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Sammandrag: 

Extremsporter är en nischmarknad som traditionellt karaktäriseras av 
underkulturella attityder som avvisar regler, värderingar och 
kommersialiseringsprocesser typiska för traditionella sporter. Följaktligen 
förekommer ofta en stark koppling mellan extremsportarnas livsstil och den 
underliggande konsumentkulturen. Extremsporter har dock under senaste åren 
upplevt en betydlig ökning i popularisering och antal utövare, vilket har ökat även 
kommersiella attraktiviteten av nischen. Därmed undersöktes hur varumärken inom 
extremsporter erhåller trovärdighet och som bisyfte hur utomstående varumärken 
uppfattas bland utövare av extremsporter.  

En kvalitativ studie utfördes med intervjuer av åtta extremsportare med varierande 
demografiska bakgrunder. Ett strategiskt urval av informanter gjordes bland aktiva 
utövare av bergsklättring, bland vilka även andra discipliner av extremsporter 
utövades. Erhållna datamaterialet analyserades med tematisk och komparativ analys. 

Studien identifierade faktorer som påverkar varumärkestrovärdighet i extremsporter 
och framställer en modell för hur dessa faktorer sammankopplas med trovärdighet. 
Därtill identifierades diverse aspekter gällande hur icke-etablerade varumärken 
uppfattades bland informanterna. En ytterligare modell konstruerades som kartlägger 
sådana varumärkens diverse utgångslägen och möjligheter att erhålla trovärdighet 
inom extremsporter.   

Undersökningen bidrar till förståelsen hur varumärkens trovärdighet uppstår inom 
extremsporter och har praktiska implikationer för organisationer som strävar att 
utveckla sitt varumärke inom eller utvidga sin affärsverksamhet till extremsporter.  

 

Nyckelord:  

Extremsporter, sportmarknadsföring, nischvarumärken, konsumentkultur, starka 

varumärken, varumärkestrovärdighet 

 
 



ii 
  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMOMRÅDE .................................................................................................... 2 

1.2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR.............................................................................. 5 

1.3 AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................... 6 

1.4 DISPOSITION .............................................................................................................7 

2 EXTREMSPORTER....................................................................................................... 8 

2.1 VAD DEFINIERAS SOM EXTREMSPORTER? ................................................................ 8 

2.2 KONSUMENTKULTURER I EXTREMSPORTER ............................................................ 11 

2.3 EXTREMSPORTSINDUSTRIN I FINLAND OCH GLOBALT ............................................. 13 

2.4 KOMMERSIELL ATTRAKTIVITET AV EXTREMSPORTER.............................................. 14 

2.4.1 Medier ................................................................................................................ 15 

2.4.2 Positionering ..................................................................................................... 15 

2.5 UTRUSTNINGSKVALITET OCH IKONER I EXTREMSPORTER ....................................... 15 

2.6 KRITISK SYNVINKEL PÅ EXTREMSPORTER ............................................................... 17 

3 SPORTMARKNADSFÖRING OCH STARKA VARUMÄRKEN ................................18 

3.1 BAKGRUND: SPORTMARKNADSFÖRING ....................................................................18 

3.2 VAD SKAPAR STARKA VARUMÄRKEN ........................................................................ 19 

3.3 VARUMÄRKESTROVÄRDIGHET ................................................................................ 22 

3.4 KONSUMENTBETEENDE – VARFÖR VÄLJS ETT VARUMÄRKE ÖVER ETT ANNAT? ...... 23 

3.4.1 Varumärkesmedvetenhet och -associationer ............................................... 24 

3.4.2 Identitet ............................................................................................................ 25 

3.4.3 Social identitet ................................................................................................. 25 

3.4.4 Marknadsdominans ........................................................................................ 26 

3.4.5 Geografi och ursprung .................................................................................... 26 

3.4.6 Pris .................................................................................................................... 26 

3.5 NISCHVARUMÄRKEN OCH ADOPTERING AV NYA PRODUKTER ................................. 27 

3.6 TEORISAMMANFATTNING ....................................................................................... 29 

4 METODIK OCH GENOMFÖRANDE AV DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN

 32 

4.1 FORSKNINGSANSATS .............................................................................................. 32 

4.2 FORSKNINGSMETODIK............................................................................................ 33 

4.3 INTERVJUER ........................................................................................................... 35 

4.3.1 Gruppintervju .................................................................................................. 36 



iii 
  

4.4 URVAL AV INFORMANTER ....................................................................................... 37 

4.5 ANALYSMETOD ....................................................................................................... 39 

4.6 DATASKYDD OCH FORSKNINGSETIK ........................................................................ 39 

4.7 DATAINSAMLINGENS GENOMFÖRING ..................................................................... 40 

4.8 ANALYSERING AV DATA ........................................................................................... 41 

5 EMPIRISKA STUDIENS RESULTAT ........................................................................ 44 

5.1 TROVÄRDIGHET ...................................................................................................... 44 

5.1.1 Kvalitet och pålitlighet .................................................................................... 44 

5.1.2 Ursprung och tid inom branschen ................................................................. 45 

5.1.3 Associationer och varumärken som anlitas av andra utövare................... 46 

5.1.4 Varumärkens associationer och roll i sociala kontexten ............................. 47 

5.1.5 Funktionalitet och egna erfarenheter ............................................................ 48 

5.1.6 Icke-påverkande faktorer ............................................................................... 49 

5.1.7 Trovärdighetsmodell ....................................................................................... 50 

5.2 NYA OCH UTOMSTÅENDE VARUMÄRKEN................................................................. 52 

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER............................................................................. 56 

6.1 BETYDELSEN AV TROVÄRDIGHET............................................................................ 56 

6.2 BETYDELSEN AV VARUMÄRKENS URSPRUNG OCH UPPFATTAD ÄKTHET ...................57 

6.3 ÖKAD DEMOGRAFISK VARIATION .............................................................................57 

6.4 EXEMPELVARUMÄRKE: THE NORTH FACE .............................................................. 58 

6.5 TID I BRANSCHEN OCH KVALITET ........................................................................... 58 

6.6 MÖJLIGHETER FÖR UTOMSTÅENDE VARUMÄRKEN................................................. 59 

6.7 SLUTORD ................................................................................................................ 60 

6.8 UNDERSÖKNINGENS BEGRÄNSNINGAR .................................................................... 61 

6.9 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA STUDIER ............................................................................. 61 

KÄLLFÖRTECKNING……………………………………….………………………63 
 

BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjuguide .....................................................................................................75 

 

TABELLER 

Tabell 1 Intervjuernas genomföring ............................................................................. 40 

 



iv 
  

FIGURER 

Figur 1 Jämförelse av extremsporter och traditionella sporter ................................. 10 

Figur 2 Daisyhjul-modellen för starka varumärken .................................................... 21 

Figur 3 Teoretiska trovärdighetsdimensionerna ......................................................... 31 

Figur 4 Analys av empiriska datamaterialet ............................................................... 43 

Figur 5 Uppbyggnad av varumärkestrovärdighet inom extremsporter ..................... 51 

Figur 6 Adopteringsmodell av nya varumärken i extremsporter .............................. 55 

 

 



1 
  

1 INLEDNING 

Under de senaste decennierna har extremsporter sett en massiv ökning i popularitet och 

kommersialisering (Ellmer, Rynne & Enright 2019; Forbes 2014). Extremsporter har 

ytterligare sett en ökning i intresse och deltagande som en följd av COVID-19 pandemin, 

vilket kan förklaras med att isolering och resebegränsningar har fått konsumenter att 

söka äventyr på andra sätt, enligt Alistair Gosling för Sport Industry Group (2020). 

Historiskt sett har extremsporter som surfing, skate- och snowboarding samt 

bergsklättring rötter i motkulturella och sociala rörelser. Dessa idrottsgrenar utövades 

av folk som ofta levde utanför sociokulturella normer med stark opponering mot 

etablerade auktoriteter (Eichberg 1998). År 1995 ordnades de första X Games (då under 

namnet Extreme Games), ett kollektivt tävlingsevenemang för diverse extremsporter 

som medförde en stark tillväxt i intresse för de uppvisade sporterna (Glass 2014; Beal & 

Wilson 2004). Förutom antalet utövare, har även antalet sportgrenar som räknas till 

extremsporter ökat under de senaste decennierna. Till exempel Extreme International 

(2020) listar drygt hundra olika grenar av extremsporter. Fastän flera av de listade 

grenarna är variationer av en och samma sportgren, berättar det om en snabb utveckling 

och framsteg av dessa typer av sporter.  

