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Sammanfattning 

Titel: Resursbaserad teori - Ett strategiskt verktyg för finansiell 

framgång? 

Författare:  Ludwig Jonsson och Jens Karlsson 

Handledare:  Jörgen Dahlgren och Jan Lindvall 

 

 

Inledning: Strategiska beslut inom ett företag tillhör de absolut 

viktigaste besluten. Omvärldens karaktär används 

traditionellt som utgångspunkt inom ekonomisk teori vad 

gäller utformning av strategier och därigenom förklarande av 

god finansiell prestation. Utifrån detta är det intressant att 

utreda huruvida ett alternativt perspektiv, i form av 

resursbaserad teori, kan tänkas förklara ett företags 

finansiella framgång. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida resursbaserad 

teori, i större utsträckning än ett ”outside-in”-perspektiv, kan 

förklara ett företags finansiella prestation. 

Metod: I studien har en kvalitativ metod och fallstudie använts. Det 

empiriska materialet grundas på datainsamling genom semi-

strukturerade intervjuer med respondenter från fallföretaget 

Haglöfs och företagets återförsäljare. 

Resultat: Resursbaserad teori kan användas för att förklara ett enskilt 

företags konkurrenskraft och goda finansiella prestation. 

Vidare kan teorin bidra med ytterligare information om 

fallföretaget Haglöfs framgång, satt i relation till det 

traditionella ”outside-in”-perspektivet. 

Nyckelord: Resursbaserad teori, ”outside-in”-perspektiv 

konkurrensfördelar, resurser och capabilities 



 
 

  



 
 

Abstract 

Title: Resource-based theory - A strategic instrument to achieve 

financial success?  

Authors:  Ludwig Jonsson and Jens Karlsson 

Supervisors:  Jörgen Dahlgren and Jan Lindvall 

 

 

Background: Strategic decisions within a firm are among the most 

important decisions. The surrounding environment is 

traditionally used as a starting-point within economic theory 

regarding strategic elaboration and consequently explaining 

prominent financial performance. In light of this it is 

interesting to investigate whether an alternative perspective, 

in the form of resource-based theory, may explain a 

company's financial success. 

Aim: The purpose of this study is to examine whether resource-

based theory, to a greater extent than an "outside-in”-

perspective, can explain a company's financial performance. 

 

Method: For this study, a qualitative method and case study have been 

used. The empirical findings were based on data collection 

through semi-structured interviews with respondents from 

the company Haglöfs and the company´s retailers. 

Results: Resource-based theory can be used to explain a firm’s 

competitiveness and prominent financial performance. 

Furthermore, the theory is considered to contribute with 

additional information on Haglöfs success, in comparison to 

the traditional "outside-in”-perspective. 

Keywords: Resource-based theory, "outside-in”-perspective, 

competitive advantage, resources and capabilities 
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1 Inledning 

Nedan redogörs för bakgrunden till det valda problemområdet, samt en 

problemdiskussion som mynnar ut i studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 
Nokia var det mest framgångsrika företaget i världen vad gäller att göra den fasta 

telefonen mobil. Sedan Apple lanserade produkten Iphone under år 2007 har dock 

Nokias marknadsandelar på mobilmarknaden sjunkit från 50 % till att idag vara 33 % 

under första kvartalet 2011. Orsakerna till de tappade marknadsandelarna kan antas vara 

flera, en anledning som anges är Apples framgångsrika anpassning till det mobila 

internetanvändandet (Augustsson, 2011).  

 

 

Figur 1 - Graf över Nokias och Apples aktieutveckling (Thomson Reuters 3000 xtra) 

 

Ovan visas Apples och Nokias olika aktieutveckling över de senaste tio åren. Den röda 

kurvan visar på Apples aktieprisutveckling medan den svarta kurvan visar på 

motsvarande för Nokia. Kan företagens olika utveckling bero på utifrån vilket 

perspektiv de väljer att utforma sina strategier? Nokia upplevs ha fokuserat på de 

tillfälligt rådande marknadsförutsättningarna och sedan haft dessa som utgångspunkt 

vad gäller att formulera strategier, detta kan ur ett ekonomiskt synsätt betraktas som ett 

“outside-in”-perspektiv. Apple visar på tendenser att istället utgå från de egna 
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resurserna vid utformandet av sina strategier. Detta har sedan skapat en ny produkt 

vilket genererat ett nytt behov och ny efterfrågan samt nya marknadsförutsättningar. 

Apple´s utgångspunkt kan således anses vara nära förknippat med ett resursbaserat 

perspektiv vilket även benämns som ett “inside-out”-perspektiv. 

 

Steve Jobs återtog sin post som CEO för Apple år 1997. Han hävdade att vid den 

tidpunkten hade Apple glömt bort vilka man var vilket förklarade det föregående 

decenniets finansiella misslyckande för företaget. I en intervju för Businessweek går 

följande citat att utläsa: 

 

”When I got back here, Apple had forgotten who we were. Remember that 

`Think Different` ad campaign we ran (featuring great innovators from 

Einstein to Muhammad Ali to Gandhi). It was certainly for customers to 

some degree, but it was even more for Apple itself”. (Businessweek, 2004) 

 

Citatet visar på vikten av att fokusera på sin egen verksamhet och vad Apple egentligen 

står för. För att vända den negativa trenden och nå finansiell framgång var fokusering på 

konsumenternas tillfälliga behov inte tillräckligt. Apple behövde utgå från vad som var 

verksamhetens egentliga identitet och det som tidigare genererat framgång för företaget. 

Sedan Steve Jobs tillträde har Apple återigen lyckats bli en av de ledande aktörerna på 

sina marknader (Businessweek, 2004). 

1.2 Problemdiskussion 
Lanseringen av Iphone har skapat en kraftig tillväxt och framgång för Apple vilket kan 

anses ha möjliggjorts av företagets produktutveckling. I sin förlängning kan det hävdas 

att företaget utnyttjat den resursbas och kompetens som återfinns inom organisationen 

för att framställa en produkt som marknaden idag efterfrågar i stor utsträckning. Vissa 

teoretiker kan hävda att Apple lyckats bemöta en efterfrågan som hela tiden funnits på 

marknaden, medan andra kan vara av åsikten att företaget lyckats använda sina resurser 

för att skapa ett behov och en efterfrågan bland konsumenter. Henrekson (2000) 

beskriver ”den nya ekonomin” vilken bland annat präglas av fallande kostnader för 

informationshantering och avreglerade produkt-, kapital samt arbetsmarknader. Vidare 

framhålls att klassiska konkurrensfördelar, exempelvis stordriftsfördelar, som tidigare 

karaktäriserat stora och framgångsrika företag inte skapar samma konkurrenskraft idag. 
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Möjligheterna för företag att använda sig av marknaden genom förslagsvis outsourcing 

gör att organisationer blir mer flexibla och mindre beroende av en omfattande 

organisation med integrerade funktioner. Istället visar Henrekson (2000) på betydelsen 

av ett företags specifika kärnkompetenser för konkurrenskraft. Det är kärnverksamheten 

och kärnkompetensen som i sin tur skall generera konkurrenskraft och göra det möjligt 

för ett företag att kunna hävda sig på marknaden. 

  

Förespråkare av ett “outside-in”-perspektiv, exempelvis Porter (1983), har hävdat att ett 

företags strategier skall anpassas efter rådande marknadsförutsättningar och yttre 

omständigheter för att uppnå finansiell framgång. Nokia kan tyckas ha haft gynnsamma 

förutsättningar att med hög lönsamhet, goda synergimöjligheter, goda 

distributionsmöjligheter etcetera anpassa sig till givna marknadsförutsättningar på 

befintliga marknader, detta till trots misslyckades företaget med att hantera Apples 

lansering av Iphone. När Apple lanserade Iphonen skapades ett nytt produktsegment 

vilket gjorde att Nokias möjligheter att anpassa sig till marknadsförutsättningarna var 

begränsade eftersom den nya produkten genererade omfattande och omedelbara 

förändringar inom den mobila telefonin. 

 

Grant (1991), en förespråkare av “inside-out”-perspektivet, hävdar att länken mellan 

företagens strategier och resurser har försummats genom den ihärdiga fokuseringen på 

omvärldsfaktorer. Typiska ansatser vid formulering av strategier är ”Vilka är våra 

kunder och vilka behov ämnar vi att tillgodose?”. Dessa frågor är otillräckliga i en 

omgivning där konsumenters preferenser och identitet är högst föränderliga vilket 

medför att fokusering på externa faktorer inte utgör en stabil grund vad gäller 

utformning av långsiktiga strategier. I vårt inledande exempel uttalar sig Steve Jobs om 

att Apple glömt bort vilka man var. Jobs betonade vikten av nyskapande och att se till 

företagets identitet, vilket kan ses som ett avsteg från de typiska ansatserna ”vilka är 

våra kunder och vilka behov ämnar vi att tillgodose?”. När den externa miljön befinner 

sig i ständig förändring kan företagets interna resurser och kompetenser anses utgöra en 

mer stabil bas för att definiera företagets egentliga identitet. Detta är utgångspunkten för 

den resursbaserade teorin (Grant, 1991). 

 

Utvecklingen av teknologi sker idag snabbare än någonsin tidigare vilket gör att 

omvärldens förutsättningar förändras i allt högre hastighet, detta får flertalet forskare att 
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ifrågasätta om omvärldens karaktär är det som företag huvudsakligen skall utgå från vad 

gäller utformning av strategier (Barney, 1994; Henrekson, 2000). Mot bakgrund av de 

moderna fenomen som uppvisas genom de tidigare nämnda företagens utveckling är det 

relevant samt intressant att utreda om, och i så fall hur, resursbaserad teori kan anses 

vara en lämplig utgångspunkt vid företags utformning av strategier för att uppnå 

lönsamhet. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka huruvida resursbaserad teori, i större utsträckning än 

ett ”outside-in”-perspektiv, kan förklara ett företags finansiella prestation. 

1.3 Disposition 
Inledning- Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till resursbaserad teori och 

möjligheten till ett potentiellt alternativt strategiskt verktyg till det mer traditionella 

”outside-in”-perspektivet. Vidare leder detta fram till vårt syfte. 

 

Metod- I detta avsnitt diskuteras och motiveras metodologiska val och tillvägagångssätt 

för att besvara studiens syfte. 

 

Teoretisk referensram- Avsnittet behandlar inledande det traditionella synsättet, 

”outside-in”-perspektivet, inom ekonomisk teori. Efter genomgången av det 

traditionella synsättet utreds det alternativa synsättet ”inside-out”-perspektivet, i denna 

studie också benämnt resursbaserad teori. Avslutningsvis genomförs en jämförelse av 

de teoretiska utgångspunkterna i respektive perspektiv. 

 

Empiri- I detta kapitel framförs resultatet från det empiriskt insamlade materialet. 

 

Analys- Avsnittet inleds med att applicera den resursbaserade teorin på det empiriskt 

insamlade materialet. För att besvara studiens syfte analyseras även det empiriskt 

insamlade materialet ur ett ”outside-in”-perspektiv. 

 

Slutsats- I slutsatsen besvaras slutligen vårt syfte. 
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2 Metod 

Nedan redogörs för studiens metodologiska utgångspunkter samt design. Därefter 

beskrivs urval och tillvägagångssätt för att sedan avsluta kapitlet med genomgång av 

valda nyckeltal samt kriterier för bedömning av studiens kvalitet.  

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativa studier bygger på en 

forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord snarare än på kvantifiering vid 

insamling och analys av data (Bryman, 2002). Boeije (2010) menar att i de fall studien 

syftar till att utforska ett område där tidigare forskning är begränsad, är kvalitativ 

forskning en lämplig metod. Den resursbaserade teorin är ett av dessa områden där 

ytterligare empiri krävs för att kunna påvisa teorins betydelse (Grant 1991). Vidare 

menar Boeije (2010) att en fördel vid en kvalitativ studie är att undersökningsobjekten 

ges möjligheten att beskriva situationen och besvara frågor med hjälp av egna ord. Den 

kvalitativa ansatsen medför möjligheter för personer som intervjuas att uttrycka 

upplevelser, beskriva händelser och situationer. Detta ger upphov till utförligare och 

mer detaljerade data genom att informationen inte begränsas av att den endast kommer 

från svar på förutbestämda frågor och kategorier. Genom en kvalitativ forskningsansats 

ges möjligheter att beskriva samt analysera ingående hur de ansvariga för val av 

strategier, inom vårt fallföretag, tänker kring och arbetar med planering, utformning och 

genomförande av strategier. 

 

Relationen mellan teori och empiri har ofta sin utgångspunkt i valet mellan ett 

kvantitativt eller kvalitativt angreppssätt. En kvalitativ ansats är ofta förknippad med ett 

induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktik. Det innebär i sin förlängning 

att teori genereras utifrån de praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2002). Deduktiv 

ansats innebär att utifrån den förförståelse forskaren har inom ett område eller de 

teoretiska överväganden som rör detta område, härleder eller deducerar en eller flera 

hypoteser som sedan ställs mot empirisk granskning. Då syftet med denna studie är att 

testa den resursbaserade teorin, leder det till att ett huvudsakligt deduktivt angreppssätt 

blir vårt självklara val. 
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Vidare har vi valt att använda oss av fallstudie som metod. Som forskningsmetod bidrar 

fallstudier med unik kunskap för förståelse av individuella, organisatoriska och sociala 

fenomen (Yin, 1994). Tillämpningsområdena präglas ofta av att det finns ett behov av 

att förstå ett komplext socialt fenomen. Detta ger upphov till ett särskilt behov av 

fallstudien som forskningsmetod. Fallstudier skapar möjligheter för forskaren att skaffa 

sig en meningsfull helhetsbild av scenarion hämtade från ”det verkliga livet”.  

 

Vid användning av fallstudie betonar Yin (1994) vikten av att triangulera. Detta innebär 

datainsamling från flera olika källor vid användandet av en fallstudie som metod. 

Förhoppningen är att de olika källornas information skall konvergera och att forskaren 

med anledning av detta skapar en större säkerhet vad gäller att förvissa sig om att de 

observationer denne gör överensstämmer med verkligheten. För att studera vårt 

fallföretag djupgående används intervjuer av representanter från fallföretagets egna 

organisation, intervjuer av fallföretagets återförsäljare samt dokumentstudier. Att 

använda flertalet källor förväntas kompensera eventuella enskilda källors svagheter. 

2.2 Val av fall 
Outdoor-företaget Haglöfs har valts ut som fallföretag för att besvara studiens syfte. 

Haglöfs är en av Nordens största leverantörer av outdoor-produkter. Från att tidigt i 

företagets historia endast erbjudit ryggsäckar, omfattar dagens sortiment 500 artiklar 

och Haglöfs marknad har utökats från att endast vara av nationell karaktär till att 

inkludera marknader som hela Skandinavien, Europa och Japan (Haglöfs, 2011).  För att 

utreda huruvida resursbaserad teori kan anses vara ett framgångsrikt strategiskt verktyg 

för att kunna uppnå finansiell framgång är det nödvändigt att först fastställa att 

fallföretaget finansiellt utmärker sig positivt i jämförelse med sina konkurrenter. 

Haglöfs visar på en tydlig finansiell framgång (se figur 10), i förhållande till branschens 

genomsnitt, varför företaget kan anses uppfylla detta kriterium och genom detta också 

lämpar sig som fallföretag. Vidare är det nödvändigt med omfattande insyn i 

fallföretagets strategiarbete för att kunna urskilja vilket av de två perspektiven som kan 

anses prägla företagets utformning av strategier. Accessen som erbjudits av fallföretaget 

Haglöfs inom det strategiska arbetet ger förutsättningar till att uppnå en unik kunskap 

om organisatoriska och individuella fenomen, vilket också överensstämmer med Yin´s 

(1994) uppfattning om vad som bör karaktärisera en fallstudie. Denna access i 
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kombination med att företaget relativt sina största konkurrenter har lyckats prestera 

goda finansiella resultat resulterade i valet av Haglöfs som lämpligt fallföretag. 

2.3 Datainsamlingsmetoder samt tillvägagångssätt 
I detta kapitel redogörs för använda datainsamlingsmetoder. I studien används intervjuer 

som en primär undersökningsmetod då detta möjliggör en förståelse för strategiarbete 

inom fallföretaget. Utöver detta redogörs även för processen av litteratursökning och 

övrig datainsamling. Avslutningsvis behandlas tillvägagångssätt vad gäller urval och 

bearbetning av intervjuer. 

2.3.1 Intervjuer 

Utformningen av kvalitativa intervjuer kan variera i relativt stor omfattning beroende på 

vilket sätt forskaren väljer att angripa situationen (Bryman 2002). Bryman (2002) väljer 

att lyfta fram två huvudsakliga metoder vid kvalitativa intervjuer, han benämner dessa 

den helt ostrukturerade intervjun och den semi-strukturerade intervjun. Den 

förstnämnda metoden innebär frågor utifrån ett visst antal teman vilka intervjuobjektet 

får besvara och associera fritt till samtidigt som intervjuaren reagerar endast vid 

tillfällen som verkar värda en uppföljningsfråga. Det andra alternativet, semi-

strukturerad intervju, innebär att intervjuaren arbetar med en förutbestämd mall utifrån 

specifika teman där intervjuobjektet fortfarande har stor frihet att formulera sina svar. 

 

Studien har utförts genom semi-strukturerade intervjuer. Valet grundar sig på att syftet 

med studien är att utreda en befintlig teori vilket gör det nödvändigt att utreda specifika 

teman. Genom att ge de personer som intervjuas och oss själva utrymme för ett friare 

resonemang, riskeras i mindre utsträckning att missa viktig information. För att inte 

påverka respondenternas svar på frågorna har vi valt att, i så stor utsträckning som 

möjligt, försöka att inte avslöja syftet med vår studie för respondenterna. Under 

genomförandet av intervjuerna har det därför ibland varit nödvändigt att ställa 

följdfrågor för att styra respondenten mot de områden som verkligen var av vikt för att 

besvara syftet av studien. 

2.3.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen skedde inom både bredare områden, som etablerad forskning inom 

strategi, och smalare avgränsade områden som resursbaserad teori. Detta för att skapa 

en övergripande förståelse till de områden vi tänkt behandla i studien för att samtidigt 
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ge ett lämpligt underlag till den empiriska undersökningen. Sökningen inriktades på 

främst olika perspektiv inom resursbaserad teori, men även på forskning inom 

strategiutformning, konkurrensfördelar och konkurrensteori. Litteraturen har samlats in 

genom artikelsökning via Internet och tryckta källor.  

2.3.3 Övrig datainsamling 

Utöver informationen som Haglöfs tillhandahållit om företagets egna finansiella 

prestation har det även varit nödvändigt att inhämta information om konkurrenternas 

finansiella prestationer. Den finansiella informationen, berörande konkurrenterna, gäller 

den senaste femårsperioden och har främst hämtats från årsredovisningar. Ett undantag 

har gjorts vid inhämtande av finansiell information från årsredovisningar då en 

konkurrents finansiella uppgifter kompletterades med hjälp av uppgifter från Thomson 

Reuters 3000 xtra.    

2.3.4 Tillvägagångssätt och bearbetning av material  

För att skapa en förståelse för hur Haglöfs agerar när företaget utformar sina strategier 

framstår människor i beslutsfattande roller inom företaget som de självklara 

intervjuobjekten. För att kunna säkerställa att Haglöfs strategier har haft 

genomslagskraft och är den bakomliggande orsaken till företagets finansiella framgång, 

vilket företaget hävdar, har även en marknadsundersökning genomförts. Att få 

genomslagskraften av strategierna verifierad av en extern part ökar trovärdigheten vad 

gäller strategiernas betydelse. Mot bakgrund av detta genomförs kompletterande 

intervjuer med återförsäljare som inriktat sig på att sälja Haglöfs och deras 

konkurrenters produkter. Återförsäljarna kommer i denna studie behandlas anonymt då 

uppfattningen är att detta troligen medför att respondenterna, i större utsträckning, vågar 

svara ärligt vad gäller deras uppfattning om Haglöfs. 

 

Intervjuundersökningen skedde i första hand med tre representanter från Haglöfs. Första 

personen som intervjuades var verkställande direktör samt koncernchef fram till 2010. 

Därefter intervjuades ekonomidirektören, anställd i Haglöfs sedan år 2002. 

Avslutningsvis intervjuades före detta ordföranden i Haglöfs styrelse fram till 2010 

vilken också varit ledamot i Haglöfs sedan 1999. Dessa respondenter valdes ut genom 

att de sammantaget bedömdes kunna förse oss med nödvändig information för att utreda 

studiens syfte. Personerna intervjuades vid tre separata tillfällen. Samtliga respondenter 



9 
 

har fått svara på samma grundfrågor och utifrån de återgivna svaren har lämpliga 

följdfrågor ställts. 

 

För att erhålla en omfattande informationsmängd från intervjuerna med återförsäljarna 

har representanter med återkommande kontakt med Haglöfs valts ut. Ytterligare ett 

kriterium för att återförsäljare skulle betraktas lämpliga som intervjuobjekt var att dessa 

skulle ha återkommande kontakt med Haglöfs slutkunder, detta för att kunna inneha 

kunskap om slutkundens uppfattningar om Haglöfs. Intervjuerna av återförsäljarna 

utfördes genom besök i respektive butik. Antalet återförsäljare som intervjuats uppgår 

till fem stycken. Anledningen till att fler intervjuer genomfördes med återförsäljare än 

med Haglöfs representanter beror på att återförsäljarnas uppfattning om Haglöfs borde 

divergera i större utsträckning. 

 

Den grundläggande idén är att samla in data till dess att behovet av data anses mättad. 

Mättnad uppstår då fler intervjuer inte ger upphov till ny empiri inom ramen för det som 

studeras (Strauss & Corbin, 1998). Efter att ha sammanställt materialet från dessa 

intervjuer var vår uppfattning att ytterligare intervjuer troligen inte skulle förmedla 

vidare insyn i hur företaget agerat vid det strategiska beslutsfattandet samt hur Haglöfs 

uppfattas av marknaden. Vårt behov av datamaterial från respektive källa var således 

mättat efter dessa intervjuer.  

 

Samtliga åtta intervjuer spelades in för att vi i efterhand skulle ha möjlighet att lyssna 

igenom intervjuerna igen. Genom att lyssna igenom intervjuerna i efterhand anser vi oss 

ha fått en mer än tillräckligt god uppfattning för att kunna tolka respondenternas svar. 

Tidsåtgången det skulle innebära att transkribera intervjuerna i förhållande till den nytta 

vi uppfattar att vi skulle få ut av det transkriberade materialet ledde oss fram till vårt 

beslut att inte genomföra några transkriberingar. 

2.4 Val av konkurrenter - Hotellings modell 
För att undersöka och utvärdera huruvida Haglöfs resurser är den huvudsakliga 

anledningen till företagets finansiella framgångar är det nödvändigt att jämföra företaget 

med deras närmaste konkurrenter. För att urskilja vilka företag som kan benämnas som 

närmaste konkurrenter till Haglöfs verksamhet har vi utgått från vilka marknader 

Haglöfs är aktiva på och vilka konsumenter organisationen inriktar sig på att attrahera. 
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Detta i linje med Hotellings teori, vilken konstaterar, att en förutsättning för att man ska 

kunna jämföra konkurrerande företags egenskaper, krävs det att företagen har samma 

närhet till kunderna och att företagens produkter befinner sig i samma prissegment 

(Carlton & Perloff, 2005). Vi har valt att inrikta oss på konkurrenter som främst agerar 

på den nordiska marknaden men även i viss utsträckning de europeiska marknaderna där 

Haglöfs omsättning är mest omfattande (Haglöfs, 2010). Genom detta är vår 

förhoppning att kunna fånga Haglöfs huvudsakliga konkurrenter samtidigt som vi 

begränsar antalet konkurrenter. Ytterligare en orsak till begränsningen i vårt val av 

konkurrenter är svårigheten att få access till finansiell information från Haglöfs icke-

nordiska och icke-noterade konkurrenter.  

 

I den utsträckning ett varumärke kan fungera som ett perfekt substitut till ett annat 

varumärke, desto starkare konkurrenter kan dessa varumärken anses vara (Carlton & 

Perloff, 2005). Låt säga att två varumärken som är perfekta substitut till varandra finns 

tillgängligt för konsumtion på precis samma geografiska position på samma marknad. I 

detta fall skulle konsumenterna vara likgiltiga inför valet av vilket varumärkes produkt 

de skall konsumera. Om ett av dessa varumärken istället skulle finnas närmare tillhands 

rent geografiskt skulle detta varumärke ha en fördel gentemot det konkurrerande 

varumärket. Detta beror på att den extra reskostnaden i tid och pengar som skulle vara 

förknippad med att köpa den konkurrerande produkten skulle resultera i en mindre 

sammanlagd nytta av detta inköp. Även om ett varumärke, av konsumenterna, skulle 

uppfattas ge större nytta än ett konkurrerande märke skulle dessa konsumenter inte givet 

köpa det varumärke som ger störst nytta. I en situation där kostnaden för att ta sig till 

platsen där produkten som ger störst nytta erbjuds, överstiger skillnaden i nytta mellan 

de två produkterna, leder detta till att konsumenterna väljer den produkten med något 

lägre nytta eftersom den totala nyttan då skulle vara störst genom detta val.  

 

En konkurrent kan därför anses vara en aktör som säljer en så pass liknande produkt 

som ens egen, att konsumenter skulle kunna tänka sig att köpa den istället för de egna 

produkterna. Produkterna måste även bjudas ut på samma marknad för att en 

konkurrenssituation skall kunna uppstå (Carlton & Perloff, 2005).  

 

Det vi är intresserade av vad det gäller Haglöfs är inte hur framgångsrika företaget är i 

termer av att hitta marknader där det inte finns några konkurrenter, utan hur väl deras 
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produkter, tack vare Haglöfs unika egenskaper, tas emot på de marknader där även 

deras konkurrenter bjuder ut produkter. Ytterligare faktorer som påverkar vilken 

produkt en konsument väljer är exempelvis produktens pris och, som vi tidigare nämnt, 

tillgänglighet. 

 

Haglöfs har valt att sälja sina produkter genom återförsäljare, där även Haglöfs 

konkurrenters produkter säljs. De enda undantagen från denna regel är att Haglöfs har 

en ”brand store” och en ”outlet-butik”, där endast Haglöfs egna produkter säljs. Vi är 

därför av uppfattningen att Haglöfs inte har några fördelar i form av bättre geografisk 

placering av sina produkter. Möjligheter till olika prissättning torde heller inte vara en 

avgörande faktor för finansiell framgång då de produkter vilka Haglöfs 

produktsortiment konkurrerar med ligger inom samma prissegment som Haglöfs.  

2.5 Nyckeltal för utvärdering av finansiell prestation  
För att utvärdera Haglöfs samt konkurrenters finansiella prestationer kommer vi att 

använda oss av finansiella nyckeltal samt tillväxttakten som företagen uppvisar. En 

undersökning av Haglöfs finansiella prestation i relation till företagets konkurrenter är 

nödvändig vad gäller att utreda studiens syfte. För att undersöka om den resursbaserade 

teorin innehar fördelar gentemot det mer etablerade ”outside-in”-perspektivet, är det 

nödvändigt att fastställa hur fallföretaget presterar sett till branschgenomsnittet. Kan ett 

resursbaserat perspektiv fastställas inom Haglöfs strategiarbete, samtidigt som den 

finansiella prestationen överstiger genomsnittet ges ett underlag för vidare analys av det 

resursbaserade perspektivet.  

 

För att utvärdera ett företags finansiella prestation kan en rad olika nyckeltal användas 

beroende på vilken information som eftertraktas. Olika nyckeltal fyller således olika 

funktioner varför det inte är givet vilka nyckeltal som bör användas vid en utvärdering 

av ett företags finansiella prestation. Vad vi betraktar som finansiell prestation 

återspeglas av ett företags förmåga att utöka antalet marknadsandelar med bibehållen 

lönsamhet samt effektiv resursanvändning. Även detta går att undersöka med hjälp av 

flertalet olika nyckeltal. Vi har valt nedanstående nyckeltal med anledning av begränsad 

tid samt access, samtidigt som de enligt vår uppfattning speglar ett företags finansiella 

prestation. 
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Omsättningstillväxt- Tillväxttakten visar på ett företags förmåga att expandera och ta 

nya marknadsandelar (Hansson, Arvidson & Lindquist, 2006). Detta är av stor vikt, 

särskilt för mindre och mellanstora företag som ämnar inta en marknadsledande 

position. En jämförelse mellan konkurrenternas tillväxt och ett enskilt företags 

omsättningstillväxt visar på om företaget tappar eller vinner marknadsandelar. Utöver 

detta kan också tillväxttakten antas spegla den ökade efterfrågan på företagets produkter 

vilket också visar på i vilken omfattning man lyckats penetrera nya eller befintliga 

marknader. 

