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Förord 
 
En lappman av rätta ullen behöver ingen vidlyftig utrustning när han drar till fjälls. En lång päls 

med fransverk nertill tar han i regel med sig... en yxa, tändstickor, litet tändnäver, en extra pilka 

skohö, ett par reservvantar och några starka råhudsremmar. Så packar han in smör, bröd, ett litet 

renost samt ett paket grovsnus. Hela denna packning väger med proviant, som beräknats för tre 

dygn, högst nio kilo. 

 

Med denna utrustning reder sig lappen i alla väder. Iklädd sin päls kan han slå sig ner och hålla 

sig levande och varm var som helst ute på snövidden. Ja, han anser sig till och med vara 

omgiven av all rimlig komfort, när han har både päls och rikligt med proviant.  

(Boberg 1949, s. 1) 

 

Med sina nio kilo inräknat grovsnus m.m. så borde denna same med dagens mått anses vara 

en riktig ”lättpackare”. Björn Tordson och Roger Isberg (1984, s. 45) tillägger till denna text 

att ”Prylarna är trots allt bara medel och målet med friluftslivet är ju det enkla livet i naturen”. 

 

Under läsåret med kursen Nordiskt Friluftsliv har jag som student upplevt de nordiska 

ländernas skilda perspektiv på friluftsliv och de olika sätt som det bedrivs i de olika länderna. 

Detta år har gett en mängd ovärderliga upplevelser och respekt för olikheterna mellan oss i 

Sverige och våra grannländer. Allt från skillnader i klädval till hur tungt en ryggsäck kan 

packas.  

 

Idén till detta examensarbete uppenbarade sig under studietiden och min förhoppning är att 

det skall kunna ge en liten insikt i detta konglomerat av skillnader mellan oss och vår nordiska 

granne Norge.  

 

Med förhoppning om en inspirerande och givande läsning. 
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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att jämföra och belysa hur 

friluftslivsföretag har utvecklats och hur utveckling och användande av friluftslivsprodukter 

skett i Sverige och Norge under senaste 20 åren samt hur utvecklingen kan tänkas se ut i 

framtiden.   - Hur har den ekonomiska utvecklingen sett ut för företagen?  

- Hur har utvecklingen sett ut för kvinnor?  

- Påverkar moderna äventyrare utvecklingen? 

- Sker utvecklingen mot design mer än funktion?  

- Påverkar en eventuellt rådande sportifiering utvecklingen?  

- Hur påverkar reklam och metaprodukten utvecklingen?  

- Finns skillnader mellan Sverige och Norge rörande detta?  

Metod: Genomgång av litteratur och produktinformation från företagen Haglöfs, Bergans och 

Aclima kompletterat med kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom respektive företag 

och fyra andra personer med nära koppling till friluftsliv.  

Resultat: Under de senaste 20 åren har utvecklingen för kvinnor gått från unisex till specifika 

märken enbart avsedda för den kvinnliga marknaden. Perspektivet har gått från funktionalitet 

till mer mode och trendriktiga produkter. Dessa produkter marknadsförs genom moderna 

äventyrare, concept stores och livsstilar. En rådande sportifiering av friluftslivet verkar ske 

både i Norge och Sverige, och möjligen i högre grad i Sverige. En skillnad mellan våra 

nationer kan varit kopplad till nationalistiska indelningsgrunder, där det funnits en prevalens 

för inköp av inhemska produkter. Den ökade globaliseringen gör att gränserna i framtiden 

suddas ut och aspekter som hållbarhet, miljö, klimat, samt även specialiserade produkter 

nischade för sitt specifika användningsområde kommer att dominera produktutvecklingen.  

Slutsats: Utvecklingen tycks ha givit den kvinnliga publiken ett större produktutbud än 

tidigare. En klyfta har uppstått mellan många traditionella friluftsentusiaster som hänvisar till 

en sorts hysteri inom produktområdet. I motsats till detta står de stora företagen som tycker att 

de producerar mer funktionell utrustning som förhöjer friluftslivsupplevelsen. Reklamen för 

friluftslivsprodukter har utvecklats från att sälja produkter till att sälja livsstilar. Identitet, 

status och grupptillhörighet har också i högre grad börjat påverka konsumenternas inköp i 

relation till dessa produkter.  Ökade influenser från idrottens värld och modevärlden kommer 

sannolikt i framtiden att ställas mot övriga trender mot ett mer hållbart och miljömässig 

utveckling inom detta område.  
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1. Inledning 
 
1.1 Introduktion 
 
Under de senaste 20 åren så verkar utvecklingen av friluftskläder expanderat oerhört. Den 

norska friluftsmänniskan har traditionellt sammankopplats med lusekofta och kläder i 

ullmaterial i motsats till den svenska som kanske oftast förknippats med material som består 

av syntet eller blandmaterial innehållande någon form av syntetfiber. 

 

Som exempel på detta kan nämnas våra lands respektive landslag i längdskidåkning. 

Svenskarna är sponsrade av Craft och bär understället Zero Extreme i 100 procent polyester 

(Craft 2011-09-22). Norge däremot har underställ av Ulvangs ullprodukter (Ulvang 2011-09-

22) samt Swix (Swix 2011-09-22) kläder som skalmaterial. Även inom det militära finns 

skillnad mellan Sverige och Norge. Sverige har traditionellt, enligt M59 uniformen, använt 

sig av bomullsunderställ och mellanlager av ullblandning (Edholm 1989, s. 36) till skillnad 

från Norge som har underkläder i 100 procent ull i kombination med ullfrotte´ (Aclima 2011-

03-02).  

 

Även under kursen Nordiskt friluftsliv så specificeras det i ”utstyrslisten” från Högskolan i 

Telemark, att det är ”ullundertröye” och ”ullstilongs” som specifikt rekommenderas. På den 

svenska modulen så specificeras det på inget sätt vilket material som förespråkas, bara att 

flerskiktsprincipen rekommenderas av kurslärarna.Detta föranleder en misstanke om att det 

kan finnas en diskrepans gällande klädval och utveckling av friluftsutrustning mellan oss och 

våra grannar i väst.  

 

Jag såg här en möjlighet att undersöka hur friluftslivsföretag har utvecklats och hur utveckling 

och användande av friluftslivsprodukter skett i Sverige och Norge under senaste 20 åren samt 

hur utvecklingen kan tänkas se ut i framtiden. Följande frågeställningar är i fokus:   

- Hur har den ekonomiska utvecklingen sett ut för företagen? 

- Hur har utvecklingen sett ut för kvinnor?  

- Påverkar moderna äventyrare utvecklingen? 

- Sker utvecklingen mot design mer än funktion?  

- Påverkar en eventuellt rådande sportifiering utvecklingen?  

- Hur påverkar reklam och metaprodukten utvecklingen?  

- Finns skillnader mellan Sverige och Norge rörande detta?  

 
 

1



1.2 Bakgrund 
 
 

Vinter, snø og skiglede, 

Sol, måneskinn og hvite vidder, 

tåkehav og isfokk, 

vindens ul og rypesteggens kvitter, 

frostkalde fingre og bålets glødende varme. 

Velkommen til vinterfriluftslivets herlige kontraster! 

(Saterhaug 2010, s.1) 

 

Med dessa ord blir vi under kursen nordiskt friluftsliv välkomnade till Modul 3 i Norge.  

Många med mig förknippade nog dikten med en norsk telemarksåkare i stil med Sondre 

Norheim, den moderna skidåkningens fader. Sondre Norheim föddes 1825 i Morgedal och 

utvecklade både bindningar och skidor under sin livstid. Vid 42 års ålder så vann han det 

första norska nationalmästerskapet i skidor (Sondre Norheim hemsida 2011-09-22). Denna 

norske ”ullgut” som vi visualiserade visade sig finnas endast i begränsad omfattning när vi 

sedan började vår utbildning vid Högskolen i Telemark. Vissa av de vägledare som 

undervisade oss var traditionellt klädda enligt ovanstående stil i motsats till andra som 

använde sig av de senaste kläderna med olika typer av moderna membran. Livliga 

diskussioner ledde fram till olika teorier om varför norrmännen bar kläder av ullmaterial? Ull 

anses ju faktiskt vara det viktigaste textilmaterialtet i norsk historia (Grimstad Klepp, 

Halvorsen Gunnarsen & Risnes 2003, s. 5). Men finns det verkligen en signifikant skillnad 

gällande detta? Eller var det bara så att dessa norska ”ullmänniskor” stack ut mera? En 

anledning till att dessa ”ullmänniskor” endast fanns i begränsad omfattning kan vara att  man 

genom klädval vill visa sin identitet eller tillhörighet en viss subkulturell grupp (Andersson 

2011, s. 14). Vissa drog paralleller till vissa äventyrare och extremskidåkare som klär sig i 

sina föräldrars skidkläder från 1980-talet och på så sätt vill synas mer, bli fotograferad mer 

och eventuellt då lättare få sponsorer. Att hitta ekonomiska sponsorer är en av huvudfrågorna 

för vår tids äventyrare och gör att personfixeringen och det utåtriktade blir mycket viktigt 

(Sandell 2000, s. 224). Det är äventyrarnas eget varumärke som avgör reklamvärdet för 

sponsorföretagen och då också finansierar nästa expedition (Ibid).  

 

När friluftslivet etablerades runt förra sekelskiftet, långt före syntettextiliernas tid, så spelade 

olika äventyrare och upptäckare en viktig roll som förebilder och inspiratörer (Sandell 2000, 
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s. 223).  Exempelvis den norske upptäckaren Fridtjof Nansens färd över Grönland blev 

mycket uppmärksammad (Ibid.). Nansen menade själv att ”enkelt friluftsliv är en stor 

nationalsymbol” (Skuland & Grimstad Klepp 2010, s. 1). Frågan är om dessa stora bedrifter 

av ullbeklädda upptäcksresande för över hundra år sen satte ett stort avtryck i den norska 

nationalandan att norrmännen än i dag bär liknande utrustning för att stärka sin nationella 

identitet? 

 
1.2.1 Perspektiv på utveckling av friluftslivsprodukter 
 
Det anses idag finnas en betydande marknad för kläder och utrustning med koppling till 

friluftsliv. Friluftslivet har blivit en del av en trend och ett mode (Zettersten 2007, s. 28). Den 

norske friluftslivsgurun Lars Monsen tycker det är en expansiv utveckling av 

friluftslivsprodukter och jämför utvecklingen inom friluftslivet med databranchen vad gäller 

ständiga nyheter och förbättringar (Monsen, 2000, s. 116). Utvecklingen har tydligen pågått 

en längre tid, då Björn Tordsson redan 1984 skriver att ”Kläderna anpassade för idrottens 

krav säljs nu som fritidutrustning. Annonsörerna använder ofta beklädnadsfysiologiska 

agument på ett sådant sätt att de undanhåller sanningen utan att gripa till lögnen” (Tordsson & 

Isberg 1984, s. 27). Fält och Weslien (2010, s. 33f) hävdar i sin bok Skogsliv att 

utrustningstillverkare har gjort livet till en lönsam affär då modet dikterar att senaste prylen är 

bäst. Ny utrustning är enligt dem ”oprövad” och menar att det inte handlar om att skaffa det 

senaste.  De anser att ”[…]det beprövade försvinner in i nutidens intensiva 

marknadsföring”(Ibid.). Vidare skriver de att ökad kunskap och erfarenhet om skogsliv gör att 

mindre utrustning behövs och poängterar att det under färden ställs samma kunskapsmässiga 

krav som tidigare (Ibid.). Norska filosofen Arne Naess är innne på samma linje då han med 

friluftsliv menar ett enkelt liv i harmoni med naturen med lite eller ingen utrustning (Skuland 

& Grimstad Klepp 2010, s. 2). 

 

Lars Monsen är inne på samma resonemang och beskriver i Stora vildmarksboken (Monsen 

2006, s. 115) samma fenomen som en form av klädhysteri som breder ut sig. Han anser vidare 

att vid kortare turer behövs varken ull eller Gore-Tex  utan en helt vanlig träningsoverall i 

bomull räcker för att njuta av friluftslivets glädjeämnen vid dessa tillfällen (Ibid. s.115).  
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1.3 Definition av centrala begrepp 
 

Friluftsliv har en likartad definition i Sverige och Norge, men för att kunna särskilja detta från 

begreppet sportifierat friluftsliv som används i texten så presenteras respektive länders 

definitioner av friluftsliv nedan. Först Sverige och Naturvårdsverkets definition: ”Vistelse och 

fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på 

prestation eller tävling” (Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Ds 1999:78, 

s.9.) 

 

Norges Storting har formulerat sin definition enligt följande (Stortingsmedling nr. 39, 2000, s. 