Samtidigt som nya sporter och underdiscipliner utvecklas, och moderna 

träningsfaciliteter samt utvecklad säkerhetsutrustning introduceras, har definitionen för 

extremsporter blivit vag och utdaterad. En mer konservativ definition anser 

extremsporter som aktiviteter där ett misstag eller en olycka högst troligt leder till 

fatalitet (Brymer 2005). En bredare definition av dessa sporter är sysselsättningar som 

involverar höga hastigheter och hög risk, betonas av adrenalinfyllda prestationer och 

individuell kreativitet, samt karaktäriseras av en unik underkultur som separerar dem 

från traditionella sporter (Britannica 2020). Gyimóthy och Mykletyn (2004) tillägger 

Britannicas definition med att utövare av extremsporter utsätts för betydande fysiska 

och mentala utmaningar, som höjder, djup och naturkrafter samt extrem uthållighet. 

Denna avhandling utgår ifrån Britannicas (2020) och Gyimóthy & Mykletyns (2004) 

bredare definition av extremsporter.  

Ökningen i popularitet har attraherat kommersialisering inom extremsporter, där en 

ökande mängd företag kommer in på marknaden med nya produkter, organiserar eller 

annonserar i evenemang samt sponsorerar idrottare. Extremsportsindustrin estimeras 

tillägna cirka 200 miljarder amerikanska dollar i årliga intäkter (Towey 2021). Innehåll 

av extremsporter används i marknadsföring, även av utomstående aktörer, ofta för att 
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skapa associering med varumärket till aspekter som spänning, äventyr, modighet eller 

något som ”tänjer på gränserna” (Raggiotto & Scarpi 2019). De intensiva upplevelser 

som äventyr, spänning och ilningar som ingår i extremsporter är uppseendeväckande i 

sig och vad en marknadsförare ofta vill föra fram i annonseringar för att väcka 

uppmärksamhet och locka sin audiens (Mann 2015).  

Sporter i allmänhet och extremsporter i synnerhet möjliggörs av någon typ av utrustning, 

till exempel skidor eller snowboard, fallskärm, cyklar, stegjärn, slingor, rep och så vidare. 

Framgångsrika tillverkare av dessa utrustningar etablerar sig typiskt inom den 

fokuserade nischmarknaden, och det är inte ovanligt att utrustningstillverkarna 

expanderar till relaterade klädprodukter inom nischen. Klädselstilen i extremsporter 

representerar vanligtvis på sätt eller annat den underliggande konsumentkulturen, och 

till exempel inom bräd-sporter ansvarar kläder och tillbehör cirka 80% av industrins 

intäkter (Thorpe 2006). 

 Inom akademisk litteratur för sportmarknadsföring identifieras kopplingen mellan 

sporter och varumärken. Konsumenter sammankopplar starka värderingar till 

symboliken och namnet, med andra ord varumärket av deras favoritorganisationer 

(Gladden & Milne, 1999), och marknadsföring av dessa varumärken upplevs subjektivt 

beroende på konsumenternas association till organisationen (Ratten & Ratten 2011). 

Psykologin förklarar den starka associationen till sportvarumärken med de starka 

sammankopplingar som sporter har med konsumenters identitet (Mullin 1983). Stark 

identifiering och personlig insats i diverse sporter påverkar även konsumenters attityder 

mot varumärken inom sporter.  Studier har funnit, att konsumenter som starkt 

identifierar sig med en sport lägger mindre omtanke på själva tillverkaren vid 

konsumtion av fan-produkter, medan konsumenter som svagare identifierade sig till 

klubben var mer omtänksamma om rykte och associationer av det tillverkande 

varumärket (Kwon et al. 2008). 

1.1 Problemområde 

Marknadsföring inom sporter går långt bak i tiden både i kommersiellt och akademiskt 

intresse på grund av sporters förmåga att åstadkomma kassaflöde (Manoli 2018). 

Ursprungligen erkändes sporter som ett medel att öka försäljning och synlighet, men 

användes främst för idrottsföreningens nytta (Ibid). Idag är sportmarknadsföring, i 

betydelsen att ”främja konsumering av produkter genom sport” (Mullin 1983), än ett 

ämne som diskuteras, undersöks och används av företag. På 2000-talet har speciellt 
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teknologiska utvecklingen medfört nya aspekter för sportmarknadsföring via digitala 

plattformar och medier (Mangold & Faulds 2009). Marknadsföring och kommunikation 

via digitala plattformar fängslar konsumenters uppmärksamhet med bilder och video-

klippar. Denna typen av marknadsföring favoriserar visuell estetik och intensitet, vilka 

är vanligt framkommande aspekter speciellt i extremsporter.  

Extremsporter är för det mesta individsporter som saknar för traditionella sporter 

kännetecknande regleringar, villkor och organisatorisk konkurrens (Wheaton 2004; 

Raggiotto et al. 2019), där konkurrerande lag och organisationer inte existerar i den 

traditionella bemärkelsen. Ett vagt sätt att indela extremsportare i olika lag är en 

indelning enligt sponsorerande företag, men detta sker främst på elitnivån och 

idrottarna är inte bundna att träna endast med individer under samma sponsor. Detta 

väcker funderingar över, om företag och varumärken inom extremsporter har samma 

sociala och känsloväckande associationer som till exempel ett fotbollslag, eftersom 

samma samhörighet och ”vi-känsla” inom extremsporter inte är lika uppenbart 

begränsat till anhängare av ett visst lag (som är jämförbart med ett varumärke). Inom 

dessa alternativa sporter skapas samhörigheten snarare av gemensamma intresset för 

sportgrenen och dess underliggande konsumentkultur, samt distinktionen som 

extremsportare ofta gör mellan sig själva och icke-extremsportare (Raggiotto et al. 2019). 

Sådant beteende kan delvis beskrivas med social identitetsteori, som förklarar 

konsumenters benägenhet att kategorisera sig i samhöriga grupper, skapa distinktion till 

andra grupper och utveckla sin identitet enligt samhörigheten till gruppen (Ruiz 2021). 

Men det som akademiska litteraturen inte fullständigt förklarar är hur trovärdiga 

varumärken skapas inom sådana konsumentgrupper, där det existerar en stark 

identifiering och kultur med det underliggande intresset samt resistens mot 

utomstående parter.  

Förutom koncepten av äventyr, spänning, intensitet och andra uppseendeväckande 

aspekter av extremsporter, associeras dessa aktiviteter även med flera negativa aspekter. 

Till exempel har en del tidigare utforskningar närmat sig sporter som riskerar liv och 

hälsa ur en synvinkel av ”vad som driver behovet att ta onödiga risker”. För andra kan 

extremsporter även vara kopplat till vansinne och hänsynslöshet (Brymer & Oades 

2009). Bristen på förståelse av vad som driver extremsportare till riskabla prestationer 

kan vara en utmaning eller hinder att göra sig trovärdig inom nischen för varumärken 

som inte härrör från inuti extremsportskulturen. Dessutom, trots extremsporternas 

tillväxt och popularisering under senaste åren, lever en viss attityd för anti-etablering 
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och -kommersialisering samt oregerlighet inom dessa sporter (Kay & Laberge 2002), 

vilket kan leda till negativa reaktioner mot varumärket som anknyter sig med dessa 

sporter. Varumärken associeras vanligtvis med en kategori av produkter, men 

associeringar sker även vice versa, det vill säga åsikter om produktkategorin associeras 

med varumärket. Ifall konsumenter har negativa övertygelser om en viss typ av sporter 

till exempel, kopplas dessa associationer även med varumärken inom produktkategorin 

(Nedungadi & Hutchinson 1985). Detta kan hypotetiskt sett leda till att varumärken vars 

centrala mission och kärnvärderingar inte passar kulturvärden i extremsporter, 

misslyckas att etablera sig i extremsportsnischen och samtidigt skapar negativa 

associationer hos existerande kunder i andra nischer. 

