att 

berätta detta. Produkten skall hålla för den som är ute mycket och därav sätts ett lite 

högre pris.  

 

Vilken är er målgrupp/målmarknad idag? 
Fjällräven har en bred målgrupp. Från föräldrar som vill köpa en hållbar ryggsäck till sitt 

barn till folk som vill vara ute länge och behöver ett hållbart tält. 

Det som Fjällrävens konsumenter delar är enligt Jerry ett miljötänk och ett naturintresse. 

Samt att konsumenten vill ha produkter som håller! 
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Har ni under årens lopp ompositionerat er? Varför? Varför inte? Hur gick ni till väga för att 

ompositionera er? Om ni inte ompositionerat er, hur har ni gjort för att behålla er position? 
På 80 talet gjordes lite för att försöka bredda varumärket, dels togs en golfkollektion fram. 

Det gick inte så bra så den togs fort bort. Det togs även fram en gummibåt då Fjällräven 

sålde produkter förjakt och fiske. Men detta togs också bort ganska fort. Detta är exempel 

på utsvängningar till produktkategorier Fjällräven inte fullt behärskade. Så därför togs 

produktkategorierna snabbt bort och sedan dess har Fjällräven hållit sig väldigt intakt.  

Fjällrävens tre kärnvärden har inte ändrats med åren och de frångår aldrig dessa. De vill 

inte ha utsvängningar av varumärket som leder till att folk inte har en begriplig bild av 

varumärket. 2009 vann Fjällräven Signumpriset för bäst vårdade varumärke. 

 

Fjällräven har inte följt så mycket trender. De har hållit fast vid sina ledord och 

produktklasser, färger och modeller. Folk skall känna igen sig i produkterna. Man skall 

kunna använda samma jacka idag som farfar hade. 

 
 



Bilaga 6 - Enkät 
 

1. Kön?	  
Man     _____ 
Kvinna    _____ 

 
2. Vilket lärosäte och program/kurs läser du på? 

_______________________________________________________________________ 
 

 
3. Ålder?   

     
18-25         _____ 
26-33         _____ 
34-41         _____ 
42-49         _____ 
50-57         _____ 
58-      _____ 

 
4. Inkomstkälla?  

 
Studiebidrag    _____ 
Studiebidrag + Lån    _____ 
Jobb vid sidan av studier   _____                              
Annat   ________________ 
 

5. Hur ofta ägnar du dig åt friluftsaktiviteter (någon form av fysisk aktivitet utomhus)? 
 
Flera gånger i veckan (3 eller fler ggr)  _____ 
1-2 gånger i veckan   _____ 
1-2 gånger i månaden   _____ 
Ett par gånger per år    _____ 
Aldrig    _____ 

6. Vad är din avsikt med köp av friluftsplagg? 
 
Använda uteslutande till friluftsaktiviteter  _____ 
Använda både till friluftsaktiviteter och till vardag _____ 
Använda uteslutande till vardags   _____ 

 
7. Vilka köpvanor har du kring friluftsprodukter? 

 
Spontanköp    _____ 
Planerade köp    _____ 
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8. Vart vänder du dig för att få information inför köp av friluftsprodukter? 
 
Familj och vänner     _____ 
Kommersiella källor såsom reklam, hemsidor och försäljare  _____ 
Publika källor såsom tester i massmedia   _____ 
Egen erfarenhet av att tidigare använt produkten  _____ 
 

9. Vilket företag står bakom respektive varumärke? 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

_______________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ________________________	  
	  
	  

10. Kortfattat, vad associerar du	   med?	  
_____________________________________________________________________________________________	  
_____________________________________________________________________________________________	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  

11. Kortfattat, vad associerar du	   	  med?	  
_____________________________________________________________________________________________	  
_____________________________________________________________________________________________	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  

12. Kortfattat, vad associerar du	   	  med?	  
_____________________________________________________________________________________________	  
_____________________________________________________________________________________________	  
_____________________________________________________________________________________________	  

 
 

13. Hur stor betydelse har varumärkets positionering (image/vad du associerar varumärket 
med) i ditt köpbeslut av friluftsprodukter? 

 
Det utgör ingen betydelse   _____ 
Det utgör liten betydelse   _____ 
Det utgör stor betydelse   _____ 
Det utgör hela betydelsen   _____ 

 
 