2000-2001). En veg till högare livskvalitet): ”opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden 

med sikte på miljøförandring og naturopplevelse” 

 

Sportifierat friluftsliv beskriver Klas Sandell i Fritidskultur i natur (2000, s. 227), enligt 

följande beskrivning: ”Genom att ta till idrottens välkända teknik med lagindelning, regler, 

tidsmätning, bedömning, utrustingsbestämmelser etc., så görs aktiviteter som havspaddling, 

bergsklättring, telemarksskidåkning och terrängcykling om till tävlingar….” 

 

Jag har även valt att definiera begreppet metaprodukt, då det är ett centralt begrepp rörande 

produktinköp:”Metaprodukt är det som gör en produkt köpvärd utöver själva nyttan. 

Metaprodukten består av fyra delar: Lust, tillgänglighet, inköpsrelation och social identitet. 

Alla de delar som inte går att ta på men som ändå finns där” (Albertsson & Lundqvist 1997, s. 

155). 

 
1.4 Forskningsläge 
 
Forskning som berör produktanvändande och utveckling av friluftslivsprodukter i ett 

komparativt perspektiv mellan Sverige och Norge under så kort perspektiv som senaste 20 

åren inte verkar vara särskilt väl undersökt. Utifrån detta har jag dock kontaktat Sverker 

Sörlin, som är en kunnig idéhistoriker, han har beskrivit skillnader mellan länderna gällande 

längdskidåkning som förvisso är en central idrott inom vinterfriluftsliv.  

 

Forskning gällande mode och kläders utveckling i olika perspektiv finns däremot väl 

publicerat i många böcker och vetenskaplig publikationer t.ex. Sarah Clarke, Marie Braddock 

och Marie O'Mahonys bok Revolutionary Fabrics for Fashion and Design, där de skriver om 

 
 

4



hur nya textilier revolutionerar mode och designindustrin. Vid centrum för modevetenskap på 

Stockholms universitet så har Patrik Steorn disputerat på hur avklädda män i början av 1900-

talet gärna framställdes i miljöer från friluftsliv, bad och idrott (Steorn 2006, s. 1-288). Hans 

nuvarande forskning fokuseras på hur svenskt mode påverkat trender i USA under 1960-talet.  

 

1.4.1 Friluftsliv och kläder som uttrycksmedel 
 
Friluftsliv som utrycksmedel och då framförallt gällande den starkt friluftslivsförankrade 

idrotten ländskidåkning, studerar Sverker Sörlin. Han menar att längdskidåkning har blivit ett 

socialt fenomen där folk ur medelklassen försöker uttrycka sig själva (Hoppe 2011). Man 

försöker stressa av, markera sitt oberoende och visa att man inte är slav under datorerna 

(Ibid.). Genom att ägna sig åt en sport med stark symbolvärde försöker man berätta en historia 

om sig själv och samtidigt knyta an till ett nationellt kulturarv (Ibid.). Sörlin hävdar att 

utövandet av längdskidåkning ger status och han kan se att samma utveckling sker i vårt 

grannland Norge (Ibid.). Den före detta elitskidåkaren Nina Nygaard är inne på samma linje 

och menar att längdskidåkning blivit en statusmätare hos storstadsmänniskor (Lund 2011). 

Hon tar upp begreppet ”geargubbar” och syftar på män över 40 med dyra konsumtionsvanor, 

som gillar prylarna omkring sporten (Ibid.).  

 

Forskning om konsumtionsvanor, sociala och kulturella processer studerar Theresé Andersson 

vid Stockholms Universitets historiska Institution (Andersson 2011). Hennes forskning 

handlar om hur man genom mode och klädval kan förstärka eller dölja sin identitet (Ibid., s 

14). Ett klädval kan även bygga upp nya identiteter och skapa självpresentation eller 

kategorisera andra, enligt Maja Jakobson vid Umeå Universitet (Jacobson 1994, s.17). 

 

Genom att klä sig på ett speciellt sätt kan säga något som sig själv som ålder, kön, social 

status eller tillhörighet till subkulturell grupp inom t.ex. musik eller idrott (Andersson 2011, s. 

15). Gällande sportkläder så ska de framhäva, visa upp rätt delar av kroppen och vara 

elastiska (Petersson 2005, s. 4).  Hur ett plagg är skuret och vilket material det är tillverkat av 

är av stor betydelse för hur kropp och genus framställs (Ibid.). Dessa kläder har därför haft en 

stor betydelse för överskridande av könstereotyper. Nutidens kroppsnära elastiska material 

har omdefinierat de ideala kvinnliga formerna vilket talar för att relationen mellan kropp och 

kläder har omskapats (Ibid.). 
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1.4.2 Kläder och textilier för sport, friluftsliv och vistelse i skog och mark 
 
Ull har ansetts vara det viktigaste textilmaterialet i norsk historia (Grimstad Klepp, Halvorsen 

Gunnarsen & Risnes 2003, s. 5).  Senaste åren har ull som underställsmaterial haft en våldsam 

tillväxt (Ibid s., 21). Gällande diskussionen om vilket material, syntet eller ull som egentligen 

är att föredra vid sport och friluftsliv skriver Grimstad Klepp, Halvorsen Gunnarsen och 

Risnes att vid hård träning med stor svettproduktion så är syntetiskt underställ att föredra, 

gärna i nätmodell (Ibid., s. 70). Även amerikanska forskare tycker att dessa nätunderställ är att 

föredra, i alla fall för träning i kalla miljöer (Gavin 2003, s. 941). Dessa underställ kan 

kombineras med mellanlager i ull eller syntet och ett ytterlager som kan leda bort fukten 

effektivt. Till detta kan tätvävd bomull fungera (Grimstad Klepp, Halvorsen Gunnarsen & 

Risnes 2003, s.70). Bomull är det material som svenska försvaret traditionellt brukat både 

som ytterlager och som underställ (Edholm 1989, s.36). Detta i motsats till norska försvaret 

som enligt Rita Le Bruyn Johansen på företaget Aclima (Intervju 2011-03-02), sedan många 

år använt ullunderställ. Ull som klädmaterial rekommenderas av forskare för aktiviteter med 

låg aktivitet eller omväxlande låg och hög aktivitet (Grimstad Klepp, Halvorsen Gunnarsen & 

Risnes 2003, s.70). Detta råd gäller även för kvinnor då de har en tendens att svettas mindre 

än män (Ibid.). De menar vidare att sportbranchen har tagit ställning för syntetkläder, vilket 

talar för hur mansdominerad denna branch är (Ibid). Sportkläder är ju även det område där 

den tekniska utvecklingen av det kommersiella modet nått längst (Petersson 2005, s.2).  

 
 

1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att jämföra och belysa hur friluftslivsföretag har utvecklats och hur 

utveckling och användande av friluftslivsprodukter skett i Sverige och Norge under senaste 20 

åren samt hur utvecklingen kan tänkas se ut i framtiden. Följande frågor är i fokus för studien: 

 - Hur har den ekonomiska utvecklingen sett ut för företagen?   

- Hur har utvecklingen sett ut för kvinnor?  

- Påverkar moderna äventyrare utvecklingen? 

- Sker utvecklingen mot design mer än funktion?  

- Påverkar en eventuellt rådande sportifiering utvecklingen?  

- Hur påverkar reklam och metaprodukten utvecklingen?  

- Finns skillnader mellan Sverige och Norge rörande detta?  
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2. Metod 
 
Förutom litteraturstudie genomfördes kvalitativa intervjuer med de presenterade företagen 

och de friluftslivskunniga personerna. 

 

2.1 Litteraturstudie 
 

För att undersöka om något tidigare var skrivet i ämnet samt hämta stoff för detta arbete 

användes sökmotorerna Google.se, uppsatser.se, googlescolar.se och biblioteket.se. Här 

genomsöktes den litteratur som berörde friluftsliv, utrustning, kläder och produktutveckling. 

Ett urval gjordes sedan med avseende på litteratur som berörde aktuellt ämne. Även 

friluftsföretagen söktes upp samt även kontaktuppgifter till den svenske äventyraren och 

professorn. Även professorns intervjuer och artiklar i dagspressen samt den referenslitteratur 

som använts söktes upp via dessa sökmotorer.  

 

2.2 Intervjuer 
 
Då ingen tidigare forskning inom det specifika området gick att uppbringa så valdes 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för studien. Kvalitativa intervjuer innebär 

att man utgår från intervjuobjektens egna synsätt och upplevelse av världsbilden (Kvale 2010, 

s. 42). Semistrukturerad intervjuform gav tillfälle att erhålla djupare information genom 

interaktion mellan intervjuare och den intervjuade samt ställa följdfrågor beroende på vilka 

svar som gavs (McDonough & McDonough 1997, s. 183f). Intervjuerna gjordes både via 

telefon, mail och personligen om tillfälle gavs. Frågorna som först testades i en 

pilotundersökning på två friluftslivsintresserade av vartdera könet genomgick en smärre 

omarbetning innan kontakt försökte etableras med valda intervjuobjekt för huvudstudien. 

Frågorna utformades så att inte ja eller nej svar kunde ges utan gav tillfälle till utveckling av 

ståndpunkter (se bilaga 2-6).  

 

2.3 Urval 
 

Urvalet för de kvalitativa intervjuerna gjordes utifrån vilka som ville deltaga i studien, d.v.s. 

det var bara tre stycken av företagen som hade tid och lust att ingå i undersökningen. Av 

övriga sakkunniga gjordes urvalet baserat på råd från handledare samt egna efterforskningar 

och förfrågningar efter norska respektive svenska manliga och kvinnliga friluftslivsprofiler 
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och andra med nära koppling till nordiskt friluftsliv. Förfrågan om intervju skickades till 

samtliga tolv stycken (Haglöfs, Fjällräven, Aclima, Bergans, Norröna, Sverker Sörlin, Fredrik 

Sträng, Ola Skinnarmo, Renata Chlumska, Cecilie Skoog, Lars Monsen och Björn Tordsson).  

Urvalet har sedan skett med avseende på vilka som det har kunnat etableras kontakt med. De 

som intervjuades var:  

 

Sverige 

 Haglöfs, (Sara Skogsberg Cuadras) 

 Äventyrare, (Fredrik Sträng) 

 Professor inom idéhistoria och miljöhistoria, (Sverker Sörlin) 

 Fenix Outdoor Group och Svenska försvarsmakten,  (Johan Skullman) 

 

Norge 

 Bergans, (Terje Holden) 

 Aclima, (Rita Le Bruyn Johansen) 

 Högskolan i Telemark, (Björn Tordsson) 

 

 

2.3.1 Presentation av intervjuföretag och personer 
 
 
Haglöfs (Sara Skogsberg Cuadras) 

 
Haglöfs började med ryggsäckstillverkning i liten skala år 1914 från Torsång i Dalarna. Sen 

dess har Haglöfs växt till en av världens ledande leverantörer av Technical Outdoor. De 

marknadsför över 500 produkter inom tre affärsområden Clothing, Footwear och Hardware. 

Idag är Haglöfs Nordens största leverantör av outdoorprodukter (Haglöfs hemsida 2010-09-

20). 

 

Haglöfs marknad har vidgats, från Rättvik och Sveg till hela Skandinavien, Europa och Japan. 

År 2010 införlivades Haglöfs i Asics koncernen och omsätter idag ca 590 MSEK, för 20 år 

sen låg omsättningen på ca 15MSEK enligt Sara Skogsberg Cuadras som är Haglöfs PR & 

Media Manager. Hon har rådfrågat övriga sakkunniga inom Haglöfs vid frågor som inte hon 

direkt kunnat svara på. I följande text kommer informationen från henne endast benämnas 

som generell information från Haglöfs.  
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Bergans (Terje Holden)  

 
Det norska märket Bergans startade 1908 med Ole F. Bergans som då patenterade sin första 

ryggsäck med mes. Ryggsäckarna som följde har används av bl.a. både Roald Amundsen och 

Robert F. Scott på Sydpolen men även av höghöjdsklättrare som Edmund Hillary och Tenzing 

Norgay 1953. Under årens lopp har Bergans haft allt från knivar, skidbindningar till olika 

former av fiskeutrustning i sitt sortiment. Under sin livstid (1876-1956) så gjorde Ole Bergans 

45 olika uppfinningar som han tog patent på. Nu tillverkar Bergans kläder, ryggsäckar, 

liggunderlag, sovsäckar och även kanoter. De sponsrar fortfarande expeditioner runt om i 

världen bl.a. Cecilie Skoogs expedition där hon korsade hela Antarktis. Sen år 2000 har 

Bergans levererat militära kläder för specialstyrkor i Asien, Europa och USA. (Bergans 

hemsida 2010-09-22). Terje Holden som intervjuades är produktchef på Bergans och i 

efterföljande text kommer hans åsikter benämnas som Bergans åsikter. 