Det är inte ovanligt att strategier för varumärkesutveckling misslyckas i att begripa 

individuella, underliggande värderingar och konsumentkulturella omständigheter som 

en marknad formas av (Quester et al 2006). På grund av nischmarknader och 

underkulturer som extremsporter karaktäriseras av kan det vara svårt för utomstående 

aktörer att ta sig in och uppnå trovärdighet på en sådan marknad. Till exempel har 

forskning visat att starkt involverade personer i konsumentkulturen av deras gren av 

extremsporter kan förlora intresse för varumärken som utvidgar sin affärsverksamhet 

till massmarknader eller övergå till andra nischer inom extremsporter (Quester et al. 

2006). Detta antyder att för att skapa trovärdiga varumärken inom extremsporter är det 

viktigt för varumärken att vara något i stilen vad Urde (2003) kallar för 

kärnvärderingsbaserade varumärken (eng. core value-based brand), det vill säga 

varumärken vars ursprung och affärsverksamhet bygger på specifika värderingar. Det 

verkar även viktigt att dessa värderingar är centrala inom extremsportsgrenen. Urde 

(2003) argumenterar, att det inte är möjligt för ett varumärke att välja pånytt eller byta 

företagets centrala värden, högst är det möjligt att utveckla de redan etablerade 

värderingarna inom organisationen. Detta leder till att det kan vara svårt för 

utomstående varumärken att ta sig in på dessa nischmarknader, eftersom 

konsumenterna avvisar varumärken som inte har ursprung i extremsportsgrenen i fokus 

(Quester et al. 2006). Avvisandet av utomstående varumärken inom nischen kan därmed 

ha att göra med vad som uppfattas som trovärdigt av konsumenter inom dessa 

underkulturer. Liknandevis påpekar Donnelly (2006), att konsumtion av specifika 

varumärken kan vara ett diskret sätt att kommunicera autenticitet och tillägnande i givna 

extremsporter. Frågan som härledningsvis uppstår är, ifall det är möjligt för 

utomstående varumärken att nå dessa konsumenter och hur de kan bli accepterade inom 

nischen.  
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En vidareutveckling på frågan vore, om det är möjligt att framgångsrikt etablera ett 

varumärke inom extremsporter endast för organisationer med ursprung, stark relation 

och kärnverksamhet inom industrin. Det kan spekuleras, att originalitet i extremsporter 

är vad som krävs av varumärken för att varumärken ska uppskattas trovärdiga på 

marknaden. Till exempel Giannoulakis och Apostolopoulou (2011) bemärker, att 

mainstream sportvarumärken inom extremsportsindustrin har blivit ifrågasatta av 

konsumenterna gällande deras autenticitet. Autenticitet och trovärdighet är naturligtvis 

subjektivt för individer, men är ofta sammanhängande inom sociokulturella grupper. 

Vissa specifika kärnvärderingar har identifierats inom extremsportskulturer, bland 

annat frihet, gemenskap och kreativitet, vilka kan vara underliggande aspekter som även 

krävs från organisationer för att upplevas trovärdiga och tas emot av den rådande 

kulturen (Quester et al. 2006). 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur varumärkens trovärdighet 

uppstår inom extremsporter. Tidigare kunskap inom ämnet föreslår, att varumärken 

skulle framträda ”från inuti” den specifika nischmarknaden. Därmed undersöks som 

bisyfte vilka möjligheter har utomstående företag, även kallade för cross-over 

varumärken, att etablera sig som ett trovärdigt varumärke inom extremsporter.  

För att skapa en mer omfattande kunskap om de reflektioner och frågor som 

undersökningens problemdiskussion och syfte ställer, studerar denna undersökning 

som huvudfråga: 

(1) Hur erhåller varumärken trovärdighet inom extremsporter 

Ensamstående anger detta en vag avgränsning för ämnet och stöds därmed av frågan: 

(2) Hur uppfattas och diskuteras olika varumärken inom extremsporter 

Som tredje forskningsfråga och som undersökningens bisyfte studeras vad detta innebär 

för utomstående varumärken, med andra ord: 

(3) Vilka möjligheter har utomstående varumärken att skapa trovärdighet inom 

marknadsnischen.  

Commented [KW1]: Definiera i senare skede 
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1.3 Avgränsningar 

På basen av tidigare forskning konstateras att konsumentkulturer uppstår och existerar 

inom extremsporter. Skillnader i de olika idrottsgrenarnas specifika konsumentkulturer 

kan påverka hur varumärken uppfattas och diskuteras inom kulturen. Dessa skillnader 

mellan idrottsgrenar betraktas inte i denna undersökning, utan undersökningens fynd 

från de olika grenarna och möjligen varierande konsumentkulturerna betraktas som 

individuella skillnader, och analyseras generellt under kontexten 

”extremsportskulturer”. Dock beaktas för den empiriska delen hur starkt individen 

identifierar sig med idrottsgrenens underliggande konsumentkultur, vilket enligt 

undersökningen av Quester et al. (2006) kan påverka hur varumärken inom grenen 

upplevs och konsumeras. Popularisering av sporterna medför variation i typ av 

deltagare, vilket påverkar även dessa underkulturer med ökad demografisk och filosofisk 

variation bland aktiva deltagare (Thorpe 2011), det vill säga fler deltagare inom sporten 

som inte identifierar sig starkt med den underliggande kulturen. Hur identifiering med 

idrottsgrenens kultur påverkar val av varumärke diskuteras noggrannare i kapitel 2.2.  

I undersökningen används fallstudieforskning, det vill säga en specifik grupp inom 

ramen av forskningspopulationen väljs för närmare undersökning. På grund av goda 

tillgängligheter till klättringskulturen som författare, fokuserar studien i utövare av 

bergsklättring. Valet av den specifika gruppen som representant av en bredare 

population av extremsportare gjordes på basen av följande argument: 

Argument 1: Utgående från den teoretiska referensramen liknar medlemmars 

värdesättningar och tankesätt inom olika grenar av extremsporter varandra till stora 

drag, speciellt när det gäller distinktionen mellan traditionella och extremsporter.  

Argument 2: Goda förbindelser till den specifika gruppen möjliggör ett bättre strategiskt 

urval av respondenter. Detta bidrar till högre kvalitet av informanternas insats till 

forskningsfrågorna, jämfört med ett mer slumpmässigt urval ifall informanterna 

avsiktligt skulle väljas bland olika extremsportsgrenar.  

Argument 3: Aktiva deltagare inom specifika extremsporter har ofta erfarenhet eller är 

semi-aktiva i även andra grenar av extremsporter. Eftersom extremsporter associeras 

med en viss livsstil och -attityd, är det vanligt förekommande att liknande äventyr och 

spänningssökande sker mellan olika grenar. Därför kan representanter av den specifika 

gruppen ofta ha insikter som gäller över lag den hela undersökta populationen.  
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1.4 Disposition 
 

Följande kapitel presenterar extremsporter och vad de innebär. För läsare som inte är 

bekanta med extremsporter, ger kapitlet en inblick i bland annat utmaningar med 

definitionen av extremsporter, industristorlek i världen och Finland samt 

konsumentkulturer inom extremsporter. I kapitel tre presenteras teoretiska 

referensramen som undersökningen utgår ifrån. Teoridelen innefattar genomgång av 

akademisk litteratur kring sportmarknadsföring, hur starka varumärken uppbyggs, 

varumärkestrovärdighet och konsumtionsval och hur konsumenter tar till sig 

varumärken. Teorin används som hjälpverktyg för att analysera och förstå insikter som 

erhålls i den empiriska studien, och hänvisas till i resultat och diskussionsdelarna av 

avhandlingen. Kapitel fyra diskuterar forskningsansats samt metodvalen för 

datainsamling och analysering. Empiriska undersökningen utfördes med kvalitativa, 

semi-strukturerade intervjuer och analyserades med tematisk och komparativ 

analysmetod. Kapitel fem presenterar undersökningens resultat utgående från erhållen 

empiriska data. I kapitel sex diskuteras resultaten av undersökningen och deras 

implikation, samt undersökningens begränsningar och förslag på framtida studier. 