 

EBIT-marginal- Utöver vikten hos omsättningstillväxten är uppfattningen att det är av 

betydelse att utreda företagens EBIT-marginal. Nyckeltalet är relevant då det visar på 

ett företags överskott från den verksamhet som bedrivs. Utöver detta kan nyckeltalet 

anses vara lämpligt vid jämförelser av olika företags finansiella prestationer (Hansson, 

Arvidson & Lindquist, 2006). Vår ambition är att undersöka hur väl ett företag använder 

sina resurser gentemot konkurrenter i samma bransch varför det också är intressant att 

se vilken inverkan maskiner och inventarier har på lönsamheten. EBIT-marginal kan 

vara svårt att jämföra mellan företag eftersom det påverkas av förädlingsgrad och 

kapitalintensitet, därför är detta nyckeltalet ett av de som vi väljer att komplettera med 

måttet kapitalomsättningshastighet (Finansanalytikernas rekommendationer, 2009). 

Kapitalomsättningshastigheten ökar jämförbarheten mellan företagen vilket gör att 

EBIT blir användbart i vårt fall. EBIT kan också komma att belastas dubbelt för 

kostnader för förvärvade immateriella tillgångar (avseende avskrivningar och löpande 

kostnader för att vidmakthålla värdet av immateriella rättigheter). Med detta som 

bakgrund kan resultatet på EBIT-nivå skilja sig åt beroende på redovisningstekniska 

åtgärder vilket i sin tur kan medföra att resultaten inte är direkt jämförbara. Trots dessa 

begränsningar hos måttet ter det sig lämpligt att använda för att mäta den finansiella 

prestationen.  

 

Räntabilitet på totalt kapital- Räntabilitet på totalt kapital är ett lönsamhetsmått som 

används för att bedöma om företagets verksamhet ger en acceptabel förräntning på de 

tillgångar företaget disponerar (Hansson, Arvidson & Lindquist, 2006). Nyckeltalet 

visar på räntabiliteten på de totala tillgångarna och kräver således ingen kunskap om 

icke räntebärande skulder. En nackdel med detta mått är att de icke räntebärande 

skulderna kommer att inkluderas i kapitalet trots att rörelseresultatet belastas med en 
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implicit räntekostnad för dessa (Finansanalytikernas rekommendationer, 2009). Det går 

att hävda att det ingår en räntekostnad för exempelvis leverantörsskulder i 

varukostnaden. Räntabiliteten kommer utifrån detta inte bli optimalt jämförbar med 

marknadsräntor. Det faktum att måttet inte påverkas av hur tillgångarna finansierats gör 

det lämpligt som effektivitetsmått för jämförelser mellan olika år, mellan företag i 

samma bransch (Hansson, Arvidson & Lindquist, 2006). Med detta som bakgrund kan 

räntabilitet på totalt kapital anses vara ett lämpligt nyckeltal att jämföra Haglöfs med 

sina konkurrenter.  

 

Förädlingsvärde per anställd- Omsättning per anställd är ett nyckeltal som ofta används 

för att jämföra produktivitet mellan företag (Hansson, Arvidson & Lindquist, 2006).  

Måttet är vanskligt att använda vid jämförelser mellan företag eftersom det inte beaktar 

förädlingsgraden. Nyckeltalet kan dessutom skilja sig åt mellan organisationer genom 

att företag använder outsourcing i olika utsträckning (Finansanalytikernas 

rekommendationer, 2009).  Vi väljer därför att använda nyckeltalet förädlingsvärde per 

anställd. Förädlingsvärdet anger bättre än omsättningen värdet av företagets egna 

verksamhet (Finansanalytikernas rekommendationer, 2009). Vi anser att nyckeltalet 

belyser frågan om hur effektiv resursanvändningen i ett företag kan anses vara. Måttet 

kan anses vara användbart för jämförande av företag inom samma bransch då graden av 

kapitalintensitet inte bör skilja sig åt i någon större utsträckning.  

 

Kapitalomsättningshastighet- Måttet återspeglar hur mycket kapital verksamheten 

kräver, det vill säga hur kapitalintensiv den är. Definitionen av måttet påverkas av 

vilken information som eftertraktas, det innebär vanligtvis att nämnaren består av 

antingen genomsnittlig balansomslutning, sysselsatt kapital eller operativt kapital. Vår 

definition kommer att innefatta genomsnittlig balansomslutning. Nyckeltalet kommer 

för oss att främst fungera som ett komplement till övriga nyckeltal. 

Kapitalomsättningshastigheten ger ytterligare nödvändig information till övriga valda 

nyckeltal vilket möjliggör jämförelser mellan företag. Vissa nyckeltal kan vara svåra att 

jämföra mellan företag eftersom de påverkas av förädlingsgrad och kapitalintensitet och 

bör då kompletteras med kapitalomsättningshastigheten (Finansanalytikernas 

rekommendationer, 2009). 
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2.6 Kriterier för bedömning av studiens kvalitet 
Guba och Lincoln (1989) betonar vikten av fyra olika kriterier för säkerställande av en 

studies kvalitet. Kriterierna benämns tillförlitlighet (credibility), överförbarhet 

(transferability), pålitlighet (dependability) och äkthet (confirmability). Nedan förklaras 

dessa fyra kriterier mer utförligt.   

 

Tillförlitlighet- För att uppnå en hög grad av tillförlitlighet är det av vikt att 

respondenternas konstruerade verklighet återspeglas samt hanteras på lämpligt vis av 

författarna. Respondenterna beskriver sin version av den ”objektiva verkligheten” vilket 

är en individuell bedömning av verkligheten. Det innebär i sin tur att data insamlad från 

undersökningen måste säkerställas för att kunna hanteras och bedömas relevant av 

omgivningen (Guba & Lincoln, 1989). För att utföra studiens undersökning på ett 

trovärdigt vis har en omfattande genomgång av tillgänglig litteratur genomförts. Detta 

för att möjliggöra att relevanta frågor kan ställas. För att öka studiens validitet har två 

olika perspektiv utnyttjats, företagets interna uppfattningar samt marknadens 

uppfattningar. Förhoppningen är att detta mer objektivt skall återspegla fallföretagets 

karaktär och produkterbjudanden. Intentionen är också att de frågor som ställts till 

respondenterna skall vara enkelt formulerade och möjliggöra ett resonemang till svar. 

För att inte misstolka svar har vi spelat in intervjuerna för att kunna återkomma med 

eventuella ytterligare frågor. Materialet har sedan sammanställts för att öka tydligheten 

och minska riskerna vad gäller att missa relevant information. 

 

Överförbarhet- Överförbarhet är nära besläktat med begreppet generaliserbarhet. 

Graden av generaliserbarhet hos en studie visar på i vilken omfattning resultatet kan 

anses vara applicerbart till andra fall (Guba & Lincoln, 1989). Det innebär vidare att 

både mottagare samt avsändare av information måste tillhöra samma population för att 

resultatet skall kunna anses vara generaliserbart. Skillnaden mellan överförbarhet och 

generaliserbarhet ligger i bevisbördans position. När generaliserbarhet hävdas ligger 

bevisbördan hos avsändaren av resultatet, överförbarheten bestäms istället av 

mottagaren av resultatet. Överförbarheten skall alltid betraktas som relativ och beror 

fullständigt på i vilken omfattning märkbara förhållanden överlappar eller matchar 

varandra (Guba & Lincoln, 1989). För att göra vår studies resultat applicerbara till andra 

fall ämnas Haglöfs attribut som företag, samt marknaden de befinner sig på, att 

beskrivas utförligt. Genom att tydligt förmedla tillstånd och förhållanden vad gäller 
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Haglöfs verksamhet är det möjligt för mottagaren av resultatet att bilda sig en 

uppfattning om vilken population Haglöfs kan anses tillhöra. Studien består av endast 

ett studerat objekts förhållande till den resursbaserade teorin. Detta kan påverka studiens 

överförbarhet till det negativa. För att motverka denna negativa faktor har vi valt att 

intervjua återförsäljare för att bilda oss en uppfattning om marknadens och 

konkurrenters karaktär. Förhoppningen är att detta än mer skall tydliggöra Haglöfs 

tillhörande av population. Utifrån detta möjliggörs sedan bedömningar av studiens 

överförbarhet och generaliserbarhet till andra fall. 

 

Pålitlighet- Pålitligheten relaterar till hur stabila data kan anses vara över tid (Guba & 

Lincoln, 1989). Metodologiska förändringar inom ramverk och fattade metodologiska 

beslut måste noggrant kunna inspekteras i en studie. Detta motiveras genom att läsare av 

studien skall kunna förstå de faktorer vilka har påverkat beslutsfattandet och tolkningar 

som gjorts vid utförandet. Den tekniska dokumenteringen av den logiska processen och 

metodologiska beslut är således avgörande för pålitligheten hos en studie (Guba & 

Lincoln, 1989). I denna studie är förhoppningen att de beslut som fattats har motiverats 

på ett begripligt och lämpligt vis. Samtliga källor vi har använt oss av, tillsammans med 

de frågor som ställts till respektive respondent, finns redovisade.  

 

Äkthet- Äkthet behandlar säkerställandet av att data, tolkningar och undersökningar i en 

studie har förankring till kontexter och personer samt inte bottnar i undersökarens 

personliga värderingar. Data skall kunna härledas tillbaka till källan och logiken som 

används för att sammanställa tolkningar skall vara både tydlig och underförstådd. 

Genom detta förfarande kan både studiens resultat och de processer som använts, 

inspekteras och bekräftas av utomstående läsare (Guba & Lincoln, 1989). I denna studie 

är målsättningen att inte låta egna värderingar och åsikter påverka resultatet. De beslut 

som fattas skall motiveras noggrant och styrka våra val. Den mänskliga faktorn torde 

dock vara en försvårande omständighet vad gäller att uppnå en fullständigt saklig studie. 

Personliga värderingar och uppfattningar kommer troligen att påverka vilka beslut som 

fattas. Vårt sätt att angripa detta problem blir som tidigare nämnt att utförligt försöka 

motivera och belysa aspekter som lett fram till ett specifikt beslut.   
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram bestående av tidigare forskning 

som ligger till grund för studiens analys. Till en början presenteras ”outside-in”-

perspektivet genom Porters femkraftsmodell. Därefter behandlas ”inside-out”-

perspektivet i form av olika författares syn på den resursbaserade teorin. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande jämförelse av de två perspektiven.  

3.1 ”Outside-in”-perspektivet 
Den mest etablerade teoretiska utgångspunkten vad gäller ekonomisk konkurrensstrategi 

är ett ”outside-in”-perspektiv. Perspektivet innebär att företaget vid utformning av sin 

konkurrensstrategi klargör sambandet mellan företaget och omgivningen. Det är således 

företagets omgivning samt branschstrukturen som utövar ett stort inflytande på 

konkurrensens karaktäristik och vilka strategier som potentiellt kan finnas tillgängliga 

för företag (Porter, 1983). Porter (1983) är en av flertalet forskare som framställt teorier 

utifrån detta perspektiv vilka även har etablerats genom förankring i empiri. Vi har valt 

att utgå från Porters (1983) modell ”De fem konkurrenskrafterna” för att vidare förklara 

”outside-in”-perspektivet. 

 

Porter (1983) menar att målsättningen för ett företag inom en bransch är att utforma en 

konkurrensstrategi vilken medför att företaget kan försvara sig mot marknadens 

konkurrenskrafter eller kan påverka dessa till att fungera till företagets fördel. Vidare 

menas att det finns fem konkurrenskrafter vilka tillsammans bestämmer intensiteten och 

lönsamheten på marknaden. Den konkurrenskraft vilken utgör den starkaste påverkan på 

marknaden kommer att bli avgörande för utformandet av strategin. De fem olika 

konkurrenskrafterna: nyetableringshot, substitutionshot, köpares- och leverantörers 

förhandlingsstyrka och rivalitet mellan nuvarande konkurrenter beskrivs nedan. 

3.1.1 De fem konkurrenskrafterna 

Etableringshot- Nyetableringar i en bransch bidrar med ytterligare utbud av produkter 

till den befintliga marknaden. De nya aktörerna på marknaden ökar konkurrensen om 

marknadsandelarna. Ett resultat av detta fenomen blir ofta att priserna på marknaden 

sjunker eller att kostnaderna för branschföretagen drivs upp vilket leder till reducerad 

lönsamhet (Porter, 1983). Hur stort hotet för branschföretagen är på marknaden 

fastställs av hur stora hindren är för nyetablering, i kombination med svarsåtgärder från 
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befintliga branschaktörer vad gäller att förhindra nyetableringar. Givet att hindren är 

höga och att nykomlingen inom branschen kan förvänta sig kraftiga svarsåtgärder från 

etablerade konkurrenter kommer riskerna för en nyetablering att vara begränsade vilket 

också minskar konkurrenssituationen (Porter, 1983).  

 

Substitutionshot- Företag inom en bransch konkurrerar alla i en vid mening med 

branscher vilka producerar substitutprodukter. Substitut sätter begränsningar för 

branschens lönsamhet då de belägger marknaden med ett pristak för vilken prisnivå som 

kan gälla för företags produkter inom en bransch. Är prissättningen på 

substitutprodukter attraktiv för konsumenter kommer det således begränsa 

lönsamhetspotentialen för det enskilda branschföretaget. Att agera mot 

substitutprodukter kan bli en branschangelägenhet, genom gemensamma ansträngningar 

kan företagen tillsammans förbättra den totala lönsamhetspotentialen för branschen. 

Substitutprodukter som kan anses utgöra störst hot för en bransch är de som uppvisar 

tendenser till en förbättrad pris/nyttorelation till branschens produkter, eller som 

produceras av branscher som uppvisar höga vinster (Porter, 1983). 

 

Rivalitet bland etablerade konkurrenter- Konkurrensen mellan etablerade aktörer sker 

främst genom välkända metoder vad gäller att förse sig med en mer fördelaktig position 

på marknaden. Exempel på dessa metoder kan vara prisutspel, reklamkampanjer och 

ökad kundservice. Rivaliteten mellan aktörer uppstår då flera konkurrenter upplever sig 

pressade eller upptäcker ett tillfälle vad gäller att förbättra sin position på marknaden. I 

de flesta företagen kan konkurrenternas agerande ha märkbara effekter på verksamheten 

vilket kan leda till åtgärder från företagets sida för att kunna bemöta den nya 

situationen. En slutsats Porter drar utifrån detta är att företagen kan anses vara inbördes 

beroende av varandra (Porter, 1983). 

 

Köparnas förhandlingsstyrka- Köpare kan bidra till ökad konkurrens inom branschen 

genom att tvinga ned priser och förhandla om högre kvalitet på de produkter som 

erbjuds på marknaden. Detta sker via köparnas möjligheter att spela ut aktörerna mot 

varandra. Allt detta sker på bekostnad av branschens lönsamhet. Styrkan hos köparna 

kan bero på flertalet olika faktorer vilka kännetecknar dess marknadssituation. En 

köpgrupp kan således anses ha ett kraftigt inflytande över företaget i en rad olika 

situationer. Är köparen koncentrerad eller köper stora volymer från leverantören, 
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kommer detta resultera i att leverantören i sin tur blir beroende av köparen vilken då kan 

ställa högre krav. I situationer där köparen kan anses ha tillgång till fullständig 

information ger detta vanligtvis en större förhandlingsstyrka. Om köparen har tillgång 

till information om exempelvis efterfrågan och leverantörernas kostnader skapas 

gynnsamma förhållanden vad gäller att försäkra sig om att den erbjuds det bästa möjliga 

erbjudandet som finns tillgängligt på marknaden. Detta är några av de möjligheter som 

finns för köparen att utnyttja sin köpkraft gentemot leverantören (Porter, 1983). 

 

Leverantörernas förhandlingsstyrka- Leverantörer kan vid en god förhandlingsposition 

utnyttja sin förhandlingsstyrka gentemot aktörer på en marknad genom hot om 

prishöjningar eller minskad nivå av kvalitet. En leverantör med kraftigt inflytande över 

en marknad kan på så vis reducera lönsamheten hos en bransch som inte är förmögen att 

bibehålla sina marginaler genom höjda priser. De villkor som bidrar till en mäktig 

position för leverantörer tenderar att reflekteras av det som gör köpare mäktiga. 

Leverantörer kan anses ha en inflytelserik position i situationer där leverantörsgruppen 

domineras av ett fåtal aktörer och är mer koncentrerad än den bransch den säljer till. I 

övrigt kan leverantörsgruppen anses ha stort inflytande om branschen den säljer till 

saknar lämpliga substitut till de produkter leverantörerna erbjuder (Porter, 1983). Ett 

flertal andra scenarier kan tänkas där leverantörernas påtryckningar kan reducera 

lönsamheten inom en bransch, vi väljer dock att inte nämna samtliga då det 

huvudsakliga syftet endast är att belysa leverantörernas påverkan av branschstrukturen.   

 

Figur 2 -  Porters femkraftsmodell modifierad av författarna (Porter, 1983 s. 26) 
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3.1.2 De tre konkurrensstrategierna 

När väl styrkan av respektive konkurrenskraft har diagnostiserats samt när de 

bakomliggande faktorernas påverkan till dessa kan urskiljas, återstår det för företaget att 

identifiera sina styrkor respektive svagheter i förhållande till branschen (Porter, 1983). 

Det som bestämmer företagets styrkor och svagheter är företagets egenskaper i relation 

till de fem konkurrenskrafterna. Företagets konkurrenskraft bestäms därmed av de fem 

konkurrenskrafterna karaktär inom branschen. Exempel på frågor att ta ställning till är: 

hur ser situationen ut för företaget vad gäller substitut? Utifrån liknande frågor kan en 

effektiv konkurrensstrategi utformas där företaget vidtar offensiva eller defensiva 

åtgärder för att skapa en försvarbar ställning mot de fem konkurrenskrafterna. Detta kan 

ske genom tre möjliga val av konkurrensstrategier: positionering, påverkan av 

styrkebalansen och utnyttjande av förändringar (Porter, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3  -  Konkurrensstrategier utifrån Porters resonemang skapad av författarna 

(Porter, 1983) 

Positionering- Denna konkurrensstrategi handlar främst om att förse företaget med en 

ställning där man utnyttjar dess förmåga för det optimala försvaret mot de befintliga 

konkurrenskrafterna. Denna första ansats tar branschstrukturen som given och anpassar 

företagets svaga och starka sidor till dessa förutsättningar. Ett vidare sätt att se på denna 

ansats är att betrakta strategin som ett försvar mot konkurrenskrafterna eller som ett sätt 

att hitta en position inom branschen där konkurrenskrafterna är som svagast. 

Kunskaperna vad gäller företagets förmågor och orsakerna till konkurrenskrafterna blir 

fundamentala för att kunna urskilja inom vilka områden företaget bör bemöta 

konkurrensen och på vilket sätt det bör undvika den (Porter, 1983).  
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Påverkan av styrkebalansen- Denna ansats gällande påverkan av styrkebalansen kan 

anses vara nära förknippad med en offensiv strategi. Innebörden av påverkan vad gäller 

branschens styrkebalans betyder mer än att företaget endast skall hantera 

konkurrenskrafterna, målsättningen är att förändra deras orsaker och bakomliggande 

faktorer. Ett företag som exempelvis väljer att investera i stordriftsanläggningar kan 

påverka branschens struktur samt medverka till att öka etableringshindren. Denna 

strategiska investering kan således medföra en förändring av konkurrenskrafterna och 

branschens struktur, vilket sedermera kan innebära en påverkan av styrkebalansen till att 

förse företaget med en större utdelning. Genom att identifiera de faktorer som driver 

konkurrensen i en specifik bransch kan också strategiska åtgärder sättas in för att 

förändra dessa förutsättningar (Porter, 1983).  

 

Utnyttjande av förändringar- Den avslutande konkurrensstrategin behandlar 

utnyttjandet av förändringar. Hur branschutvecklingen ter sig är strategiskt viktigt då 

det, enligt Porter (1983), påverkar konkurrensens grundorsaker. Produktlivscykelns 

mönster innebär att tillväxttakten förändras. Trender vad gäller minskad tillväxttakt för 

produkter kan betraktas som ett exempel. Minskad tillväxttakt kan innebära ökad 

betydelse av höjda marginaler. Detta kan i sin tur innebära ett ökat behov av kapital för 

investeringar i stordriftsanläggningar för skapande av stordriftsfördelar. Avsaknad av 

kapital och stordriftsfördelar kommer vid en minskad tillväxttakt att slå ut mindre 

aktörer från marknaden samtidigt som etableringshindren på marknaden höjs. De 

trender som är av högsta strategiska prioritet blir således de som påverkar de viktigaste 

konkurrenskällorna i branschen och som frambringar en ny branschstruktur. En analys 

av branschens struktur kan därför användas för att förutsäga en branschs potentiella 

lönsamhet. Vid en långsiktig strategisk planering är det viktigt att undersöka varje 

konkurrenskraft samt orsakerna till dessas karaktär för att sedan konstruera en 

helhetsbild av branschens sannolika vinstpotential (Porter, 1983).  

3.3 Resursbaserad teori - ”inside-out”-perspektivet  
Edith Penrose presenterade år 1959, ett nytt sätt att tänka kring konkurrensstrategi och 

hur organisationer alternativt kunde betraktades ur ett nationalekonomiskt perspektiv 

(Penrose, 1995). Ur Penrose´ (1995) perspektiv fokuseras det på samspelet mellan 

endogena kompetenser i organisationen och marknaden. Det dynamiska samspelet 
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mellan de interna och externa miljöerna skapade i sin tur vad Penrose (1995) kallade för 

produktionsmöjligheter. Detta resonemang är ett avsteg från det mer etablerade 

”outside-in”-perspektivet då även de inre attributen i organisationen tillskrivs en stor 

avgörande påverkan på företagets framtida eventuella framgång.  

 

Penrose (1960) menar att det för en organisation finns två grupper av resurser, tidigare 

anskaffade eller ”ärvda” resurser, samt resurser vilka organisationen måste förskaffa i 

ett led mot en konkurrenskraftig verksamhet. I Penrose (1995) argumentation är det 

framförallt de mänskliga resursernas bidrag till företagets framgång som framhävs i 

form av management, motivation och innovation. Pitelis (2005) hävdar vidare att fokus 

på en organisation som ”levande”, på mänskliga resurser, endogen kunskap, 

management och även psykologiska aspekter i form av motivation gör att Penrose 

arbete kan betraktas som unikt. Penrose (1995) lägger även stor tonvikt på företagets 

resurser och samspelet mellan dessa. Samspelet och sammansättningen av resurser 

skapar services, också benämnt capabilities (Grant, 1991; Barney, 1994), vilket är det 

som skapar konkurrensfördelar för en organisation.  

 

Pitelis (2005) menar att det är Penrose teorier som i mångt och mycket kan anses stå 

som utgångspunkter för den resursbaserade teorin och ”inside-out”-perspektivet. Även 

om Penrose fortfarande i stor utsträckning fokuserar på marknadens karaktär, skapade 

resonemanget om företagets resurser ett underlag för framtida forskning och utveckling 

av hennes idéer, vilka kommit att resultera i den resursbaserade teorin. 

 

Utgångspunkten och kärnan kring Penrose´ (1995) tankar kan enkelt definieras som: 

 

 ”We start with the function of the firm and from this derive the appropriate 

definition of the firm.” (Penrose, 1995, s. 11)  

 

Utifrån detta går ett alternativt synsätt att utläsa, istället för att definiera företaget utifrån 

omgivningen borde istället företagets inneboende karaktär användas som definition - 

”inside-out”.  

 

Penrose´ (1995) lansering av det nya perspektivet fick ett relativt svalt mottagande när 

det presenterades. Detta anses bero på att det alternativa perspektivet stred mot 
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traditionell nationalekonomisk teori, och det tidigare ”outside-in”-perspektivet 

dominerar fortfarande. Dock upplever Penrose (1995) att det sedan lanseringen av det 

nya perspektivet år 1959 har uppkommit ett nytt intresse kring bland annat beteende, 

management och ett företags organisation. Det nya finansiella klimatet har medfört ett 

behov av nytänkande kring områden som inte förklaras av tidigare ekonomisk teori.  

 

Ett företag eftersträvar ur ett resursbaserat perspektiv att skapa en situation där 

resurserna och capabilities genererar ett försprång gentemot konkurrenter. 

Uppfattningarna kring hur detta uppnås varierar i viss utsträckning mellan olika 

teoretiker inom resursbaserad forskning. I detta avsnitt presenteras olika synsätt på 

resurser och capabilities som konkurrensmedel och verktyg för utformning av strategier. 

3.3.1 Resurser och Capabilities 

I den resursbaserade teorin är begreppen resurser och capabilities av naturliga skäl två 

ytterst centrala begrepp. Forskare inom resursbaserad teori har inte lyckats enas om en 

gemensam definition av begreppen. Vi väljer därför i detta avsnitt att redogöra för ett 

antal olika lanserade definitioner inom teorin för att avslutningsvis klargöra vår 

definition av begreppen resurser och capabilities i denna studie. 

 

Penrose (1995) definierar resurser som fysiska ting ett företag köper, hyr eller 

producerar för sin egen användning och de anställda inom företaget. Vidare används 

begreppet services som ett samlingsnamn för det bidrag som resurser ger till 

produktiviteten i verksamheten. Skillnaden mellan resurser och services förklaras 

genom att resurser oftast kan ses som en mängd potentiella services, resurser kan 

definieras oberoende av deras användningsområde medan services snarare skall ses som 

en aktivitet skapad med hjälp av resurser. Vidare hävdar Penrose (1960) att det i 

samtliga organisationer finns pooler av outnyttjade services och dessa tillsammans med 

management ger unika produktionsmöjligheter för alla företag och är således en källa 

till konkurrensfördelar. De olika resurserna ett företag använder sig av för att framställa 

en specifik produkt kan allt som oftast användas för att producera andra typer av 

produkter, utifrån detta är det resursernas samspel och sammansättning– services som är 

avgörande för vilka komparativa fördelar som genereras (Penrose, 1960). 
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Grant (1991) väljer att klassificera resurser genom att sortera in dessa i sex olika 

grupper; finansiella resurser, fysiska resurser, mänskliga resurser, teknologiska resurser, 

rykte och organisatoriska resurser. Sammansättningen och samspelet mellan resurser 

skapar capabilities vilket vidare kan betraktas som de förmågor och den kompetens som 

genererar konkurrenskraft och förhoppningsvis komparativa fördelar för företaget. 

Capabilities kan således i hög grad jämställas med Penrose (1960) services.  

 

Wernerfelt (1984) uttrycker en annorlunda uppfattning om hur en definition av resurser 

skall formuleras, han menar på att allt inom ett företag som kan ses som antingen en 

svaghet eller styrka skall anses betraktas som en resurs. Vidare hänvisar han till annan 

litteratur där resurser definieras som materiella och immateriella tillgångar som vid en 

viss tidpunkt är knutna till företaget. 

 

I den resursbaserade teorin föreligger enligt Barney (1994) två betydande antaganden 

om företag: (1) Resurser och capabilities kan vara ojämnt fördelade mellan 

konkurrerande företag (resource heterogeneity) och (2) dessa skillnader i resurser och 

capabilities kan bestå över tid (resource immobility). Generellt består ett företags 

resurser och capabilities av alla finansiella, fysiska, mänskliga och organisatoriska 

tillgångar som används för att utveckla, tillverka, och leverera produkter eller tjänster 

till konsumenter. Finansiella resurser innefattar bland annat skulder och eget kapital, i 

fysiska resurser ingår maskiner och faciliteter för tillverkning. Mänskliga resurser 

definieras bland annat av den erfarenhet, kompetens och riskbenägenhet som återfinns i 

organisationen. Organisatoriska tillgångar utgörs av exempelvis företagskultur, historia 

och relationer. Utifrån detta hävdas att en resurs är något inom organisationen som kan 

användas för att ta tillvara möjligheter på marknaden eller något som neutraliserar hot 

som företaget kan tänkas utsättas för (Barney, 1994).  