 

Aclima (Rita Le Bruyn Johansen)  

 
Aclima är ett norskt märke som etablerade sig tidigt under 1920-talet. Märket har under åren 

haft flera namn som Akla, Tuna och Dovre men har på senaste åren figurerat under namnet 

Aclima. Aclima producerar ullprodukter för sport och har även norska och svenska 

försvarsmakten som kunder. Funktion är ett nyckelord för Aclima och har den sista tiden 

kombinerat detta med ny design. Produktionen sker fortfarande på plats i Norge i byn 

Kröderen vid foten av Norefjäll ca en och halv timme från Oslo. Under senaste året har 

Aclima erhållit pris för både årets produkt av Utemagasinet i Sverige samt Scaninavian 

outdoor award (S.O.G) för sina nya ullnätsunderställ. Aclima sponsrar flera äventyrare som 

t.ex. Ola Skinnarmo och svensk-norska konstellationen ”Baffin babes”. Den senare består av 

två svenska respektive två norska tjejer som under 80 dagar i de tuffa arktiska förhållandena 

runt Baffin island öster om Kanada, skidade 180 mil på packisen för att till sist nå fram till 

den avlägsna byn Pond Inlet. (Aclima hemsida 2011-03-02). Kontakt etablerades med Rita Le 

Bruyn Johansen som är försäljningschef, kontaktperson för försvarsmateriel samt gift med 

VD:n och styrelseordföranden Jan E. Johansen. I följande text kommer informationen från 

Rita Le Bruyn Johansen benämnas som generell information från Aclima.  
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Fredrik Sträng  

 

Fredrik Sträng är född 1977 och är en av Sveriges mest kända äventyrare i nuläget. Han blev 

2007 utsett till årets äventyrare tillsammans med Renata Chlumska. Tidigare har han innehaft 

världsrekordet i klättring av ”seven summits”, vilket han genomförde på mindre än  sju 

månader. Han är den svensk som tillsammans med Göran Kropp bestigit flest + 8000m toppar 

och han försörjer sig på att skriva böcker och hålla föredrag om sina expeditioner. År 2008 

deltog han i den tragiska bestigningen av K2 som krävde 11 människors liv.(Sträng hemsida 

2010-11-18). I följande text kommer Fredrik Sträng  endast benämnas som ”Äventyraren”.  

 

 

Sverker Sörlin 

 
Sverker Sörlin är född 1956 och har tidigare tränat längdskidåkning på elitnivå. År 1988 

disputerade han inom idéhistoria och utnämndes sedemera till professor 1993. Sedan 2007 är 

han verksam som professor inom miljöhistoria. Han har skrivit 28 böcker som bland annat 

berör miljö, skogshistoria och friluftsliv. (Sörlin 2011-02-09).  Hädanefter kommer Sverker 

Sörlin refereras till som ”Professorn”.  

 

 

Johan Skullman 

 
Johan Skullman är major och tidigare anställd vid svenska försvaret där han haft roller som 

bla överlevnadsinstruktör, helikopterkoordinator och systemföreträdare för personlig 

beklädnad och skyddsutrustning. Nu jobbar han som strategisk rådgivare och 

produktspecialist inom Fenix outdoor group som innefattar Fjällräven, Tierra, Primus, 

Hanwag, Brunton och Naturkompaniet, Hestrahandsken, Aclima och PUVAB. Han driver 

även ett eget företag som heter JOS eXperience AB och profilerar sig som ”Supreme Outdoor 

Specialist”. Utöver detta blev han världsmästare 2009 i Patrol Field Endurance men tävlar 

även i bergsmaraton, längdskidåkning, multisport och orientering. Som författare har han 

skrivit flera böcker, t.ex.. Vintersoldat (1997). Han har utfört flera expeditioner på skidor, 

med kajak och till fots. År 2010 fick han tillsammans med Anders Angerbjörn och Anders 

Tysk utmärkelsen guldräv av Fjällräven AB.(Skullman 2011-03-07).  I följande text kommer 

han att benämnas som ”Produktspecialisten”.  
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Björn Tordsson 

 

Björn Tordsson är disputerad norsk-svenska forskare och verksam vid  högskolan i Telemark 

där han är ansvarig för friluftslivsutbildningen. Senaste tio åren har han över tolv stycken 

publicerade artiklar inom området friluftsliv och har tidigare skrivet flera böcker inom 

området. Hans kompetensområde sträcker sig från friluftslivet fenomenologi, samhälle och 

pedagogik till naturupplevelse och naturförståelse. (Högskolan i Telemark 2010-11-20). I 

texten kommer Björn Tordsson att benämnas som ”Friluftslivsansvarige”. 

 

 

2.4 Genomförande 
 

2.4.1 Pilotundersökning 
 
En pilotintervju gjordes på två stycken friluftslivsintresserade personer som sedan barnsben 

växt upp med lappländskt traditionellt friluftsliv. Den ena har valt ett mer sportifierat 

friluftsliv, eller som han själv uttrycker det ”naturen ger träning och tävling en ny dimension 

som inte kan upplevas på andra ställen ”. Han har varit en av Sveriges bästa extremskidåkare 

och har rötterna i trakterna runt Kiruna och Abisko. Vinterfriluftsliv bedriver han helst i 

fjällen runt Riksgränsen och gör toppturer på båda sidor om svensk-norska gränsen. Han har 

också spenderat flera säsonger utomlands t.ex. i Kanada och Schweiz där han har tävlat och 

varit ”modell” för diverse skidtidningar.  Sommartid fjällvandrar han och klippklättrar samt 

cyklar mountainbike och har bl.a. tävlat i Finnmarksturen, som är en av nordens största 

mountainbike lopp.  

  

Den andre, en kvinnlig friluftsentusiast har tidigare mest bedrivit ett aktivt friluftsliv utan 

större krav på tävlingsprestation. Hon säger själv ”Jag bedriver nog en mera traditionell 

kontemplativ variant av friluftsliv […].” 

 

Vintertid går hon helst på turskidor antingen mellan stugor eller med tält. Sommartid är det 

klassisk fjällvandring med inlägg av toppbestigningar från ett etablerat basläger som 

framförallt bedrivs. Dock har hon nyligen börjat sportifiera sitt friluftsliv och kommer under 
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2011 att delta i tävlingen Björkliden Arctic Marathon (BAMM) som är en tvådagars 

orienteringstävling i fjällmiljö där all packning bärs av utövarna själva under loppet.  

 

Dessa två intervjuobjekt valdes med omsorg just på grund av sina olika sätt att bedriva 

friluftsliv.  Pilotstudien gjorde att vissa frågor ändrade sin karaktär och en fråga lades till.  

 

2.4.2 Genomförande av intervjuer 
 
Som intervjuform användes semistrukterade intervjuer där samtliga tolv intervjuobjekt 

kontaktades via telefon och mail för att antingen bestämma tidpunkt för intervju via telefon, 

mail eller personliga möten. I detta läge fick också intervjuobjekten tillfälle att avböja 

intervju, vilket tyvärr flera också gjorde. Kvarvarande sju intervjupersoner intervjuades och 

för efterföljande kompletteringar och förtydligade användes mailkorrespondens som metod. 

Då vissa intervjuer skedde t.ex. efter förläsningar av intervjupersonen så kan det funnits en 

risk för visst ointresse på grund av många störande element i omgivnngen. I vissa fall så 

utvecklades intervjufrågorna något om respondenten hade insikt i ämnen som andra ej hade, 

t.ex. gällande försvarsmaterial, omsättningsresultat eller dylikt.  

 

2.4.3 Genomförande av litteraturstudie 
 
Sökmotorerna uppsatser.se, biblioteket.se, google.se och google scolar.se söktes igenom med 

relevanta sökord kopplade till friluftsliv, kläder, produktutveckling, friluftslilvsföretag och 

nyckelpersoner inom friluftslivsområdet (se bilaga 1). Sökningarna förfinades i vissa fall för 

att sortera ut lämpliga träffar. En stor del av uppsökt material lästes ändå igenom för att få så 

stor insikt i detta gränsöverskridande ämne som möjligt.  

 

 
2.5 Databearbetning 
 
Skriftliga anteckningar, databearbetning och transkribering gjordes i direkt anslutning till 

personliga intervjuerna samt då svar erhållits för de frågor som skickats iväg via mail. Detta 

för att inte några viktiga observationer skulle falla bort och för att renskriva citat och andra av 

intervjupersonerna, personliga vinklingar av svaren. Vid de personliga intervjuerna så skedde 

ingen inspelning av samtalet utan skriftliga anteckningar fördes på så detaljerat sätt som 

möjligt. Transkriberingen skedde även den detaljerat på flera nivåer. Svaren sammanfattades, 
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så många ord som möjligt skrevs ned och även pauser mellan ord noterades.  Erhållen 

information sammanfattas i resultatdelen systematiskt med avseende på tema.  

 
2.6 Reliabilitet och validitet 
 

Trots några språkförbistringar vid intervjuer med de norska intervjupersonerna, engagemang 

från vissa intervjurobjekt samt att vissa frågor kompletterats via mail andra via telefon och 

vissa personligen, anses att god reliabilitet uppnåtts vid denna studie. Reliabilitet innebär att 

mätinstrumentet skall ge tillförlitliga resultat och att man då genomfört sina mätningar på ett 

korrekt sätt (Körner, Ek och Berg 1984, s. 15) 

 

Validiteten i studien anser jag vara relativt god då ett brett spektrum med olika personer med 

nära koppling till svenskt och norskt friluftsliv intervjuats och att detta material kompletterats 

med litteraturstudie. Validitet innebär att man ska undersöka det man avser undersöka, med 

andra ord skall alltså mätinstrumentet mäta det man avser mäta (Ibid). En högre validitet hade 

kunnat uppnås om intervjuobjektens profiler bättre kunnats matchas från respektive land. En 

önskan hade varit att kunna hitta så exakta norska respektiva svenska motsvarigheter som 

möjligt och då kunnat jämföra två äventyrare av varje kön från respektive land samt intevjuat 

även Harald Ostbye vid norska försvarets vinterskole. Detta har dock inte realiserats trots 

ihärdiga försök att nå Norges motsvarigheter till de svenska.   

 

2.7 Etiska överväganden 
 
Vid etablering av kontakt med de tolv presumtiva intervjuobjekten så avböjde tyvärr flertalet 

på grund av företagspolicy, tidsbrist eller andra, mer oklara anledningar. Kvarvarande sju 

intervjupersoner blev väl informerade om namngivningen och godtog att de kunde publiceras 

med namn och titel i arbetet.  
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3. Resultat 
 
Nedan presenteras resultatet av intervjumaterialet och litteratursökningen kategoriserat för 

olika områden som berörts under intervjuerna.  Tanken är att försöka få ett systematiskt 

sammanfattande flöde av de resultat som erhållits vid intervjuerna.  

 

Jag har valt att föra samman allt material i temaform och försökt klargöra resultatet med hjälp 

av citat och hänvisningar till norska respektive svenska informationskällor.  

 

3.1 Resultat av intervjumaterialet 
 
3.1.1 Grundande av friluftslivsföretag och deras ekonomiska utveckling 
 
Både Bergans och Haglöfs har startat upp sin produktion av friluftslivsprodukter med 

ryggsäckstillverkning. Enligt Haglöfs började de redan 1914 sälja ryggsäckar för att ”[…] 

skogbrukare behövde något smart att bära sina verktyg i” (Haglöfs 2010-09-20). 

 

Haglöfs formulerade sin nuvarande affärside´1988 och har sedan år 2000  haft en årlig ökning 

på ca 18 procent. Haglöfs omsatte år 2010 590 miljoner svenska kronor. (Ibid.). Bergans 

började även de med ryggsäckar anpassade för funktionellt bruk, vilket sedan starten 1908 

varit ett stort segment i deras kollektioner. Mellan 1990 till ca år 2000 så stod utvecklingen 

stilla hos Bergans. Från 2001 fram till 2010 har de ökat sin omsättning med ca 40-50 procent 

per år. Bergans omsätter nu ca 460 miljoner norska kronor per år (ca 575 miljoner svenska 

kronor).  

 

3.1.2 Utveckling över tid med avseende på produkter utvecklade för kvinnor  
 
Varken Haglöfs eller Aclima hade något större utbud av produkter för kvinnor 1990. Haglöfs 

tycker att utvecklingen gått alldeles för sakta inom detta område, men ändå klart framåt. I 

framtiden tror både Haglöfs och Bergans att kvinnor och män kommer att ha samma utbud. 