Commented [KW2]: Check last 
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2 EXTREMSPORTER 
 

I detta kapitel diskuteras mer omfattande vad extremsporter innebär, hur begreppet 

definieras samt observeras extremsporter på globala och finska marknaden. Utöver detta 

diskuteras konsumentkulturer och ikoner inom extremsporter och vilken betydelse de 

har för varumärken och företag.  

2.1 Vad definieras som extremsporter? 
 

På grund av mångsidiga definitioner av vad extremsporter exakt innebär anses det 

relevant att diskutera definitionen noggranne. I engelskan används flera alternativa 

begrepp för extremsporter, till exempel alternative sports (alternativsporter), action 

sports (actionsporter), samt lifestyle sports (livsstilsporter). Det senast nämnda 

begreppet härstammar förmodligen från den typiska aspekten av extremsporter att 

utövarens livsstil ofta sammanhänger med den underliggande konsumentkulturen av 

given sportdisciplin.  

Enligt Brymer (2005) har termen extremsport blivit ett paraplybegrepp med en diffust 

definierad betydelse. En allmänt adapterad definition innebär att utövarna av 

extremsporter utsätter sig i livshotande situationer. Detta gäller dock ofta endast allra 

top-nivån av specifika sporter, där utövandet av disciplinerna tas till allt större höjder, 

djup eller mot extremare naturkrafter. Detta exemplifieras i bland annat Red Bull Cliff 

Diving-klippdyktävlingen, bergsstigning i Himalayas bergstoppar eller free solo-

klättring, det vill säga bergsklättring utan säkringsutrustning. Enligt den definitionen 

klassificeras sporten alltså som ”extrem” först på allra högsta nivån, medan utförandet 

av samma gren på lägre nivåer inte uppnår denna klassificering. Detta orsakar en del 

otydlighet, eftersom ordet ”sport” ur denna synpunkt förlorar sin bemärkelse, ifall 

idrottsgrenen i sig inte räknas som extrem sport förutom på allra högsta nivån. För en 

klar avgränsning av definitionen skulle antingen en alternativ term krävas som omfattar 

endast högsta nivån av dessa sporter eller termen bör omdefinieras så att den inkluderar 

även lägre nivåer av disciplinen i fråga. 

Tidigare undersökningar inom extremsporter har funnit sammankopplande aspekter i 

olika grenar av vad som anses som extremsporter, vilket kan hänvisa vad extremsporter 

är enligt utövarna. Raggiotto et al. (2019) undersökte hur visualisering av extremsporter 

i annonser övertalar svårigheter och påverkar tilltalandet av reklamen. Deltagarna i 

deras undersökning gjorde distinktion mellan traditionella sporter med att 
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extremsportsentusiaster aktivt söker svårigheter som testar deras kompetens i komplexa 

och farliga situationer för att tänja sina individuella gränser. Nyckelordet är farliga 

situationer, eftersom respondenterna i undersökningen inte ansåg extremsporter som 

svårare, mer tränings- eller ansträngningskrävande, men ansåg hotande utmaningar 

med alvarliga konsekvenser som eftersökta i extremsporter och undvikta i traditionella 

sporter (Buckley 2012). Quester et al. (2006) däremot identifierar sammankopplande 

värderingar hos entusiaster i surfing, skateboard- och snowboard-åkare. Det mest 

framkommande och sammanbindande begreppet hos utövare av dessa sporter var frihet, 

i bemärkelsen att utövandet av disciplinen gav en känsla av att vara obunden till sociala 

normer eller regler. Tilläggningsvis identifierar Wheaton (2004) att olika 

extremsportsgrenar har var sina skilda identiteter, men sammanbindande mönster som 

anti-etablerings och underkulturella stilar delas inom majoriteten av dessa sporter. 

Viktigt att ta i beaktande är även att, förutom några få undantag, utövas extremsporter 

med säkerhetsutrustning vars mening är att skydda personen, eller det är just 

utrustningen som möjliggör sporten. Att hoppa ur ett flygplan utan utrustning skulle 

förmodligen ge en sensation som varar resten av livet, men olyckligtvis skulle personen 

endast ha ungefär 60 sekunder kvar att leva. I detta fall (”no pun intended”) är det 

fallskärmen som möjliggör repeterande utövningen av aktiviteten. Modern utrustning 

möjliggör endast inte vissa extremsporter, utan har till och med gjort det relativt säkert 

i jämförelse av fataliteter. Enligt statistiken är det till exempel mer sannolikt att 

omkomma på en dansfest än i ett fallskärmshopp, och cirka 328 gånger mer sannolikt 

att omkomma i en bilolycka än med att åka snowboard (Kenny 2015). Av detta kan 

härledas en ofta bortsedd men väsentlig aspekt för definitionen, vilket är att 

extremsporter utgör risk ifall utrustningen skulle brista (Pegram 2018).  

Extremsporter är discipliner som involverar en aspekt av spänning och motstridighet 

med människans instinkt för självförsvar, orsakad till exempel av höjder, hastighet eller 

risk för fysisk skada, även om livet inte är direkt hotad. Få discipliner som idag räknas 

till extremsporter är faktiskt ”extrema” i ordets sanna bemärkelse att risk för fatalitet 

eller skada skulle vara högre än i vissa mer ”traditionella” sporter som till exempel rugby 

eller mixad kampsport (eng. mixed martial arts eller MMA). Synonymer som alternativa 

och livsstilssporter är även vanligt förekommande begrepp. Rinehart (2000) menar, att 

extremsporter ” ideologiskt eller praktiskt förser alternativ till traditionella sporter och 

deras värdesättningar”, vilket förmodligen är mer beskrivande om vad extremsporter 

idag innebär. Begreppet livsstilssporter kommer från typiska karaktären av 
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extremsporter att de upplevs av utövarna mera som en livsstil än fritidsaktiviteter 

(Wheaton 2004) i bemärkelsen att sportens underkultur, värderingar samt medidrottare 

är centrala delar av utövarnas liv. Extremsporter är dock fortfarande det mest 

förekommande begreppet inom litteraturen och används av den orsaken i denna 

avhandling.  

Viktigt inom extremsporter är eftersträvan av sensationen av en lyckad manöver, som 

ofta förstärks med adrenalinkicken av att ta itu med känslor av rädsla och spänning. 

Motivationer att möta och övervinna dessa instinkter varierar, men kan härstamma till 

exempel från livsvärderingar eller vilja för självutveckling. Andra centrala aspekter av 

extremsporter är bland annat betoningen av individuell kreativitet och utnyttjning av 

utrymme eller naturliga och arkitektoniska element i utförandet av sporten (Thorpe 

2016; Pegram 2018), samt att högkonsekventa utmaningar uppfattas mer positiva än i 

traditionella sporter (Raggiotto et al. 2019). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en tydlig avgränsning mellan traditionella 

och extremsporter inte kan göras. Donnelly (2006) argumenterar även mot denna 

tvådelning av grenarna och menar, att indelningen av sporter i extrema- och traditionella 

är snarare ett kontinuum än en dikotomi. I och med att ”extremsporter” är en snabbt 

växande industri (Global Industry Analysts 2012; Extreme International 2020) där nya 

grenar utvecklas ständigt, kan adaptionen av ett kontinuum vara mer beskrivande i 

dagens läge. Trots detta betydligas typiskheterna för extremiteterna av kontinuumet 

tvådelat i nedanstående figur, eftersom begreppen traditionella och extremsporter 

används i denna avhandling för distinktion.  