 

Hur begreppen resurser och capabilities skall betraktas skiljer sig således till viss del åt 

mellan olika forskare. Efter att ha studerat en omfattande andel litteratur inom 

resursbaserad teori har vi valt att se capabilities som förmågor och kompetens vilka 

skapas genom samspel och sammansättning av resurser. Det svenska språket saknar en 

översättning som motsvarar det som menas med capabilities i sammanhanget 

resursbaserad teori därför används även fortsättningsvis den engelska benämningen i 

denna studie. Definitionen av resurser är komplex vilket inte minst visas av de flertalet 
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Begrepp 

Resurs 

Capability 

Definition 

En tillgång är en resurs över vilken företaget 
har det bestämmande inflytandet till föjld av 

inträffade händelser och som förväntas innebära 
ekonomiska fördelar för företaget i framtiden  

Förmågor och kompetens vilka skapas genom 
samspel och sammansättning av resurser 

olika definitioner olika forskare använder sig av. Vi väljer att i vår studie använda oss 

av externredovisningens definition av tillgångar för att förklara begreppet resurser. 

IFRS fastställer att: en tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande 

inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska 

fördelar för företaget i framtiden (Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2009 s 

18). 

Figur 4  -  Definitioner av resurser och capabilities 

 

Vidare kommer Grants (1991) klassificering av resurser att tillämpas i denna studie. 

Resurser kommer utifrån detta att betraktas som en grundförutsättning för skapande av 

komparativa fördelar samt konkurrenskraft. 

3.3.2 Resurser och Capabilities – Långsiktigt hållbara 

konkurrensfördelar  

Barney (1994) hävdar att vid en utvärdering av resursernas och capabilities förmåga att 

generera konkurrensfördelar måste ett antal frågor besvaras. Den resursbaserade teorin 

bygger, som tidigare nämnt, på antaganden gällande resource heterogeneity och 

resource immobility. Barney (1994) hävdar att vid fastställande om resurser och 

capabilities är en källa till konkurrenskraft är det nödvändigt att ställa sig frågorna: (1) 

Är de värdefulla?, (2) Hur sällsynta är de?, (3) Är de kostsamma att imitera? och (4) Är 

organisationen utformad på lämpligt sätt för att tillvarata resurser och capabilities 

potential? Svaren på dessa frågor talar om vilken grad av konkurrenskraft som återfinns 

inom företaget. 
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Figur 5 – Barneys ramverk VRIO översatt av författarna (Barney, 1994 s. 4) 

  

Resurser och capabilities värde- Frågan om resursernas och capabilities värde besvaras 

genom att sätta dessa i relation till omvärldens möjligheter och hot. Erfarenheter inom 

exempelvis design, tillverkning och produktutveckling kan vara resurser och capabilities 

som medför möjligheter att exploatera marknadspotential. Resurser och capabilities 

anses vara värdefulla när de utnyttjar möjligheter eller neutraliserar hot från marknaden. 

När företag kan använda resurser och capabilities för att utnyttja möjligheter eller 

neutralisera hot från marknaden innebär detta att kostnader kommer att minska eller 

intäkter att öka mer än vad de hade gjort om resurser och capabilities inte återfunnits i 

organisationen. Genom detta kan utnyttjandet av resurser och capabilities för att uppnå 

konkurrenskraft kopplas direkt till företagets ekonomiska prestationer (Barney, 1994).  

 

Resurser och capabilities sällsynthet- Resurser och capabilities sällsynthet påverkar i 

vilken utsträckning de kan antas generera konkurrensfördelar. Att ett företags resurser 

och capabilities är värdefulla är nödvändigt för att förstå källan till konkurrenskraft. Om 

konkurrerande företag innehar samma resurser och capabilities kommer dessa troligen 

inte generera konkurrenskraft för något av företagen på marknaden. I en sådan situation 

bidrar resurser och capabilities endast till ett jämlikt tillstånd.  Detta innebär dock inte 

att resurser och capabilities som inte är sällsynta saknar värde. Avsaknad av vanligt 

förekommande resurser och capabilities skulle innebära en försvagning av 

konkurrenskraft gentemot övriga konkurrenter. Slutsatsen blir därför att ett företags 
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resurser och capabilities kan vara värdefulla utan att skapa konkurrensfördelar, men för 

att ökad konkurrenskraft skall kunna uppstå, om än tillfälligt, måste de dessutom även 

vara sällsynta (Barney, 1994).  

 

Möjlighet till imitation av resurser och capabilities- Ett företag som besitter värdefulla 

resurser och capabilities som dessutom är sällsynta kommer att åtnjuta åtminstone 

tillfälliga konkurrensfördelar. Om dessutom de konkurrerande företagen står inför 

svårigheter vad gäller att imitera dessa resurser och capabilities kan företag med dessa 

speciella attribut uppnå en varaktig konkurrensfördel. Försök till att imitera resurser och 

capabilities kan ske på två sätt: kopiering eller substitution. Vid kopiering bygger 

konkurrerande företag upp samma resurser och capabilities till samma kostnad som 

företaget de imiterar. Vid substitution använder imiterande företag sig av liknande 

resurser och capabilities till samma kostnad, för att uppnå samma komparativa fördelar 

som företaget de imiterar åtnjutit (Barney, 1994).  

 

Imitation (kopiering och substitut) används alltså av konkurrerande företag för att uppnå 

ett tillstånd av jämlik konkurrenskraft (Barney, 1994). Detta sker genom att resurser och 

kompetens imiteras till samma kostnad som det imiterade företaget har för sina resurser 

och capabilities. Utifrån detta är det viktigt att fastslå vilka resurser och capabilities som 

är kostsamma att imitera för att behålla varaktiga konkurrensfördelar över tid. Enligt 

Barney (1994) finns det tre olika skäl till varför resurser och capabilities kan vara 

kostsamma att imitera. Ett skäl är vikten av företagets historia vad gäller att skapa 

resurser och capabilities. Företag absorberar med tiden ofta förmågor och färdigheter 

och skapar därmed resurser och capabilities som är unika för den organisationen. 

Generellt gäller att när förvärv eller utveckling av värdefulla och sällsynta resurser samt 

capabilities beror på unika historiska förhållanden kommer dessa resurser och 

capabilities bli kostsamma att imitera (Barney, 1994). Ytterligare ett skäl till att resurser 

och capabilities kan vara kostsamma att imitera beror på vikten av ett flertal mindre 

beslut. Mindre beslut är ofta svåra att upptäcka för konkurrerande företag i omgivningen 

vilket gör det svårt att imitera dessa. De konkurrerande företagen kan ha förmåga att 

observera konsekvenserna av de mindre besluten men kan ofta ha svårt att urskilja vad 

som är källan till de komparativa fördelarna. Det avslutande skälet till höga kostnader 

för imitation kan hänföras till vikten av socialt komplexa resurser och capabilities. 

Organisatoriska fenomen som rykte, förtroende, relationer och kultur är mycket svåra 
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att kopiera eller hitta substitut för vilket medför en hög kostnad för att imitera (Barney, 

1994).  

 

Organisationsutformningens effektivitet- Organisationens struktur är vidare av stor 

betydelse för att kunna ta tillvara lönsamhetspotentialen inom företaget. Företag vilka 

besitter resurser och capabilities som är värdefulla, sällsynta och svåra att imitera har 

potentialen att uppnå perpetuell konkurrenskraft. För att realisera denna potential är det 

dock nödvändigt att organisationen utformas för att kunna utnyttja dessa resurser och 

capabilities. Viktiga komponenter i denna kontext är ett företags formella struktur, 

kontrollsystem och vald strategi för management. Dessa faktorer är nödvändigtvis inte 

enskilt kostsamma att imitera men ger förutsättningar att tillvarata potentialen hos 

resurser och kompetens (Barney, 1994).  

 

Grant (1991) för ett resonemang likt Barneys (1994) vad gäller långsiktigt hållbara 

konkurrensfördelar. Grant (1991) hävdar att avkastningen från resurser och capabilities 

inom organisationen beror på två olika komponenter, hur bestående de 

konkurrensfördelar som resurser och capabilities genererar är och hur företaget förmår 

att hantera den avkastning resurser och capabilities genererar.  

 

På längre sikt tenderar företags komparativa fördelar, och avkastningen förknippad med 

dessa, att avta. Detta till stor del beroende på konkurrerande företags förmåga att imitera 

resurser och capabilities. Hur fort detta tenderar att ske beror, som tidigare nämnt, på 

karaktäristiken hos resurser och capabilities. Hur bestående ett företags 

konkurrensfördelar är förklaras, enligt Grant (1991), av fyra faktorer; hållbarhet, 

transparens, överförbarhet och kopiering. 

 

Hållbarhet- Vid avsaknad av konkurrens beror livslängden hos ett företags 

konkurrensfördelar på i vilken takt resurser och capabilities kan tänkas reduceras eller 

bli föråldrade. Dagens snabba teknologiska utveckling gör att hållbarheten hos resurser 

och capabilities kan variera betänkligt. Den ökade takten på teknologisk utveckling gör 

att livstiden hos teknologiska resurser förkortas. Motsatta observationer har gjorts vad 

gäller rykte hos företag och deras varumärke, dessa resurser verkar minska i 

långsammare takt samtidigt som de kan hållas relativt bestående med en måttlig nivå av 

investeringar (Grant, 1991).    
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Transparens- Ett företags förmåga att behålla konkurrenskraft och konkurrensfördelar 

över tiden påverkas av vilken takt dess resurser och capabilities kan kopieras av andra 

företag (Barney, 1994; Grant, 1991). Takten vilken resurser och capabilities kan 

kopieras påverkas i sin tur av hur transparenta dessa är. För att imitera ett företags 

resurser måste konkurrenter först fastställa vad som är den egentliga konkurrensfördelen 

och hur den uppnås, för att sedan identifiera hur dessa resurser och capabilities 

införskaffas och formuleras till en strategi. Om ett företag vill imitera en konkurrent 

måste det fastställa vilka resurser och capabilities som ligger bakom det rivaliserande 

företagets konkurrensfördel. Att imitera ett företag som innehar en enskild variabel för 

konkurrenskraft är enklare än att försöka kopiera flertalet variabler som tillsammans 

genererar konkurrenskraft. Detta innebär således att resurser och capabilities som kräver 

en komplex samordning för att uppnå konkurrenskraft genererar en mer bestående 

konkurrensfördel (Grant, 1991).  

 

Överförbarhet- När ett etablerat företag eller en ny marknadsaktör framgångsrikt 

identifierat vilka resurser samt capabilities som är källor till konkurrensfördelarna 

återstår det att anskaffa nödvändiga resurser för att kunna kopiera detta i sin egen 

verksamhet. Skulle företaget lyckas kopiera resurser och capabilities till en kostnad som 

motsvarar det imiterade företagets kostnader kommer detta medföra att de komparativa 

fördelarna blir kortlivade (Grant, 1991). Att imitera resurser och capabilities är dock 

sällan enkelt, svårigheter att förvärva dessa kan uppstå av flera anledningar och gör att 

överförbarheten till den egna organisationen blir komplicerad. Exempel på detta kan 

vara geografiska begränsningar då det ofta är förenat med höga kostnader att 

omlokalisera utrustning eller specialiserad personal (Grant, 1991). Ytterligare 

begränsningar kan uppstå genom ofullständig information vid bedömningar av värdet av 

resurser samt otillräcklig kunskap om vilken produktivitet en resurs genererar. Vidare 

kan vissa resurser nästan uteslutande anses vara företagsspecifika, ett exempel på detta 

är ett företags rykte och varumärke (Amit & Shoemaker, 1993; Grant, 1991). Wernerfelt 

(1984) hävdar att liknande resurser och capabilities kan överföras till ett företag via 

fusion eller förvärv. Grant (1991) menar i sin tur att dessa resurser kan överföras vid ett 

förvärv och fusioner av företaget men att det även då finns risker för depreciering av 

värdet på resurserna eftersom dessa riskerar att inte ha samma ursprungliga värde. 

Försök till att överföra capabilities till en organisation är ofta förknippade med vissa 
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svårigheter, detta gäller främst capabilities där flertalet resurser i stor utsträckning är 

integrerade med varandra. Orsak till detta är att organisatoriska rutiner i form av 

omedveten samordning och tyst kunskap ofta är svåra att återskapa vilket medför att 

resultatet för överförda capabilities blir osäkert (Grant, 1991). 

 

Kopiering- Resurser samt capabilities vilka bygger på komplexa organisatoriska rutiner 

är, som tidigare nämnt, svåra att imitera och kopiera. Förmåga att motivera anställda för 

att kunna generera hög produktivitet eller att uppnå hög effektivitet och flexibilitet i 

produktionen härstammar ofta från tyst snarare än kodifierad kunskap vilken återfinns 

assimilerad i företagskulturen. Vissa resurser och capabilities kan därför framstå som 

enklare att imitera än vad som egentligen är fallet. Detta visas bland annat genom ett 

antal amerikanska och europeiska försök att kopiera den japanska metoden just-in-time. 

Metoden ämnar effektivisera tillverkningsprocessen och torde inte vara så komplex att 

den är omöjlig att kopiera. Trots detta har amerikanska och europeiska företag haft stora 

problem att uppnå samma nivå av produktivitet som japanska företag, begränsningen 

antas ligga i attityder och samarbete bland anställda vilket visar på svårigheter att helt 

kopiera resurser och capabilities (Grant, 1991).   

 

För att Grants (1991) och Barneys (1994) kriterier skall kunna generera ytterligare 

konkurrenskraft ställs flertalet krav på den interna verksamhetens karaktär för att kunna 

uppnå en god finansiell prestation och konkurrenskraft (Andersén, 2011). Andersén 

(2011) belyser fem olika faktorer vilka i stor utsträckning påverkar det enskilda 

företagets konkurrenskraft, se figur 6. Dessa faktorer benämns i denna studie; 

kompatibla resurser, management-förmåga, kompetens inom marknadsföring, 

kostnaden för resurser, och komparativa nackdelar. 

Figur 6 - Författarnas sammanfattning av Anderséns resonemang om resurser och 

capabilites betydelse för finansiell prestation 

  

•Kompatibla resurser 

•Management-förmåga 

•Kompetens inom 
marknadsföring 

•Kostnaden för resurser 

•Kompatativa nackdelar 

 

Konkurrensfördelar Finansiell prestation 
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Kompatibla resurser- Att resurserna skall vara kompatibla innebär i huvudsakliga drag 

att anskaffningen och utvecklingen av resurser skall ske med hänsyn till den befintliga 

resursbasen. Den resursbaserade teorin bygger som tidigare nämnt på att resurser kan 

vara ojämnt fördelade mellan olika företag (Andersén, 2011; Barney, 1994). Företag bör 

inneha resurser vilka är svåra för konkurrenter att överföra eller kopiera, detta för att 

kunna åstadkomma konkurrensfördelar. 

 

Management-förmåga- Ett företags förmåga att tillvarata möjligheterna av potentiella 

capabilities påverkas starkt av nivån av kompetens inom management som återfinns i 

organisationen. Att organisationen innehar en specifik resurs eller capability innebär 

inte automatiskt att denna utnyttjas (Andersén, 2011). Capabilities eller resursernas 

bidrag till företaget kan avgöras av organisatoriska begränsningar vad gäller att 

tillvarata dessa. Skillnader i organisatoriska processer och rutiner kan vidare användas 

för att förklara skillnader i prestation mellan företag. Förutom skillnader i resursernas 

samspel och sammansättning, kan skillnader i finansiell prestation också hänföras till 

managements förmåga att utnyttja befintliga resurser (Andersén, 2011).  

 

Kompetens inom marknadsföring- Det tredje kriteriet behandlar företagets förmåga samt 

kompetens inom marknadsföring vad gäller att positionera företagets produkter. 

Andersén (2011) och Penrose (1995) hävdar att det enligt resursbaserad teori är 

nödvändigt att ta hänsyn till både externa och interna faktorer vid utvärderingar av 

företags prestationer. Ett företags förmåga att utnyttja sina resurser inom 

produktionskapacitet för att framställa högkvalitativa produkter kommer inte allena 

bidra till en god finansiell prestation. Den finansiella prestationen är också beroende av 

att lämpliga strategier inom marknadsföring formuleras för att positionera produkter på 

ett önskat vis, exempelvis genom att produkter erbjuds inom det mest lönsamma 

segmentet. Utan en lämplig strategi vad gäller att positionera produkter på ett lämpligt 

vis kommer företag trots hög kompetens inom produktion och högkvalitativa produkter 

att bemötas av stora svårigheter när det gäller att uppnå finansiell framgång om 

etablering av produkter inte sker på rätt marknader. 

 

Kostnaden för resurser- Om en organisation besitter resurser med komparativa fördelar 

kommer avkastningen från dessa strategiska resurser inte automatiskt resultera i en god 
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finansiell prestation (Andersén, 2011). Kostnaderna för resurserna kommer att påverka 

storleken på avkastningen. Företagets prestation och avkastning kan således anses 

påverkas av vilken kostnad företaget har för den specifika strategiska resursen. 

Andersén (2011) tillsammans med Penrose (1995) hävdar att de mänskliga resurserna är 

de enskilt viktigaste. Vid ett antagande om en specifik anställd som en vital strategisk 

resurs kommer denna troligen att belönas med en lön efter dennes betydelse för 

organisationen. Den anställda utgör i denna situation en strategisk resurs och en 

konkurrensfördel på marknaden. I vilken omfattning denna strategiska resurs bidrar till 

en god finansiell prestation för företaget avgörs av vilken kostnad resursen i sin tur 

innebär för organisationen. Resursen som konkurrensfördel måste därför jämföras mot i 

vilken utsträckning den kan anses medverka till en hög finansiell avkastning för 

organisationen (Andersén, 2011).  

 

Komparativa nackdelar- För att uppnå konkurrensfördelar kommer företag att ställas 

inför flertalet avgörande beslut angående vilka resurser organisationen bör prioritera för 

att uppnå komparativa fördelar. En satsning på exempelvis kundservice innebär troligen 

ett avkall på investeringar inom andra domäner i verksamheten, vilket kan innebära 

komparativa nackdelar (Andersén, 2011). Utifrån detta är relationen mellan en enskild 

konkurrensfördel och företagets finansiella prestation inte alltid möjlig att utläsa. För att 

mäta avkastningen från exempelvis satsningar inom kundservice är det istället viktigt att 

använda mer aggregerade mått som avkastning på tillgångar eller avkastning på 

investeringar. Andersén (2011) hävdar vidare att det inte nödvändigtvis är svårt att 

utveckla konkurrensfördelar, utan att svårigheten snarare ligger i att göra detta utan att 

drabbas av komparativa nackdelar utifrån de avvägningar som görs inför strategiska 

beslut. Antagandet om att resurser är heterogent fördelade mellan företag innebär att 

olika företag besitter olika komparativa fördelar och likaså komparativa nackdelar. Vid 

beslutsfattande om vilka områden och resurser som bör satsas på i verksamheten, måste 

således hänsyn tas till vilken avkastning de kan antas generera till verksamheten.  

3.3.3 Capabilities som utgångspunkt till strategi  

Ett företag kommer inte att kunna uppnå tillväxt automatiskt. Företagets expansion 

måste planeras noggrant och utföras på ett lämpligt sätt. Planeringen innefattar dels att 

fastställa ett mål och dels att säkerställa att organisationen besitter de resurser som är 

nödvändiga för att uppnå detta mål. För ett ”optimalt” utförande krävs att de resurser 
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som redan finns tillgängliga inom organisationen eller som senare skall anskaffas, 

kommer att användas på förmånligaste vis av företaget genom effektiv 

strategiutformning (Penrose, 1995).  

 

Penrose (1995) hävdar att de mänskliga resurserna inom ett företag är av stor vikt för att 

ett företag skall kunna uppnå finansiell framgång. Ser man till de mänskliga resursernas 

kapacitet finns det begränsningar för vad en individ eller grupp kan prestera. Det 

innebär att den nuvarande kapaciteten hos ett företag vad gäller management sätter 

begränsningar för i vilken takt en expansion är möjlig vid en given tidpunkt. Detta beror 

på att anskaffad management inte kommer att ge omedelbar avkastning. Anställda i 

ledande positioner vilka arbetar i grupper kan benämnas som ett management-team. 

Dessa management-team är för organisationen något mer än endast en samling 

individer. Erfarenheterna som genererats från gruppernas tid av att arbeta tillsammans 

skapar capabilities som inte går att anskaffa med hjälp av nyanställd personal. 

Individernas sammansättning i grupper och således resursernas samspel skapar 

capabilities vilka är unika vad gäller kännedom och tidigare erfarenheter om 

organisationen. Det är dessa capabilities som ligger till grund för relationer mellan 

anställda, hur man fattar beslut och vilka strategiska handlingar som slutligen vidtas av 

gruppen. Detta kompletterat med nya management-resurser kan med tiden generera nya 

capabilities för konkurrenskraft eftersom ny kompetens då tillförs organisationen. Dock 

tar det tid att acklimatisera de nya resurserna till de befintliga i organisationen, varför 

capabilities inte omedelbart kan uppstå (Penrose, 1995).  

 

Argument för att låta resurser och capabilities utgöra grunden för ett företags långsiktiga 

strategi vilar på två antaganden, dels att resurser och capabilities tillhandahåller den 

grundläggande inriktningen för företags strategier, dels att resurser och capabilities är 

den huvudsakliga källan till lönsamhet för företag (Grant, 1991). Tidigare har det 

konstaterats att i en omgivning där konsumenters preferenser och identitet är högst 

föränderliga utgör inte externa faktorer en stabil grund för utformning av långsiktiga 

strategier. Därför har en definition av ett företag, i termer av vad det kan producera, en 

mer varaktig grund för strategin än en definition baserad på de behov som verksamheten 

syftar till att uppfylla. Det har också påvisats att företag vars strategier har baserats på 

att utveckla och tillvarata klart definierade interna resurser och kompetenser har varit 
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skickliga på att anpassa sig till och utnyttja externa förändringar i omvärlden (Grant, 

1991).  

 

Capabilities i ett företag innefattar vad en organisation gemensamt kan prestera genom 

att grupper och resurser arbetar tillsammans. De flesta företagen uppnår sina största 

konkurrensfördelar genom integrering av enskilda funktioners capabilities (Grant, 

1991). Exempel på ett företag som fokuserar på att integrera enskilda funktioners 

capabilities är McDonald´s. Företaget besitter stora färdigheter inom bland annat 

produktutveckling, human resource management och marknadsundersökningar. Dessa 

färdigheter är enskilt konkurrensfördelar för McDonalds´s, det är dock tillsammans de 

genererar den största komparativa fördelen gentemot konkurrenter – förmågan att kunna 

erbjuda konsistens av produkter och tjänster världen över (Grant, 1991).  

 

Grant (1991) belyser vidare svårigheterna för företag att vara objektiva i sina 

bedömningar av de egna resurserna och capabilities. Organisationer fastnar ofta i 

historiska utgångspunkter, förhoppningar och önsketänkande vilket försvårar processen 

att identifiera samt bedöma värdet av capabilities. Den kritiska delen av processen 

består i att bedöma sina resurser och capabilities värde gentemot konkurrenter. Ett 

företags välfärd stärks genom specialisering på grundval av sina komparativa fördelar, 

detta ger då en strategi som möjliggör utnyttjandet av sina komparativa fördelar (Grant, 

1991). 

 

Nedan följer en beskrivning av Grants (1991) ramverk för hur resurser och capabilities 

kan ligga till grund för utformning av strategi. Ramverket består av fem olika 

komponenter för att identifiera resurser och capabilities vilka sedan skall leda till 

formulering av strategier. Genom att analysera vilka resurser och capabilities som 

återfinns i organisationen går det även att urskilja vilka konkurrensfördelar företaget har 

gentemot konkurrenter (Grant, 1991). Konkurrensfördelarna används sedan för att 

formulera lämpliga strategier utifrån företagets förutsättningar. Avslutningsvis 

analyseras vilket resursgap det finns i organisationen, det vill säga vilka resurser och 

capabilities som saknas för att skapa ytterligare konkurrensfördelar (Grant, 1991).  
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Figur 7 - Grants ramverk för strategiutformning översatt av författarna (Grant, 1991 

s.115) 

 

Nedan kommer de fem olika komponenterna att utredas i större omfattning för att skapa 

en mer djupgående förståelse. 

 

1. Identifiera resurser- Ett stort hinder för företag vad gäller att identifiera och bedöma 

organisationens resurser bottnar i den bristfälliga information som tillhandahålls 

beslutsfattare för strategiska beslut. Ofta är finansiella rapporter otillräckliga då de 

bortser från vissa immateriella resurser och anställdas kompetens. Som hjälpmedel kan 

klassificering av resurser vara till hjälp för att urskilja vilka capabilities som finns 

tillgängliga i organisationen (Grant, 1991). Klassificeringen av resurser sker enligt 

följande; finansiella resurser, fysiska resurser, mänskliga resurser, teknologiska resurser, 

renommé och organisatoriska resurser. Trots klassificering kan det ibland vara 

förknippat med svårigheter att identifiera eller utvärdera resurser och capabilities värde 

(Peteraf, 1993). Dessa resurser kan fortfarande utgöra en komparativ fördel gentemot 

konkurrenter men kan inte användas för att formulera strategier. Företag som innehar 

dessa resurser saknar informativa fördelar gentemot konkurrenterna vad gäller resurser 

och capabilities värde. Potentialen att utnyttja dessa konkurrensfördelar i 

strategiformulering blir därför begränsad. Det är därför av vikt att identifiera företagets 
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resurser och dess möjligheter vad gäller att kapitalisera på de befintliga resurserna. 

Genom detta är det också möjligt att urskilja i vilken grad resurserna är lämpliga att 

fungera som utgångspunkter till strategin (Grant, 1991).  

 

2. Identifiera capabilities- Capabilities utgörs av samspelet och sammansättningen av 

specifika resurser. Capabilities kan identifieras inom ett företag genom att se till vilka 

aktiviteter som bedrivs inom organisationen, de resurser som sedan samspelar inom en 

aktivitet kan därigenom urskiljas som en capability (Grant, 1991). Kärnkompetenser 

som återfinns inom en aktivitet bildar ofta en capability inom företaget. De viktigaste 

capabilities inom ett företag, ur strategisk synpunkt, är ofta de som samspelar med 

varandra. Samspelet mellan capabilities minskar möjligheterna ytterligare för 

konkurrenterna vad gäller att identifiera vad som inom ett företag skapar 

konkurrenskraft. Detta medför givetvis också svårigheter för konkurrenter att imitera 

företagets verksamhet och strategi vilket gör konkurrenskraften mer beständig (Grant, 

1991). Vid identifiering av capabilities möts företaget av samma svårigheter som vid 

identifiering av vissa resurser. Att inom organisationen vara objektiv vad gäller den 

egna förmågan och kompetensen är vanligtvis förknippat med svårigheter. Misslyckas 

företaget med denna ansats kan synen på företagets konkurrenskraft på marknaden bli 

direkt felaktig (Grant, 1991). 

 

3. Bedöma lönsamhetspotentialen hos resurser och capabilities- För att fastställa 

konkurrenskraften hos resurser och capabilities måste lönsamhetspotentialen utredas. 

Detta görs genom att fastslå hur hållbara resurser och capabilities kan tänkas vara, samt 

i vilken utsträckning de kan imiteras av konkurrenter. Under en lång tidshorisont kan 

konkurrensfördelar och avkastning förknippad med dessa förväntas att avta. I vilken takt 

konkurrenskraften och avkastningen kan antas avta är beroende av karaktäristiken hos 

resurser och capabilities. Vissa resurser och capabilities kan dock antas vara hållbara 

under längre tidsperioder vilket ger möjligheter till en långsiktig avkastning. Detta 

avgörs av resursernas och capabilities hållbarhet, transparens, överförbarhet samt 

möjligt att kopiera dessa (Grant, 1991).   