Aclima tror inte att kvinnor i framtiden kommer ha samma utbud som männen, men kvinnor 

kommer i alla fall ha större utbud än det som finns för barn. Gällande Haglöfs framtida 

utveckling så kommer fokus att ligga på både hållbarhet och produktutveckling för just 

kvinnor.  
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Trots att Bergans 1999 var ett av de första företagen att producera ryggsäckar för kvinnor tror 

de att framtidens utveckling kommer ha ett mer miljömässigt och ekologisk fokus. 

Produktspecialisten tycker att utveckling gått både upp och ner och att mode, status och 

samhällsklasser har varit viktigare faktorer. Den viktigaste utvecklingen tycker han har 

handlat om att värdera unisex, det vill säga kläder som kan bäras av båda könen, kontra 

genusinriktad design.  Han tror att kvinnor och män kommer att ha samma utbud av 

friluftslivsprodukter i framtiden men påpekar att det lika mycket gäller skillnader i 

kroppsbyggnad och inte enbart en fråga om könsskillnad. Äventyraren säger att det har varit 

stort fokus på kvinnor sen 1990 och nämner att det nuförtiden till och med  finns företag som 

enbart fokuserar på friluftskläder för kvinnor, t.ex. norska märket Kari Traa.  

 

3.1.3 Moderna äventyrares roll för utvecklingen av friluftslivsprodukter 
 
För Haglöfs utveckling så spelar deras ”vänner”, det vill säga de som sponsras av företaget, 

en mycket viktig roll. Men Haglöfs poängterar att produktutvecklingen sker för andra 

människor ”Vår kärnmålgrupp är människor som investerar i ett aktivt uteliv”. Bergans svarar 

att moderna äventyrare mest påverkar tekniska lösningar samt är en stor del av 

marknadsföringen. Slitage är sådant som testas av norska folket i allmänhet vilket är deras 

bästa kvalitetstest. Aclima säger att, ”Vi tar friluftsfolk på alvor”. Oavsett om det är deras 

sponsrade professionella användare eller vanliga friluftsmänniskor, och vill inte gå närmare in 

på t.ex. Baffin babes roll i framtagandet av deras nya prisbelönta ullnäts underställ.  

 

Äventyraren anser själv att han i liten utsträckning ger feedback för smarta detaljlösningar 

och andra idéer för produktutveckling. Produktspecialisten berättar att Fjällräven och Fenix 

outdoor group inte har samma upplägg som resterande friluftslivsföretag och har istället 

anställt en tidigare systemföreträdare för svenskt militärt materiel som produktspecialist och 

strategisk rådgivare. Produktspecialistens uppgifter är att medverka till funktionell design och 

utföra produkttestning i fält. Han tycker att han i jämförelse med sin roll inom försvarsmakten 

fortfarande utgår från ett brukarperspektiv med inriktning mot ”ändamålsenliga och 

fungerande systemlösningar”, trots att det civila utelivet är lite mer komplicerat.  

 
3.1.4 Friluftslivskläders utveckling mot design mer än funktionalitet 
 

Bergans, Aclima och Haglöfs hävdar att funktion är deras ledord. Haglöfs produktutveckling 

sker aldrig på bekostnad av funktionalitet och teknikalitet.  Men de tillägger att nya färger, 
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fickor och passform ändras från år till år. Bergans tillägger att det finns andra företag i 

branschen som gör produkter som enbart inriktar sig mot mode utan krav på funktionalitet. 

Aclima poängterar även de att funktion och användarnas krav var det viktigaste i början av 

deras produktion, men under senaste tiden har de ”begynt att kombinera dette med inspill fra 

gode designere for å lage de mest moderne produktene på markedet” 

 

Aclima säger att ”fashion” i framtiden kommer påverka produkterna till viss grad. Men de 

seriösa leverentörerna kommer aldrig att låta detta ske på bekostnad av ”gode 

bruksegenskaper og god passform”. Aclima hänvisar också till norska tv programmet ”Ingen 

Grenser” där Lars Monsen går på tur i Nordkalotten med en samling handikappade, och 

Aclima ser detta som ett bevis på att ”[…]nesten ”alle” kan gjøre slikt, uten fancy utstyr, bare 

gode produkter.”  

 

Äventyraren tycker att branschen består av olika företag som både gör funktionella och mer 

trendiga ofunktionella plagg. Han tycker att det nästan finns för många outdoorföretag på 

marknaden, men tillägger att produkterna med fördel är både funktionella och snygga. 

Produktspecialisten är inne på samma linje och tror att skillnader mellan låg och hög kvalitet 

liksom funktionalitet kommer att kvarstå även i framtiden, men tillägger att det just nu är ett 

stort fokus på  mode och färger. Han tycker dock att hållbarhetsaspekten bör prioriteras och 

menar att ”I framtiden blir det dock viktigt att svänga om inställningen från dagens slit å 

släng-mode till tydligare funktionell design om vi vill medverka till att utveckla hållbara 

friluftslivsprodukter[…]”.  

 

Professorn tror på differentiering vilket skulle öppna för fler nischer, kundsegment och större 

variation. Han ser mode som en av flera dimensioner. Att mode är en viktig faktor i 

utvecklingen av friluftskläder kontinentalt sett konstateras av modechefen Daniel Lindström, 

på dagstidningen Metro. Lindström beskriver där märket Monclers vårkollektion som ”[…] 

väldigt färgsprakande funktionskläder med ett modernt uttryck”(Lindström 2011, s. 20). 

 
3.1.5 Sportifieringens påverkan på produktutvecklingen och friluftslivet 
 
Haglöfs, Aclima och Professorn är eniga om att friluftslivet går mot en sportifiering. Haglöfs 

säger att ”Outdoor breddas mer mot sporten och Outdoor tar andelar av sporten”. De vill att 

deras målgrupp ska breddas och försöker ta marknadsandelar av sportföretagen bland annat 

genom sitt trailrunning sortiment och intensekoncept, som är en ”klädlinje som passar bäst om 
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du tänkt dig att ta i lite extra och svettas lite mer”. De högpulsaktiviteter som Haglöfs nämner 

i detta sammanhang är t.ex. orientering, bergsmaraton och multisport. Det vill säga aktiviteter 

som ställer högre krav på plaggets förmåga att ventilera ut överskottsvärme och fukt från 

kroppsytan. Bergans tycker sig dock vara ett mer  renodlat ”outdoor brand”, och de säger att 

för idrott och träning får ”Craft och Swix köra sitt race utan inverkan från oss”. 

 

 Aclima tycker liksom Haglöfs att det är en positiv trend och välkomnar utvecklingen som de 

tror kommer att förstärkas över tid då folk är mer ”opptatt av å vaere ute og ha det bra, enn 

tidigare” som Aclima formulerar det. Professorn bekräftar utvecklingen men ogillar om 

sportifieringen ”skapar barriärer (i form av kostnader, modekrav, stilriktighet etc.) för inträde 

i sport och friluftsliv.” Produktspecialisten är inte riktigt övertygad om sportifieringens 

påverkan på friluftslivet och hänvisar till att ”friluftsmodet idag är mer vardagsmode än på 

länge”. Produktutveckling generellt tycker han främjas av olika tillämpningar som ”Lättvikt 

och tungvikt, Hitech och Lowtech, Newtech och oldtech”. 

  

Att sportifieringen skulle kunna innebära ett fjärmande från naturen som framförs i boken 

Friluftslivshistoria Från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik (Sandell & 

Sörlin, 2008, s. 180), håller varken Bergans, Aclima, Haglöfs eller Produktspecialisten med 

om. Bergans anser att det viktigaste är att man är ute i naturen överhuvudtaget och eftersom 

alla inte kan träna så finns det alltid en stor målgrupp kvar utanför idrottens värld. Bergans 

hänvisar till att friluftslivet i Norge fortfarande är en stor aktör vid sidan om idrotten och 

menar att detta bekräftas av DNT:s (Den Norske Turistforening) stora expansion under 

senaste åren. Samma åsikt har Haglöfs då de anser att ”Vi hjälper, sportmänniskorna, att ta sig 

ut i naturen, men vi tappar inte dem som redan finns där”. 

 

 Produktspecialisten håller med och han säger sig tävla i orientering, längdskidor och 

multisport med samma glädje och upplevelse som han plockar svamp med sina barn. Tvärtom 

tror han att ”mångfalden i utelivet berikar och motiverar från den ena aktiviteten till den andra 

och vice versa!”. 

 

På frågan om de tycker att naturupplevelsen får stå tillbaka för utrustning, anordningar och 

aktiviteter (Sandell och Sörlin 2008, s. 179), anser varken Bergans, Haglöfs eller 

Produktspecialisten och har nästan identiskt åsikt om detta. Bergans säger att ”Bra utrustning 

ger en större naturupplevelse”. Haglöfs säger att ” Utrustningen skall förenkla och förhöja 
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upplevelsen” och att ”Det skall bli enklare och lättare och roligare att vara ute i naturen med 

bra utrustning”.  

 

Produktpecialisten tycker att det viktigaste är att människor kommer ut i naturen för att 

upptäcka mjuka värden som harmoni och stillhet. Det måste ju vara bättre än att avstå menar 

han. Aclima säger att även om det skulle vara på det sättet tror de att ”befolkningen allikevel 

totalt tjener på det”. 

 

3.1.6 Reklam för friluftslivsprodukter och metaproduktinverkan på inköp 
 
Haglöfs är ensamt bland de intervjuade företagen om att ha en ”concept store” De säger själva 

att de hellre ser butiken som en ”annons för vårt varumärke än en ren butik”. ”Haglöfs Brand 

Store ska fungera som en mötesplats för friluftsintresserade där man kan ta en kopp kaffe, 

inpireras till nya friluftsäventyr både genom litteraturen i biblioteket, den kunnige personalen 

i butiken och genom att få chansen att klämma och känna på Haglöfs hela sortiment.”. 

 

 Både Bergans och Haglöfs har även ”outlet” butiker som de i motsats till ovanstående syfte, 

enbart ser som ett sätt att sälja ut gamla konfektioner. Rörande metaprodukten (se sid 4) så 

anser Äventyraren, Professorn och Produktspecialisten att det har stor eller mycket betydelse. 

Professorn utvecklar detta vidare och säger att ”[…] det handlar om identitetsformering 

genom konsumtion, ett stort tema i forskningen.  

 

Produktspecialisten tycker att det är en ”positiv arena” och att friluftsliv är en ”cool och sund 

livsstil”. Bergans hänvisar till att de har en ”historisk kvalitetsstämpel” vilket gör att 

ungdomar köper Bergans produkter för att de använt produkterna sen barnsben och för att 

deras föräldrar har gjort detsamma. De säger dock att deras nu, bredare kollektioner ger högre 

status och identitet. Aclima tror också att identitet är en av de starkaste drivkrafterna medan 

Haglöfs nöjer sig med att konstatera att ”Det är status att identifiera sig med outdoor”. 

 

Samtliga intervjuade är överens om att friluftslivsreklamen har utvecklats från att sälja 

produkter till att sälja livsstilar. Bergans tycker det är förenligt och påverkar inte deras 

produktutveckling. Produktpecialisten anser att en livsstil är mer tilltalande då den ger större 

”benägenhet att dela med sig av erfarenheter och upplevelser”. Äventyraren håller med och 
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tar upp begreppet ”altruistisk egoism”. Han förklarar vidare att ”Det spelar ingen roll om 

företagen har egen nytta av sin oegennytta!”. 

 

Aclima säger att det är en bra utveckling att det är ”[...] trendy å vaere ute i naturen, det er jo 

megabra og gir masse gode effekter”. 

 

3.1.7 Skillnader mellan Sverige och Norge med avseende på tillverkning och 
användande av friluftslivsprodukter  
 

Äventyraren som säger sig känna och umgås med flertalet norska äventyrare anser, trots att 

det ej finns statistiska belägg, att ”Norrmännen använder i högre grad ullkläder och även är 

generellt mer friluftsaktiva än svenskarna”. Svenskar är, tillägger han, mer av ”mycket vilja 

men lite action”. Aclima anser att det hittills funnits en skillnad där norrmännen i högre grad 

klär dig enligt rätta principer jämfört med svenskarna. Professorn säger att en skillnad som 

han kan se är att ”Det traditionella är lite smartare och snyggare i Norge än i Sverige”.  

 

Bergans och Friluftslivsansvarige vid norska högskolan tar upp ett nationalistiskt perspektiv 

där det eventuellt tidigare har funnits en prevalens för inköp av inhemska produkter vilket kan 

ha gett en viss skillnad i produktanvändande. Norge har enligt Bergans haft flera inhemska 

producenter av ullprodukter vilket kan ha gett denna skillnad. Friluftslivsansvarige tillägger 

att i Norge så har man i reklamen för ullkläder försökt knyta vissa produktnamn till de stora 

polarhjältarna vid förra sekelskiftet, men vill inte dra några högre nationalistiska växlar på 

detta. Professorn tycker att ”[…] normbildningen kring friluftsliv är starkare i Norge än i 

Sverige och att vara, ute, är högre värderat[…] det påminner om det högtidliga i andra 

nationella riter i Norge, medan vi i Sverige har ett ambivalent, rentav ängsligt förhållande till 

det nationella […]” avslutar Professorn. 