Figur 1 Jämförelse av extremsporter och traditionella sporter 

 Extremsporter Traditionella 

 

Risk 

 

Upplevs positivt 

 

Upplevs negativt 

 

Kultur 

 

Underkulturer, värderingar, 

stark gemenskap bland 

utövare 

 

Kulturer existerar, men 

uppfattas inte marginella i 

samhällskontext 
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Träning 

 

Tränas bland andra utövare 

(inkluderat medtävlanded) 

 

Tränas bland 

föreningar/med egen coach 

 

Regler 

 

Subjektiv uppfattning om 

stil 

 

Spelregler, hierarki 

 

Vad som uppskattas 

Sensationer, självutmaning, 

kreativitet, stil 

 

Koreografi, skicklighet, 

speltekniska åtgärder 

 

Källa: Egen illustration 

 
 
2.2 Konsumentkulturer i extremsporter 

Historiskt sett har flera extremsporter uppstått på 1960- och 70-talet inom 

konsumentgrupper med motkulturella och anti-etablerade livsfilosofier, som ett avslag 

på strukturerade och regelbundna traditionella sporter. I dessa alternativa sporter 

erkändes i stället aspekter som frihet, nöje och individualitet (Donnelly 1988; Wheaton 

2004). Speciellt bland unga konsumentgrupper sammankopplades alternativa sporter 

med hedonistiska, bekymmerslösa tankesätt (Thorpe 2016). Exempelvis på 1980-talet 

var snowboardåkning länge förbjudet i flera skidcentren på grund av dess risk för allmän 

säkerhet. Snowboardåkarna var tvungna att vandra upp backarna i stället för att ta 

skidliften. Men detta hindrade inte det nya sättet att ta sig ner för slalombackar och locka 

till sig utövare (Diamond 2016) och därmed utvecklas till en allmänt accepterad 

idrottsgren. Utvecklingen och popularisering av idrottsgrenen har medfört mer säkerhet 

och lindrat förutsättningar av en rebellisk attityd, men ett fåtal skidcentren förbjuder 

snowboardåkning än i dagsläge (t.ex. Steele u.å; Siegler 2016; Kessler 2020). På liknande 

sätt har bland annat utvecklingen av modern bergsklättring (Valley Uprising 2014), 

surfing (Ford & Brown 2005; Stranger 2011) samt skateboardåkning, som utvecklades 

av surfare under dagar med dåliga surfväder (Borden 2019) rötter i folkgrupper med 

motkulturella värderingar.  

Trots att popularisering och kommersialisering, samt naturlig sociokulturell utveckling 

har lindrat denna motkulturella attityd och påverkat allmänna livsstilen av utövarna 

(Kay & Laberge 2002), kan spår av dessa ursprung fortfarande identifieras inom 

extremsportskulturer, till exempel i avvikande attityder mot konkurrens och tävling från 

traditionella sporter. Koivumäki (2012) beskriver typiska värderingar i extremsporter 
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som frånvarande konkurrens och regler helt och hållet, samt risk och individuell frihet. 

Puchan (2005) nämner, att konkurrensen i extremsporter är ofta bortsedd eftersom det 

inte händer starkt sinsemellan idrottare eller lag, utan mellan individer mot sig själva 

eller naturen. Fastän formella tävlingar existerar i de flesta extremsportsgrenar, 

förekommer de främst på professionell och elitnivå, och även där skiljer sig 

tävlingsinriktningen från traditionella sporter i och med att i central roll är ” handlingens 

spektakelhet”. Denna frånvarande konkurrens möjliggör att utövare kan uppleva bedrift 

utan att behöva segra motståndaren (Thorpe 2016). Detta exemplifieras i flera intervjuer 

och tävlingssammanhang, där det ofta framkommer en gemenskap samt erkännande för 

vinnaren och utförandet av sporten med ”kamrater” även från förlorande idrottarna (till 

exempel Adam Ondra 2020; Red Bull Snow 2020).  

Tidigare undersökningar har studerat bakomliggande motivationer till utövandet av 

extremsporter. Av den litteraturen som genomgåtts för bakgrundsundersökning till 

denna avhandling nämner alla (bland annat Puchan 2005; Raggiotto et al. 2019; 

Koivumäki 2012; Kerr & Mackenzie 2012) gemenskapen och delade erfarenheten som en 

variabel som förstärker tilltalandet av extremsporter (dock inte den främsta 

motivationsdrivaren), fastän dessa grenar huvudsakligen är individsporter per se. 

Påstående stöds ytterligare av bland annat professionella snowboard-åkaren Frank 

Bourgeois (X Games 2017) i introduktionen till hans deltagande i X-Games Real Snow 

video-tävlingen: ”Dont forget about real snowboarding… its not just about contest and 

stuff, it´s about riding with friends…. It´s freedom”. Tolkningsvis vad han menar med 

detta, är att snowboardåkning inte huvudsakligen handlar om att tävla och vinna andra, 

utan är ett sätt att uttrycka sig själv och sin livsstil i gemenskapen av andra utövare.  

Typiskt inom extremsporter är att sporterna utförs i gemenskap bland alla utövare, 

oberoende nivå, kön eller målsättningar. Detta beror på att utrymmen att utföra dessa 

sporter är allmänna och/eller begränsade, till exempel vågor, klippor eller specificerade 

träningsfaciliteter (Thorpe 2016). Detta kan anses som en starkt bidragande faktor som 

förstärker gemenskapen och utvecklande av specifika konsumentkulturer inom dessa 

sporter. I sådana omständigheter handlar det inte om deltagande för att tävla och försöka 

vinna andra, utan extremsportare av alla slag samlas för att utöva en livsstil och uttrycka 

sig själva. En sådan miljö uppmuntrar mer social identitet (se kapitel 3.3.3) och 

kulturella aspekter än starkt tävlings- och rangordningsinriktade omständigheter som är 

mer typiska inom traditionella sporter. Tilläggningsvis konstaterar Wheaton (2004), att 

trots skillnader i idrottsgrenars historia och identitet, sammankopplas underkulturerna 
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av de olika extremsporterna av specifika aspekter som individualitet, gör-det-själv 

attityd och upplevelse att vara olik från traditionella och starkt reglerade sporter.  

2.3 Extremsportsindustrin i Finland och globalt 

En studie utförd mellan åren 1978 och 2000 undersökte sportdeltagande i USA. Studien 

observerade en 1,8% ökning i deltagare i traditionella bollsporter under tidsperioden, 

medan motsvarande siffra för alternativa sporter var en 244,7% ökning (Gillis 2001, 

citerad i Puchan 2005). Trots åldern på studien, ger det en syn på den exponentiella 

tillväxten som extremsporter har haft i popularitet, vilket har observerats fortsätta även 

på 2000-talet. Estimeringar på globala utövare av extremsporter i dagsläge varierar, allt 

från 22o miljoner (Extreme International 2020) till 490 miljoner (Towey 2021). 

Variationen i estimeringarna kan bero på bland annat olika definitioner för 

extremsporter, stort antal utövare under radarn samt hög årlig tillväxt. Däremot är 

industristorleken mer överenskommen, vilket estimeras vara värt cirka 200 miljarder i 

amerikanska dollar per år vid skrivandet av denna avhandling (Extrem International 

2020; Towey 2021).  

En anmärkningsvärd aspekt med extremsportsindustrin från en 

marknadsföringssynvinkel är förhållandet mellan aktiva och passiva deltagare, samt 

inkomstkällorna i jämförelse med traditionella sporter. Inom extremsporter över lag är 

majoriteten av konsumenterna och inkomsttillbringare aktiva utövare av dessa sporter.  

I traditionella sporter däremot är så kallade passiva deltagare den främsta 

inkomstkällan, det vill säga tillägnade åskådare som inte själva aktivt utövar sporten 

(Russo 2020). 

Flera grenar av extremsporter, särskilt vintergrenar utövas även i Finland. Akademisk 

undersökning inom ämnesområdet begränsat till den finska marknaden består dock 

främst av magister- och doktorsavhandlingar (till exempel Mård 2018 och Koivumäki 

2012). Detta kan bero på att verksamheten i Finland är relativt småskaligt och bedrivs 

närmast av registrerade föreningar i stället för vinstbedrivande aktiebolag (till exempel 

Skydive Finland rf, Skydive Vaasa rf, Sukeltajaliitto rf, Finnish Waterski & Wakeboard 

Federation med mera). En annan orsak till en begränsad mängd akademisk 

undersökning av extremsporter i Finland kan bero på att de till mestadels innebär 

gräsrotsnivåer och hobbyister, medan elit-nivån förflyttar sig utomlands till bättre 

omständigheter för dessa sporter. Detta är logiskt med tanke på att extremsporter på 

högre nivå ofta kräver högre klippor (klippdykning), berg (bergstigning och -klättring, 
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freeride snowboard/ski), större vågor (surfing) eller jämnare klimat för träning året runt, 

vilka inte är vanligt förekommande omständigheter i Finland.  