 

4. Formulera strategi- Vid formulering av strategier bör företag, givet tidigare 

resonemang om samband mellan resurser, capabilities och lönsamhet, utgå från de 

resurser och capabilities vilka har potential att generera framtida avkastning. Resurser 
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och capabilities skall då som utgångspunkt vara hållbara, svåra att identifiera och förstå 

för konkurrenterna, vara ofullständigt överförbara och svåra att kopiera (Grant, 1991). I 

branscher där företag bygger sin verksamhet på innovation och differentiering har 

organisationen endast ett kortare tidsfönster att utnyttja sina komparativa fördelar 

gentemot konkurrenter innan dessa riskerar att kopieras. Under dessa förhållanden är det 

av stor vikt att företag inte uppehåller sig med att försöka upprätthålla de befintliga 

komparativa fördelarna utan fokuserar på flexibilitet och lyhördhet som tillåter företaget 

att utveckla nya konkurrensfördelar i snabbare takt än de gamla kopieras (Grant, 1991).   

 

Det är viktigt vid strategiformulering att företaget besitter tydlig kontroll över resurser 

och capabilities. Detta innebär att resurser och capabilities måste finnas tydligt 

förankrade i organisationen och att företag inte skall vara enskilt beroende av specifika 

personers nyckelkompetenser. När väl dessa resurser och capabilities identifierats går 

det också att urskilja kärnan till vad som skall vara utgångspunkter till formuleringen av 

strategin. Strategin skall således formulera den mest effektiva användningen av resurser 

och capabilities (Grant, 1991).  

 

Ett misslyckande vad gäller att identifiera de mest värdefulla resurserna för framtida 

avkastning kommer nästan oundvikligen ha ödesdigra konsekvenser. Att framgångsrikt 

utforma strategi kring de mest kritiska resurserna och capabilities medför att företag 

begränsar dess strategiska omfattning till aktiviteter där de åtnjuter de största 

konkurrensfördelarna.  

 

5. Identifiera resursgap- I ett resursbaserat synsätt är det inte endast de befintliga 

resurser och capabilities som skall stå i fokus (Grant, 1991). Det är av stor vikt att 

identifiera vilka resursgap som finns i verksamheten för att kunna frambringa ytterligare 

konkurrensfördelar. Utvecklingen av ett företags resursbas inkluderar inte endast 

ersättningsinvesteringar för att bibehålla nuvarande nivå av resurser och capabilities 

utan även nyanskaffning av resurser och capabilities för ytterligare komparativa 

fördelar. Under dessa förhållanden är det också möjligt att bredda företagets möjligheter 

vad gäller den strategiska utformningen tack vare den ökade konkurrenskraften. Att 

förbättra ett företags resursbas kräver en strategisk vägledning eftersom dessa resurser 

och capabilities kommer att utgöra grunden för framtida konkurrensfördelar. Det är av 
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stor vikt att få den nuvarande resursbasen och de nyanskaffade resurserna och 

capabilities att harmonisera med varandra (Andersén 2011; Grant 1991).  

 

Att följa detta ramverk för utformning av strategier kommer, enligt Amit och 

Shoemaker (1993) att vara förknippat med svårigheter. Anledningen är att utformningen 

av strategier och strategiska beslut om resurser och capabilities, även benämnda 

strategiska tillgångar, är förknippade med komplicerande omvärldsfaktorer för 

beslutsfattare.  

 

Amit och Shoemaker (1993) påpekar att det inom resursbaserad teori finns vissa 

empiriska modeller vilka kan påvisa att specifika resurser eller capabilities har påverkat 

ett företags tidigare finansiella prestation. Problem uppstår istället då dessa modeller 

skall användas ex ante för att analysera framtida dimensioner av 

konkurrensförhållanden. Det innebär att det finns stora utmaningar för management 

inom en organisation vad gäller att identifiera, skydda samt utveckla resurser och 

capabilities på ett sätt som förser organisationen med hållbara konkurrensfördelar vilka 

genererar överlägsen avkastning. Management-beslut som berör dessa resurser och 

capabilities karaktäriseras ofta av en miljö präglad av osäkerhet, komplexitet och interna 

konflikter (Amit & Shoemaker, 1993). Mot bakgrund av detta har nedanstående figur 

utformats.  

 

Figur 8 - Påverkande variabler vid strategiska beslut 

 

Osäkerhet- Osäkerheten gäller bland annat marknadens utseende, tekniska samt sociala 

faktorer, konkurrenters beteende och kunders preferenser. Att fatta beslut om strategiska 

tillgångar i form av resurser och capabilities innebär utmaningar om att förutse framtida 

möjliga marknadsscenarion samt bedöma de framtida konkurrensfördelarna. Tidigare 

Strategiska tillgångar 

    Resurser                                             Capabilities 

Strategiska beslut: osäkerhet, komplexitet och interna konflikter 
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forskning visar på att beslutsfattare bemöter dessa svårigheter, vad gäller den egna 

resursbasen i förhållande till rådande marknadsförutsättningar, med begränsad 

objektivitet. Amit och Shoemaker (1993) hävdar vidare att människor ofta upprepar ett 

sådant beteende vilket har belönats tidigare. Som en konsekvens av detta riskerar 

beslutsfattare att fokusera på tidigare erfarenheter och konkurrenter i alltför stor 

utsträckning.  

 

Komplexitet- Komplexiteten gäller orsakssambanden vilka skapar företagets omgivning 

och det konkurrenskraftiga samspelet som sker till en följd av olika uppfattningar av de 

tidigare nämnda miljöerna. De interna konflikterna kan hänföras till de olikartade 

uppfattningarna beslutsfattare har kring dessa strategiska beslut. Företagets capabilities 

kan, i nutid, vara svåra att urskilja vilket innebär mänskliga begränsningar vad gäller att 

utforma ett företags strategier (Amit & Shoemaker, 1993). För att fatta beslut om 

resurser och capabilities är det ofta nödvändigt för beslutsfattare att förenkla variabler 

som påverkar företagets prestation. Dessa förenklingar kan leda till snedvridningar om 

variablernas påverkan. I sin förlängning kan detta innebära att företaget jämför sina 

prestationer med fel konkurrenter, vilket skulle kunna ge en uppfattning om att 

organisationen presterar bättre eller sämre än vad den i realiteten gör. Om beslutsfattare 

inte bistås med hjälp från formella analyser riskerar de att lätt misstolka branschens 

framgångsfaktorer vilket riskerar att få negativa konsekvenser för företaget (Amit & 

Shoemaker, 1993). 

 

Interna konflikter-Interna konflikter är ytterligare en utmaning för beslutsfattare vad 

gäller strategiska tillgångar. En förändring av den nuvarande resursbasen riskerar att 

gynna ett antal inom organisationen medan andra missgynnas. Organisationer är 

komplexa och sociala enheter med sina egna begränsningar och byråkrati. Utmaningen 

ligger inte endast i att besluta om vilka resurser och capabilities som kan tänkas 

generera den högsta framtida avkastningen, utan även att hantera de 

meningsskiljaktigheter som kan uppstå mellan beslutsfattare kring dessa strategiska 

beslut (Amit & Shoemaker, 1993). 

 

Mot bakgrund av de svårigheter strategiutformning är förknippad med visar Amit och 

Shoemaker (1993) på betydelsen av att länka samman resursbaserad teori med 

marknadens karaktär. Tidigare forskning har empiriskt visat på att en organisations 
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framgång beror på hur lyckad matchningen mellan dess styrkor och miljön de befinner 

sig i är. Detta har dock konstaterats ex post, medan strategiska beslut inom ett företag 

måste fattas ex ante vilket försvåras kraftigt av faktorerna osäkerhet, komplexitet och 

interna konflikter. För att formulera strategier med hänsyn till dessa faktorer ligger 

utmaningen för management i att identifiera de strategiska tillgångar ex ante, vilka ska 

ligga till grund för varaktig konkurrenskraft. 

3.3.4 Sammanfattning 

Betydelsen av resursernas och capabilities sällsynthet och hållbarhet framhävs som 

avgörande av Barney (1994) och Grant (1991) vad gäller att bibehålla konkurrenskraft 

över tid. Vidare benämns ofta organisatoriska resurser och capabilities som något vilket 

utvecklas i organisationen över tid, och som dessutom vanligtvis är ytterst svårt för 

omgivningen att identifiera samt kopiera.  

 

Även resonemanget kring capabilities som ett samspel och sammansättning av specifika 

resurser upplevs vara ett etablerat synsätt bland forskare inom den resursbaserade teorin. 

Detta är också varför vi valt att använda denna definition i vår studie vad gäller 

capablilities. I de teorier vi valt att behandla i detta avsnitt ovan, är det främst 

capabilities som antas generera konkurrensfördelar. Det är resursernas samspel och 

sammansättning vilka betraktas som svårast att identifiera och kopiera, vilket därmed 

ger upphov till mer varaktiga komparativa fördelar. I vår studie kommer därför 

tonvikten ligga på att identifiera vilka capabilities som genererar konkurrensfördelar för 

vårt fallföretag. 

 

Andersén (2011) och Penrose (1995) hävdar att det är de mänskliga resurserna 

tillsammans med de organisatoriska resurserna som utgör grundförutsättningarna vid 

strategisk utformning för konkurrenskraft. Tolkningen utifrån texten ovan blir också att 

det är samspelet mellan dessa resurser som skapar capabilities vilka genererar 

konkurrenskraft. Anledningen är att resurserna enskilt oftast endast är att betrakta som 

värdefulla, dock inte svåra att imitera eller att kopiera.  
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Figur 9 - Sammanfattning om resurser och capabilities som konkurrensfördelar 

 

Viktigt är att belysa, vilket Amit och Shoemaker (1993) betonar, att de externa 

faktorerna också är viktiga att ta i beaktande. Utvecklandet och anskaffningen av 

resurser bör inte ignorera externa faktorer men bör dock utgå från de interna (Amit & 

Shoemaker, 1993). Detta bekräftas också av Andersén som hävdar att anskaffningen 

och utvecklandet av resurser och capabilities måste anpassas till den befintliga 

resursbasen. Grant (1991) framhäver riskerna med att inom organisationen riskera att 

övervärdera eller undervärdera sina resurser och capabilities. Att förhålla sig objektivt 

till den egna resursbasen tenderar att vara en komplex utmaning i flertalet 

organisationer.  

 

Avslutningsvis går det att fastställa att utformning av ett företags strategier för 

konkurrenskraft är beroende av capabilities inom management. Management påverkas i 

sin tur av en rad faktorer som osäkerhet, komplexitet och interna konflikter (Amit & 

Shoemaker, 1993). Det är dock dessa faktorer som slutligen är att förknippa med 

långsiktigt hållbara konkurrensfördelar för utformning av strategier. Om ett företag 

framgångsrikt lyckas hantera dessa variabler leder det till capabilities vilka är svåra att 

identifiera samt imitera för konkurrenter (Amit & Shoemaker, 1993). 

 

3.4 Jämförelse av de två perspektiven 
Den huvudsakliga skillnaden mellan teorierna är vad som skall stå som utgångspunkt 

vid utformning av strategier för konkurrenskraft, företagets interna resurser eller 

omvärldens karaktär. Målsättningen för ett företag inom en bransch ur ett ”outside-in”-

perspektiv att utforma en konkurrensstrategi vilken medför att företaget kan försvara sig 

mot marknadens konkurrenskrafter eller påverka dessa till att fungera till företagets 

fördel. ”Outside-in”-perspektivet karaktäriseras således av anpassningen till rådande 
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marknadsförutsättningar. ”Inside-out”-perspektivet, det vill säga den resursbaserade 

teorin, utgår mer från företagets egna resurser för att skapa ett behov hos konsumenter.  

 

 ”We start with the function of the firm and from this derive the appropriate 

definition of the firm.” (Penrose, 1995, s. 11)  

 

Ovanstående citat från Penrose (1995) visar tydligt att det ur ett resursbaserat perspektiv 

är organisationens resurser och förmågor som skall definiera företaget och dess 

konkurrensstrategi i första hand, vilket visar på de ideologiska skillnaderna mellan 

teorierna. I den resursbaserade teorin betraktas organisationer som mer olikartade vilket 

visas av antagandet om heterogenitet gällande resurser och att dessa skillnader kan bestå 

över tid. Det är också dessa skillnader som inom teorin betraktas vara grunden till 

förmågan för ett företag när det gäller att konkurrera på en konkurrensutsatt marknad. 

Ur ett ”outside-in”-perspektiv är företagens karaktär mer att betrakta som beständiga 

och likartade inom en och samma bransch. Detta återspeglas av resonemanget i Porters 

(1983) modell.  Porter (1983) menar att det finns fem konkurrenskrafter vilka 

tillsammans bestämmer graden av intensitet och lönsamhet på marknaden. Den 

konkurrenskraft vilken utgör den starkaste påverkan på marknaden kommer att bli 

avgörande för utformandet av strategin. Efter fastställande av marknadens karaktär kan 

företaget välja någon av följande tre konkurrensstrategier: Positionering, påverka 

styrkebalansen eller utnyttja förändringar. Det är ur ett ”outside-in”-perspektiv således 

inte i första hand företagets specifika karaktär som bestämmer hur strategin bör 

utformas, och graden av lönsamhet på marknaden avgörs främst inte av företagens 

erbjudanden utan snarare de fem konkurrenskrafterna. Detta är en avgörande skillnad 

mot den resursbaserade teorins utgångspunkt där företagets egna resurser anses vara den 

fundamentalt avgörande faktorn för finansiell framgång.    
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4 Empiri 

I detta kapitel redogörs för studiens insamlade empiriska material. Inledningsvis 

beskrivs fallföretaget Haglöfs och dess konkurrenter kortfattat. Därefter sammanställs 

och sammanfattas företagens finansiella prestationer. Avslutningsvis presenteras 

Haglöfs egna uppfattning om företaget, kompletterat med återförsäljarnas perspektiv. 

4.1 Haglöfs 
Historien om Haglöfs tar sin början i den lilla orten Torsång i Dalarna år 1914 (Haglöfs, 

2011). Victor Haglöf lade på den tiden grunden för företaget som idag är en av Nordens 

största leverantörer av outdoor-produkter. Från det att Victor Haglöf i mitten av 1910-

talet började tillverka och sälja ryggsäckar till lokala bönder och skogsfolk har 97 år 

passerat och Haglöfs produktutbud har ökat enormt. Numera säljer Haglöfs 500 olika 

artiklar på hela den skandinaviska, japanska och stora delar av den europeiska 

marknaden. År 2009 uppgick antalet medarbetare inom Haglöfs till 119 stycken och 

företaget var verksamt på 19 olika marknader (Haglöfs, 2010). Omsättningen 2009 

uppgick till 589,6 miljoner kronor. Denna siffra i relation till Haglöfs omsättning på 

omkring 10 miljoner kronor år 1985 ger en bild av hur mycket företaget har vuxit sedan 

denna tidpunkt. 

 

”Grunden för Haglöfs verksamhet är att erbjuda produkter till människor 

som investerar i ett aktivt uteliv” (Haglöfs, 2010)  

 

Utöver att Haglöfs produkter passar väl till denna kärnmålgrupps ändamål tillkommer 

även ytterligare ett flertal användningsområden. Cyklister, hästsport-aktiva och jakt- 

och fiskeintresserade är ytterligare exempel på kunder som efterfrågar Haglöfs 

högteknologiska och funktionella outdoor-produkter (Haglöfs, 2010). Genom ett 

långsiktigt arbete har Haglöfs kunnat växa och utvecklas till ett av de mest 

framgångsrika företagen inom outdoor-branschen sett till de marknader där Haglöfs har 

valt att bjuda ut sina produkter. Målet har aldrig varit att leverera budgetprodukter i 

enorma volymer. Tvärtom har företaget som mål att positionera varumärket som 

ledande inom Technical Outdoor och sustainability på samtliga viktiga marknader i 

världen och genom detta kunna ta ut ett prispremium för sina produkter. 
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4.2 Haglöfs konkurrenter 
I detta avsnitt beskrivs Haglöfs konkurrenter. Ambitionen är att förmedla vad som 

karaktäriserar konkurrenterna samt vilka deras produkterbjudanden är. Företagen 

återfinns på samma marknader som Haglöfs vilket fastställts genom Hotellings modell. 

Efter presentationen av konkurrenterna redovisas Haglöfs samt respektive konkurrents 

nyckeltal, detta för att kunna fastställa Haglöfs finansiella prestation gentemot andra 

aktörer på marknaden. 

4.2.1 Bergans 

Bergans profilerar sig som ett företag inom outdoor-branschen vilket erbjuder flertalet 

produkter för olika användningsområden. Företaget är mest känt för sin produktion av 

ryggsäckar men tillverkar även kläder, tält, sovsäckar och kanoter. Bergans är främst 

aktiva på den norska hemmamarknaden där man också betraktas som en av de största 

aktörerna (Bergans, 2011).  

4.2.2 Fenix outdoor 

Fenix Outdoor är en internationell koncern inriktad på produkter för natur och 

friluftsliv. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm, Mid Cap. Målsättningen för 

koncernen är att vara en global aktör inom utveckling och försäljning av utrustning och 

kläder för ett aktivt friluftsliv. Koncernens verksamhet är främst inriktad på försäljning 

av det egna varumärket Fjällräven (Fenix outdoor, 2011). Koncernen har dock andra 

innehav vilket också har effekt på de nyckeltal och den finansiella prestationen som 

undersöks i denna studie. Fenix outdoor inriktar sig på ett bredare segment än endast 

outdoor, detta då friluftsliv innefattar mer än begreppet outdoor. Med Hotellings som 

utgångspunkt bedöms ändå produkterbjudandena sammantaget vara tillräckligt 

differentierade mot ett premiumsegment och kan anses vara nära substitut till Haglöfs 

produkter varför Fenix outdoor anses vara en konkurrent. 

4.2.3 Amer sports  

Amer sports är en finsk koncern vilken innehåller flertalet varumärken inom outdoor, 

exempelvis Salomon och Arc’teryx. Koncernen har också ett innehav av varumärken 

inriktade på en marknad för sportartiklar. De största marknaderna för koncernen med 

avseende på försäljningen är i dagsläget USA, Tyskland, Frankrike, Österrike, Kanada 

och Japan (Amer Sports, 2007. Amer sports in brief…). Produkter som erbjuds är bland 

annat kläder, skor och ryggsäckar (Salomon, 2011). Av dessa marknader har Haglöfs 
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betydande försäljning i främst Tyskland och Österrike där Amer sports är en viktig 

konkurrent med sina produkterbjudanden inom outdoor. Bedömningen är att Amer 

sports genom sina produkterbjudanden har en tillräcklig inriktning mot outdoor-

marknaden och därför kan benämnas som konkurrenter till Haglöfs. 

4.2.4 Norröna 

År 1929 startades Norröna genom att den norska outdoor-entusiasten Jörgen Jörgensen 

började tillverka produkter vilka passade i klassiska norska outdoor-miljöer. 

Produkterna är idag anpassade till människor som är intresserade av bland annat att 

klättra, gå på tur och åka snowboard eller skidor. Bland Norrönas produkterbjudanden 

återfinns exempelvis kläder och ryggsäckar. Företaget positionerar sig som ett 

premiummärke genom att erbjuda hög grad av funktion kombinerat med en attraktiv 

design (Jörgensen, 2011). Norröna är en stor aktör på den norska outdoor-marknaden 

där även Haglöfs agerar varför Norröna benämns som en konkurrent.  

4.2.5 Lafuma 

Lafuma är en stor aktör på den europeiska outdoor-marknaden. Företaget är 

framgångsrikt inom sina erbjudanden av skor och högteknologiska kläder för outdoor-

användning. Utöver dessa produkterbjudanden är företaget även en stor aktör vad gäller 

försäljning av campingutrustning. Den innovativa designen menas attrahera samt 

tillfredsställa konsumenternas behov (Lafuma, 2011. The brand..). Lafuma är ett företag 

med premiumkaraktär vad gäller produkterbjudandena inom outdoor. Företaget 

återfinns på flertalet av de marknader Haglöfs befinner sig på varför Lafuma är att 

betrakta som en konkurrent.  

4.2.6 Helly Hansen 

Helly Hansen är ett norskt företag startat av seglaren Helly Juell Hansen och hans fru 

Maren Margarethe år 1877. Vid företagets start producerades främst jackor samt byxor 

vilket även är de produkterbjudanden som präglar verksamheten idag. Helly Hansen 

eftersträvar att uppnå en hög teknologisk prestanda gällande sina produkter, det 

återspeglas av satsningen på vattentätt material som samtidigt andas. Idag används 

Helly Hansens produkter av seglare, skidåkare samt äventyrare som kräver 

högkvalitativ utrustning som klarar de allra tuffaste förhållandena (Helly Hansen, 2011). 

Helly Hansens produkterbjudanden är differentierade mot ett premiumsegment inom 

outdoor-marknaden samtidigt som företaget är aktivt på flertalet av Haglöfs marknader 

varför de är att betrakta som konkurrenter. 
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4.2.7 Halti 

Halti är ett finskt företag vilket grundades år 1976. Företaget har haft en snabb 

utveckling och efter drygt trettio år ses Halti som den ledande aktören vad gäller 

tillverkning och design av outdoor-utrustning i Finland. Halti har under denna 

tidsperiod varit synonymt med kvalitet och teknisk innovation inom sportutrustning. 

Företagets produkterbjudanden består bland annat av skor, kläder, tält och ryggsäckar 

för outdoor-användning (Halti, 2011). Halti, likt de andra konkurrenterna i denna studie, 

befinner sig på samma marknader som Haglöfs och företagets produkter präglas av en 

premiumkaraktär vilket gör Halti aktuellt att benämna som en konkurrent till Haglöfs. 

4.3 Jämförelse mellan Haglöfs och konkurrenter 
Nedan följer en sammanställning av de nyckeltal vi valt att jämföra mellan Haglöfs och 

deras närmaste konkurrenter. Siffrorna nedan är ett genomsnitt från åren 2005-2009. 

Exklusive Haglöfs ingår totalt sju företag i jämförelsen. Sex av dessa konkurrenter är 

nordiska företag, det sjunde företaget är franska Lafuma. 

Figur 10 - Sammanställning av nyckeltal och finansiell prestation 

 

Företag 

Haglöfs 

Amer 
Sports 

Bergans 

Fenix 
outdoor 

Halti 

Helly 
Hansen 

Lafuma 

Norröna 

RT i 
genomsnitt 
2005-2009 

11,59 % 3 

4,80 % 

28,26 % 

20,42 % 

3,30 % 

3,43 % 

1,55 % 

8,41 % 

Förädlings-
värde per 
anställd i 

genomsnitt 
2005-2009 

1 167 174 kr 2 

644 451 kr 

1 883 438 kr 

924 609 kr 

881 566 kr 

706 631 kr 

299 641 kr 

693 757 kr 

KOH i 
genomsnitt 
2005-2009 

1,45 ggr 3 

1,01 ggr 

2,52 ggr 

1,54 ggr 

1,20 ggr 

1,17 ggr 

0,96 ggr 

1,40 ggr 

EBIT-
marginal i 
genomsnitt 
2005-2009 

8,64 % 3 

4,72 % 

11,47 % 

13,41 % 

2,42 % 

2,76 % 

1,59 % 

3,74 % 

Oms-
tillväxt per 
år 2005-

2009 

23,77 % 2 

9,61 % 

37,63 % 

21,25 % 

0,69 % 

1,86 % 

4,42 % 

9,57 % 
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I figuren återges de nyckeltal som använts för att förklara Haglöfs och konkurrenternas 

finansiella prestation. Exponentsiffrorna i Haglöfs rad återger företagets placering, 

gentemot konkurrenterna, för respektive nyckeltal. Noterbart är att Bergans uppnår den 

främsta finansiella prestationen inom samtliga nyckeltal förutom genomsnittlig EBIT-

marginal. Haglöfs befinner sig i främsta skiktet och presterar bättre än genomsnittet 

inom samtliga nyckeltal. 

 

Informationen från årsredovisningarna vad gäller Helly Hansens finansiella siffror fanns 

tillgänglig för åren 2007-2009 och endast för delar av räkenskapsåret 2006. Som en 

följd av detta består siffrorna för Helly Hansen ovan av ett genomsnitt av endast de tre 

åren 2007, 2008 och 2009. Antal anställda för Bergans år 2006 fanns ej tillgängligt 

varför berörd information endast innehåller ett genomsnitt för fyra år.  

4.4 Haglöfs om Haglöfs 
I detta avsnitt beskrivs det som framkommit i de intervjuer som gjordes med tre 

representanter från Haglöfs. 

4.4.1 Kort om Haglöfs 

Haglöfs producerar produkter till människor som investerar i ett aktivt uteliv. Detta är 

att betrakta som företagets kärnmålgrupp. Utöver kärnmålgruppen finns en rad olika 

användare som känner ett behov av högteknologiska produkter med funktionell design. 

Dessa användare återfinns inom bland annat cykling, sportaktiva samt jakt- och 

fiskeintresserade. 

 

Haglöfs ägs för tillfället av Asics, ett av världens ledande företag inom skotillverkning. 

Asics förvärvade Haglöfs från de tidigare ägarna Ratos AB strax efter halvårsskiftet 

2010. Ratos ägande av Haglöfs var att betrakta som ett finansiellt innehav där det 

huvudsakliga syftet var att skapa värde i företaget för att generera en hög avkastning vid 

en framtida avyttring. Asics uttalade syfte med ägandet av Haglöfs är att betrakta som 

ett industriellt ägande där företagets förhoppning är utveckla Haglöfs till att generera 

långsiktigt god finansiell avkastningen utan framtida målsättning om avyttring. 

 

Idag består Haglöfs av 119 medarbetare och är genom egna bolag och återförsäljare 

verksamma på 19 olika marknader. Omsättningen för 2009 uppgick till 589,6 MSEK 
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och den genomsnittliga omsättningstillväxten för företaget under den senaste 

femårsperioden (2009) uppgår till 15,8%. 

4.4.2 Haglöfs organisation  

 

”Haglöfs är ett idéburet företag vilket gör att mycket inom företaget kretsar 

kring människor”  

 

Haglöfs strävar efter att kunna erbjuda konsumenten produkter som kännetecknas av 

funktionell design, högteknologiskt material, avancerade konstruktioner, hög 

användbarhet och god passform kombinerat med låg vikt och lång livslängd. Med detta 

som utgångspunkt ställs höga krav på produktutveckling för att kunna hävda sig på en 

konkurrensutsatt marknad. Utifrån detta är den mänskliga resursen och kompetensen 

denna bidrar med, fundamental för företagets fortsatta utveckling. Inom Haglöfs är det 

vanligt att individer arbetar tillsammans i grupper vilket syftar till att bidra med olika 

kompetens för att lösa en specifik uppgift. Som exempel anges produktutvecklarnas 

arbete i grupper för att ta fram nya idéer och ta hjälp av varandras kreativitet vid 

utformandet av nya produkter.  

 

Organisationen har utvecklats i stor omfattning sedan Mats Hedbloms inträde i 

verksamheten år 1978 (tillträdde som verkställande direktör år 1993) då företaget 

omsatte runt 10 MSEK. Haglöfs omsätter idag omkring 600 MSEK och av naturliga 

skäl har organisationen med tiden förändrats och anpassats för att kunna hantera den 

omfattande förändringen hos företagets förutsättningar.  

 

Under 2009 utökades ledningsgruppen med en Director of Sustainability, motivet till 

detta baserades på viljan att minska miljöpåverkan samt att verka för en mer långsiktig 

hållbar utveckling. Ytterligare organisatoriska förändringar har genomförts för att öka 

konkurrenskraften hos Haglöfs, i årsredovisningen går följande att utläsa:  

 

”För att förstärka vårt samlade erbjudande förändrade vi rollen för vår 

tidigare chefsdesigner inom Clothing till att numera omfatta samtliga 

produktområden” (Haglöfs, 2010).  
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Genom den nya rollen som Design Manager och kreativ ledare för all produktutveckling 

skapas en strategisk resurs som kan fokusera på att utveckla Haglöfs vidare. Under 

intervjun betonades att flera funktioner har tillkommit och antalet medarbetare har 

flerdubblats, men att det moderna strategiska arbetet fortfarande sker på samma vis som 

tidigare. 