 

Både Friluftslivsansvarige och Haglöfs hänvisar till den ökade globaliseringen av marknaden 

vilket gör att nationella gränser och eventuella skillnader suddas ut. Produktspecialisten är till 

en början en smula ambivalent i frågan men bestämmer sig till slut för att det är en ”kraftfull 

myt” att det är eller skulle ha varit någon skillnad mellan Norge och Sverige. Han tillägger att 

det är ”Smått fascinerande vad rykten och myter kan sätta sig som mer eller mindre 

vedertagna sanningar!”. 
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Gällande skillnader i användning av militär materiel så hävdar Produktspecialisten att både 

Norge och Sverige använder sig av ull i sin försvarsmateriel. De skillnader som finns skulle 

snarare vara beroende på andra variabler än optimalt materialval såsom respektive lands 

ekonomi, arbetsmiljölagstiftning etc. Han tillägger att det aldrig är en fråga om val mellan 

syntet eller naturmaterial utan istället materialkombinationer för att uppnå ”systemoptimering 

beroende på miljö, årstid och uppgift”.  

 

Både Produktspecialisten och Bergans tillägger att den norske konsumenten är mycket mer 

köpstark än den svenske vilket gör att norrmännen i högre grad köper årets färg på dunjackan, 

vilket de menar skulle kunna vara på grund av en nationalekonomisk skillnad mellan Sverige 

och Norge.  

 
3.1.8 Utvecklingsfaktorer för framtidens friluftslivsprodukter och hur kommer 
friluftslivet att se ut i framtiden 
 
På frågan vad som är den största drivande faktorn för utveckling av friluftslivsprodukter 

svarar Haglöfs, Bergans och Produktspecialisten likartat med begrepp som kvalitet, glädje, 

vilja vara ute i naturen, ha kul och att må bra. Produktspecialisten tillägger att för vissa kan 

enbart pengar vara en stor drivkraft. Äventyraren drar detta längre och anser att ekonomiska 

intressen är den största drivkraften.  

Gällande om friluftslivsprodukter i framtiden kommer att saluföras av samma företag som 

inom idrottsvärlden svarar Haglöfs och Bergans att de inte tror på en sådan utveckling. 

Bergans tillägger att ”Det är två olika typer av människor det handlar om”.  

 

Produktspecialisten tror att det finns en affärsmässig del som kan leda åt det hållet men är 

övertygat om att det alltid kommer att finnas aktörer inom bägge sektorerna. Aclima håller 

med om detta och nämner att det alltid kommer att finnas specialprodukter för t.ex. jakt och 

fiske. Äventyraren och Professorn tror mera på en utveckling mot sportifiering. Vidare 

hänvisar Äventyraren till andra märken utanför norden och Europa, som t.ex. det amerikanska 

klädmärket North Face som han anser redan etablerat sig inom bägge sektorerna. Professorn 

är mer försiktig och tror att gränser suddas ut men att en fortlöpande differentiering sker 

parallellt.  

 

I framtiden tror samtliga aktörer och sakkunniga att hållbarhet, miljö och klimat kommer att 

dominera produktutvecklingen. Äventyraren tillägger att ”Fair trade” kommer mer och mer. 
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Både Bergans och Haglöfs tror på förbättrade kollektioner för kvinnor medan Äventyraren 

tror på mer produkter exakt utvecklade för personlig prägel. Produktspecialisten är inne på 

samma linje och tillägger också att det inte enbart handlar om kön. Äventyraren tror på ännu 

smalare användningsområde för friluftsprodukterna, en utveckling som Produktspecialisten 

inte tycker är önskvärd men möjlig. Produktspecialisten i motsats till Haglöfs tror på få 

genombrott  inom  konfektion och materialteknik  framöver. Han säger också att ”Jag anser 

det nödvändigt att i framtiden studera hållbarhetsaspekter kontra slit å släng-konsumtion.  

 

Äventyraren ser en fara med en snabb utveckling och menar att företagen inte får tappa 

visionen i sin verksamhet och säger att ”Hjärta måste finnas kvar i verksamheten”. Finns inte 

detta kommer märket att sluta existera menar han.   

 

Det förslag som fanns i Sverige för ca 30 år sen att både friluftsliv och idrott skulle innefattas 

i idrottsbegreppet tror ingen förutom Äventyraren på, som hoppas på en sådan utveckling på 

grund av att det inom idrotten finns större ekonomiska medel för utveckling. 

Produktspecialisten känner ingen sådan oro då han tycker det är en sådan ”[…] positiv trend 

kring friluftslivsarenan just nu”. 

 

Professorn tror även här på en differentiering och att fler och fler specialnischer snarare än en 

sammansmältning. Han tillägger att detta visserligen gör att gränserna upplöses härigenom. 

Bergans tillägger att Den norske turistföreningen (DNT) är större än på länge vilket påvisar 

att friluftslivet är djupt rotat i Norge och de ser därför inga sådana tendenser.  

 
 
 
4. Diskussion 
 

Syftet med studien är att jämföra och belysa hur friluftslivsföretag har utvecklats och hur 

utveckling och användande av friluftslivsprodukter skett i Sverige och Norge under senaste 20 

åren samt hur utvecklingen kan tänkas se ut i framtiden.  Frågeställningar som varit i fokus är: 

- Hur har den ekonomiska utvecklingen sett ut för företagen? 

- Hur har utvecklingen sett ut för kvinnor?  

- Påverkar moderna äventyrare utvecklingen? 

- Sker utvecklingen mot design mer än funktion?  
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- Påverkar en eventuellt rådande sportifiering utvecklingen?  

- Hur påverkar reklam och metaprodukten utvecklingen?  

- Finns skillnader mellan Sverige och Norge rörande detta?  

 
4.1 Ekonomiska utvecklingen senaste 20 åren 
 

Den positiva trend som Produktspecialisten anser ligger kring friluftslivsarenan måste anses 

som något modest beskrivning av den enorma expansion som skett runt friluftslivprodukters 

utveckling senaste 20 åren. Haglöfs årliga tillväxt på 18 procent senaste 10 åren och Bergans 

49-50 procent ökning i omsättning sen 2001 är klara indikationer på detta. Lars Monsen 

jämför till och med den snabba utvecklingen gällande förbättringar och nyheter inom 

friluftslivet med utvecklingen inom databranschen (Monsen 2000, s. 116).   

 

4.2 Skillnader i användande av friluftslivsprodukter 
 

Angående skillnader i användande av friluftslilvsprodukter så kan det enligt Äventyraren, 

Aclima och Professorn finnas en skillnad. Att det tidigare har funnits en kulturell skillnad där 

man i Norge sammankopplar sin nationalidentitet med friluftsliv i större utsträckning än i 

Sverige tror Friluftslivsansvarige, Professorn och Bergans. Friluftslivsansvarige menar att i 

reklamen för framförallt ullkläder i Norge så har man försökt knyta vissa produktnamn till ”de 

stora polarhjältarna vid förra sekelskiftet”. Den svensk-norska unionen upplöstes ju som 

bekant först vid Karlstadskonferensen 1905 och då Norge var och fortfarande är en relativt 

ung nation kan dessa polarhjältar ha varit viktiga i stärkandet av den norska nationalandan. 

Detta skulle då kunna skapat en viss diskrepans mellan länderna. Professorn utalar sig i en 

intervju i Dagens Nyheter och går där så långt som att säga att den starkt 

friluftslivsförankrade sporten längdskidåkningen i Norge är en ”medveten kultur som 

etableras som folklig norm” under 1930-1940-talet (Hoppe, 2011). Om denna normbildning 

verkligen existerar idag och även gäller övrigt friluftsliv i Norge kan detta ha gjort att 

norrmännen har större kunskap om vilken typ av produkter som är bäst för deras omväxlande 

klimat. 

 

Aclima är övertygade om att det är klimatet i Norge som ökat kunskapen och medvetenheten 

om friluftslivsbeklädnad och anser att norrmännen i stort klär sig i mer funktionella plagg än 

övriga nordbor. 
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Gällande försvarsmaktens användande av produkter för ett liv i naturen i Sverige och Norge, 

så har det svenska försvaret tidigare använt underkläder och skjortor av bomull (Edholm, 

1989, s. 36), som trots att dessa var poröst stickade för att ge ett isolerande luftskikt närmast 

kroppen, inte kan jämföras med andra textiliers fukttransporterande egenskaper (Grimstad 

Klepp, Halvorsen Gunnarsen & Risnes 2003, s.70).  Nuförtiden har svenska försvaret gått 

över till ullbaserade underställ enligt Produktspecialisten, vilket Norge sedan länge använt 

enligt Aclima. Produktspecialisten hävdar också bestämt att det inte föreligger någon 

uppenbar skillnad mellan de nordiska ländernas sätt att se på kläder och utrustning både 

gällande produkter för militärt och civilt bruk.  Han hänvisar istället till begreppet 

”systemoptimering” och menar att det snarare handlar om variationer gällande årstid och 

uppgift istället för indelning i syntet och naturmaterial. Även Grimstad Klepp, Halvorsen 

Gunnarsen och Risnes instämmer i denna åsikt och menar att debatten är onödig då det 

viktigaste att undgå är att använda bomull som underställ (Grimstad Klepp, Halvorsen 

Gunnarsen & Risnes 2003, s. 69). 

 

4.2 Utvecklingen senaste 20 åren med avseende på kvinnor 
 

Sen 1990 har samtliga tillfrågade märken utvecklat kollektioner och utrustning speciellt för 

kvinnor. Bergans säger uttryckligen att de var en av första att producera ryggsäckar speciellt 

anpassade för kvinnor och nämner även med viss stolthet att de sponsrar den norska 

äventyraren Cecilie Skoog. Nuförtiden kan man nästan se lika många kvinnor som män, som 

gör reklam och är sponsrade av det stora friluftslivsföretagen enligt Bergans. 

 

I takt med att mode och trender har slagit rot inom utvecklingen har även kollektioner 

specifikt anpassade för den kvinnliga marknaden ökat markant. Äventyraren påtalar att det 

varit stort fokus på kvinnliga produkter och tillägger att det nu till och med finns märken som 

enbart producerar kläder för den kvinnliga marknaden. Bland flera globala märken kan 

nämnas det i Sverige relativt nya schweiziska märket Wild Roses. Ett annat intressant 

nordiskt exempel på detta är det norska märket Kari Traa AS som grundades 2003 av den 

norske puckelpiståkerskan med samma namn. Kari Traa AS står nu för 85 procent av den 

norska marknaden och hade 2009 en omsättning på ca 90 miljoner NKr (Stenlund 2011, s. 

51). Uppenbarligen verkar det som att kvinnlig friluftskollektion kan vara ett vinnande 

koncept för företagen i framtiden.  Eventuellt kan anledningen till detta härledas till ett mera 
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vanemässigt inköpsmönster och ett ökat intresse för mode generellt sett hos de kvinnliga 

konsumenterna. Framöver kommer Kari Traa AS i högre grad fokusera på den nordiska 

marknaden vilket kommer att utvisa om samma utveckling kommer att ske i Sverige och 

övriga nordiska länder. Om detta sker kommer vi säkerligen få se flera märken som specifikt 

inriktar sig mot det kvinnliga marknadssegmentet.  

 

Rådande feministiska kroppsformade modet har påverkat hur ett plagg är skuret och vilket 

material det är tillverkat av. Detta är av stor betydelse för hur kropp och genus framställs 

(Petersson 2005, s. 4). Kläder för sport skall visa upp och framhäva rätt delar av kroppen 

(Ibid.). Petersson menar att det elastiska och kroppsnära modet har haft en stark påverkan på 

genus – och kroppskonstruktioner under 1900-talet och 2000-talet. Och varit en förutsättning 

för att forma den rätta genuskodade kvinnliga kroppen (Ibid.).  

 

4.3 Utvecklingen mot design mer än funktionalitet 
 

Över tid har utvecklingen av friluftslivsprodukter börjat i ett funktionellt syfte där ett specifikt 

problem löstes med hjälp av innovativa konstruktionslösningar, t.ex. svenska skogarbetares 

utveckling av Haglöfs första ryggsäckar. Under senaste 20 åren verkar denna funktionella 

drivkraft fokuserats mot en mer moderiktig och trendinriktad utveckling av produkterna.  

 

Dock anser de tillfrågade företagen att funktion fortfarande är deras ledord. Just begreppet 

funktion verkar vara en benämning som till stor del används av de flesta tillverkare i säljande 

syfte. Haglöfs skriver på sin hemsida att de utvecklar produkter med ”funktionell design”. 