Vissa sporter är dock mer populära i Finland, i vilka finska idrottare är även 

framgångsrika i globala tävlingar. Till exempel har snowboard-åkning existerat i Finland 

sedan 1970-talet, strax efter att idrotten började populariseras i Nordamerika. Finska 

snowboardåkare klarar sig även på världsnivån, med åkare som till exempel Enni 

Rukajärvi, Eero Ettala, Peetu Piiroinen och Rene Rinnekangas som gjort framgångsrika 

karriärer inom freestyle-snowboard (Lumilautaliitto u.å). Liknandevis har rullbräd- eller 

skate-åkare existerat i Finland sedan 1980-talet och skatekulturen växer i Finland än 

idag (Jansson 2013).  

En sportgren som är relativt populärt i Finland är arktiska långdistanslopp. Medan 

ultradistanslopp klassificeras som extremsporter enligt flera parametrar på grund av 

deras egenskaper att utmana fysisk och psykisk välmående, samt att de ofta drivs i 

terräng mot extrema naturomständigheter (till exempel World´s Marathons 2022; 

Doerer 2019), kan detta argumenteras mot med att dessa sporter inte på samma sätt 

kännetecknas av specifika konsumentkulturella ursprung (se till exempel Maraton 

Coach 2022) som extremsporter i denna avhandling handlar om. 

2.4 Kommersiell attraktivitet av extremsporter 

Tillväxt medför potential för ekonomisk vinst och extremsportsindustrin är inte ett 

undantag. Den höga tillväxten av industrin har lockat till sig företagsverksamhet av olika 

grader (Holyfield 1997) och marknadsförare har märkt den ökade intressen i alternativa 

fritidsaktiviteter, särskilt inom extremsporter (Puchan 2005). Aspekter av 

extremsporter används regelbundet för att annonsera produkter som inte direkt 

relaterar till sporterna, för att främja och kommunicera en känsla av något speciellt och 

utöver det vanliga (Puchan 2005; Raggiotto et al. 2019). Till exempel kan man se den 

amerikanska snabbmatskedjan Wendy´s, samt terrängbilstillverkaren Jeep som 

huvudsponsorer i X-Games evenemang (Coryell 2022) samt elektronikvarutillverkaren 

Samsung samarbeta med Red Bull i en kampanj för sin QLED TV (Samsung 2018). 

Ytterligare syns extremsporter alltmer inom turismen, där äventyrsturism har blivit 

speciellt populärt under 2000-talet och räknas idag som ett skilt segment inom turism 

(Sand & Gross 2019). Konsumenter i dagens västerländska samhällen, där risker är i 

stora drag eliminerade samt behov är mötta och lättillgängliga, söker spänning och 

äventyr i turistaktiviteter och associationer via konsumtion av produkter (Puchan 2005). 
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Detta har lett till att inom turismen syns grenar av extremsporter, eller aktiviteter som 

påminner dessa, men där risk och krav på förkunskap eller skicklighet är minimerad 

(Holyfield 1999). 

2.4.1 Medier 

För turister och nybörjare handlar ofta intresset för äventyr om utseendet av 

äventyrlighet, att erhålla glansen med minimerad risk (Holyfield 1999). Därför har 

äventyrlighet även blivit en viktig faktor i konsumenters sociala medier (Sand & Gross 

2019), vilket naturen och extremsporter förser medel till att porträttera. Ur en 

företagssynvinkel, o andra sidan, kan intresse för utsändning av extremsporter delvis 

förklaras av ökade kostnader och ekonomiska förluster i att utsändningar av 

sportevenemang i traditionella medier (Puchan 2005). Förutom detta har mediabolag 

och andra organisationer identifierat extremsporter som ett medel att nå yngre 

generationer (Thorpe 2016; Thorpe 2006). 

2.4.2 Positionering 

Vissa varumärken har tagit till sig extremsportindustrin som deras främsta eller enda 

marknadsföringsstrategi, och positionerar sig på så sätt fullständigt att tillhöra denna 

värld (till exempel Red Bull, Monster Energy) fastän deras produkt inte direkt hör till 

dessa sporter. Sådana samarbeten och involveringar i extremsporter skapar en aura av 

äventyrlighet genom konsumtion av produkterna, men kan även vara en strategi för att 

inrikta marknadsföringen och tilltala ungdomliga konsumenter, härlett från dessa 

sporters ungdomsinriktning (Thorpe & Wheaton 2011). Till exempel, Internationella 

Olympiska Kommittén (IOK) ställdes inför en utmaning vid sekelskiftet, efter att ha 

upplevt en 50% minskning i antalet 18-34 åriga manliga åskådare (Simpson 2002, 

citerad i Thorpe & Wheaton 2011), varefter nya alternativa och ungdomliga sporter har 

tillsatts till olympiska spelen, som bland annat surfing (International Surfing Association 

u.å) Big Air och slopestyle discipliner i snowboard och freestyle skidåkning (NBC 

Olympics 2021), inomhusklättring (IFSC 2021) samt kiteboarding, som vill ses 2024 i 

Paris (Veness 2020). 

2.5 Utrustningskvalitet och ikoner i extremsporter 

Fastän alternativa sporter har uppstått inom konsumentgrupper med livssyn som står 

emot kapitalism och kommersialisering (Humphreys 2003), samt en underliggande 

attityd som ideologiskt ser sig opåverkad av kommersiella processer (Donnelly 2006), 

har dessa aspekter onekligen blivit en central av del av extremsporter. Detta syns i till 
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exempel en ökad annonsering och media-uppmärksamhet i extremsporter och 

popularitet av extremsport-videospel (Ibid). Ytterligare syns utrustningstillverkare som 

Black Diamond, Burton och Arc’teryx alltmer i allmänheten, för att inte tala om 

sponsorer som Red Bull och Monster Energy, eller skate-mode märket Vans. Utrustning 

spelar en central roll i extremsporter, och de tillverkande företagen medför en aspekt av 

kommersialisering och konsumtionsbeteende som är värt att överväga.  

Kvalitet på utrustning och redskap är förmodligen viktigt inom sporter där liv och hälsa 

är ofta beroende på att utrustningen fungerar som det ska. Akademisk undersökning är 

dock bristfällig i fokus på hur pris och upplevd kvalitet påverkar varumärkesutvecklingen 

(brand-building) inom extremsporter, där hög kvalitet får en annan betydelse utöver 

symbolism för status som lyxprodukter i allmänhet. Givetvis finns det skillnader mellan 

sportgrenar, till exempel kan kvalitet på snöbrädor eller slalomskidor vara mer 

uppskattad desto högre nivå inom grenen man uppnår, medan till exempel inom 

fallskärmsporter, bergsklättring, eller apparatdykning är hög kvalitet en antagen 

förutsättning. Man kan spekulera, att varumärken som uppnått en status av pålitlighet 

(vilket korrelerar med kvalitet) har adapterats av erfarna utövare. Genom 

rekommendationer av och uppseende till mer erfarna utövare skulle varumärken på så 

vis även bli adapterade av majoriteten inom disciplinen. Dock är det tydligt att nivån av 

kvalitet inte är den enda påverkande faktorn som förklarar varför vissa varumärken 

lyckas etablera sig på marknader och andra inte. Det som till exempel förblir uteslutet ur 

ekvationen är förenligheten med varumärkets värderingar och originalitet med den 

kulturella kontexten inom sportgrenen. Antydningsvis är kvalitet en variabel bland flera 

som bidrar till hur varumärken adapteras av konsumentkulturer, men spelar möjligen 

en viktigare roll inom extremsporter än i andra sammanhang. 

Betydelsen av vilka varumärken de mest beundrade utövarna använder är jämförbart 

med vad inom marknadsföring anses som kändisstöd (eng. celebrity endorsement). 

Kändisar behåller offentligt erkännande i större eller mindre grad, och uppfattas ofta 

som experter inom sina discipliner. Dessutom associeras de med aspekter som bland 

annat attraktivitet och märkvärdighet, i vissa fall till och med halvgudlighet (Atkins & 

Block 1983). Trovärdigheten av kändisar har sedan länge utnyttjats inom 

marknadsföring, där kändisar fungerar som (betalda) budbärare och ambassadörer för 

att främja varumärket. Nuvarande kunskap och litteratur om ämnet föreslår, att 

förenlighet mellan produkt och ambassadörens expertis, samt speciellt konsumenternas 

identifiering med ambassadören ökar marknadsföringsbudskapets effektivitet (Carlson 
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et al. 2020). Likaså inom traditionella och alternativa sporter beundras de skickligaste 

och framgångsrikaste idrottarna av andra entusiaster, vilket ger dem en kändis- eller 

ikonstatus inom sporten. Dessa ikoners val av varumärken har förmodligen även en 

effekt på hur trovärdigt respektive varumärken uppfattas inom konsumentkulturen.  