 

Huvudkontoret återfinns i Avesta där samtlig lagerhantering sker och där även 

stödfunktioner som finansavdelning och kundordermottagning är beläget. I Kallhäll 

finns ytterligare ett kontor där man valt att placera funktionen för produktutveckling, 

marknadsföring och försäljning. Haglöfs har som uttalad strategi att inte bedriva egen 

tillverkning av sina produkter eftersom detta ligger utanför kärnverksamheten. Därför 

sker merparten av produktionen i Asien genom outsourcing och har så gjort sedan 1988. 

Kompletterande produktion återfinns även i delar av Europa. Outsourcingen upplevs 

fungera väl både vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet. Organisationen är således 

anpassad för att fokusera på produktutveckling samt att kommunicera och marknadsföra 

värdet av produkterbjudandena till konsument. Haglöfs har tidigare valt att inte själva 

sälja till slutkonsumenten utan all försäljning har skett genom återförsäljare. Detta är 

fortfarande företagets huvudsakliga strategi, Haglöfs har dock valt att under 2010 öppna 

en ”brand store” i Stockholm i första hand med syfte att kommunicera vad varumärket 

Haglöfs står för. Utöver detta återfinns en ”outlet” i Avesta och en i Haparanda. 

Strategin att främst inte själva sälja till slutkonsument gör att återförsäljare fyller en 

viktig funktion vad gäller att förmedla produkter och kommunicera varumärkets 

innebörd. Motiven till att Haglöfs valt att inte själva sälja till slutkonsument grundar sig 

på aspekter av finansiell karaktär samt att företaget genom denna strategi har en 

möjlighet att bibehålla en hög flexibilitet i verksamheten.  

 

Den uttalade strategin att främst inte själva sälja till slutkonsument ställer höga krav på 

företagets relationer med återförsäljare. Dessa resurser i form av återförsäljare är en 

central faktor vad gäller Haglöfs framtida framgång. Haglöfs har gått från att vara bland 

de ledande aktörerna i outdoor-branschen inom Sverige till att även etablera sig i hela 

Skandinavien och stora delar av Europa. Ett led i denna framgång kan tillskrivas 

företagets återförsäljare och Haglöfs relationer med dessa, vilket gjort det möjligt att på 

ett framgångsrikt sätt etablera sig på tidigare nämnda marknader och nå 

slutkonsumenten.  
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Hur viktiga specifika resurser är och hur de rangordnas beror mycket på i vilken 

utsträckning de kan tänkas generera avkastning till Haglöfs. Haglöfs viktigaste resurs 

kan anses vara företagets varumärke. Vidare menas att varumärket är en reflektion av 

den befintliga företagskulturen, vilket illustreras genom följande citat: 

 

”en företagskultur är inget man bara säger att man ska ha och sedan väljer, 

företagskulturen är något som växer fram genom medvetet arbete och en 

ständig kommunikation av vilka kärnvärden och värderingar man har inom 

organisationen” 

 

Då varumärket kan anses vara direkt beroende av den företagskultur och de kärnvärden 

som skapas genom de mänskliga resurserna kan dessa anses utgöra grundförutsättningen 

för att bibehålla de värden varumärket är förknippat med idag. Detta medför 

noggrannhet samt att höga krav ställs vid nyrekryteringar av medarbetare, de potentiellt 

nya medarbetarna bör dela de värderingar som präglar Haglöfs idag, för att även de 

skall kunna bli ”Haglöfare” som en av respondenterna uttrycker det i intervjun. Genom 

detta säkerställs att företagskulturen och varumärket inte påverkas negativt.  

 

Haglöfs bygger sin företagskultur på ett antal kärnvärden: 

 

”Kärnvärden och kultur, är i sig en resurs vilka skapar möjligheter för 

duktiga människor att jobba inom dessa ramar”. 

 

Företagskulturen skall känneteckna Haglöfs sätt att arbeta för att sedan avspeglas i 

varumärket för att attrahera potentiella konsumenter. Att skapa förutsättningar för 

innovation och att ge utrymme till de anställda för eget skapande ger således de 

anställda möjligheterna att bidra med sin kompetens. Under intervju påpekas att det ska 

vara ”högt i tak” inom företaget. Detta uttalande förtydligas sedan genom tillägget att 

om man är anställd inom Haglöfs så ska man tillåtas att misslyckas. De kärnvärden som 

präglar Haglöfs verksamhet är trovärdighet, prestigelöshet, engagemang & passion, 

ansvarstagande, kvalitet i alla led samt relationer & ödmjukhet. Det händer att detta 

endast blir fina ord i en organisation om man inte medvetet arbetar med att 

kommunicera betydelsen och vikten av dessa kärnvärden.  



50 
 

 

Genom att ständigt arbeta med dessa kärnvärden skapas en värderingsbaserad 

affärsutvecklingsprocess. Den värderingsbaserade affärsutvecklingsprocessen 

tillsammans med företagskulturen ger underlag för ett företag vad gäller att utforma ett 

varumärke i enlighet med verksamheten. En värderingsbaserad affärsutvecklingsprocess 

innebär att strategier utvecklas utifrån de värderingar företaget grundas på, tydliga 

exempel på detta kan identifieras i Haglöfs arbete för hållbar utveckling samt vad gäller 

vikten av arbetet med relationer till återförsäljare.  

4.4.3 Mål  

 

”Vi har haft ett långsiktigt och övergripande mål på oss att bygga värden, 

vid försäljningen av Haglöfs fick Ratos ut en miljard för ett företag som 

omsätter knappt 600 miljoner, det är unikt i den här branschen”.  

 

Det tidigare övergripande målet formulerades under Ratos ägandeskap. Ratos som en 

stark finansiell ägare har varit tydliga med att innehavet av Haglöfs i sin portfölj 

kommer att gälla under en begränsad tidsperiod och därför har målsättningen varit att 

skapa värde i företaget för att möjliggöra en hög avkastning vid en framtida försäljning. 

Ratos har periodvis accepterat något lägre avkastning vilket har gett förutsättningar för 

Haglöfs att öka sin tillväxt samt att etablera sig på nya marknader. Under tidigt 2000-tal 

avskaffades befintliga affärsplaner då en ny styrelseordförande tillträdde. De gamla 

affärsplanerna ersattes med värdeskapande strategier formulerade tillsammans med 

ledning och styrelse. Sedan denna tidpunkt har dessa värdeskapande strategier varit 

grunden för ett långsiktigt arbete och konsistensen hos dessa har varit hög då dessa i 

stort varit oförändrade. De värdeskapande strategierna fungerar även delvis som mål 

eftersom dessa även återspeglas i de finansiella målen. 

 

Mål som präglar verksamheten återges annars i hög grad av visionen och affärsidé i 

kombination med de finansiella och icke-finansiella målen. Haglöfs vision går att utläsa 

i följande citat: 

 

”.... att positionera varumärket som ledande inom Technical Outdoor och 

Sustainability på samtliga viktiga marknader i världen”.  
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Denna vision fungerar som ett förmedlade av ett budskap och mål om vilken riktning 

Haglöfs arbetar mot. Att samtliga inom organisationen delar Haglöfs vision och förstår 

de uppsatta målen är en grundförutsättning för att uppnå framgång. Genom att förstå de 

enskilda målen blir det också möjligt för varje enskild medarbetare att förstå vikten av 

sin egen roll i verksamheten samt att reflektera över hur man som anställd kan förbättra 

sin egen prestation.   

 

Finansiella mål: 

 Haglöfs lönsamhetsmål är att uppnå en årlig rörelsemarginal (EBITA) på minst 

12 procent 

 Haglöfs tillväxtmål är en långsiktig genomsnittlig tillväxt om minst 10 procent 

per år 

 

De finansiella målens innebörd och hur den enskilda anställdes individuella prestation 

kan påverka dessa kan vara svårt att förmedla till medarbetare. Målsättningen är att 

dessa mål ska förklaras och brytas ned för att klargöra vilka handlingar som är 

önskvärda för varje enskild individ i organisationen (handlingsplaner som bryts ned i 

konkreta mål för organisationen). Genomförs detta på ett framgångsrikt sätt kommer ett 

beteende att formas inom verksamheten vilken i sin tur är ett led i vad gäller att skapa 

en önskvärd företagskultur. De finansiella målen betraktas även som värdeskapande 

strategier. Haglöfs menar på att de finansiella målen medverkar till att skapa ett 

specifikt sätt att arbeta för att uppnå finansiell framgång. Genom att ha tydligt uppsatta 

mål samt inrikta sig på höga marginaler, istället för på exempelvis volym, sänds tydliga 

signaler inom verksamheten vilka aspekter man bör fokusera på. Haglöfs 

tillvägagångssätt för att skapa höga marginaler är att: 

 

 ”ladda produkter med så mycket värde som möjligt, genom detta kan ett 

högre pris tas ut”. 

 

För att lyckas med att skapa värde och höga marginaler måste Haglöfs hålla en hög 

kvalitet i samtliga delar av organisationen. Ytterligare exempel på hur de finansiella 

målen påverkar verksamhetens karaktär kan påvisas av hur de influerar säljarnas arbete. 

Säljarnas utrymme vad gäller prissänkningar för produkter blir ytterst begränsat 
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eftersom höga marginaler prioriteras framför hög volym. Detta inverkar också på hur 

konsumenterna uppfattar de slutliga produkterna. De finansiella målen kan således 

anses ha en stor inverkan på hur företaget bedriver sin verksamhet.  

 

Även det finansiella målet att uppnå en långsiktig genomsnittlig tillväxttakt om 10 

procent per år präglar Haglöfs verksamhet och sätt att arbeta. Detta återspeglas bland 

annat av ambitionen att etablera sig på nya marknader. 

 

Icke-finansiella mål:  

 Att ha det tydligaste sortimentet inom outdoor-branschen och äga 

produktattributen kvalitet, teknologi, passform och funktion 

 Att distributionskanaler, leveranser och tillhörande service ska hålla världsklass 

 Att uppfattas som ett seriöst ansvarstagande företag vad gäller hållbarhetsfrågor 

 Att befästa och omhänderta Haglöfs tydliga gemensamma värdegrund som 

bygger på bolagets kärnvärden 

 

Det icke-finansiella målet att erbjuda det tydligaste sortimentet inom outdoor-branschen 

och att äga produktattributen kvalitet, teknologi, passform samt funktion, används som 

vägledning vid organisationens sätt att arbeta. Graden av måluppfyllelse hos detta mål 

kan vara svårt att mäta, dock är det huvudsakliga syftet främst att framhäva vilka 

attribut Haglöfs eftersträvar skall prägla verksamhetens produkterbjudanden. Utifrån 

detta skapas riktlinjer för hur arbetet bör bedrivas.  

 

Haglöfs strävar efter ”kvalitet i alla led” för att kunna ta ut ett premiumpris för sina 

produkter. Då Haglöfs i stor utsträckning väljer att använda externa distributionskanaler 

ställs höga krav på dessa aktörer. Som tidigare nämnt, är distributionskanalerna 

avgörande för företagets förmåga att etablera sig på nya marknader samt att bibehålla 

och även öka antalet marknadsandelar på de befintliga marknaderna.  

 

Målsättningen vad gäller att uppfattas som ett seriöst och ansvarstagande företaget vad 

gäller hållbarhetsfrågor bottnar i de värderingar företaget grundas på och illustreras i 

följande citat:  
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”att fokusera på hållbarhetsfrågor, och att värna om jordens begränsade 

resurser är något som är väldigt viktigt för oss, dessutom är det ju också så 

att det är i den naturliga miljön våra kunder finns”.  

 

Då Haglöfs konsumenter ofta återfinns i en omgivning av ”utelivskaraktär” tenderar 

dessa att vara miljömedvetna vilket ställer krav på företagets produkterbjudanden.   

 

Det avslutande icke-finansiella målet berör Haglöfs kontinuerliga arbete med dess 

kärnvärden. Kärnvärdenas inverkan på företagets karaktär, företagskultur samt 

varumärke är fundamentalt för att säkerställa företagets fortsatta framgång. Genom att 

fortsatt arbeta enligt dessa värderingar och kärnvärden samt bibehålla dessa inom 

organisationen säkerställs den kommunikationen till konsumenterna vilken möjliggjort 

företagets framgång fram till denna tidpunkt. Utöver dessa övergripande finansiella och 

icke-finansiella mål tillkommer även interna målsättningar inom enskilda grupper. Att 

formulera målsättningar bedöms inom Haglöfs som nödvändigt både vad gäller att 

formulera riktlinjer för hur verksamheten skall bedrivas men även för att motivera 

enskilda individer till en god prestation.  

4.4.4 Val av strategier i Haglöfs 

Haglöfs strategier har sina utgångspunkter i differentieringsstrategin. Utgångspunkten 

för formulering av strategier inom Haglöfs är företagets vision vad gäller att positionera 

varumärket som ledande inom Technical Outdoor och Sustainability på samtliga viktiga 

marknader i världen. Utifrån detta skall strategiska val göras för att kunna uppnå denna 

målbild. Hur visionen i Haglöfs fall formulerades skedde genom en inventering av ”vad 

man hade” i form av marknadsandelar, renommé, kompetens etcetera. Visionen att 

positionera Haglöfs som ledande inom Technical Outdoor och Sustainability är ett 

strategiskt vägval mot att skapa produkter med unika attribut för att attrahera 

konsumenter samt att kunna ta ut ett prispremium.  

 

Under intervjuerna framkommer det att Haglöfs är nöjda med hur företaget har 

utvecklats och att de än så länge lyckats uppfylla sina mål. Stor del av framgången tycks 

bero på företagskulturen. Vidare skulle utvecklingen kunnat gå fortare, men att den tid 

som krävts för att ta Haglöfs till den position de har idag beror på den stabilitet och det 

långsiktiga tänkandet som finns inom företaget. Det är Haglöfs sätt att arbeta och en 
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viktig del i företagets strategi. Utöver företagskulturen beskrivs även förhållandet 

mellan ägare och Haglöfs som en framgångsfaktor. Ratos kompetens har varit en 

fundamental aspekt vid strategiska och operativa beslut. Ratos starka position på 

marknaden samt den kompetens som fanns tillgänglig för Haglöfs inom denna 

organisation har således skapat stora fördelar. Kompetensen Ratos tillfört har medfört 

att Haglöfs inte behövt en lika omfattande och kostsam organisation som de annars 

behövt för att uppnå samma nivå av kompetens. 

 

Haglöfs har lyckats förmedla sin vision och affärsidé inom sin organisation på ett sätt 

som gör att alla inom organisationen förstår vad som eftersträvas. Att detta möjliggjorts 

beror till stor del på den långsiktighet vad gäller att arbeta mot konsekventa och i stort 

sett oförändrade målsättningar som återfunnits i organisationen under Ratos 

ägandeperiod. Den höga strategiska konsistensen har medfört att visionen och det 

strategiska arbetet kunnat etableras inom organisationen och genom detta har också en 

företagskultur kunnat växa fram. 

 

För att kunna nå sin vision har Haglöfs utarbetat en affärsidé vilken lyder: 

 

”Haglöfs affärsidé är att erbjuda ett ansvarstagande varumärke som fyller 

var tids behov av produkter med hög funktionsgrad, god form och 

prisvärdhet till människor som investerar i ett aktivt uteliv”.  

 

Differentieringen inom Haglöfs tenderar att främst beröra företagets 

produkterbjudanden. Det är främst genom dessa företaget försöker uppnå en unik 

position på marknaden. Detta kompletteras sedan med ett antal värdeskapande 

strategier. De värdeskapande strategierna består delvis av de finansiella målen, som 

tidigare berörts, där fokus ligger på tillväxt med lönsamhet. Dessa uppnås med hjälp av 

de värdeskapande strategierna för varumärke, distribution samt design och 

produktutveckling.  

 

Inom Haglöfs hävdar man att varumärket idag är den viktigaste resursen. Att skapa ett 

framgångsrikt varumärke är beroende av vilka mänskliga resurser som återfinns inom 

organisationen. Varumärket tenderar att reflektera de värderingar samt den 

företagskultur som finns i ett företag:  
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”...lyckas man paketera kultur och kärnvärden i varumärket, så att 

varumärket är en brygga över till  konsumenten, så kan konsumenten känna 

vad Haglöfs står för” .  

 

Det långsiktiga strategiska arbetet kan således anses börja med de mänskliga resurserna. 

 

Haglöfs ämnar givetvis skapa produkter vilka appellerar till konsument. Ett led i detta är 

det strategiska arbetet med sustainability. Att utveckla produkter med fokus på 

hållbarhetsfrågor för minskad resursförbrukning och miljöpåverkan är ett sätt för 

Haglöfs att ta sitt samhällsansvar, men det är också ett tillvägagångssätt för att 

tillgodose konsumenternas intressen. Vidare strävar Haglöfs efter att erbjuda:  

 

”ett väldefinierat sortiment inom segmentet Technical Outdoor med en hög 

innovationsgrad, teknisk nivå och funktion och tydliggöra detta genom att 

bygga kommersiella koncept”.  

 

Under intervjuerna framkommer vidare att konsumentprodukter är produkter av speciell 

karaktär eftersom att det lätt skapas tillfälliga trender och hävdar att anpassning till detta 

är förknippat med vissa risker: 

 

” det är farligt att anpassa sig för mycket, vi måste ligga före. Haglöfs är 

inte trendigt, ska inte vara det. Vi ska vara tekniska och vara i framkant där. 

Trendiga kläder brinner i ett par år, sedan blir något annat trendigt, om 

något så vill vi skapa trender, vara drivande”.  

 

Med detta synsätt och denna strategi som bas strävar Haglöfs efter att befästa företagets 

ledande ställning i Norden för att sedan vidareutveckla den europeiska positionen och 

därefter etablera varumärket på nya utvalda marknader. Efter Asics förvärvande av 

Haglöfs finns tydliga ambitioner att göra Haglöfs till en mer omfattande global aktör, 

även om detta för tillfället kanske inte går att utläsa i de nuvarande värdeskapande 

strategierna. Asics starka finansiella ställning och globala marknadskännedom upplevs 

förse Haglöfs med goda förutsättningar vad gäller att penetrera nya marknader. 

Ägarbytet skapar därför förhoppningar om ytterligare en dimension av organisatoriska 
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fördelar då det torde förenkla en framtida etablering i bland annat Asien, vilken är Asics 

hemmamarknad. 

 

Vad gäller distributionen är den uttalade strategin att: 

 

”prioritera distributionsuppbyggnad genom outdoor-specialister och 

partner stores för att säkerställa att varumärket positioneras rätt”.  

 

Vid etableringen i Europa var detta en avgörande faktor för framgång. Haglöfs valde vid 

återkommande tillfällen att avstå erbjudanden från intresserade distributörer vad gällde 

att sälja företagets produkter. Företaget valde att göra avkall på försäljningsvolym med 

motiven att positionering av varumärket, förmågan att behålla höga marginaler samt att 

säkerställa att den europeiska marknadens uppfattning skulle överensstämma med 

hemmamarknadens uppfattning var av större betydelse än tillfälligt högre lönsamhet. 

Som ett led i positioneringen av varumärket arbetar Haglöfs med strategin att bygga en 

egen retail-verksamhet i syfte att kommunicera varumärket. 

 

En tydlig strategisk fokus återfinns även vad gäller att vårda företagets kärnvärden. 

Målsättningen är att optimera och vidareutveckla de befintliga strukturer och processer 

som återfinns i organisationen för att öka företagets konkurrenskraft gentemot sin 

omgivning. Med hjälp av dessa faktorer tillsammans med en korrekt och tydlig 

kommunikation och informationsgivning är syftet att skapa värde inom organisationen.  

 

Även om visionen för Haglöfs tillsammans med de värdeskapande strategierna varit i 

hög grad oförändrade över en längre tid är det viktigt att återkoppla till vilka mål man 

har i organisationen för att sedan ompröva strategierna som skall leda till målen. Detta 

görs årligen för att utvärdera strategiernas bidrag till måluppfyllelse och för att 

säkerställa att implementeringen av strategierna fortfarande genomförs på lämpligt vis.  

4.5 Återförsäljare om Haglöfs 
För att avspegla ytterligare ett perspektiv i vår studie har vi valt att intervjua 

återförsäljare av Haglöfs produkter. Då Haglöfs inte huvudsakligen själva säljer till 

slutkund väljer vi att låta återförsäljare utgöra kundperspektivet och således marknadens 

uppfattning om företaget.  
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Haglöfs kan betraktas som något unikt ur den aspekten att varumärket utstrålar 

kontinuitet och trygghet. För de pengar en slutkund väljer att lägga på Haglöfs 

produkter får konsumenten en vara som är hållbar och som löser uppgiften på tänkt vis 

berättar en återförsäljare. En annan återförsäljare menar att varumärket är förknippat 

med en lång och stark historia av högkvalitativa och högfunktionella produkter vilket 

gör att trovärdighet blir ett återkommande värdeord för vad som karaktäriserar företaget. 

Nära förknippat med ordet trygghet är också det konsekventa arbetet inom 

organisationen som präglar verksamheten. Att konsumenterna känner sig trygga beror 

på att företaget har arbetat på samma sätt under lång tid. Denna uppfattning återspeglas i 

citatet: 

 

 ”Under den tiden vi arbetat med Haglöfs så har Haglöfs alltid jobbat på 

samma sätt. De är väldigt konsekventa och det är bara små förändringar 

som sker och det är ju viktigt för att folk ska känna igen sig i varumärket” 

(Återförsäljare 1). 

 

Uppfattningen är också att tack vare Haglöfs konsekventa arbete och tryggheten som är 

förknippad med organisationen har företaget väldigt varumärkestrogna kunder. Detta 

illustreras genom följande citat: 

 

”Jag tror att väldigt många av Haglöfs slutkonsumenter väljer varumärket 

för att de identifierar sig med varumärket. Jag tror att man är extremt 

märkestrogen. Haglöfs konsumenter har nog använt Haglöfs i 10-15 år och 

kommer nog att använda det i ytterligare 10-15 år” (Återförsäljare 4). 

 

Uppfattningarna om Haglöfs produkterbjudanden är förhållandevis homogena bland 

återförsäljarna. Företaget anses vara ett premiummärke sett till hela outdoor-segmentet, 

dock säger flera återförsäljare att det finns specifika produktområden inom segmentet 

där det finns enskilda varumärken med bättre produktegenskaper. En återförsäljare 

menar dock att dessa produkterbjudanden kan anses ligga i högre prisklass och riktar sig 

till viss del till andra konsumenter. Vidare menas: 
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”... att sett till Haglöfs prisnivå och konkurrenter i samma prisklass 

erbjuder företaget hög kvalitet och prestanda” (Återförsäljare 1). 

 

Ett exempel på detta visas av att reklamationerna av Haglöfs produkter är färre än 

konkurrenter i samma prissegment. Flera återförsäljare hävdar att de endast fokuserar på 

att sälja premiummärken och att detta är signifikativt för dessa butikers 

produkterbjudanden. Detta innebär i sin tur att dessa inte har råd att riskera något vad 

gäller produkternas kvalitet och egenskaper då det skulle skada det egna varumärket:  

 

”Jag har inte råd att plocka in produkter som inte håller måttet, det skulle 

skada mitt eget rykte och förtroende bland kunderna” (Återförsäljare 1). 

 

En återförsäljare pratar om att tåligheten, slitstyrkan och materialets vikt anges även 

som avgörande faktorer för slutkundens val av Haglöfs. 

 

Vad gäller återförsäljarnas relationer till Haglöfs upplevs dessa fungera väl. Samtliga 

återförsäljare som haft kontakt med Haglöfs representanter uppger att relationen till 

dessa är bra. En återförsäljare resonerar enligt följande: 

 

”Om man ser enkelt på det så är det i grunden ett gäng trevliga personer 

man har att göra med och de verkar rekrytera på det sättet. De verkar 

plocka in folk som passar i organisationen och det räcker inte att bara att 

ha bra papper för att få jobbet, det gör att vi passar väldigt bra ihop med 

Haglöfs eftersom det fungerar på samma sätt här” (Återförsäljare 1).  

 

Vidare berättar en återförsäljare att Haglöfs är väldigt lyhörda för önskemål, det är lätt 

att hantera reklamationer samt beställningar av Haglöfs produkter, vilket underlättar vid 

skapandet av goda relationer. Vidare uttrycker samma återförsäljare att detta är viktigt 

för att skapa en företagskultur vilken överensstämmer med produkterbjudandena. 

Flertalet återförsäljare upplever även att Haglöfs är ett väldigt pålitligt serviceorienterat 

företag med bra kundservice. 

 

Sammanfattningsvis går det att fastställa att återförsäljarna i stort är eniga om 

varumärkets betydelse när det gäller Haglöfs förmåga att attrahera kunder. Produkterna 
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Haglöfs erbjuder är att betrakta som tillhörande premiumsegmentet för outdoor-

produkter. Produktegenskaperna i förhållande till pris är goda även om det finns 

produkter i de högre prissegmenten vilka erbjuder mer gynnsamma produktegenskaper. 

Relationerna mellan återförsäljare och Haglöfs anses goda och präglas av service samt 

lyhördhet för kundens behov.  
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5 Analys 

I vår studie har vi applicerat den resursbaserade teorin på fallföretaget Haglöfs. För 

att besvara studiens syfte huruvida resursbaserad teori ger ytterligare underlag, i 

jämförelse med ett ”outside-in”-perspektiv” vad gäller utformning av framgångsrika 

strategier, analyseras nu studiens empiri utifrån det teoretiska avsnittet. 

 

I studiens empiri fastställdes att Haglöfs finansiella prestation översteg genomsnittet, 

satt i relation till företagets konkurrenter. Mot bakgrund av denna slutsats är det möjligt 

att konstatera en framgång gällande Haglöfs utformning och genomförande av 

strategier. I den mån det går att applicera antingen resursbaserad teori eller ett ”outside-

in”-perspektiv till utformningen av strategier inom Haglöfs, är det möjligt att tillskriva 

det använda perspektivet framgång som strategiskt verktyg. För att analysera i vilken 

utsträckning respektive perspektiv kan anses vara applicerbart på Haglöfs 

tillvägagångssätt vid utformning av strategier används studiens teoretiska och empiriska 

avsnitt för att dra vidare slutsatser. Syftet med studien är att undersöka huruvida 

resursbaserad teori, i större utsträckning än ett ”outside-in”-perspektiv, kan förklara ett 

företags finansiella prestation. En kritisk faktor är därför att fastställa vad ”i större 

utsträckning” innebär i denna studie. För att avgöra i vilken utsträckning och hur väl 

respektive perspektiv kan förklara Haglöfs finansiella framgång studeras dels hur väl 

det empiriska materialet överensstämmer med förutsättningarna som anges inom de tre 

konkurrensstrategierna i ”outside-in”-perspektivet, dels hur väl det empiriska materialet 

överensstämmer med identifierande av resurser samt capabilities och deras 

lönsamhetspotential ur ett resursbaserat perspektiv.  

5.1 Haglöfs resursbas 
I detta avsnitt behandlas de resurser vi identifierat i Haglöfs. Syftet är att utvärdera 

resurserna utifrån de teoretiska begreppen och definitionerna som återfinns i det 

teoretiska avsnittet. I den teoretiska referensramen fastställs att vår definition av resurser 

är: en tillgång är en resurs som ett företag har kontroll över till följd av inträffade 

händelser och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden. 

Klassificering av resurser sker enligt Grants (1991) teori. De resurser vi har identifierat 

inom Haglöfs är: fysiska, finansiella, organisatoriska, mänskliga och rykte. Identifiering 
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har skett genom granskning av det empiriska materialet, utifrån detta har en potentiell 

avkastning för respektive resurs bedömts. 

 

Fysiska resurser- Då Haglöfs inte bedriver egen produktion saknar företaget, av 

naturliga skäl, produktionsutrustning i form av maskiner. Företagets fysiska resurser 

utgörs därför främst av lokaler för lagerhantering, placerat i Avesta, samt kontor för att 

förse de anställda med en lämplig arbetsplats. Företagets brand store finns lokaliserad i 

centrala Stockholm på adressen Norrlandsgatan 6, en av Stockholms mest attraktiva 

affärsgator (Bolagsfakta, 2010). Butiken kan anses utgöra en attraktiv resurs för 

företaget vad gäller att etablera företaget som ett premiummärke bland konsumenter. 