Bergans instämmer i denna åsikt, men går lite längre och säger att: ”Bergans ryggrad är 

funktionalitet”. Funktion är alltså fortfarande ett starkt försäljningsargument som självklart 

även förutsätter god kvalitet. 

 

 Daniel Lindström, herrmodejournalist på tidningen Metro och modechef på Magazine Café, 

skriver den 18 januari 2011 i tidningen Metro att ”Monclers vårkollektion är väldigt stark- 

färgsprakande funktionskläder med ett modernt uttryck” (Lindström 2011, s. 20). Begreppet 

funktion är förmodligen inte här kopplat till funktionella kläder för friluftsliv utan snarare är 

det så att klädmärket Moncler i så fall tillverkar funktionella kläder för urbana aktiviteter t.ex. 

pendelcykling på Stockholms gator, men knappast vad vi i norden avser med funktionella 

kläder anpassade för friluftsliv. Denna motsatta trend där träningskläder mer liknar exlusivt 
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mode har ökat under senste åren (Petersson 2005, s. 2). Trenden där urbana konsumenter, t.ex. 

cyklister,  vill ha funktion och prestanda men med en annan estetik, som inte skriker 

sportkläder har t.ex. klädmärket Johan Lindeberg anammat. De saluför kostymer i 

stretchmaterial med reflexer just för detta syfte (Lindeberg hemsida 2011-09-28). 

 

Det italienska märket Napapijri är en annan aktör på den europeiska marknaden inom samma 

marknadssegment. De använder sig av norska flaggan som logotype utan att ännu under 2010 

ha etablerat sig i Norge. Man kan fråga sig vad tanken med detta är? Vill de sammankopplas 

med funktionella plagg i ett friluftslivsperspektiv eller är måhända den norska flaggan så 

starkt varumärke att även märken utan koppling till varken landet eller friluftsliv vill 

förknippas med det? Eller är det faktum att Norge ökat sin import av friluftslivsprodukter med 

över 100 procent mellan 2001 och 2006 (Hille, J., Aall, C. & Klepp, I.G. 2007), så bekant för 

aktörer i Europa, att man valt norges flagga som symbol?  Intressant i sammanhanget är att 

namnet är en variant på det ordet ”napapirri” som är det finska ordet för polcirkeln. Med 

tanke på detta verkar det som om vi i nordiska länder har gott rykte inom 

beklädnadsbranschen i Europa, eller i alla fall i det modefokuserade landet Italien.  

 

4.4 Reklam för friluftslivsprodukter och metaproduktinverkan 
 

Det finns ofta en stor distans mellan företagens marknadsföringsargument för 

friluftslivsprodukter, hämtade från extrema miljöer, och de tänkta konsumenterna som kanske 

ofta använder utrustningen i helt andra sammanhang (Sandell 2000, s. 224).  Det finns 

uppenbarligen en hög statusfaktor i frilufts och äventyrskopplingar (Ibid.). Denna statusfaktor 

är en viktig del av begreppet metaprodukt som är en term som framförallt används inom 

marknadsföring där inköpsrelation, social identitet och kommunikation genom klädval spelar 

en stor roll för konsumenternas val av produkt. Kläder är alltså ett sätt att identifiera sig med 

och integreras i en specifik grupp som skulle kunna etableras på flera nivåer exempelvis 

nationellt.  

 

Professorn tycker att metaprodukten har stor betydelse för inköp av friluftslivsprodukter och 

tycker att just ”identitetsformering genom konsumtion” är på framfart inom 

friluftslivsbranschen. Hur detta ser ut i ett komparativt perspektiv mellan Sverige och Norge 

har Bergans en åsikt om, då de tror att det är norrmännens starka köpkraft som driver på 

inköpsbenägenheten och komsumtionen. Faktum är att man i Norge köper tre gånger så 
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mycket utrustning för sport och friluftsbruk jämfört med övriga Europa (Grimstad Klepp & 

Skuland 2010). Bergans ser dock inget problem med detta då de anser att ”Bra utrustning ger 

en större naturupplevelse”. Och kanske menar man även då att, rätt färg på exempelvis 

jackan, också ger en större upplevelse. I alla fall verkar det i Norge ge högre status än att gå 

omkring i fjolårets färg. 

 

Denna åsikt delar inte två av Sveriges friluftslivsgurus, Lars Fält och Bo Weslien då de i 

boken Skogsliv skriver att ”Utrustningstillverkare har genom vårt intresse för mode gjort livet 

i naturen till en lönsam affär. Modet dikterar att den senaste prylen är bäst, och det beprövade 

försvinner i nutidens intensiva marknadsföring. Men skogslivet handlar inte om att skaffa sig 

det senaste. Ju mer kunskap och erfarenhet man skaffar sig, desto mindre utrustning behövs” 

(Fält & Weslien 2010, s. 33f). 

 

Fält och Weslien poängterar att det under färden ställs samma kunskapsmässiga krav som 

tidigare (Ibid., s. 34). Deras syn på att använda produkter är mer beprövade än kanske slitna 

och utnötta, är ett steg mot en mer konserverande och hållbar syn på produkter. Detta 

förutsätter självklart att produkten i fråga är av god kvalitet och just ”beprövade”, för att 

utnyttja deras eget uttryck. Monsen är inne på samma linje och påtalar även han att ny och fin 

utrustning kan ge falsk trygghetskänsla. Han tycker att man ska döma ”[…] 

vildmarksmänniskan först och främst efter det hon eller han gör, inte efter hur ny och modern 

utrustningen är!” (Monsen 2000, s. 135).  

 

Trots detta är det ett faktum att produkter för friluftsliv har börjat designas både mot rådande 

mode och mot snitt men även enligt tillverkarna fortfarande efter funktion. Detta talar för att 

en bredare och kanske mer köpstark målgrupp har involverats i säljstrategién. En målgrupp 

som inte bara vill vara ute och bedriva friluftsliv utan också göra det i snygg utrustning som 

väl markerar deras status och sociala identitet. Professorn uttalar sig i en intervju i Dagens 

Nyheter 2011 rörande den pågående längdskidåkningstrenden inom friluftslivet. Den utgörs 

enligt honom av ”trendkänsliga personer, främst ur medelklassen, som önskar markera sitt 

oberoende”, de ”försöker visa att de inte är slavar under datorerna” (Hoppe, 2011). 

 

Professorn ser detta som ett socialt fenomen där utövarna samtidigt knyter an till svenskt 

kulturarv. Detta fenomen, som Professorn beskriver, där ”välbeställda urbana grupper” styr 

längskidåkningstrenden borde mycket väl även påverka inköpstrenden av övriga 
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friluftslivsprodukter enligt ovanstående resonemang. De moderiktiga människorna bekräftar 

sin sociala status genom att bära moderiktiga friluftskläder som inte nödvändigtvis är 

tillverkade för krävande uteliv men som matchar och visar deras sociala identitet. Detta 

påtalar även Äventyraren när han diskuterade trenden med märken som enbart gör ”snygga” 

plagg utan några krav på funktion. Han menar att även i Sverige så är det lite av ”Flest prylar 

vinner”.  Vi verkar med andra ord leva i en tidsålder där konsumenten kan få svårigheter att 

skilja mellan pris, värde och funktion.  

 

4.5 Sportifieringens inverkan på friluftslivet 
 

Att den pågående sportifieringen av friluftslivet skulle kunna minska segregeringen och som 

Haglöfs menar hjälpa sportmänniskorna ut i naturen, kan vara ett möjligt scenario då som 

även Produktspecialisten beskriver ”[…]mångfalden i utelivet motiverar från den ena 

aktiviteten till den andra”. Att Bergans inte håller med i uppfattningen rörande den pågående 

sportifieringen av friluftslivet är anmärkningsvärt och kan eventuellt bero på att den 

kapitalstarka norska befolkningens mera prevalenta inköpsvanor, gör att Bergans inte behöver 

ta till sig denna trend, utan istället lämnar denna för dem okända del av marknaden till andra 

mer renodlade sportföretag som t.ex. Craft och Swix. Det andra norska märket Aclima håller 

dock med om sportifieringens inverkan på friluftslivet och välkomnar utvecklingen. I motsats 

till Bergans är detta ett marknadssegment som ullklädesproducenten Aclima gärna utvecklas 

inom. Enligt hemsidan saluför de nu olika ”nettingundertøy” i både ull och syntetmaterial som 

t.ex. Meraklon Polypropylene, som är mer anpassat för intensiva ”sportiga ”aktiviteter som 

ställer krav på plagg med hög ånggenomsläpplighet (Aclima hemsida 2011-09-25). Enligt 

gällande forskning så är ju nätunderkläder i syntetfibrer det mest lämpliga klädvalet vid 

aktiviteteter med stor svettproduktion (Gavin 2003, s. 941; Grimstad Klepp, Halvorsen 

Gunnarsen & Risnes 2003, s.70). 

 

De flesta tillfrågade är dock oeniga med Sandell och Sörlin om att naturen i högre grad börjat 

fungera som en arena och kuliss för äventyrssporter som i grunden skulle syfta till andra 

värden som naturupplevelse, tystnad och stillhet (Sandell & Sörlin 2008, s. 179-180). Att 

sportifieringen och utrustningstrenden inom friluftslivet gjort att ovanstådende värden som 

”[…]naturupplevelse, tystnad och stillhet har fått stå tillbaka för utrustning, anordningar och 

aktiviteter” (Sandell & Sörlin 2008, s. 179). Verkar de flesta intervjuade heller inte hålla med 

om. Äventyraren menar dock att det generellt är mycket slit och slängmentalitet och att det 
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skulle kunna påverka dessa värden. Övriga intervjuade är rörande överens om att detta inte är 

fallet. Dock finns det andra icke intervjuade personer, som inte är lika positiva till en 

sportifierad inverkan på friluftslivet. Exempelvis Tordsson och Isberg som menar att kläder 

anpassade för idrottens krav nu säljs som fritidutrustning (Tordsson & Isberg 1984, s. 27). 

Annonsörerna använder ofta beklädnadsfysiologiska argument på ett sådant sätt att de 

”undanhåller sanningen utan att gripa till lögnen” (Ibid.).  

 

 Redan för 27 år sen uppmärksammade Tordsson och Isberg detta med citat om, idrottskläders 

påverkan på friluftslivsutrustningen. De säger att de med sin bok vill ” […]förmedla ett möte 

med den natur som ännu äger sin frihet”(Ibid., s. 5). De utvecklar vidare detta med 

resonemang om att friluftslivet är mer än rekreation och fritidssyssla ” Det kan visa oss vägen 

till ett enklare, ansvarsfullare liv, mer fyllt av glädje och äkta rikedom” (Ibid.). Dessa citat 

symboliserar mycket väl den tidigare kanske något föråldrade inställningen till friluftslivet 

som byggde på likartade filosofiska grunder. Man kan fråga sig vad ”äkta rikedom” 

egentligen innebär? På vilket sätt äger naturen sin frihet? Hur kan friluftslivet visa oss vägen 

till ett ”ansvarsfullare liv”? Frågan är då om dessa något abstrakta argument för friluftslivet 

inte likaväl kan appliceras som argument för idrottsrörelsens positiva samhällspåverkan?  

 

På frågan om friluftslivsprodukter i framtiden kommer att saluföras av samma företag som 

saluför produkter för idrottsbruk så svarar Haglöfs, som under 2010 förvärvades av 

Asicskoncernen, att de tror inte på en sådan utveckling. Men på frågan om sportifieringens 

inverkan på friluftslivet, så tycker Haglöfs att ”[…] Outdoor breddas mer mot sporten och 

Outdoor tar andelar av sporten […]”. Trots att de ägs av ett utpräglat sportföretag och skriver 

under på sportifieringens inverkan så tror de inte på en utveckling som leder till en 

sammansmältning. Detta förfarande har ju kunnat observeras på andra platser i världen. Ett 

exempel på detta är klädmärket North Face som Äventyraren nämner, men även märket 

Salomon, som gör fullvärdig idrottsutrustning i och för sig för multisport, trailrunning, 

alpinskidåkning och dylikt. Men även har parallellt fokus på mer traditionell 

friluftslivsutrustning. 

  

Bergans åsikt om att ”det är olika typer av människor det handlar om” måste ses som väldigt 

förvånande och måste vara ett tecken på att den köpstarka norska befolkningen fullkomligt 

göder sina inhemska märken till den milda graden att en breddning av deras produktsortiment 

inte är nödvändig. Professorn och Produktspecialistens synpunkter om att detta scenario aldrig 
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fullt ut kommer inträffa utan snarare kommer en, ”[…] differentiering ske parallellt.”, som 

Professorn beskriver det, vilket kanske är den mest realistiska utvecklingen, i alla fall för oss 

nordiska konsumenter.  