2.6 Kritisk synvinkel på extremsporter 

Ur en företagssynvinkel innebär extremsporter vissa aspekter som är viktiga att förstå 

och överväga ifall varumärket associerar sig med dessa sporter. För ett varumärke att 

associera sig med en gren i extremsporter, kan det även innebära att ta en politisk eller 

ideologisk ståndpunkt, eftersom dessa sporter ofta kännetecknas av konsumentkulturer 

med specifika värdesättningar. Förutom specifika, ofta motkulturella värderingar är 

risktagande och -bedömning en allmän del av extremsporter som delar på åsikter och 

kan uppfattas som positivt eller negativt beroende på audiensen. I detta sammanhang, 

gjorde exempelvis snackbar tillverkaren Clif Bar år 2014 ett beslut att avskaffa sig fem av 

deras sponsorerade idrottare som en följd av att företaget ansåg att idrottarna tog för 

stora risker i utövandet av sina sporter och ville inte associera varumärket med den nivån 

av risktagande (Branch 2014). 



18 
  

3 SPORTMARKNADSFÖRING OCH STARKA VARUMÄRKEN  
 

I detta kapitel introduceras konceptet sportmarknadsföring samt diskuteras vad 

skapande av starka varumärken innebär på basen av tidigare kunskap och akademisk 

litteratur. Ytterligare diskuteras påverkande faktorer hur konsumenter väljer mellan 

varumärken. Sportmarknadsföring utgör basen för den teoretiska ramverken för denna 

undersökning, som vidareutvecklas med teoretisk diskussion om varumärkesutveckling 

och konsumentbeteende. Till slut sammanfattas kapitel 2 och 3 med instyrning till den 

empiriska delen av undersökningen. 

3.1 Bakgrund: Sportmarknadsföring 

Sportmarknadsföring är en nisch inom marknadsföring, där sporter används på sätt eller 

annat för att främja försäljning och medvetenhet av en produkt eller service (Marketing 

Schools 2020). Sporter har sedan länge identifierats som en utmärkt plattform för 

marknadsföring och kommersiell kommunikation, eftersom sporter med bland annat 

evenemang och fan-produkter genererar kassaflöden (Manoli 2017). Sporter har även en 

stark påverkan på konsumenters känslor och engagemang (Ratten 2011). Detta kan 

möjligen förklaras av konsumenters motivationer att utöva sporter, som enligt Guttman 

(1986) kan vara bland annat estetiska, sociala och kulturella. Sporter används i 

marknadsföring för att öka annonseringens tilltalande och skapa associationer 

(Raggiotto et al. 2019) samt för att uppnå varumärkespositionering (Mcdonald 1996). 

Identifiering och relatering är även högre till sportmarknadsföring än för andra 

marknadsföringssätt, eftersom sporter ofta kopplas till personlig identitet (Mullin 1983). 

Enligt Ratten (2011:a) är det viktigt för företag att förstå relationen som konsumenter 

har och hur de identifierar sig med sporter för att skapa effektiv marknadsföring.   

Förutom marknadsföring generellt, har sporter en stark sammankoppling till 

varumärkesskapande på grund av sättet som anhängare av sporter värderar sina 

favoritklubbar och idrottare inom sporter (Gladden & Milne 1999). I kontexten av 

traditionella sporter kan det talas om olika typer av varumärken. Kunkel och Biscaia 

(2020) nämner sportligor som ”huvudvarumärken” och idrottsklubbar som 

”undervarumärken”. Det kan argumenteras att i detta sammanhang existerar en tredje 

kategori av varumärken, vilka är varumärken som associerar sig och samarbetar inom 

marknaden, av vilka mest framstående är sportvarumärken som tillverkar specifika 

klädsel och utrustning för sporterna, och som ofta samarbetar med de ”övre” 

varumärken under kontrakt och licenser. Medan ligor ofta opereras av federationer och 
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inte är vinstbedrivande företag, samlar de signifikanta intäkter från till exempel 

utsändningslicenser, vilket även sportklubbarna drar nytta av (se t.ex AS 2017). 

Sportklubbar i sin tur är mer vinstdrivande entiteter som liknar företag, eftersom de kan 

anses som varumärken härlett från symboliska och emotionella anknytningen de har till 

sina anhängare (Gladden & Milne 1999), och deras omsättning är beroende av framgång, 

atletisk prestanda samt försäljning av biljetter och biprodukter. Den tredje ”nivån” av 

varumärken, som inkluderar större och mindre tillverkare av diverse produkter, 

kapitaliserar i sin tur på sportanhängares värderingar mot sina favoritlag (Couvelaere & 

Richelieu 2005).  Detta ”neråtflöde” av värde är en av de främsta orsaker som gör 

sportmarknadsföring lukrativt åt företag.  

Ökningen i popularitet av extremsporter under de senaste åren har medfört intresse av 

företag att dra kommersiell nytta av den växande marknaden. Extremsportsidrottare kan 

ses i ökande mängd som promotorer för diverse varumärken, och 

extremsportsevenemang är alltmer ”klottade” av annonser, även av företag som inte har 

en direkt koppling till sporten. Innehåll av extremsporter används i marknadsföring ofta 

för att skapa associering med varumärket till aspekter som spänning, äventyr, modighet 

eller något som ”tänjer på gränserna” (Raggiotto & Scarpi 2019). Ett exempel av detta är 

till exempel kollaborationen mellan modetillverkaren Polo Ralph Lauren och 

bergsklättringsikonen Chris Sharma för varumärkets Red Extreme-produktserie (Ralph 

Lauren 2022). Om klättringssamhällets förvirrade reaktion till detta skriver bland annat 

Burgman (2017) på Climbing.com. Intensiva upplevelser i äventyr, spänning och ilningar 

som ingår i extremsporter är uppseendeväckande i sig. Dessa aspekter är vad en 

marknadsförare ofta vill föra fram i annonseringar för att väcka uppmärksamhet och 

betaga sin audiens (Mann 2015). 

 

3.2 Vad skapar starka varumärken 

Ett varumärke är ett kännetecknande namn, symbol och/eller design som identifierar ett 

företags erbjudande av ett annats (American Marketing Association 2012). Genom att 

skapa en igenkännlig och minnesvärd bild av ett varumärke har företag sedan länge 

differentierat sitt erbjudande från konkurrerande produkter, vilket kallas för 

varumärkesutveckling eller branding. Globalisering har även medfört ökad konkurrens 

och behov för branding aktiviteter (Gerke et al. 2014).  
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Värdet av ett varumärke anses bestå av olika aspekter som bygger på både konsument- 

och företagsperspektiv. Ur ett konsumentperspektiv består värdet av varumärket av 

kognitiva aspekter, som konsumenters kunskap och medvetenhet om varumärket, 

varumärkesassociationer, samt varumärkets rykte (eng. brand image) (Chavanat et al. 

2009; Tiwari 2010). Ur företagets synvinkel handlar varumärket om ekonomiska 

fördelar som varumärket främjar. Detta räknas som netto nuvarande värdet 

(diskonterade värdet) av framtida kassaflöden från märkesprodukten subtraherat med 

nuvarande värdet av en liknande produkt utan ett igenkännligt varumärke (Tiwari 2010), 

med andra ord inkomstpremiet som varumärket på en produkt bidrar till i jämförelse 

med en generisk produkt (Hayes 2021). Tiwari (2010) gör distinktion mellan engelskans 

brand value (varumärkesvärde) och brand equity (varumärkeskapital) vilka ofta kan ses 

användas synonymt. Han menar att varumärkeskapital omfattar konsumentsynvinkeln 

medan varumärkesvärdet beskriver företagssynvinkeln (vilket dock är i konflikt med 

exempelvis Hayes (2021) definition på brand equity, som beskriver Tiwaris (2010) 

definition på brand value). Liknandevis gör Keller (1993) samma distinktion men med 

andra termer, och talar i stället om brand equity som varumärkesvärde och använder 

”consumer-based brand equity” (konsument-baserad varumärkeskapital) som termen 

som ser på begreppet ur ett konsumentperspektiv. Denna undersökning fokuserar på 

konsumentsynvinkeln i hur starka varumärken skapas, det vill säga brand equity 

(varumärkeskapital) enligt Tiwaris (2010) definition, det som Keller (1993) kallar för 

consumer-based brand equity.  