 

Finansiella resurser- Sedan Ratos förvärv av Haglöfs år 1996 har företaget haft stöd av 

en stark finansiell ägare. Ratos syfte med innehavet av Haglöfs var att långsiktigt skapa 

värde i företaget inför en framtida försäljning. Inom Haglöfs menar man på att detta har 

gett utrymme för god tillväxt samt kapital för att möjliggöra detta. Vid tillfällen där 

finansiella investeringar varit nödvändiga har Ratos gjort avkall på avkastning samt 

lönsamhet för att långsiktigt bygga upp ett värde i företaget. Att Ratos accepterat något 

lägre avkastning periodvis har gett förutsättningar för Haglöfs att öka sin tillväxt samt 

att etablera sig på nya marknader. Även efter försäljningen av Haglöfs till Asics har 

företaget en stark finansiell ägare där möjligheter till externt kapital är goda vad gäller 

att ge förutsättningar till en fortsatt global expansion. 

 

Organisatoriska resurser- Förhållandet mellan ägare och Haglöfs har genererat 

organisatoriska resurser i form av bland annat Ratos starka position på marknaden samt 

den kompetens som fanns tillgänglig för Haglöfs inom den organisationen. Den 

kompetens Ratos bidragit med har medfört att Haglöfs inte behövt en lika omfattande 

och kostsam organisation som de annars behövt för att uppnå samma nivå av 

kompetens. Vid ägarbytet är förhoppningen att ytterligare en dimension av 

organisatoriska resurser skall tillkomma. Asics är en av världens ledande aktörer på sin 

marknad. Företaget har idag ett globalt utbrett nätverk och har Asien som sin 

hemmamarknad. Asien är en marknad där Haglöfs ännu inte är etablerade, ett naturligt 

steg mot att bli en global aktör är således att penetrera denna marknad. En 
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marknadsetablering i Asien förenklas klart av att ägaren redan återfinns på denna 

marknad, att den dessutom är Asics hemmamarknad innebär att företaget har en god 

marknadskännedom och kan bidra med kompetens vid en etablering.  

 

Mänskliga resurser- De mänskliga resursernas betydelse i Haglöfs organisation är 

påtaglig. Haglöfs strävar efter att kunna erbjuda något unikt och annorlunda till 

konsumenter vilket medför att företaget i sin tur är beroende av den kompetens de 

anställda besitter samt de idéer som produceras. Ett av Haglöfs övergripande mål är att 

betraktas som ett av de mest innovativa företagen på de marknader man agerar på, detta 

är ett mål som man inom företaget betraktas uppfylla, vilket också påvisas av 

utmärkelser Haglöfs vunnit. Att kunna nå liknande mål ställer höga krav på företagets 

resursbas, främst då de mänskliga resurserna i form av design och produktutveckling. 

Haglöfs strävan efter att endast anställa personer som delar företagets värderingar, 

bidrar till en enhetlig och tydlig attityd inom företaget vilket vi uppfattar som en del av 

företagets mänskliga resurser. 

 

Haglöfs har vidare en ledning med mångårig erfarenhet från branschen. Denna 

kompetens har kompletterats med Ratos resursbas främst i form av mänskliga och 

finansiella resurser. Ratos kompetens har varit en fundamental aspekt vid strategiska 

och operativa beslut. Vidare ser vi företagets sätt att styra verksamheten som en del av 

de mänskliga resurserna. Inom företaget betonas vikten av att det ska tillåtas att våga 

misslyckas. Det ska vara ”Högt i tak” inom företaget. Detta leder även till att de 

anställda tillåts och vågar släppa fram sin kreativitet till fullo. 

 

Rykte- Haglöfs rykte kommer fortsättningsvis främst att benämnas som resursen 

varumärke. Varumärkets betydelse benämns återkommande som en extremt viktig 

resurs inom Haglöfs. Varumärket har förenklat etableringar på nya marknader och 

medför även en viktig konkurrensfördel på hemmamarknaden. Även återförsäljare 

benämner varumärket som något vilket tilltalar slutkunden. Haglöfs förmedlar genom 

sitt varumärke en kontinuitet och trygghet vilket gör att konsumenter attraheras av 

företagets produkterbjudanden.  
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5.2 Haglöfs capabilities  
Capabilities kan identifieras inom ett företag genom att se till vilka aktiviteter som 

bedrivs inom organisationen, de resurser som sedan samspelar inom en aktivitet kan 

därigenom urskiljas som en capability (Grant, 1991). För att analysera samt identifiera 

enskilda capabilities analyseras vidare resursernas samspel och potential vad gäller att 

generera lönsamhet. 

 

Det främsta samspelet mellan resurser inom Haglöfs skapas genom kombinationer av de 

mänskliga resurserna, de organisatoriska resurserna, de finansiella resurserna och 

varumärket. Varumärket är direkt beroende av de mänskliga resurserna och 

organisationens kärnvärden. Inom Haglöfs betraktas varumärket och företagskulturen 

som avgörande konkurrensfördelar för verksamheten. Företagskulturen och de 

kärnvärden som präglar verksamheten positionerar varumärket och är en vägledning vad 

gäller organisationens sätt att arbeta. Då Haglöfs är ett idéburet företag baseras de 

capabilities, vi har identifierat, i hög grad på icke-materiella resurser. 

5.2.1 Capability 1 - Företagskulturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 - Capability 1 - Företagskulturen 

I vår kontakt med Haglöfs benämns företagskulturen som en viktig resurs. 

Företagskulturen skall dock inte enbart ses som en resurs utan även som en capability. 

Sammansättningen av de mänskliga resurserna inom management, tillsammans med de 
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anställdas förståelse för Haglöfs kärnvärden skapar en unik konkurrensfördel vad gäller 

att förmedla innebörd av mål och strategier samt tillvägagångssätten för att uppnå dessa. 

Haglöfs sätt att styra verksamheten i form av att tillåta anställda att uttrycka sig och 

våga misslyckas skapar en kreativitet som genomsyrar företaget. För att få arbeta inom 

Haglöfs krävs att man har ett intresse för outdoor samt att den anställdes värderingar 

ligger i linje med Haglöfs värderingar. Uttalandet Återförsäljare 1 gör styrker detta 

påståendet. Denna återförsäljare påpekar att det inte verkar räcka med att enbart ”ha bra 

papper” för att få arbeta inom Haglöfs, utan att man även måste passa in i 

organisationen. Haglöfs anställda får som en följd av detta lättare att ta till sig Haglöfs 

kärnvärden. Resursen management i kombination med resursen de anställdas 

värderingar skapar en capability i form av företagskultur. Denna capability leder till 

att samtliga medarbetare har en enhetlig syn på hur verksamheten skall bedrivas för att 

uppnå finansiell framgång, som även överensstämmer med Haglöfs värderingar. 

5.2.2 Capability 2 - Hög grad av innovation 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12  - Capability 2 - Hög grad av innovation 

En viktig capability är samspelet mellan de finansiella och mänskliga resurserna vilka 

tillsammans skapar en hög grad av innovation och attraktiva produkter. Haglöfs 

produkter har vunnit priser för hög grad av innovation vad gäller funktion och design 

vilket är en följd av den kompetenta personalens arbete tillsammans med de finansiella 
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resursernas bidrag. De finansiella resurserna medför att ett långsiktigt arbete kan 

bedrivas för att uppnå goda resultat vid lansering av produkter. Finansiella resurser 

bidrar också till att en nivå av hög teknologisk prestanda kan uppnås genom att rätt 

insatsvaror kan användas, vilket är i linje med företagets vision. De mänskliga 

resurserna är i detta en vital resurs vad gäller att tillvarata de möjligheter som erbjuds 

genom de finansiella resurserna. De anställdas höga kompetens inom design och 

produktutveckling kombinerat med ett utrymme för nyskapande samt kreativitet 

(management), tillsammans med de finansiella resurserna bidrar till en viktig 

capability och konkurrensfördel genom att säkerställa en hög grad av innovation.  

 

5.2.3 Capability 3 - Rekrytering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 - Capability 3 - Rekrytering 

Ytterligare en identifierad capability är samspelet mellan de mänskliga resurserna och 

företagets varumärke vid rekrytering vad gäller att säkerställa kompetent personal samt 

vad gäller att bevara den företagskultur som återfinns i företaget. Haglöfs varumärke 

sänder tydliga signaler om vilka värderingar som präglar verksamheten. Det skapar i sin 

tur möjlighet att attrahera nya potentiella och kompetenta medarbetare. Företagets 

varumärke förmedlar att Haglöfs är en attraktiv arbetsplats för människor med intresse 

att arbeta inom outdoor-branschen. Detta tillsammans med kompetent personal och en 

tydlig företagskultur genererar en capability vad gäller att rekrytera kompetent 
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personal med överensstämmande värderingar gentemot Haglöfs. Genom detta 

säkerställs att organisationens kultur och värderingar kan fortleva samtidigt som 

kompetent personal kommer att återfinnas i verksamheten för vidare konkurrenskraft.  

 

5.2.4 Capability 4 - Relationer 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 - Capability 4 - Relationer 

I intervjuerna betonas vikten av Haglöfs goda relationer. Konkurrensfördelen Haglöfs 

vinner på att ha goda relationerna till sina återförsäljare är ett ökat utrymme i butikerna 

för Haglöfs produkter, vilket i sin tur leder till möjligheter för ökad försäljning. En 

återförsäljare uttalar sig om relationen till Haglöfs representanter på följande vis:  

 

”Om man ser enkelt på det så är det i grunden ett gäng trevliga personer 

man har att göra med och de verkar rekrytera på det sättet... det gör att vi 

passar väldigt bra ihop med Haglöfs eftersom det fungerar på samma sätt 

här” (Återförsäljare 1).  

 

Detta tyder på en mycket god relation till denna återförsäljare. Samtliga övriga 

återförsäljare som haft kontakt med Haglöfs representanter uppger att de har en bra 

relation till dessa. Återförsäljarna uppfattar Haglöfs som ett pålitligt serviceorienterat 

företag med bra kundservice. Haglöfs själva har endast i minimal utsträckning 
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försäljning av sina produkter direkt till slutkonsumenter. Kommunikationen till 

slutkonsumenten sker istället genom Haglöfs varumärke samt genom återförsäljare. Att 

kommunikationen av varumärket till slutkonsumenterna fungerar väl styrks av följande 

uttalande:  

 

”Jag tror att väldigt många av Haglöfs slutkonsumenter väljer varumärket 

för att de identifierar sig med varumärket. Jag tror att man är extremt 

märkestrogen. Haglöfs konsumenter har nog använt Haglöfs i 10-15 år och 

kommer nog att använda det i ytterligare 10-15 år” (Återförsäljare 4). 

 

De bakomliggande resurserna som krävs för att skapa och upprätthålla en capability i 

form av goda relationer har vi identifierat som Haglöfs varumärke och de anställdas 

värderingar. 

5.2.5 Capability 5 - Nyetablering 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 - Capability 5 - Nyetablering 

Vidare återfinns en capability i form av resursernas samspel vad gäller förmåga och 

potential till nyetablering. Asics är en global aktör med stor erfarenhet av att bedriva 

verksamhet i Asien, detta i kombination med företagets omfattande nätverk och 

ekonomiska styrka medför kraftiga konkurrensfördelar vid en framtida etablering för 

Haglöfs. Dessa organisatoriska resurser i form av Asics marknadskännedom, i 
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samspel med finansiella resurser samt Haglöfs varumärke kan betraktas som en 

kraftig konkurrensfördel för fortsatt tillväxt.  

5.3 Resurser och Capabilities – Långsiktigt hållbara 

konkurrensfördelar 
Avkastningen från resurser och capabilities inom organisationen beror på två olika 

komponenter, hur bestående de konkurrensfördelar som resurser och capabilities 

genererar är, och hur företaget förmår att hantera den avkastning resurser och 

capabilities genererar (Grant, 1991). Hur hög lönsamheten tenderar att bli avgörs till 

stor del av hur bestående konkurrensfördelarna kan anses vara gentemot konkurrenter. 

För att utvärdera hur bestående och lönsamma de komparativa fördelarna kan anses 

vara, utvärderas de capabilities vi identifierat utifrån en referensram skapad med 

utgångspunkt av studiens teoretiska avsnitt. De kriterier som används för att utreda 

Haglöfs capabilities som långsiktigt hållbara, och som därigenom ger varaktiga 

konkurrensfördelar är: värde och sällsynthet, grad av transparens, imitation samt 

hållbarhet. Detta illustreras med nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 - Resurser och capabilities som långsiktigt hållbara konkurrensfördelar 

Att resurserna och capabilities har ett värde kan sällan ensamt utgöra en 

konkurrensfördel. Konkurrensfördelen uppstår istället i större utsträckning om en 

capability kan anses vara unik och sällsynt. Utifrån detta är det viktigt att säkerställa 
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både värde och sällsynthet hos de capabilities vi identifierat i studien. Ett företags 

förmåga att behålla konkurrenskraft och konkurrensfördelar över tiden påverkas också 

av vilken takt dess resurser och capabilities kan kopieras av andra företag (Grant, 1991). 

Takten vilken resurser och capabilities kan kopieras påverkas i sin tur av hur 

transparenta dessa är. Som tidigare har nämnts är det nödvändigt för konkurrenter att 

först fastställa vad som är den egentliga konkurrensfördelen och hur den uppnås, för att 

sedan identifiera hur dessa resurser och capabilities införskaffas och formuleras till en 

strategi. När ett företag vill kopiera en konkurrent måste det således fastställa vilka 

resurser och capabilities som ligger bakom det rivaliserande företagets konkurrensfördel 

(Grant, 1991). Med detta i beaktande är det nödvändigt att fastställa vilken grad av 

transparens som präglar Haglöfs capabilities. Om dessa resurser och capabilities 

dessutom är svåra för konkurrenter att imitera, vilket kan vara möjligt även om 

transparensen är hög, skapas potential till beständiga komparativa fördelar varför det 

även är nödvändigt att utreda möjligheten till imitation av Haglöfs capabilities. 

Avslutningsvis är hållbarheten hos konkurrensfördelarna beroende av i vilken takt 

värdet på resurser och capabilities kan tänkas reduceras. Dagens snabba teknologiska 

utveckling gör att hållbarheten hos resurser och capabilities kan variera betänkligt 

varför det är viktigt att fastslå om Haglöfs resurser och capabilities kan anses vara 

hållbara. Mot bakgrund av detta resonemang analyseras Haglöfs identifierade 

capabilities utifrån tidigare nämnda kriterier. 

5.3.1 Capability 1 – Företagskultur 

Värde och sällsynthet- Företagskulturen är en viktig capability i Haglöfs verksamhet. 

Den unika företagskulturen kan anses utgöra en grundpelare i företagets 

varumärkesbyggande. Samtidigt fungerar företagskulturen som en vägvisare vid 

utformning av strategier samt vad gäller de anställdas sätt att arbeta enhetligt för att 

uppnå målsättningar. Företagskulturen är därför en viktig beståndsdel vad gäller att 

skapa värde och lönsamhet i Haglöfs och bör därmed ses som en konkurrensfördel. 

Graden av sällsynthet får även denna betraktas som hög. Varje enskilt företag har en 

specifik företagskultur, vilken antingen kan bidra till ett positivt klimat vad gäller hög 

effektivitet och produktivitet eller ett missgynnsamt klimat vilket försvårar framgång för 

företaget. Oavsett vilken företagskultur som kan anses råda är denna oerhört svår att 

kopiera och blir därför på många sätt unik. En företagskultur är något som ofta utformas 
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med tiden med hjälp av långsiktigt agerande och tänkande, detta formar värderingarna 

hos de anställda vilket medför en sällsynthet (Barney, 1994). 

 

Grad av transparens- Haglöfs är tydliga med vilka kärnvärden de vill ska prägla 

verksamheten samt företagskulturen, dessa återges dessutom i årsredovisningen 2009 

vilken är en offentlig handling (Haglöfs, 2010). Trots detta är inte företagskulturen att 

betrakta som transparent. Företagskulturen kan anses bestå av flertalet variabler vilka 

genom en komplex samordning skapar kultur och konkurrenskraft. Denna komplexa 

samordning kan, enligt Grant (1991), anses utgöra grunden för en mer bestående 

konkurrensfördel. Att skapa sig en uppfattning om vilken kultur som råder inom 

Haglöfs kan uppfattas vara möjligt. Den komplexa samordningen av resurserna vilka 

skapat kulturen är dock svåra att identifiera. Samspelet mellan de mänskliga resurserna 

utvecklar över tid capabilities vilka är svåra återskapa då de dels formas över tid och det 

dels är svårt att identifiera vilka faktorer som egentligen har format kulturen. Utifrån 

detta resonemang är transparensen hos företagskulturen att betrakta som begränsad.  

 

Imitation- Företagskulturen bygger på individers värderingar och präglas i Haglöfs fall 

av kärnvärden. Det är möjligt för en konkurrent att anta samma kärnvärden att arbeta 

efter, men det torde troligen inte automatiskt skapa samma värderingar och kultur som 

legat till grund för Haglöfs framgång. Med detta som bakgrund är företagskulturen i 

Haglöfs en capability vilken är svår att imitera. 

 

Hållbarhet- Under intervjuerna framkommer det att Haglöfs är nöjda med hur företaget 

har utvecklats och att de än så länge lyckats uppfylla sina mål. Stor del av framgången 

tycks bero på företagskulturen. Vidare skulle utvecklingen enligt Haglöfs kunnat gå 

fortare, men företaget menar även att den tid som krävts för att ta Haglöfs till den 

position de har idag beror på den stabilitet och det långsiktiga tänkandet som finns inom 

företaget. Det är Haglöfs sätt att arbeta och en viktig del i företagets strategi. Som en 

följd av att ständigt arbeta mycket långsiktigt och med en oerhörd konsekvens i allt 

Haglöfs gör, har företagskulturen kunnat stärkas och har goda förutsättningar för att 

även i framtiden kunna bibehållas. Stabiliteten och långsiktigheten vad gäller 
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företagskulturen tenderar att medföra att denna blir djupt rotad i organisationen varför 

hållbarheten kan anses vara god. 

5.3.2 Capability 2 – Innovation  

Värde och sällsynthet- Den höga graden av innovation bottnar till stor del i de anställdas 

kompetens, detta kompletteras sedan med de finansiella resurserna. Värdet av de 

anställdas kompetens är extremt högt för Haglöfs. De anställda möjliggör företagets 

ambition att erbjuda högteknologiska produkter vilket är ett viktigt element i Haglöfs 

vision. Hur sällsynt denna capability kan anses vara grundar sig därför i vilken 

kompetens den enskilda individen besitter, snarare än det finansiella kapital vilket ger 

långsiktiga förutsättningar för produktutveckling. Enskilda individers idéer är ofta att 

betraktas som sällsynta varför även detta kriterium kan anses uppfyllt.  

 

Grad av transparens- De resurser som i samspel ger möjligheten att uppnå en hög grad 

av innovation är finansiella resurser i form av kapital samt mänskliga resurser i form av 

produktutvecklarnas kreativitet och skicklighet inom design, vilket sedan kompletteras 

med att företagets anställda ges förutsättningar för att kunna ge utlopp för sin kreativitet. 

Detta är inte svårt för ett konkurrerande företag att urskilja och därmed kan dessa 

beståndsdelar av capabilityn innovation klassas som transparenta. Som Grant (1991) 

beskriver blir det dock svårare för konkurrenter att genomskåda vilka bakomliggande 

resurser som leder fram till konkurrensfördelen när beståndsdelarna är fler och mer 

komplext uppbyggda. Haglöfs produktutvecklare arbetar tillsammans i grupp för att ta 

fram nya idéer och ta hjälp av varandras kreativitet vid utformandet av nya produkter. 

Den ytterligare dynamik som arbetet i grupp genererar leder till att uppbyggnaden av 

innovationen blir mer komplex och således svårare att genomskåda för konkurrenter. 

Innovation i sig innebär att på ett eller annat sätt skapa något nytt.  

 

Imitation- Skapande och kreativitet i form av innovation utgör en capability som är svår 

att imitera och kopiera. Även om det rimligtvis är förhållandevis enkelt att identifiera de 

mänskliga resurserna som en avgörande faktor till den höga graden av innovation inom 

Haglöfs är det svårt att kopiera den kompetens och organisatoriska struktur som finns 

för att ta vara på denna. Haglöfs företagskultur tillsammans med organisationens 

struktur vad gäller exempelvis gruppsammansättningar gör att innovationen är svår att 

kopiera även om enskilda nyckelkompetenser skulle förvärvas från företaget till 
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konkurrenter. Begränsningar vad gäller att imitera innovationen i Haglöfs kan därför 

anses ha sitt ursprung i vad Grant (1991) skulle benämna skillnader i samarbete och 

attityder mellan organisationer. Företagskulturen formar människors sätt att interagera 

med varandra vilket i sin tur påverkar arbetsmiljö och arbetsgång som sedan får stor 

effekt på produktivitet och effektivitet. Utifrån detta är innovationen inom Haglöfs svår 

att imitera. 

 

Hållbarhet- Själva innebörden av att besitta capabilityn hög grad av innovation är att 

ligga i framkant när det gäller utvecklingen på marknaden både vad gäller de produkter 

Haglöfs producerar och hur Haglöfs styrs operationellt. Således är detta ingen egenskap 

som i sig kommer att tappa i värde över tid. Om Haglöfs kan bibehålla en hög grad av 

innovation över tid, är hållbarheten därigenom inget problem. Utmaningen grundar sig 

istället i att kunna bibehålla capabilityn inom företaget. Genom att kontinuerligt satsa 

både kapital på och lämna utrymme för kreativitet och nyskapande, ger Haglöfs sig 

själva förutsättningen att även i framtiden ha en konkurrensfördel i form av en hög grad 

av innovation. Grunden för att denna satsning ska kunna genomföras är att Haglöfs 

satsar tillräckligt med kapital och har förmågan att knyta till sig personal med rätt 

kompetens. 

5.3.3 Capability 3 – Rekrytering 

Värde och sällsynthet- Då de anställdas kompetens är en viktig och värdefull resurs för 

konkurrenskraft leder detta till en direkt hög betydelse av en väl fungerande 

rekryteringsprocess och en förmåga att attrahera kvalificerad arbetskraft. En viktig 

capability vi identifierat blir därför rekrytering. Haglöfs attraktiva varumärke tenderar 

att attrahera kvalificerad personal med ett genuint outdoor-intresse. Haglöfs planerar 

även att med hjälp av Asics etablera sig på den asiatiska outdoor-marknaden. Det 

innebär i sin tur ett utökat geografiskt område där Haglöfs bedriver sin verksamhet 

vilket gör att tillgången till kvalificerad arbetskraft blir än högre. De organisatoriska 

fördelarna tillsammans varumärket kommer därför fortsatt utgöra en stabil bas för 

fortsatt goda möjligheter till rekrytering av kompetent personal. Graden av sällsynthet är 

dock svår att fastställa. Det kan antas finnas fler varumärken vilka attraherar 

kvalificerad arbetskraft inom outdoor-branschen. Dock kan det anses vara relativt 

ovanligt att företag inom outdoor-branschen bedriver verksamhet över lika stora 

geografiska områden vilket gör att tillgången till arbetskraft kan anses vara sällsynt. 



73 
 

 

Grad av transparens- Att urskilja Haglöfs varumärke som en starkt bidragande orsak till 

att Haglöfs lyckas locka till sig rätt sorts medarbetare bör innebära endast en mindre 

utmaning för konkurrenterna. Vid rekryteringsfasen av nya medarbetare krävs kunnig 

personal som har en förmåga att avgöra vilka egenskaper hos de sökande som är viktiga 

för att utföra arbetet. Inte heller detta är svårt för konkurrenter att urskilja. Vilka 

satsningar som har lett fram till Haglöfs starka varumärke är däremot betydligt mer 

komplicerat då detta varumärke är resultatet av många års arbete med 

varumärkesbyggande. Även om konkurrenter i stora drag kanske skulle kunna skaffa sig 

en uppfattning av hur Haglöfs arbetat, är det nästintill omöjligt att bena ut alla olika 

beslut, egenskaper, satsade resurser och attityder som lett fram till det som idag 

symboliserar Haglöfs varumärke. Möjligheterna att urskilja vad som skapat varumärket 

Haglöfs och hur det attraherar nya potentiella medarbetare vid nyanställningar är 

begränsade varför capabilityn rekrytering är transparent i mindre omfattning. 

 

Imitation- Att imitera Haglöfs sätt att rekrytera kan anses vara förknippat med 

svårigheter då denna capability till stor del har sin utgångspunkt i Haglöfs varumärke. 

Organisatoriska fenomen som rykte, förtroende, relationer och kultur är, enligt Barney 

(1994), mycket svåra att kopiera eller hitta substitut för vilket medför en hög kostnad 

för att imitera. För att behålla rekrytering som en långvarig konkurrensfördel är det 

istället av stor vikt att säkerställa att varumärkets innebörd, företagets rykte och 

förtroende samt relationer och kultur förblir densamma som i nuläget. Slutsatsen blir 

därför att Haglöfs nuvarande capability inom rekrytering löper begränsad risk att bli 

imiterad eller kopierad av konkurrenter. De avgörande faktorerna för framtida framgång 

inom detta område beror istället på interna aspekter vad gäller att bevara företagets 

nuvarande kultur, struktur och goda renommé på marknaden.  

 

Hållbarhet- Haglöfs har medvetet satsat mycket långsiktigt vid uppbyggnaden av sitt 

varumärke. Tack vare denna stora och långsiktiga satsning har en god cirkel skapats. 

Inom Haglöfs betonas vikten av att vara en ”Haglöfare” för att kunna arbeta inom 

företaget och att passa in i samt bidra till företagskulturen. I och med att varumärket 

starkt förmedlar den företagskultur som finns i Haglöfs har företaget lättare att locka till 

sig rätt sorts människor när nyanställningar blir aktuella. Detta borde leda till att fler 
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”Haglöfare” söker de aktuella tjänsterna och hållbarheten vad gäller rekrytering 

säkerställs. 

5.3.4 Capability 4 – Relationer  

Värde och sällsynthet- Vidare har vi identifierat relationer som en viktig capability för 

Haglöfs verksamhet både vad gäller gentemot återförsäljare och slutkunder. 

Återförsäljarna fungerar på många sätt som Haglöfs kunder då nästan uteslutande all 

försäljning sker genom dessa. Kombinationen av Haglöfs attraktiva varumärke samt 

företagets kärnvärden som präglar de mänskliga resursernas agerande inom Haglöfs gör 

att återförsäljarna uppfattar Haglöfs som ett sympatiskt företag att ha göra med. Detta 

styrks även i våra intervjuer med samtliga återförsäljare. Goda relationer medför större 

utrymme för produkterna i butikerna vilket innebär gynnsamma möjligheter till ökad 

försäljning, vilket förklarar delar av Haglöfs framgång vid etableringen i södra Europa. 

Värdet av ökad försäljning torde vara uppenbar då en högre volym till samma 

marginaler medför ökad lönsamhet. De goda relationerna mellan Haglöfs och 

återförsäljarna måste per definition vara bättre än återförsäljarens relationer till 

konkurrenterna, för att det överhuvudtaget skall kunna resultera i mer plats i butiken. 

Således är relationen till återförsäljarna både sällsynt och värdefull. Relationen mellan 

Haglöfs och deras slutkunder verkar vara av stort värde för företaget då uppfattningen 

bland företagets återförsäljare är att Haglöfs har trogna kunder. Återförsäljarna uttalar 

sig även om att Haglöfs trogna kunder troligen avser att fortsätta använda företagets 

produkter år efter år då de identifierar sig med just Haglöfs produkter. Detta tyder vidare 

på att företaget lyckats kommunicera något unikt och således sällsynt till sina 

slutkonsumenter.  Givetvis är detta mycket värdefullt för företaget. 