 

4.6 Utvecklingsfaktorer och framtidsperspektiv 
 

Vad som är den största drivande faktorn för utvecklande av friluftslivsprodukter är en mycket 

svår fråga att svara på. De stora företagen använder gärna begrepp som glädje, vilja vara ute 

och liknande begrepp. Produktspecialisten och Äventyrarens synpunkt att ekonomiska 

intressen till stor del styr utvecklingen, har nog mycket sanning i sig. Utan vinstdrivande 

företag kommer vi inte ha någon utveckling över huvudtaget och Äventyrarens inlägg om 

egoistisk altruism, lämpar sig även här. Kan det inte vara så att vi måste låta företagen driva 

en ekonomisk hållbar och vinstgenererande rörelse så att alla friluftsmänniskor kan skörda 

frukterna av deras utveckling? Även traditionella utemänniskor kan då tillgodogöra sig den 

del av produkternas nya finesser som verkligen kommer till sin rätt i ett funktionellt syfte.  

 

I framtiden tror de tillfrågade på en intensivare inriktning mot hållbarhet, fair trade och 

klimatsmart handel. Både Haglöfs och Bergans poängterar att miljöaspekter, bättre material 

med längre livslängd och hållbarhet kommer att dominera produktutvecklingen. Professorn 

och Äventyraren tror också på eko, fair trade och klimatsmarta plagg framöver. I Norge så 

diskuteras data och publiceras artiklar om hur man ska få en hållbar utveckling gällande 

energiutnyttjande och miljöperspektiv för friluftslivet (Aall 2011, s. 729-745).  Äventyraren 

tillägger också att märket Primus har som slogan ”Primus was here” och menar att detta talar 

för ett gott hållbarhetskoncept i det längre perspektivet.  Även naturvetaren, idrottsläraren och 

fritidsledaren Rolf Olsson menar att ”Stelnad olja” i olika form och annan artificiell 

utrustning som för sin tillverkning bidrar till stor miljöförstöring är knappast försvarbart i 

friluftslivet” (Olsson 2001, s. 39). 

 

Denna trend mot hållbara naturmaterial måste anses som uppenbar och frågan är som tidigare 

nämnts hur de stora friluftslivsföretagen skall få en bestående ekonomisk utveckling i och 

med detta. Förmodligen måste de börja producera produkter med bättre tekniska lösningar, 

som gör det värt för konsumenten att köpa ny produkt i avsikt att få en större och mer 

berikande naturupplevelse. Alternativt förlita sig på att den konstanta förändringen av mode 

och snitt gör det värt för den statuskänslige konsumenten att inte bara vara funktionell med 
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tekniskt fulländade produkter utan även ”snygg” och moderiktig under sitt 

friluftslivsutövande.  

 

 I motsats till detta påpekar Tordsson och Isberg (1984, s. 45) att det är det ”enkla livet i 

naturen som är målet”. En åsikt som även Lars Monsen tar fasta på då han menar att det 

räcker med en vanlig klassisk träningsoverall i bomull för att man ska kunna njuta av 

”friluftslivet glädjeämnen” (Monsen 2006, s. 115). Detta måste anses som viktig information 

då dagens utbredda urbana tätortsnära friluftsliv till stor del bedrivs av köpstarka grupper med 

utrustning som är anpassad för arktiska förhållanden utan att detta behov finns. I framtiden 

kan det finnas risk att detta leder till en ökad segregering inom svenskt och nordiskt friluftsliv. 

Samma segregerande utveckling gällande längdskidåkningstrenden som Professorn tycker sig 

se i Norge (Lund, 2011).    

 

Sammanfattningsvis kan sägas att flera av respondenterna är öppna för att det tidigare kan ha 

funnits en skillnad mellan Norge och Sverige gällande utnyttjande och utveckling av 

friluftlivsprodukter. Detta skulle kunna härledas till nationalistiska grunder där det kunna ha 

funnits en disposition för inköp av inhemska produkter vilket resulterat i en skillnad mellan 

Sverige och Norge. Utvecklingen har gett de kvinnliga konsumenterna ett större produktutbud 

än tidigare. Den expansiva utvecklingen har även resulterat i en klyfta mellan många 

traditionella friluftsentusiaster som hänvisar till en sorts hysteri inom produktområdet. I 

motsats till detta står de stora företagen som tycker att de producerar funktionell utrustning 

som förhöjer friluftslivsupplevelsen. Ökade influenser från idrottens värld och modevärlden 

kommer nog i framtiden att stångas med övriga trender mot ett mer hållbart och miljömässig 

utveckling inom detta område.  

 

4.7 Framtida forskning 
 

Detta arbete öppnar upp för framtida forskning rörande produktutveckling och vilka vägar 

företagen väljer för att säkerställa en adekvat utveckling av friluftslivsprodukter samt hur 

konsumenten beter sig för att utveckla friluftslivet och göra optimala inköp av funktionella 

och hållbara kläder. Man kan undra om det är företagen som styr konsumenternas 

inköpsvanor eller vice versa.  Den del som inte berörs ingående i denna uppsats är de starka 

trenderna: miljöpåverkan och fair trade. En intressant infallsvinkel för framtida projekt kan 

vara att utreda vad friluftslivsutövare och företagen gör för vägval framöver. 
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Friluftslivsindustrin måste driva ekonomisk hållbar verksamhet samtidigt som miljön och 

naturresurserna måste tas hänsyn till. Ligger lösningen i kläder som håller i generationer eller 

kommer den nya trenden med recycling av friluftslivsprodukter att hålla i sig framgent. Detta 

får kommande studenter försöka klargöra.  
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING. 

 
Syfte och frågeställningar:  
 
Syftet med studien är att jämföra och belysa hur friluftslivsföretag har utvecklats och hur 

utveckling och användande av friluftslivsprodukter skett i Sverige och Norge under senaste 20 

åren samt hur utvecklingen kan tänkas se ut i framtiden.  

- Hur har den ekonomiska utvecklingen sett ut för företagen?   

- Hur har utvecklingen sett ut för kvinnor?  

- Påverkar moderna äventyrare utvecklingen? 

- Sker utvecklingen mot snitt och färg mer än funktion?  

- Påverkar en eventuellt rådande sportifiering utvecklingen?  

- Hur påverkar reklam och metaprodukten utvecklingen?  

- Finns skillnader mellan Sverige och Norge rörande detta?  

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Kläder 

Friluftsliv 

Bergans.no 
 
Haglofs.com 
 
Aclima.no 
 
Strang.se 
 
Sverker Sorlin 
 
Design 
 
Mode 
 

 

Var har du sökt? 

Uppsatser.se 
 
Bibliotektet.se 
 



Google.se 
 
Google scolar.se 
 
Su.se  
 
 

 

Sökningar som gav relevanta resultat 

 

Friluftsliv – Uppsatser.se =Inga tidigare arbeten inom samma ämne kunde hittas 
 
Frilftsliv och Kläder – Uppsatser.se = Inga resultat för att förklara forskningsläget 
 
Kläder – Uppsatser.se = Inga resultat med koppling till friluftsliv kunde finnas 
 
Friuftsliv – biblioteket.se = 429 träffar men ingen med koppling till produkter för friluftsliv 
 
Friuftsliv Tordsson – biblioteket.se = boken ”Uteliv” hittades 
 
Haglöfs – Google.se = tog upp telefon och mailkontakt via hemsidan 
 
Bergans – Google.se = tog upp telefon och mailkontakt via hemsidan 
 
Strang.se – Google.se= tog upp telefon och mailkontakt via hemsidan 
 
Aclima – Google.se = tog upp telefon och mailkontakt via hemsidan 
 
Sverker Sörlin – Google.se = kontakt etablerades via hans blogg 
 
Fashion - SU.se = kontakt med Patrik Steorn 
 
Su.se – information via växeln gav kontakt med historisk intsitutionen och Theresé Andersson 
 
Mode och historia - Su.se/biblioteket 
 
 

Kommentarer 

Jag valde att göra en bred sökning på uppsatser.se för att se hur utbudet av referenser såg ut. 
Gick sen igenom de flesta träffarna och valde ut de mest relevanta. Sökte även på 
biblioteket.se för att se vad som fanns skrivet inom friluftsliv. Förutom detta har jag gått 
igenom respektive företags hemsidor och det material som fanns tillgängligt där samt även 
läst på Fredrik Strängs hemsida. Via telefonkontakt med Björn Tordsson vid Högskolan i 
Telemark så fann jag Björns och Roger Isbergs bok: Mera ute friluftsliv. Från min 
handledare Jan Seger fick jag telefonnummer till Johan Skullman och etablerade kontakt.  
 

 

 2



Bilaga 2  

Intervjuguide Friluftsföretag 
 

1. Hur har utvecklingen i ert företag sett ut sen 1990? Detta med avseende på produkter, 
specialisering, inriktning och expansion mm. 

 
 

2. Vad hade ni i årsomsättning 1990 jämfört med idag?  
 

 
 
3. Ni har alla startat upp er produktion med ryggsäckar, varför har detta skett? Hur har 

detta påverkat er produktutveckling genom åren? 
 

 
4. Hur har utvecklingen sett ut från 1990 med avseende på produkter för kvinnor?  
 
 

 
5. Tror ni att kvinnor kommer få ett större utrymme i framtiden gällande 

produktutvecklingen? Kommer kvinnor och män ha samma utbud i framtiden? 
 

 
6. Vilken roll har moderna äventyrares krav på bättre material och smartare 

konstruktioner för utvecklingen?  
 
 
7. Tror ni att friluftslivsprodukter i framtiden i högre grad kommer att styras av bl.a. snitt 

och färg mer än funtionalitet? Exempelvis att byxor blir lägre i midjan med då en 
högre tendens till glapp i korsryggen, vilket ger en sämre funktionalitet men ett 
snyggare snitt.  

 
 
8. Vissa forskare anser att friluftslivet går mot en ”sportifiering”. Hur har i så fall denna 

”sportifieringen” av friluftslivet påverkat produktutvecklingen i erat företag?  
 
 

9. Tycker ni att denna ”sportifiering” kan innebära ett fjärmande från naturen, där 
naturen endast fungerar som en arena och kuliss för äventyrssporter som i grunden 
syftar till andra värden 

 
 

10. Tror ni att era friluftslivsprodukter i framtiden kommer att smälta ihop med övriga 
företags produkter för idrottsbruk? Och att det då inte kommer att finnas separata 
företag för idrottskläder och friluftskläder. (Haglöfs har ju tex. nyligen förvärvats av 
Asics koncernen)  
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11. Vad tror ni är den största drivande faktorn för utveckling av friluftslivs produkter? 
 
 

12. Hur tror ni produktutvecklingen kommer se ut om 20 år? Ökat specialisering? Mer 
intriktat mot produkter för idrottsbruk? Större och mer specialiserade kollektioner för 
kvinnor? Ökad fokus mot ekologiska och klimatsmarta plagg?  

 
13. Klas Sandell som är professor vid universitetet i Karlstad anser att friluftsreklamen har 

utvecklats från att sälja produkter till att sälja livstilar. Håller ni med om detta? Och i 
så fall varför har ni skapat denna inriktning? Hur har detta påverkat 
produktutvecklingen?  

 
14. På vilket sätt tror ni lust, tillgänglighet, inköpsrelation och social identitet har för 

inköp av era produkter? Tycker ni att det ger det status att gå i kläder från erat märke?  
 

 
15. Vilken betydelse har öppnandet av sk. ”Concept stores” för era varumärken?  
 

 
 
16. Finns det eller har det funnits en skillnad mellan Norge och Sverige med avseende på 

vilka produkter som används och tillverkats för friluftsbruk? Stämmer myten om den 
norske guten som åker skidor i lusekofta och bär ullundertöj medans svensken bär 
syntetmaterial?  

 
 

17. Om det finns/har funnits en skillnad. Finns den fortfarande kvar? Och vilken är i så 
fall skillnaden idag?  

 
 

18. Professor Sandell anser också att: ”värden som naturupplevelse, tystnad och stillhet 
har fått stå tillbaka för utrustning, anordningar och aktiviteter”. Håller ni med om 
detta? Och hur tror ni detta i så fall påverkar framtidens friluftsliv?  

 
 
19. Tror ni att friluftslivsbegreppet kommer att urholkas över tid och smälta in i 

idrottsbegreppet?  
 

 
 
20. Hur skulle ni själva beskriva hur er framtida utveckling kommer att ske framöver?  
 

 

 

 

 

 

 

 4



Bilaga 3  

Intervjuguide, Fredrik Sträng 

 
21. Hur har utvecklingen av friluftslivsprodukter sett ut från 1990 med avseende på 

produkter för kvinnor i erat land?  
 