 

Grad av transparens- Haglöfs har klara riktlinjer för vilken attityd Haglöfs som 

varumärke ska utstråla och lägger därför stor vikt vid att alla anställda, gentemot 

varandra och även utåt, utstrålar en enhetlig attityd som överensstämmer med företagets 

kärnvärden. Genom att ha en tydlig och enhetlig attityd till varandra inom företaget vet 

Haglöfs anställda vilken attityd som är lämplig även utåt gentemot sina återförsäljare. 

Styrkan hos denna capability ligger alltså till stor del i att de anställdas värderingar 

överensstämmer med företagets, samt företagets förmåga att kommunicera sina 

kärnvärden genom varumärket. Möjligheter för konkurrenter att uppfatta att det är dessa 

egenskaper som ligger till grund för Haglöfs starka relationer bör vara relativt stora. 
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Imitation- Haglöfs capability inom relationer baseras i stor utsträckning på ytterligare en 

capabilty, företagskultur. Företagskulturen tillsammans med företagets kärnvärden 

påverkar de anställdas sätt att bemöta olika människor och aktörer på marknaden. 

Haglöfs har visat sig framgångsrika vid kontakter med återförsäljarna. Enligt Haglöfs är 

det tack vare dessa relationer tillsammans med varumärket som företaget belönats med 

ytterligare utrymme i butikerna vilket resulterat i ökad försäljning. Varumärket är, som 

tidigare nämnt, svårt att kopiera för konkurrenter vilket bidrar till en mer långsiktig 

konkurrensfördel inom relationer. Individers sätt att uppträda gentemot aktörer på 

marknaden torde vara svåra att identifiera och därigenom svåra att imitera. Anställdas 

sätt att uppträda utifrån egna värderingar och företagskultur torde även detta vara svårt 

att imitera varför denna konkurrensfördel har goda förutsättningar att vara långvarig.  

 

Hållbarhet- När Haglöfs väljer distributionskanaler för sina produkter är de, som vi 

tidigare nämnt, noggranna med att de återförsäljare vilka ska få sälja Haglöfs produkter 

förstår sig på Haglöfs kärnvärderingar och även att återförsäljarna representerar något 

som Haglöfs vill förknippas med. Genom denna selektiva distribution kommunicerar 

Haglöfs tydligt vilken typ av företag de vill uppfattas som. I gengäld är Haglöfs som 

företag, i stort sett utan egen försäljning, ytterst beroende av sina återförsäljare. De 

hittills framgångsrika relationerna med återförsäljare har genererat hög lönsamhet och 

god tillväxtpotential varför vi anser detta vara en viktig capability för konkurrenskraft. 

Att behålla de goda relationerna över tid är beroende av att varumärket även i framtiden 

förmedlar företagets nuvarande värden och position på marknaden. Utöver detta är det 

också av stor vikt att den nuvarande företagskulturen i Haglöfs bibehålls och återspeglar 

de anställdas värderingar för att säkerställa att de kärnvärden och värderingar som 

återfinns i organisationen idag, även fortsättningsvis kommer att prägla relationernas 

karaktär. Uppfylls dessa villkor kan de goda relationerna med återförsäljarna antas vara 

hållbara. Det långsiktiga och kontinuerliga arbetet som genomsyrar Haglöfs torde ge 

förutsättningar att dessa villkor uppfylls även i framtiden varför relationerna är att 

betrakta som hållbara. 

5.3.5 Capability 5 – Nyetablering 

Värde och sällsynthet- Haglöfs förmåga att etablera sig på nya marknader kan urskiljas 

genom den tillväxttakt företaget uppvisat ur ett historiskt perspektiv samt den snabba 
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och framgångsrika etableringen i södra Europa. Organisatoriska resurser i form av de 

tidigare ägarna Ratos och de nuvarande ägarna Asics, tillsammans med Haglöfs 

varumärke visar på tydliga komparativa fördelar gentemot flertalet konkurrenter. Asics 

kännedom och nätverk med avseende på den asiatiska marknaden tillsammans med 

Haglöfs varumärke har potential att innebära kraftiga konkurrensfördelar för ett 

skandinaviskt och europeiskt företag vad gäller att etablera sig på ovan nämnda 

marknad. Förmågan att vara slagkraftig vid nyetableringar kan därför betraktas som 

både värdefull och sällsynt.  

 

Grad av transparens- Transparensen vad gäller nyetablering är fullständig. Haglöfs har 

inte försökt hemlighålla fördelarna med att få en ny ägare nu när företaget ska ta steget 

in på ännu en ny marknad. Varken fördelen med de ökade finansiella förutsättningarna 

eller tillgången till erfarenhet och kännedom om den nya marknaden är någon 

hemlighet, vilket leder till att transparensen är fullständig. Haglöfs varumärke som 

ingående resurs i denna capability bör heller inte vara svårt för Haglöfs konkurrenter att 

identifiera. 

 

Imitation- Haglöfs varumärke förenklar vid företagets etableringar på nya marknader 

och det faktum att företaget är skandinaviskt upplevs attrahera kunder i Europa. Det 

faktum att företaget är skandinaviskt är knappast att betrakta som något unikt vad gäller 

de marknader Haglöfs befinner sig på idag. Den sällsynta fördelen och svårigheten att 

imitera denna capability grundar sig istället i stor omfattning på de organisatoriska 

fördelarna vilka skapas med Asics som ägare. Kombinationen att ett skandinaviskt 

outdoor-företag har tillgång till ett globalt nätverk samt omfattande marknadskännedom 

är något unikt vilket är svårt att imitera då det kräver omfattande resurser. 

 

Hållbarhet- Under 2010 såldes Haglöfs till det japanska skoföretaget Asics. Starkt 

bidragande orsaker till detta är att Haglöfs ska lanseras i Asien. Som vi tidigare nämnt 

kommer Asics att kunna bidra med kapital och kunskap om den asiatiska marknaden 

och även andra globala marknader där Haglöfs ännu inte etablerat verksamhet. Haglöfs 

välkända varumärke i kombination med de organisatoriska resurserna genererat från 

ägarhåll skapar gynnsamma förutsättningar för ett skandinaviskt företag att lanseras 

över ett omfattande antal globala marknader. Då Asics är ett industriellt bolag vilka inte 
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har som målsättning att förädla Haglöfs för att sedan avyttra företaget, utan att Haglöfs 

permanent ska ingå som ett företag i Asicskoncernen innebär detta att möjligheten till 

nyetableringar även i framtiden gynnas av det nya ägarförhållandet. Därav kan 

capabilityn nyetablering anses vara hållbar. 

5.4 Capabilities som utgångspunkt till strategi  
I detta avsnitt utreds respektive capabilities förmåga att fungera som utgångspunkt för 

strategiformulering inom fallföretaget Haglöfs. 

5.4.1 Capability 1 – Företagskultur 

Varumärket anges som Haglöfs viktigaste resurs. Varumärket kan sedan anses vara 

direkt beroende av företagskulturen. Strategiska beslut vad gäller att anskaffa och 

utveckla resurser tas därför med stor hänsyn till att bevara den befintliga 

företagskulturen i företaget. Att bevara den nuvarande företagskulturen är således av 

högsta strategiska prioritet, på grund utav dess upplevda påverkan på varumärket. Amit 

och Shoemaker (1993) beskriver en miljö för strategiska beslut kring capabilities som 

ofta är präglad av osäkerhet, komplexitet och interna konflikter. Vad gäller 

företagskulturen inom Haglöfs påverkar dessa aspekter i mindre omfattning. 

Företagskulturen påverkas ringa av yttre faktorer samtidigt som den är väl etablerad 

inom organisationen. Bedömningen är att osäkerheten och komplexiteten kring 

strategiska beslut om företagskulturen är låg, vad gäller de interna konflikterna kan 

dessa naturligtvis uppstå, dock troligen i mindre utsträckning. Slutsatsen att de interna 

konflikterna kommer att påverka i mindre omfattning grundar sig på att strategiska 

beslut kring företagskulturen har tagits med hög konsistens över tiden varför eventuella 

tveksamheter kring vilka premisser beslutsfattande bör ske enligt torde vara begränsade. 

Detta resonemang kan endast anses gälla om ledningen inte, helt eller till stor del, byts 

ut vid ett enskilt tillfälle.  

5.4.2 Capability 2 - Innovation  

Utgångspunkten för formulering av strategier inom Haglöfs är företagets vision ”...att 

positionera varumärket som ledande inom Technical Outdoor och Sustainability på 

samtliga viktiga marknader i världen”. Visionen har sin grund i en 

differentieringsstrategi där fokus ligger på att kunna erbjuda mervärde i form av 

överlägsen teknik och hållbarhet. Utifrån detta är innovation som capability en ytterst 
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vital aspekt att ta i beaktande med hänsyn till utformande av strategier. Haglöfs visar på 

vikten av innovation i sitt uttalande: 

 

 ”Det är farligt att anpassa sig för mycket, vi måste ligga före. Haglöfs är 

inte trendigt, ska inte vara det. Vi ska vara tekniska och vara i framkant där. 

Trendiga kläder brinner i ett par år, sedan blir något annat trendigt, om 

något så vill vi skapa trender, vara drivande” 

 

För att attrahera konsumenter genom en hög grad av teknologi krävs också strategiska 

beslut som möjliggör detta. Amits och Shoemaker (1993) tre faktorer osäkerhet, 

komplexitet och interna konflikter blir här aktuella. Beslut om strategiska tillgångar och 

capabilities präglas av osäkerhet och tvetydighet föranlett av ny patentskyddad teknik, 

ekonomiska och politiska trender, konkurrenternas åtgärder, förändringar i 

samhällsvärden och motsvarande förändringar i konsumenternas preferenser. Detta är 

områden vilka är svåra att uttala sig om ex ante. Haglöfs arbetar för att hela tiden 

förbättra sina produkters egenskaper genom att säkerställa en hög grad av innovation. 

Att mäta förbättrad eller försämrad prestation gentemot tidigare producerade produkter 

torde vara möjligt, att kunna avgöra vad som komma att efterfrågas av konsumenter i 

framtiden är troligen svårare. Vad gäller interna konflikter vid beslut kring innovation 

som capability är denna förknippad med svårigheter kring att avgöra om produkter kan 

anses vara attraktiva bland konsumenter samt vilka resurser som bör anskaffas och 

utvecklas för att utveckla potentialen hos innovation ytterligare. Haglöfs har valt en 

konsekvent linje för produktutveckling där visserligen utbudet av produkter ökat men 

förfarandet är i princip detsamma. Grant (1991) framhäver vikten för en organisation av 

att vara flexibel och mottaglig för förändrade preferenser hos konsumenter. Den 

konsekventa linjen beskrivs inom Haglöfs som en framgångsfaktor. Hur management 

kan tänkas reagera vid en kraftig förändring av preferenser bland konsumenter är inte 

möjligt att uttala sig om varför det inte heller är möjligt att utesluta eventuella framtida 

interna konflikter. Andersén (2011) uttrycker vidare vikten av att anpassa utvecklingen 

och anskaffningen av resurser till den befintliga resursbasen. Strategiska beslut kring 

resurser ämnas tas på detta vis då anskaffningen av resurser anpassas till den resursbas 

vilken redan återfinns inom företaget. Inom innovation torde de framtida etableringarna 

på asiatiska marknader tillsammans med det nya ägandeskapet ge en större 

tillgänglighet av kompetenta mänskliga resurser. Det ökade utbudet av mänsklig 
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kompetens ger ökade möjligheter för Haglöfs att fatta strategiska beslut för att förbättra 

innovationen inom företaget.  

5.4.3 Capability 3 – Rekrytering 

Rekryteringen inom Haglöfs är ett fundamentalt strategiskt verktyg för att säkerställa 

företagets framtid. Rekrytering som capability utgörs av de mänskliga resurserna i 

samspel med företagets rykte. Företagets rykte, i form av i synnerhet varumärket, 

attraherar lämpliga potentiella framtida medarbetare. Samtidigt kan varumärket, som 

betraktas vara Haglöfs främsta resurs och konkurrensfördel, anses vara ytterst beroende 

av de mänskliga resurserna inom organisationen. Rekryteringen inom Haglöfs präglas 

av eftersökandet av mänskliga resurser vilka besitter hög kompetens samtidigt som de 

kan tänkas passa in i organisationens befintliga företagskultur. Detta ligger också nära 

Anderséns (2011) resonemang om vikten av att anpassa utveckling samt anskaffning av 

resurser till den befintliga resursbasen. I sin förlängning innebär detta att rekryteringen 

är ett led i att säkerställa organisationens företagskultur och således även varumärke.  

5.4.4 Capability 4 – Relationer  

Betydelsen av Haglöfs relationer till återförsäljare är högt prioriterad inom företaget. 

Återförsäljarna är delvis att betrakta som företagets kunder och är även ett viktigt led 

vad gäller att positionera varumärket på önskat vis för att tilltala slutkunden. Mot 

bakgrund av detta är finansiell framgång inom Haglöfs högst beroende av 

organisationens återförsäljare. Återigen är de mänskliga resurserna fundamentala för att 

säkerställa relationerna till återförsäljare förblir goda. Penrose (1995) hävdar att det 

finns begränsningar för vad en individ eller grupp kan prestera. Det innebär således att 

det inte är tillräckligt med enstaka kompetenta människor inom Haglöfs organisation för 

att fastställa goda relationer till återförsäljare. Återförsäljare återger i intervjuerna att 

Haglöfs är väldigt lyhörda för önskemål samt att reklamationer och beställningar 

hanteras på ett bra sätt. Detta visar på att de mänskliga resurserna inom Haglöfs olika 

verksamhetsområden är framgångsrika vad gäller att förmedla en enhetligt positiv 

uppfattning om företaget vilket i sin tur i stor omfattning kan tillskrivas 

företagskulturens påverkan. Haglöfs arbetar aktivt med att företagets kärnvärden skall 

prägla organisationens sätt att arbeta för att hantera relationer med sin omgivning vilket 

visas av kärnvärderingen som benämns ödmjukhet & relationer. Det är att betrakta som 

ett medvetet strategiskt arbete för att säkerställa goda relationer med sina återförsäljare 

och genom detta kunna konkurrera på marknaden. Ytterligare en fördel med relationer 
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som capability inom Haglöfs är att strategiska beslut kring detta, ex ante, endast är 

förknippade med mindre svårigheter kring Amits & Shoemakers (1993) variabler om 

osäkerhet, komplexitet och interna konflikter. Företagskulturen och kärnvärdena som 

präglar de mänskliga resurserna är väl etablerade inom organisationen vilket medför att 

osäkerheten och komplexiteten kring hur arbetet med relationer bör bedrivas är 

begränsad. Utifrån detta kan även slutsatsen dras att riskerna för interna konflikter 

kommer att vara begränsade då strategiska beslut kring relationer kommer att 

genomföras enligt tidigare förfaranden. Detta eftersom de strategiska besluten angående 

arbetet med relationer idag bedöms som lyckosamma inom organisationen. Att genom 

strategiska beslut säkerställa detta samspel mellan varumärke och mänskliga resurser 

vad gäller relationer, möjliggörs också en framtida lyckosam positionering av Haglöfs 

varumärke för framtida konkurrenskraft. 

5.4.5 Capability 5 – Nyetablering 

De organisatoriska resurserna i form av Asics globala marknadskännedom och kapital 

tillsammans med Haglöfs varumärke utgör vår femte identifierade capability i form av 

nyetablering. Asics uttalade syfte med ägandet av Haglöfs är att betrakta som ett 

industriellt ägande där företagets förhoppning är utveckla Haglöfs till att generera 

långsiktigt god finansiell avkastningen utan framtida målsättning om avyttring. 

Målsättningen att utveckla Haglöfs visar på en vilja att investera i företaget vilket torde 

innebära att tillgången till kapital är relativt god. Samtidigt har Asics en god global 

marknadskännedom vilket underlättar vid etableringar på nya marknader för Haglöfs. 

Haglöfs har uttryckt sin ambition att utnyttja dessa resurser i kombination med sitt 

varumärke vid strategiska beslut om nyetableringar. Interaktionen mellan Haglöfs och 

Asics management kommer att bli avgörande vad gäller att utnyttja dessa resurser och 

möjliggöra att nyetablering som capability kan utnyttjas. Amits och Shoemakers (1993) 

variabler om osäkerhet, komplexitet och interna konflikter för strategiska beslut ex ante 

blir här aktuella. Varumärket och de organisatoriska resurserna är var för sig etablerade 

och präglas inte enskilt av dessa variabler i någon större omfattning, det är snarare 

samspelet mellan dessa resurser som karaktäriseras av dessa variabler. Osäkerhet kan 

råda kring vilka strategiska beslut som bör fattas rörande en nyetablering för Haglöfs på 

exempelvis de asiatiska marknaderna. Asics har detta som hemmamarknad och har en 

god marknadskännedom. Samtidigt är Asics en förhållandevis ny ägare till Haglöfs 

vilket gör att kunskaperna om hur organisationen fungerar är begränsad, dessutom råder 
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det kulturella skillnader mellan organisationerna vilket kan späda på osäkerheten 

ytterligare.   

5.5 Identifierbarhet av resurser och capabilities 
Den resursbaserade teorin bygger till stor del på att resurser och capabilities går att 

identifiera inom en organisation. För att använda den resursbaserade teorin som en 

utgångspunkt och verktyg vid utformning av strategier är det nödvändigt att kunna 

urskilja och fastställa vad som inom företaget är att betrakta som resurser och 

capabilitties. Utifrån detta skall sedan en bedömning göras huruvida dessa skall kunna 

betraktas vara beständiga komparativa fördelar. I Haglöfs är det möjligt att identifiera 

vilka resurser samt capabilities som bidragit till den finansiella framgången fram till 

idag. I denna studie fastställs därför att både resurser samt capabilities går att urskilja ex 

post. Haglöfs sätt att arbeta långsiktigt och med hög konsekvens har medfört en god 

finansiell prestation över tid. Enligt tidigare resonemang om våra identifierade 

capabilities som långsiktigt hållbara konkurrensfördelar, dras slutsatsen att dessa är 

beständiga komparativa fördelar.  

5.6 Underlag till prognos 
Utmaningen inför framtiden består av att kunna använda resurser och capabilities som 

ett strategiskt verktyg ex ante, det vill säga för att göra prognoser.  Problematiken 

kvarstår dock vad gäller att bedöma framtida resurser och capabilities 

lönsamhetspotential. Andersén (2011) beskriver vikten av att anpassa utveckling och 

anskaffning av nya resurser till den befintliga resursbasen. Samtidigt visar Grant (1991) 

på betydelsen av att analysera det resursgap som en återfinns i en organisation vilket i 

sin tur behöver åtgärdas för att förbättra den framtida prestationen. Den resursbaserade 

teorin innebär att en organisation utgår från sina egna resurser vid utformning av 

strategier, samtidigt innebär detta inte att omvärldens karaktär skall negligeras. Genom 

att kunna identifiera och analysera vilka resurser och capabilities som ur ett historiskt 

perspektiv genererat finansiell framgång torde det också vara möjligt att identifiera 

vilket resursgap och vilka resurser organisationen saknar för ytterligare förbättrad 

prestation. Det historiska perspektivet kan således användas för att urskilja vilka 

resurser och capabilities som varit viktiga för prestationen över tid samt vid utformning 

av strategier. Samtidigt går detta endast att härleda till tidigare framgångsrika eller 

misslyckade scenarion, svårigheter består när det gäller strategiska beslut inom 
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outforskade områden som eventuellt kan uppstå vid försök till skapande av nya 

capabilities.                        

Haglöfs har varit extremt konsekventa vad gäller utformning av strategier, i modern tid 

har företagets vision varit oförändrad och strategiska beslut har konsekvent utformats 

från denna. Visionen formulerades i sin tur ”genom en inventering av vad man hade” i 

form av marknadsandelar, renommé, kompetens etcetera. Då dessa termer är att betrakta 

som resurser kan det hävdas att Haglöfs använde sina resurser som ett strategiskt 

verktyg ex ante för att prognostisera verksamhetens utveckling inför framtiden. Utifrån 

Haglöfs finansiella framgång, efter att ha formulerat vision och i sin tur strategier, till 

följd av resursbasens karaktär fastställer denna studie att resursbaserad teori kan anses 

ha använts inom Haglöfs som ett framgångsrikt strategiskt verktyg ex ante. 

5.7 Generaliserbarhet av resultatet 
För att kunna generalisera denna studies resultat är det nödvändigt att utreda huruvida 

den resursbaserade teorins syn på Haglöfs konkurrenskraft kan anses vara applicerbar 

på andra organisationer. I detta avsnitt undersöks därför om de capabilities som 

identifierats inom Haglöfs kan betraktas vara aktuella som konkurrensfördelar i andra 

organisationer och om därigenom studiens resultat kan anses vara generaliserbart. 

 

Företagskultur- Företagskultur är ett etablerat begrepp och fenomenet återfinns inom 

samtliga organisationer. Kulturen inom ett företag kan vara av både positiv och negativ 

karaktär. I studiens resultat fastställs, av representanter från Haglöfs och företagets 

återförsäljare, att kulturen inom organisationen över tid varit en viktig framgångsfaktor 

vad gäller att säkerställa företagets konkurrenskraft. Företagskulturen medverkar till att 

klargöra vilka handlingar som är önskvärda bland de anställda samtidigt som denna 

kultur attraherar potentiella konsumenter genom att avspeglas i varumärket. Haglöfs har 

medvetet arbetat för att utveckla en positiv företagskultur vilket visas av företagets 

konsekventa arbete med deras kärnvärden. Att skapa en företagskultur där medarbetare 

agerar på ett enhetligt sätt samtidigt som man vet vilket uppträdande som förväntas i 

både interna och externa miljöer kan anses vara ett viktigt verktyg för konkurrenskraft i 

flera organisationer än Haglöfs. Att ha en tydlig företagskultur är nödvändigt för att 

kunna nå en organisations uppsatta mål. Utifrån detta bedöms företagskulturen vara ett 
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viktigt strategiskt verktyg för konkurrenskraft möjlig att generalisera till även andra 

organisationer.  

 

Innovation- Även innovation som capabilitity kan anses vara en konkurrensfördel 

möjlig att applicera på andra företag. Att vara innovativ medför automatiskt en 

konkurrensfördel för företag då det skapar attribut hos en organisation och dess 

erbjudanden som saknas bland konkurrenter. Svårigheten består istället i att uppnå 

denna konkurrensfördel. Haglöfs innovationsförmåga bottnar i de mänskliga resursernas 

kompetens. Haglöfs har vunnit priser för hög grad av innovation vad gäller funktion och 

design vilket är en följd av den kompetenta personalens arbete tillsammans med de 

finansiella resursernas bidrag. De finansiella resurserna säkerställer att rätt insatsvaror 

kan användas samtidigt som de mänskliga resurserna används för att tillvarata de 

möjligheter som dessa insatsvaror erbjuder. De anställdas höga kompetens kompletteras 

med utrymme för nyskapande samt kreativitet vilket skapar en gynnsam miljö för 

innovation inom företaget. Innovationen inom Haglöfs handlar således om att skapa en 

miljö där resursernas potential utnyttjas optimalt. Detta kan anses vara en 

konkurrensfördel applicerbar på även andra organisationer agerandes på en 

konkurrensutsatt marknad.  

 

Rekrytering- Betydelsen av rekrytering är stor inom flertalet olika organisationer. Att ett 

företag besitter en hög kompetens inom rekrytering möjliggör att rätt anställda, vad 

gäller att uppnå företagets mål, återfinns inom organisationen. Rekrytering i Haglöfs fall 

har även en stor betydelse när det gäller att säkerställa organisationens företagskultur. 

Det är av stor vikt att kompetent personal anställs samtidigt som dessa personligheter 

måste vara kompatibla med organisationens värderingar. Organisationens värderingar 

och företagskultur förväntas sedan avspeglas i Haglöfs varumärke vilket benämns som 

företagets främsta konkurrensfördel. Varumärket används i sin tur sedan även för att 

attrahera framtida kompetenta medarbetare. Övervägande delen av företag som befinner 

sig i en konkurrensutsatt miljö är i behov av att ha kompetent personal vilka har 

värderingar kompatibla med organisationens värderingar. Därför anses rekrytering som 

capability vara generaliserbar till andra organisationer. 
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Relationer- Med relationer menas i Haglöfs fall främst interaktionen med företagets 

återförsäljare. Betydelsen av relationer hos Haglöfs är utmärkande på så vis att företaget 

i stort saknar egen försäljning. Att säkerställa goda relationer med återförsäljare är 

således ett viktigt steg för Haglöfs att nå ut till de segment av konsumenter man 

eftersträvar samtidigt som varumärket exponeras på önskat sätt. De goda relationerna 

har även medfört ökat utrymme i butikerna där Haglöfs produkter säljs. Haglöfs ökade 

utrymme i butikerna sker på bekostnad av konkurrenternas utrymme vilket medför en 

komparativ fördel för företaget. Dessa faktorer innebär gemensamt ökade 

konkurrensfördelar för Haglöfs organisation. Betydelsen av relationer är att betrakta 

som extremt tydlig i Haglöfs fall på grund utav avsaknad av egen försäljning, dock kan 

relationer som konkurrensfördel och capability anses vara applicerbar på företag vars 

verksamhetsstruktur ser ut på liknande vis. 

 

Nyetablering- Avslutningsvis bedöms generaliserbarheten hos nyetablering som 

capability. Haglöfs innehar genom sin erfarenhet av etablering på nya marknader i 

Europa, sitt rykte i form av främst varumärket och sin ägares omfattande globala 

nätverk en capability inom nyetablering. Dessa resurser medför sammantaget att 

företaget besitter en konkurrensfördel i att kunna penetrera nya marknader. Nya 

marknader medför ökad försäljning och, om etableringen är framgångsrik, också ökad 

lönsamhet. Att effektivt kunna penetrera nya marknader och vara framgångsrika inom 

detta bedöms därför vara en capability och konkurrensfördel vilken kan anses vara 

generaliserbar till andra organisationer.   

5.8 Analys utifrån ett ”Outside-in”-perspektiv 
Givet vilka konkurrenskrafter som kan anses vara mest inflytelserika, vad gäller 

branschstrukturen, skall ett företag välja en konkurrensstrategi om antingen 

positionering, påverka branschens styrkebalans eller utnyttja branschens förändringar 

(Porter, 1983). Positionering handlar, som tidigare nämnt, främst om att förse företaget 

med en ställning där man utnyttjar dess förmåga för det optimala försvaret mot de 

befintliga konkurrenskrafterna. Fokus i denna konkurrensstrategi är att hitta ett försvar 

mot konkurrenskrafterna eller att hitta en position på marknaden där 

konkurrenskrafterna är som svagast. Konkurrensstrategin vad gäller att påverka 

branschens styrkebalans betyder mer än att företaget endast skall hantera 

konkurrenskrafterna, målsättningen är att ändra deras orsaker och bakomliggande 
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faktorer. Genom att vidta särskilda aktioner ämnar företag med denna 

konkurrensstrategi att förändra branschstrukturen för att ändra konkurrenskrafternas 

karaktär. Den avslutande konkurrensstrategin om att utnyttja branschens förändringar 

handlar om att anpassa verksamhetsstyrningen i företaget efter hur branschutvecklingen 

ter sig. Ett exempel på detta skulle vara minskad tillväxttakt hos produkterna på 

marknaden vilket i sin tur innebär försämrade möjligheter till ökad försäljning. Detta 

kan innebära ökad betydelse av förbättrade marginaler och företaget anpassar således 

verksamhetsstyrningen och strategier efter detta (Porter, 1983). Haglöfs sätt att arbeta 

kan, enligt vår uppfattning, inte direkt härledas till någon av Porters (1983) tre 

konkurrensstrategier. Nedan förs en diskussion där vi ämnar motivera denna ståndpunkt. 

 

Positionering- Vad gäller konkurrensstrategin om positionering antas branschstrukturen 

vara konstant och företaget anpassar sig därefter till dess karaktär. Haglöfs har arbetat 

efter samma kärnvärden, verksamhetsstyrning och tillvägagångssätt vid utformning av 

strategier sedan 1999, vilket bekräftas i intervjuer med före detta styrelseordföranden i 

Haglöfs. Företaget präglas av en tydlig konsekvens och varumärket utstrålar kontinuitet. 

Vidare upplevs att Haglöfs ”.... alltid har arbetat på samma sätt”. Under förutsättning att 

branschstrukturen inte är fullständigt oförändrad sedan 1999 kan Haglöfs inte anses 

använda sig av positionering som konkurrensstrategi. Antagandet om en förändrad 

branschstruktur för Haglöfs baseras dels på den långa tidshorisonten om dryga 

decenniet, dels på att företagets verksamhet expanderat vilket inneburit en etablering på 

flertalet nya marknader.  

 

Påverka styrkebalansen- Konkurrensstrategin att påverka branschens styrkebalans är 

inte heller denna att betrakta som ett alternativt tillvägagångssätt för strategiutformning 

inom Haglöfs. Strategin innebär att företaget medvetet ämnar förändra 

branschstrukturen genom särskilda strategiska aktioner för att ändra de fem 

konkurrentkrafternas karaktär. Haglöfs vill vara ledande inom sustainability och 

technical outdoor. Företaget vill vara främsta aktör på den befintliga marknaden inom 

dessa områden. Det är inte möjligt att identifiera specifika strategiska aktioner, vilka då 

skulle ha genomförts av Haglöfs, som visar på ett syfte att förändra den befintliga 

branschstrukturen eller karaktären på de fem konkurrenskrafterna. Antagandet om att 

branschstrukturen för Haglöfs har förändrats skulle vid användandet av denna 

konkurrensstrategi inneburit att tydliga förändringar inom Haglöfs verksamhetsstyrning 
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varit möjliga att identifiera. Detta är något som går tvärtemot vad Haglöfs yttrar om det 

oerhört långsiktiga och konsekventa strategiska arbetet inom företaget. Även 

återförsäljare förmedlar en bild om att Haglöfs verksamhet har karaktäriserats av ett 

konsekvent utförande både vad gäller produktutveckling och relationer till dem som 

återförsäljare. 

 

Utnyttja förändringar- Den avslutande konkurrensstrategin om att utnyttja förändringar 

i branschstrukturen är inte heller applicerbar på Haglöfs. Givet antagandet om att 

branschstrukturen har förändrats torde det, givet en konkurrensstrategi om att utnyttja 

förändringar inom branschen, vara möjligt att urskilja specifika strategiska åtgärder för 

att utnyttja dessa. Haglöfs samt återförsäljare hävdar att företaget präglats av ett 

konsekvent sätt att arbeta och en hög kontinuitet vad gäller varumärke samt produkter. 

Därigenom går det inte att påvisa några strategiska förändringar inom företaget vad 

gäller att utnyttja branschstrukturens annorlunda karaktär.  

5.9 Sammanfattning 
Porters tre konkurrensstrategier kan inte anses vara direkt applicerbara på Haglöfs 

verksamhet och val av utformning av strategier. Företaget har trots detta uppnått en god 

finansiell prestation inom outdoor-branschen i förhållande till sina konkurrenter. Att 

Haglöfs varit framgångsrika över en längre tid förklaras i större utsträckning av den 

resursbaserade teorin där capabilities och resurser fungerar för att identifiera 

konkurrensfördelar och därigenom för att utforma strategi. Uppfattningen är att 

informationen om konkurrensfördelar och utformning av strategier genererad från 

resursbaserad teori skiljer sig från den information ett ”outside-in”-perspektiv 

förmedlar. Därav kan skillnader i valda strategier för konkurrenskraft identifieras 

beroende på vilket perspektiv som använts. 
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6 Slutsats 
I analysen fastställs att det inom Haglöfs är möjligt att identifiera resurser och 

capabilities vilka har legat till grund för företagets finansiella framgång. De capabilities 

vi har identifierat inom Haglöfs uppfyller de krav som ställs för att kunna betraktas som 

långsiktigt hållbara konkurrensfördelar. Mot bakgrund av detta fastställs att dessa 

capabilities varit en lämplig utgångspunkt till utformning av strategier. 

 

Vidare hävdas att resursbaserad teori kan användas som ett strategiskt verktyg ex ante 

när det gäller att prognostisera vilken lönsamhetspotential nyanskaffade samt 

nyutvecklade resurser och capabilities kan anses besitta. Ett viktigt tillvägagångssätt för 

att urskilja lönsamhetspotentialen är att ur ett historiskt perspektiv bedöma tidigare 

resurser och capabilities avkastning.  

 

De capabilities som i denna studie har identifierats inom Haglöfs kan betraktas vara 

aktuella som konkurrensfördelar i andra organisationer och därigenom kan studiens 

resultat anses vara generaliserbart.  

 

Ett ”inside-out”-perspektiv anses förklara Haglöfs finansiella prestation i större 

utsträckning än det mer etablerade perspektivet ”outside-in” i form av Porters teorier 

kring de tre olika konkurrensstrategierna. De tre konkurrensstrategierna betraktas inte 

vara direkt applicerbara på Haglöfs sätt att utforma strategier. Vidare anses 

resursbaserad teori i större utsträckning förklara de konkurrensfördelar samt perspektiv 

som använts inom företaget för utformning av strategier. 
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Bilaga 1 - Definitioner av nyckeltal 

 

Nyckeltal Beräkningsformel 

  Omsättningstillväxt (omsättning år 1 - omsättning år 0) / omsättning år 0 

Räntabilitet på totalt kapital (rörelseresultat + finansiella intäkter) / totalt kapital 

Förädlingsvärde per anställd (rörelseresultat + avskrivningar + nedskr. av goodwill + tot.personalkostn. inkl lön,  

 
 ersättn., soc. avg., pensioner) * valutakurs på bokslutsdagen / antal anställda 

Kapitalomsättningshastighet omsättning / ((utgående balansomslutning + Ingående balansomslutning) / 2) 

EBIT-marginal rörelseresultat / omsättning 

Omsättningstillväxt per år under perioden ((oms 2009 - oms 200x) / oms 200x) / (9 - x) 

 

  



 
 

Bilaga 2 - Haglöfs nyckeltal 

 

Företag: Haglöfs 
  

2009 2008 2007 

  

2006* 2005* 

Genomsnitt under de fem senaste 

räkenskapsåren 

         

         
Omsättningstillväxt 

  

19,11% 15,73% 3,76% 25,82% 21,60% 17,20% 

         
Räntabilitet på totalt kapital 

  

13,42% 11,83% 6,13% 13,60% 12,98% 11,59% 

 
Förädlingsvärde per anställd SEK 

  

1 232 857  1 266 370  906 143  1 181639  1 248 862                                                 1167 174          

 

Kapitalomsättningshastighet 
  

1,25 1,18 1,42 1,83 1,57 1,45 

EBIT-marginal 
  

11,05% 10,79% 5,11% 7,25% 9,01% 8,64% 
 

Omsättningstillväxt per år under 
perioden 

      

23,77% 

 

*Alla siffror för år 2005 och 2006 redovisade proforma 

 

Siffror till nyckeltal för Haglöfs 

Omsättningstillväxt 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

       
Omsättning MSEK 589,6 495,0 427,7 412,2 327,6 269,4 

       

       Räntabilitet på totalt kapital 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MSEK 65,12 53,41 21,87 29,89 29,53 

 Finansiella intäkter MSEK 0,429 0,591 1,497 0,298 0,203 

 Totalt kapital MSEK 488,5 456,3 381,4 221,9 229,0 

 

       

       Förädlingsvärde per anställd 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MSEK 65,1 53,4 21,9 29,9 29,5 

 Avskrivningar+Nedskr. Av goodwill 

MSEK 4,9 4,8 4,2 6,9 2,7 

 Personalkostnader MSEK 76,7 68,4 56,3 48,3 40,2 

 Antal anställda 119 100 91 72 58 

 

       

       Kapitalomsättningshastighet 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Omsättning MSEK 589,6 495,0 427,7 412,2 327,6 

 



 
 

Utgående balansomslutning MSEK 488,5 456,3 381,4 221,9 229,0 

 Ingående balansomslutning MSEK 456,3 381,4 221,9 229,0 188,7 

 

       

       EBIT-marginal 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MSEK 65,12 53,41 21,87 29,89 29,53 

 Omsättning MSEK 589,60 495,01 427,73 412,22 327,61 

  

Källa: Haglöfs årsredovisning år 2009, 2008, 2007 och 2006 

  



 
 

Bilaga 3 - Fenix Outdoor´s nyckeltal 

 

Företag: Fenix 

outdoor 
  

2009 2008 2007 2006 2005 

Genomsnitt under de fem senaste 

räkenskapsåren 

         

        
  

Omsättningstillväxt 
  

15,93% 13,74% 13,76% 13,32% 21,34% 15,62% 
 

Räntabilitet på totalt kapital 

  

23,55% 23,92% 21,72% 17,29% 15,62% 20,42% 

 
Förädlingsvärde per anställd SEK 

  

1 056 265  956 441  966 351  856 558  787 431  924 609  

Kapitalomsättningshastighet 

  

1,61 1,57 1,52 1,50 1,49 1,54 

 

EBIT-marginal 

 

  

15,41% 14,10% 14,65% 11,85% 11,03% 13,41% 

Omsättningstillväxt per år under 
perioden 

      

21,25% 

 

 

Siffror till nyckeltal för Fenix Outdoor 

Omsättningstillväxt 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

       
Omsättning 1114,2 961,1 845 742,8 655,5 540,2 

       

       Räntabilitet på totalt kapital 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MSEK 171,7 135,5 123,8 88 72,3 

 Finansiella intäkter MSEK 3,431 17,488 3,971 2,049 1,157 

 Totalt kapital i MSEK 743,6 639,7 588,2 520,8 470,3 

 

       

       Förädlingsvärde per anställd 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MSEK 171,7 135,5 123,8 88 72,3 

 Avskrivningar+ nedskr. Av goodwill 
MSEK 19,7 20,5 21,4 17 22,9 

 Personalkostnader MSEK 168 141 130 124 115 

 Antal anställda st 340 311 285 267 267 

 

       

       Kapitalomsättningshastighet 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Omsättning MSEK 1114,2 961,1 845 742,8 655,5 

 Utgående balansomslutning MSEK 743,6 639,7 588,2 520,8 470,3 

 Ingående balansomslutning MSEK 639,7 588,2 520,8 470,3 410,9 

 



 
 

       

       EBIT-marginal 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MSEK 171,7 135,5 123,8 88 72,3 

 Omsättning MSEK 1114,2 961,1 845 742,8 655,5 

  

Källa: Fenix outdoor´s årsredovisning år 2009, 2008, 2007 och 2005 

 

  



 
 

Bilaga 4 - Norröna´s nyckeltal 

 

Företag: Norröna 
  

2009 2008 2007 2006 2005 

Genomsnitt under de fem senaste 

räkenskapsåren 

         

         
Omsättningstillväxt 

  

-7,24% 15,81% 2,76% 18,41% 13,12% 8,57% 

         
Räntabilitet på totalt kapital 

  

11,97% 17,65% 4,75% 4,31% 3,39% 8,41% 

 
Förädlingsvärde per anställd SEK 

  

897 954 859 189 666 366 520 559 524 719 693 757  

 

Kapitalomsättningshastighet 
  

1,24 1,48 1,46 1,49 1,33 1,40 
 

EBIT-marginal 
  

4,00% 9,72% 2,26% 1,89% 0,82% 3,74% 
 

Omsättningstillväxt per år under 

perioden 
      

9,57% 

 

 

Siffror till nyckeltal för Norröna 

Omsättningstillväxt 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

       
Omsättning MNOK 134,4 144,9 125,1 121,8 102,8 90,9 

       

       Räntabilitet på totalt kapital 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MNOK 5,4 14,1 2,8 2,3 0,8 

 Finansiella intäkter MNOK 7,7 5,0 1,3 1,3 1,9 

 Totalt kapital MNOK 109,3 108,0 87,9 83,5 79,9 

 

       

       Förädlingsvärde per anställd 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MNOK 5,4 14,1 2,8 2,3 0,8 

 Avskrivningar+ nedskr. Av goodwill MNOK 2,5 2,4 2,1 1,2 1,0 

 Personalkostnader MNOK 31,3 32,3 29,0 24,9 19,1 

 Antal anställda st 54 63* 60 60* 47 

 



 
 

Kurs NOK/SEK på bokslutsdagen 31/12 1,241 1,112 1,183 1,104 1,185 

 

       

       Kapitalomsättningshastighet 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Omsättning MNOK 134,4 144,9 125,1 121,8 102,8 

 Utgående balansomslutning MNOK 109,3 108,0 87,9 83,5 79,9 

 Ingående balansomslutning MNOK 108,0 87,9 83,5 79,9 74,8 

 

       

       EBIT-marginal 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MNOK 5,4 14,1 2,8 2,3 0,8 

 
Omsättning MNOK 134,4 144,9 125,1 121,8 102,8 

  

Källa: Norröna´s årsredovsning år 2009, 2007 och 2005 

*Källa: Telefonsamtal med Norröna´s ekonomiavdelning 
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Bilaga 5 - Bergans nyckeltal 

 

 

Företag: Bergans 
  

2009 2008 2007 2006 2005 

Genomsnitt under de fem senaste 

räkenskapsåren 

         

         
Omsättningstillväxt 

  
-6,58% 17,67% 46,36% 37,23% 30,51% 25,04% 

         
Räntabilitet på totalt kapital 

  
23,30% 37,60% 34,87% 15,89% 29,64% 28,26% 

 

Förädlingsvärde per anst.  SEK* 

  

1 534 149  2 045 055  2 293 301  

 

1 661 247  1 883 438  

 
Kapitalomsättningshastighet 

  

2,41 2,54 2,54 2,55 2,54 2,52 

 

EBIT-marginal 
  

8,74% 14,83% 14,92% 8,16% 10,72% 11,47% 
 

Omsättningstillväxt per år under 

perioden 
      

37,63% 

 

*Information om antal anställda år 2006 saknas vilket leder till att förädlingsvärde/anställd endast är beräknat på fyra år. 

 

 

 

Siffror till nyckeltal för Bergans 

 

Omsättningstillväxt 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

       
Omsättning MNOK 448,5 480,1 408,0 278,8 203,2 155,7 

       

       Räntabilitet på totalt kapital 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MNOK 39,2 71,2 60,9 22,7 21,8 

 Finansiella intäkter MNOK 0,5 4,6 0,9 0,2 0,3 

 Totalt kapital MNOK 170,4 201,6 177,0 144,3 74,5 

 

       

       Förädlingsvärde per anställd 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MNOK 39,2 71,2 60,9 22,7 21,8 

 Avskrivningar+ nedskr. Av goodwill MNOK 5,2 5,6 3,8 3,0 2,2 

 Personalkostnader MNOK 54,5 52,1 42,2 25,4 19,7 

 Antal anställda st 80,0 70,0 55,0 

 

31,0 

 



 
 

Kurs NOK/SEK på bokslutsdagen 31/12 1,246 1,117 1,188 1,109 1,1810 

 

       

       Kapitalomsättningshastighet 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Omsättning MNOK 448,5 480,1 408,0 278,8 203,2 

 Utgående balansomslutning MNOK 170,4 201,6 177,0 144,3 74,5 

 Ingående balansomslutning MNOK 201,6 177,0 144,3 74,5 85,3 

 

       

       EBIT-marginal 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MNOK 39,2 71,2 60,9 22,7 21,8 

 
Omsättning MNOK 448,5 480,1 408,0 278,8 203,2 

  

Källa: Bergans årsredovisning år 2009, 2007 och 2005 
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Bilaga 6 - Helly Hansen´s nyckeltal 

 

Företag: Helly Hansen* 
  

2009 2008 2007 

 

Genomsnitt under de senaste räkenskapsåren 

        

        
Omsättningstillväxt 

  
1,21% 2,48% 

  
1,84% 

        
Räntabilitet på totalt kapital 

  
5,20% 5,08% 0,00% 

 
3,43% 

 

Förädlingsvärde per anställd SEK 

  

 

796 528  727 446  595 920  

 

706 631  

 
Kapitalomsättningshastighet 

  

1,16 1,15 1,21 

 

1,17 

 

EBIT-marginal 
  

3,92% 4,43% -0,07% 
 

2,76% 
 

Omsättningstillväxt per år under perioden 

     

1,86% 

 

*Fullständig information om Helly Hansen´s finansiella prestation innan år 2007 saknas vilket leder till att endast siffor från åren 2007-2009 finns 

med i vår studie.  

 

Siffror till nyckeltal för Helly Hansen 

Omsättningstillväxt 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

       
Omsättning MNOK 1507 1489 1453 

   

       

       
Räntabilitet på totalt kapital 2009 2008 2007 2006 2005 

 

       
Rörelseresultat MNOK 59 66 -1 

   
Finansiella intäkter MNOK** 3 5 1 

   
Totalt kapital MNOK 1192 1399 1184 

   

       

       
Förädlingsvärde per anställd 2009 2008 2007 2006 2005 

 

       
Rörelseresultat MNOK 59 66 -1 

   
Avskrivningar+ nedskr. Av goodwill MNOK 62 63 61 

   
Personalkostnader MNOK 249 238 242 

   
Antal anställda st 576 560 598 

   



 
 

Kurs NOK/SEK på bokslutsdagen 31/12 1,2411 1,1112 1,1813 1,1014 1,1815 

 

       

       
Kapitalomsättningshastighet 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       
Omsättning MNOK 1507 1489 1453 

   
Utgående balansomslutning MNOK 1192 1399 1184 1223 

  
Ingående balansomslutning MNOK 1399 1184 1223 

   

       

       
EBIT-marginal 2009 2008 2007 2006 2005 

 

       
Rörelseresultat MNOK 59 66 -1 

   
Omsättning MNOK 1507 1489 1453 

    

Källa: Helly Hansen´s årsredovisning år 2009 och 2007 

** Finansiella intäkter = posten interest income i Helly Hansen´s årsredovisningar 
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Bilaga 7 - Amer sports nyckeltal  

 

Företag: Amer 

sports 
  

2009 2008 2007 2006 2005 

Genomsnitt under de fem senaste 

räkenskapsåren 

         

         
Omsättningstillväxt 

  
-2,74% -4,56% -7,85% 31,46% 31,64% 9,59% 

         
Räntabilitet på totalt kapital 

  
3,34% 4,82% 3,48% 7,36% 4,99% 4,80% 

 

Förädlingsvärde per anställd 

SEK 
  

 

615 539  

 

717 456  

 

576 304  

 

673 537  

 

639 420  644 451 
 

Kapitalomsättningshastighet 

  

0,96 0,95 1,00 1,07 1,08 1,01 

 
EBIT-marginal 

  

2,86% 5,00% 3,00% 6,70% 6,04% 4,72% 

 

Omsättningstillväxt per år under 
perioden 

      

9,61% 

 

 

Siffror till nyckeltal för Amer sports 

Omsättningstillväxt 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

       
Omsättning MEUR 1533,4 1576,6 1652 1792,7 1363,7 1035,9 

       

       Räntabilitet på totalt kapital 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MEUR 43,8 78,9 49,5 120,2 82,3 

 Finansiella intäkter MEUR 7,1 1,2 7,8 1,8 1,8 

 Totalt kapital MEUR 1524,6 1661,9 1644,5 1657,5 1686,3 

 

       

       Förädlingsvärde per anställd 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MEUR 43,8 78,9 49,5 120,2 82,3 

 Avskrivningar+ nedskr. Av goodwill MEUR 35 38,2 33,9 32,2 20,1 

 Personalkostnader MEUR 301,4 294,7 318 353,2 235,9 

 Antal anställda st 6362 6285 6582 6786 4968 

 



 
 

Kurs EUR/SEK på bokslutsdagen 31/12 10,316 10,9517 9,4518 9,0419 9,3920 

 

       

       Kapitalomsättningshastighet 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Omsättning MEUR 1533,4 1576,6 1652 1792,7 1363,7 

 Utgående balansomslutning MEUR 1524,6 1661,9 1644,5 1657,5 1686,3 

 Ingående balansomslutning MEUR 1661,9 1644,5 1657,5 1686,3 830,5 

 

       

       EBIT-marginal 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MEUR 43,8 78,9 49,5 120,2 82,3 

 
Omsättning MEUR 1533,4 1576,6 1652 1792,7 1363,7 

  

Källa: Amer sports årsredovisning år 2009,  2007, 2006 och 2005 
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Bilaga 8 - Lafuma´s nyckeltal 

 

Företag: Lafuma 
  

200910-

201009 

200810-

200909 

200710-

200809 

200610-

200709 

200510-

200609 

Genomsnitt under de fem senaste 

räkenskapsåren 

         

         
Omsättningstillväxt 

  

-3,68% -2,75% 4,60% 3,12% 20,83% 4,42% 

         
Räntabilitet på totalt kapital 

  

1,08% -2,90% 2,40% 3,17% 4,01% 1,55% 

 
Förädlingsv. per anst. SEK 

  

294 389  273 488  312 164  302 406  315 758  299 641 

 

Kapitalomsättningshast. 
  

0,94 0,89 0,94 0,99 1,01 0,96 
 

EBIT-marginal 

  

1,08% -3,14% 2,69% 3,29% 4,03% 1,59% 

 
Omsättningstillväxt per år under 

perioden 

      

4,42% 

 

 

Siffror till nyckeltal för Lafuma 

Omsättningstillväxt 

200910-

201009 

200810-

200909 

200710-

200809 

200610-

200709 

200510-

200609 

200410-

200509 

       
Omsättning MEUR 245,48 254,86 262,07 250,55 242,97 201,08 

       

       
Räntabilitet på totalt kapital 

200910-

201009 

200810-

200909 

200710-

200809 

200610-

200709 

200510-

200609 

 
       Rörelseresultat MEUR 2,64 -8 7,05 8,25 9,8 

 Finansiella intäkter MEUR 0,002 0,015 0,035 0,029 0,059 

 Totalt kapital MEUR 244,85 274,94 295,59 261,49 246,05 

 

       

       
Förädlingsvärde per anställd 

200910-

201009 

200810-

200909 

200710-

200809 

200610-

200709 

200510-

200609 

 
       Rörelseresultat MEUR 2,64 -8 7,05 8,25 9,8 

 Avskrivningar+ nedskr. Av goodwill 

MEUR 7,63 8,6 7,06 6,12 5,56 

 Personalkostnader MEUR 54,18 57,68 58,08 54,09 50,99 

 Antal anställda st 2001 2180 2264 2085 1950 

 



 
 

Kurs EUR/SEK på bokslutsdagen 30/9 9,1421 10,2322 9,7923 9,2124 9,2825 

 

       

       
Kapitalomsättningshastighet 

200910-

201009 

200810-

200909 

200710-

200809 

200610-

200709 

200510-

200609 

 
       Omsättning MEUR 245,48 254,86 262,07 250,55 242,97 

 Utgående balansomslutning MEUR 244,85 274,94 295,59 261,49 246,05 

 Ingående balansomslutning MEUR 274,94 295,59 261,49 246,05 234,88 

 

       

       
EBIT-marginal 

200910-

201009 

200810-

200909 

200710-

200809 

200610-

200709 

200510-

200609 

 
       Rörelseresultat MEUR 2,64 -8 7,05 8,25 9,8 

 
Omsättning MEUR 245,48 254,86 262,07 250,55 242,97 

  

Källa: Lafuma´s årsredovisning 2010 och  Thomson Reuters 3000 xtra. 
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Bilaga 9 – Halti´s nyckeltal 

 

Företag: Halti 
  

2009 2008 2007 2006 2005 

Genomsnitt under de fem senaste 

räkenskapsåren 

         

         
Omsättningstillväxt* 

  

-8,56% -6,84% 2,41% 17,80% 

 

1,20% 

         
Räntabilitet på totalt kapital 

  

3,43% 5,25% -2,49% 3,38% 6,91% 3,30% 

 
Förädlingsvärde per anst. SEK 

  

1 105 392  1 098 997  625 169  708 869  869 403  881 566  

 

Kapitalomsättningshastighet 
  

1,45 1,20 1,09 1,12 1,14 1,20 

EBIT-marginal 
  

1,99% 3,37% -2,61% 2,90% 6,45% 2,42% 
 

Omsättningstillväxt per år under 
perioden 

      

0,69% 

 

*Information om omsättning år 2004 saknas vilket leder till att omsättningstillväxt och omsättningstillväxt/år endast kan beräknas för år 2006-2009 
 

 

 

Siffror till nyckeltal för Halti 
 

Omsättningstillväxt 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

       
Omsättning MEUR 26,66 29,16 31,30 30,56 25,95 

 

       

       Räntabilitet på totalt kapital 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MEUR 0,53 0,98 -0,82 0,89 1,67 

 Finansiella intäkter MEUR 0,03 0,08 0,12 0,11 0,07 

 Totalt kapital MEUR 16,39 20,34 28,13 29,49 25,18 

 

       

       Förädlingsvärde per anställd 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MEUR 0,53 0,98 -0,82 0,89 1,67 

 Avskrivningar+ nedskr. Av goodwill MEUR 2,28 2,18 1,92 1,38 1,33 

 Personalkostnader MEUR 3,52 3,56 4,06 3,61 3,11 

 Antal anställda st 59 67 78 75 66 

 



 
 

Kurs EUR/SEK på bokslutsdagen 31/12 10,3026 10,9527 9,4528 9,0429 9,3930 

 

       

       Kapitalomsättningshastighet 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Omsättning MEUR 26,66 29,16 31,30 30,56 25,95 

 Utgående balansomslutning MEUR 16,39 20,34 28,13 29,49 25,18 

 Ingående balansomslutning MEUR 20,34 28,13 29,49 25,18 20,22 

 

       

       EBIT-marginal 2009 2008 2007 2006 2005 

 
       Rörelseresultat MEUR 0,53 0,98 -0,82 0,89 1,67 

 
Omsättning MEUR 26,66 29,16 31,30 30,56 25,95 

  

 

Källa: Halti´s årsredovisning år 2009, 2007 och 2005 
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Bilaga 10 - Intervjurespondenter 

Mats Hedblom har varit verksam inom Haglöfs sedan år 1978. År 1993 tillträdde 

Hedblom som verkställande direktör för att sedan avsluta sin anställning inom Haglöfs 

under 2010. 

 

Jim Jonsson tillträdde som ekonomidirektör i Haglöfs år 2002. Jonsson ingår i 

ledningsgruppen vilka tillsammans arbetar med övergripande operativa frågor för att 

Haglöfs skall uppnå fastställda mål och strategier. 

 

Stig Karlsson inträdde som ledamot i Haglöfs styrelse år 1999 för att senare överta 

posten som styrelseordförande fram till 2010. Karlsson arbetar vidare som Industrial 

Advisor inom Ratos organisation och är även styrelseordförande i företagen DIAB, HL 

Display och Hafa Bathroom Group. 

 

  



 
 

Bilaga 11 Intervjufrågor - Haglöfs 

 Beskriv organisationen 

 

 Vilka egenskaper hos ett företag anser du vara vikigast för att lyckas inom er 

bransch? 

 

 Vad är Haglöfs mål? 

 

 Hur arbetar Haglöfs för att hävda sig i en föränderlig miljö? 

 

 Vad skulle du säga är Haglöfs strategier? 

 

 Vilka är de bakomliggande faktorerna vid val av strategier för ytterligare 

konkurrenskraft? 

 

 På vilket skiljer sig Haglöfs gentemot sina närmaste konkurrenter? 

 

 Vad upplever du som Haglöfs främsta styrkor? 

 

 Vad innebär begreppet resurser för dig? 

 

 Hur skulle du rangordna resurser i Haglöfs resursbas? 

 

 Vilka kriterier har ni vid anskaffande/utvecklande/avvecklande av resurser?  

 

 Anser du att Haglöfs lyckats uppfylla sina mål? 
 

 

 
 

 

 
  



 
 

 

Bilaga 12 Intervjufrågor - Återförsäljare 

 Vilka outdoor-märke säljer ni? 

 

 Vilka kriterier har ni vid val av produkter att sälja i butiken? 

 

 Hur uppfattar ni Haglöfs varumärke och produkter? Vad karaktäriserar Haglöfs 

och deras produkter? 

 

 Hur är er relation till Haglöfs representanter? 

 

 Vad gör Haglöfs produkter unika? 

 

 Vad tror ni är anledningarna till att konsumenter väljer en produkt från Haglöfs 

framför en produkt av ett annat märke? 

 