 
 

 
22. Tror ni att kvinnor kommer få ett större utrymme i framtiden gällande utveckling av 

friluftslivsprodukter? Kommer kvinnor och män ha samma utbud i framtiden? 
 
 

 
23. Vilken roll har ni som moderna äventyrare med krav på bättre material och smartare 

konstruktioner, för utvecklingen av friluftslivsprodukter?  
 
 
 
 
24. Tror ni att friluftslivsprodukter i framtiden i högre grad kommer att styras av bl.a. snitt 

och färg mer än funktionalitet? Tex att byxor blir lägre i midjan med då en högre 
tendens till glapp i korsryggen, vilket ger en sämre funktionalitet men ett snyggare 
snitt.  

 
 
 
25. Vissa forskare anser att friluftslivet går mot en ”sportifiering”. Hur har i så fall denna 

”sportifieringen” av friluftslivet påverkat produktutvecklingen? Positivt eller negativt? 
Utveckla gärna.  

 
 
 

26. Tycker ni att denna ”sportifiering” kan innebära ett fjärmande från naturen, där 
naturen endast fungerar som en arena och kuliss för äventyrssporter som i grunden 
syftar till andra värden 

 
 
 

27. Tror ni att friluftslivsprodukter i framtiden kommer att smälta ihop med övriga 
företags produkter för idrottsbruk? Och att det då inte kommer att finnas separata 
företag för idrottskläder och friluftskläder. (Haglöfs har ju tex. nyligen förvärvats av 
Asics koncernen)  

 
 
  
 
28. Vad tror ni är den största drivande faktorn för utveckling av friluftslivs produkter? 
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29. Hur tror ni produktutvecklingen kommer se ut om 20 år? Ökat specialisering? Mer 
intriktat mot produkter för idrottsbruk? Större och mer specialiserade kollektioner för 
kvinnor? Ökad fokus mot ekologiska och klimatsmarta plagg?  

 
 
 
30. Klas Sandell som är professor vid universitetet i Karlstad anser att friluftsreklamen har 

utvecklats från att sälja produkter till att sälja livsstilar. Håller ni med om detta? och i 
så fall varför har denna inriktning skapats? Hur har detta påverkat 
produktutvecklingen?  

 
 
 
 

31. På vilket sätt tror ni lust, tillgänglighet, inköpsrelation och social identitet har för 
inköp av friluftslivsprodukter?  

 
 
 

 
32. Finns det eller har det funnits en skillnad mellan Norge och Sverige med avseende på 

vilka produkter som används och tillverkats för friluftsbruk? Stämmer myten om den 
norske guten som åker skidor i lusekofta och bär ullundertöj medans svensken bär 
syntetmaterial?  

 
 
 
 

33. Om det finns/har funnits en skillnad. Finns den fortfarande kvar? Och vilken är i så 
fall skillnaden idag?  

 
 
 
 

34. Professor Sandell anser också att: ”värden som naturupplevelse, tystnad och stillhet 
har fått stå tillbaka för utrustning, anordningar och aktiviteter”. Håller ni med om 
detta? Och hur tror ni detta i så fall påverkar framtidens friluftsliv?  

 
 

 
 
35. Tror ni att friluftslivsbegreppet kommer att urholkas över tid och smälta in i 

idrottsbegreppet? (för ca 30 år sen fanns det ett sådant förslag i Sverige)  
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Bilaga 4 

Intervjuguide, Sverker Sörlin och Björn Tordsson 

 
36. Finns det eller har det funnits en skillnad mellan Norge och Sverige med avseende på 

vilka produkter som används och tillverkats för friluftsbruk? Stämmer myten om den 
norske guten som åker skidor i lusekofta och bär ullundertöj medans svensken bär 
syntetmaterial?  

 
 
 

37. Kan det finnas någon kulturell skillnad mellan Sverige och Norge rörande detta?  
 
 

 
 
38. Om det finns /har funnits en skillnad. Vad beror den på? Finns den fortfarande kvar? 

Och vilken är i så fall skillnaden idag?  
 
 
 
39. Tror du att friluftslivsprodukter i framtiden i högre grad kommer att styras av bl.a. 

snitt och färg mer än funktionalitet? Tex att byxor blir lägre i midjan med då en högre 
tendens till glapp i korsryggen, vilket ger en sämre funktionalitet men ett snyggare 
snitt.  

 
 
 
40. Friluftslivet går enligt många mot en ”sportifiering”. Hur har i så fall denna 

”sportifieringen” av friluftslivet påverkat produktutvecklingen? Positivt eller negativt? 
Utveckla gärna.  

 
 
 

41. Tror du att friluftslivsprodukter i framtiden kommer att smälta ihop med övriga 
företags produkter för idrottsbruk? Och att det då inte kommer att finnas separata 
företag för idrottskläder och friluftskläder. (Haglöfs har ju tex. nyligen förvärvats av 
Asics koncernen)  

 
 
 

42. Hur tror du produktutvecklingen kommer se ut om 20 år? Ökat specialisering? Mer 
intriktat mot produkter för idrottsbruk? Större och mer specialiserade kollektioner för 
kvinnor? Ökad fokus mot ekologiska och klimatsmarta plagg?  
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43. På vilket sätt tror du lust, tillgänglighet, inköpsrelation och social identitet har för 
inköp av friluftslivsprodukter?  

 
 
 
 

44. Tror du att friluftslivsbegreppet kommer att urholkas över tid och smälta in i 
idrottsbegreppet? (för ca 30 år sen fanns det ett sådant förslag i Sverige)  
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Bilaga 5 

Intervjuguide Johan Skullman 

 
Hur har utvecklingen av friluftslivsprodukter sett ut från 1990 med avseende på produkter för 

kvinnor både inom försvaret och inom friluftslivsindustrin?  

 
 
 

 
1. Tror ni att kvinnor kommer få ett större utrymme i framtiden gällande utveckling av 

friluftslivsprodukter? Kommer kvinnor och män ha samma utbud i framtiden? 
 
 

 
2. Vilken roll har du som fd utvecklingsansvarig inom försvaret o nu som 

utbildningsansvarig inom fjällräven med krav på bättre material och smartare 
konstruktioner,  haft för utvecklingen av friluftslivsprodukter?  

 
 
 

3. Hur mycket av utvecklingen är styrd av tradition mer än vetenskap? Hur har det sett ut 
tidigare inom Försvaret vs Fjällräven?  

 
 

4. Chefen för Norska försvarets vinterskola, Harald Östbye har i en intervju 
rekommenderat ullkläder som både inner och mellanplagg. Svenska försvaret har ej 
samma upplägg. Vad beror denna skillnad på?  
 
 

5. När jag intervjuat Aclimas utvecklingsansvarig säger dem att de nuförtiden levererar 
ullkläder till svenska försvaret? Vet du om det stämmer eller är det Ullfrotte´ ni 
använder?  

 
 
 

6. Finns det vetenskapliga publikationer att tillgå, på hur Försvaret arbetat med 
produktutveckling?  

 
 

 
7. Finns det eller har det funnits en skillnad mellan Norge och Sverige med avseende på 

vilka produkter som används och tillverkats för friluftsbruk? Stämmer myten om den 
norske guten som åker skidor i lusekofta och bär ullundertöj medans svensken bär 
syntetmaterial?  
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8. Om det finns /har funnits en skillnad. Vad beror den på? Finns den fortfarande kvar? 
Och vilken är i så fall skillnaden idag?  

 
 
9. Tror du att friluftslivsprodukter i framtiden i högre grad kommer att styras av bla snitt 

och färg mer än funktionalitet? Tex att byxor blir lägre i midjan med då en högre 
tendens till glapp i korsryggen, vilket ger en sämre funktionalitet men ett snyggare 
snitt.  

 
 
 
10. Vissa forskare anser att friluftslivet går mot en ”sportifiering”. Hur har i så fall denna 

”sportifieringen” av friluftslivet påverkat produktutvecklingen? Positivt eller negativt? 
Utveckla gärna.  

 
 
 

11. Tycker du att denna ”sportifiering” kan innebära ett fjärmande från naturen, där 
naturen endast fungerar som en arena och kuliss för äventyrssporter som i grunden 
syftar till andra värden 

 
 
 

12. Tror du att friluftslivsprodukter i framtiden kommer att smälta ihop med övriga 
företags produkter för idrottsbruk? Och att det då inte kommer att finnas separata 
företag för idrottskläder och friluftskläder. (Haglöfs har ju tex. nyligen förvärvats av 
Asics koncernen)  

 
 
  
 
13. Vad tror du är den största drivande faktorn för utveckling av friluftslivs produkter? 

 
 
 
 

14. Hur tror du produktutvecklingen kommer se ut om 20 år? Ökat specialisering? Mer 
intriktat mot produkter för idrottsbruk? Större och mer specialiserade kollektioner för 
kvinnor? Ökad fokus mot ekologiska och klimatsmarta plagg?  

 
 
 
15. Klas Sandell som är professor vid universitetet i Karlstad anser att friluftsreklamen har 

utvecklats från att sälja produkter till att sälja livstilar. Håller du med om detta? Och i 
så fall varför har denna inriktning skapats? Hur har detta påverkat 
produktutvecklingen?  
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16. På vilket sätt tror du lust, tillgänglighet, inköpsrelation och social identitet har för 
inköp av friluftslivsprodukter?  

 
 
 

17. Professor Sandell anser också att: ”värden som naturupplevelse, tystnad och stillhet 
har fått stå tillbaka för utrustning, anordningar och aktiviteter”. Håller du med om 
detta? Och hur tror ni detta i så fall påverkar framtidens friluftsliv? 

 
 
18. Tror du att friluftslivsbegreppet kommer att urholkas över tid och smälta in i 

idrottsbegreppet? (för ca 30 år sen fanns det ett sådant förslag i Sverige)  
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Bilaga 6 

Intervjuguide Aclima (Rita Le Bruyn Johansen) 
 

 

19. Hur har utvecklingen av friluftslivsprodukter sett ut från 1990 med avseende på 
produkter för kvinnor både inom försvaret och inom friluftslivsindustrin?  

 
 

 
20. Tror ni att kvinnor kommer få ett större utrymme i framtiden gällande utveckling av 

friluftslivsprodukter? Kommer kvinnor och män ha samma utbud i framtiden? 
 

 
 

21. Chefen för Norska försvarets vinterskola, Harald Östbye har i en intervju 
rekommenderat ullkläder som både inner och mellanplagg. Svenska försvaret har ej 
samma upplägg. Vad tror ni denna skillnad beror på?  

 
 
22. Finns det eller har det funnits en skillnad mellan Norge och Sverige med avseende på 

vilka produkter som används och tillverkats för friluftsbruk? Stämmer myten om den 
norske guten som åker skidor i lusekofta och bär ullundertöj medans svensken bär 
syntetmaterial?  

 
 
23. Om det finns /har funnits en skillnad. Vad beror den på? Finns den fortfarande kvar? 

Och vilken är i så fall skillnaden idag?  
 
 
24. Tror du att friluftslivsprodukter i framtiden i högre grad kommer att styras av bl.a. 

snitt och färg mer än funktionalitet? T.ex. att byxor blir lägre i midjan med då en 
högre tendens till glapp i korsryggen, vilket ger en sämre funktionalitet men ett 
snyggare snitt.  

 
 
 
25. Vissa forskare anser att friluftslivet går mot en ”sportifiering”. Hur har i så fall denna 

”sportifieringen” av friluftslivet påverkat produktutvecklingen? Positivt eller negativt? 
Utveckla gärna.  

 
 
 

26. Tycker du att denna ”sportifiering” kan innebära ett fjärmande från naturen, där 
naturen endast fungerar som en arena och kuliss för äventyrssporter som i grunden 
syftar till andra värden 
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27. Tror du att friluftslivsprodukter i framtiden kommer att smälta ihop med övriga 
företags produkter för idrottsbruk? Och att det då inte kommer att finnas separata 
företag för idrottskläder och friluftskläder. (Haglöfs har ju tex. nyligen förvärvats av 
Asics koncernen)  

 
 

28. Hur tror du produktutvecklingen kommer se ut om 20 år? Ökat specialisering? Mer 
intriktat mot produkter för idrottsbruk? Större och mer specialiserade kollektioner för 
kvinnor? Ökad fokus mot ekologiska och klimatsmarta plagg?  

    
 

29. Klas Sandell som är professor vid universitetet i Karlstad anser att: friluftsreklamen 
har utvecklats från att sälja produkter till att sälja livstilar.  Håller du med om detta? 
Och i så fall varför har denna inriktning skapats? Hur har detta påverkat 
produktutvecklingen?  

 
 
 