Medan olika intressenters roll för varumärket kan diskuteras som separata variabler, 

beskrivs verkligheten snarare av ett sammanhängande system av anslutna intressenter. 

Detta kan demonstreras med att ett starkt varumärke kan vara stark i en aspekt, till 

exempel distributionskanaler, men ha en svag allmän åsikt bland konsumenter (Jones 

2005). Varumärkets status består av det sammansatta värdet av de olika bidragande 

faktorerna. På basen av detta kan varumärket illustreras i ”daisy-hjul modellen” där 

ekrarna består av de olika intressenterna (Ibid). Modellen som författaren beskriver som 

ett daisy-hjul, (ett element i elektroniska skrivmaskiner (Merriam-Webster 2022)), kan 

alternativt betraktas som ett cykelhjul där tillståndet av enskilda ekrar förstärker eller 

försvagar hjulet som en helhet. Hjulet kan fungera även med vissa svaga eller till och med 

brutna ekrar, men å andra sidan kan effekten av en stark komponent neutraliseras med 

en motstående svag komponent (Jones 2005). I daisyhjul-modellen är komponenterna 

presenterade jämlika, men i verkligheten har olika intressenter varierande mängd 

inflytande på varumärkets styrka. Efter att ha identifierat de medverkande 
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intressenterna, är det väsentligt att rangordna och prioritera dem enligt påverkan på 

varumärkeskapitalet (Ibid), för att fokusera och allokera resurser i lämplig mängd på de 

strategiskt märkvärdiga intressenterna.  

Figur 2 Daisyhjul-modellen för starka varumärken 

 

Källa: Jones (2005), egen översättning. 

 

Holt (2003) diskuterar hur starka varumärken skapas ur ett företagsperspektiv med så 

kallade ikoniska, kulturella eller identitetsvarumärken. Sådana varumärken är starkt 

grundade i och representativa av konsumentkulturen i vilken deras 

kärnaffärsverksamhet ligger, samt behåller en starkt etablerad position på marknaden. 

Dessa varumärken tar ofta ställning till underliggande kulturella konflikter och 

representerar ofta betryckta folkgrupper eller personer i underläge. Holt (2003) menar 

även, att varumärkens styrka bygger på dess abilitet att representera sådana kulturella 

värderingar och aspirationer, vilket infångas av symbolik i kommunikationen och 

varumärket. Varumärkets meddelande bör kommunicera vilka värden de står för, i 

stället för att fokusera på hur de presterar. Påståendet stöds av Sinek (2011) som menar, 

att den grundläggande frågan för organisationer att fråga sig själva är varför de finns till. 

Detta innebär att erkänna den underliggande missionen och visionen som företaget står 

för och existerar för att uppnå eller främja, vilket han menar går utöver ”att göra vinst”. 

Med andra ord, starka varumärken skapas av betydelsefulla kärnvärderingar och 

mission. Exempel på sådana företag är till exempel elbil och solpaneltillverkaren Tesla 

Motors, som anger sin mission till att ”accelerera världens övergång till förnybar energi” 
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(Tesla 2022), eller tillverkaren av utomhusklädsel Patagonia, som är även känd för sin 

aktivism i frågor som berör hållbar utveckling, som anger sin mission att bland annat 

”använda affärsverksamhet för att skydda naturen” (Patagonia 2022). Urde (2003) 

utvidgar konceptet med att dela in organisatoriska värderingar i interna och externa 

värden, som består av varumärkesidentitet, organisatorisk identitet och 

konsumenttillsatt värde (eng. consumer-added value). Urde (2003) argumenterar även, 

att det inte är möjligt för ett etablerat varumärke att byta sina kärnvärderingar för att 

anpassa till en marknad som företaget strävar att utvidga verksamheten till. Ett sådant 

påstående, menar han, är endast ”tomma ord”. Detta stöder fynderna av Quester et al. 

(2006) i kontexten av extremsporter, där varumärken som är etablerade inom en annan 

marknad och försöker ta sig in på en annan nisch inom extremsporter upplevs oäkta och 

saknar trovärdighet för den nischen. Detta kan delvis förklaras av extremsportares 

attityd att kulturellt och värdemässigt differentiera sig från allmänheten (Raggiotto et al. 

2019) och kan uppleva, att företag som inte har ursprung i dessa sporter är där endast 

för monetära vinster och inte av äkta intresse för sporten. 

3.3 Varumärkestrovärdighet 

Utöver att starka varumärken kan anses som den sammansatta styrkan av de enskilda 

faktorerna i Jones (2005) daisyhjul-modell (se föregående kapitel), kan det även 

inspekteras utgående från nivån av trovärdighet som varumärket besitter hos 

konsumenter eller inom en specifik nisch. Fastän koncepten har mycket gemensamma 

dimensioner, är trovärdighet i detta sammanhang en mer subjektiv uppfattning av 

varumärket bland konsumenter. NE Nationalencyklopedins uppslagsverk definierar 

trovärdig som något ”som förtjänar tilltro” (NE 2022), vilket är starkt synonymt med 

ordet pålitlighet. Dock är trovärdighet ett mer omfattande begrepp, för vilket svenskan 

saknar specificerande definitioner. En aspekt som denna undersökning anser som en del 

av trovärdighet är det som till exempel i engelskan beskrivs med begreppet street 

credibility (gatutrovärdighet). Begreppet syftar till kvaliteter som ökar ens godtagbarhet 

hos en viss konsumentgrupp genom bland annat gemensamma intressen, åsikter eller 

kultur (Cambridge University Press 2022). Vanligtvis syftas med begreppet till acceptans 

bland urbana ungdomsgrupper, men används även i andra sammanhang.  

Ett ytterligare sätt att definiera vad som anses med trovärdighet i undersökningen är 

med hjälp av antika Greklands retorik. Trovärdighet kan anses behålla likheter med 

retoriken, där trovärdiga varumärken är starka i alla delar av den så kallade retoriska 

triangeln: ethos, pathos och logos. Ethos behandlar budskapsförmedlarens förtroende 



23 
  

och auktoritet. Pathos i sin tur handlar om emotionell effekt, det vill säga förmågan att 

frambringa känslor. Logos däremot fokuserar på logik och förnuft, med andra ord 

rationella och kvantifierbara aspekter (Eriksson 2022). Enligt detta tankesätt skulle ett 

trovärdigt varumärke till exempel anses behålla en hög status och expertis inom given 

marknad (ethos), besitta starka känslomässiga associationer till underliggande 

konsumentkulturen bland konsumenter (pathos) och tillverka produkter med en 

funktionell fördel jämfört med konkurrensen (logos). Med retoriska synsättet kan även 

begreppet pålitlighet kategoriseras som en aspekt inom logos, till exempel att företagets 

produkter är pålitliga på grund av strikta kvalitetkontrollsprocesser. 

Liknande betydelse avses med trovärdighet inom akademisk litteratur, ofta med fokus 

på budskapets tillförlitlighet och budskapsförmedlarens expertis. Engelskspråkig 

litteratur inom ämnet är en aning förvirrande översatta till svenska, eftersom begreppen 

credibility och trustworthyness framkommer som skilda begrepp, vilka båda översätts 

till ”trovärdighet” på svenska. Därmed är det värt att nämna att med ”trovärdighet” i 

denna avhandling syftas till engelskans credibility. 

Hovland, Janis och Kelley (1953) introducerade Source Credibility -modellen som 

vanligen används som utgångspunkt i studier om trovärdighet. Modellen anser expertise 

(expertis) och trustworthyness (tillförlitlighet eller validitet) som de två centrala 

faktorerna för uppfattad trovärdighet (Chin et al. 2020). McGuire (1985) tillsatte source 

attractiveness (attraktivitet) som en tredje påverkande faktor i modellen (Chin et al. 

2020), i och med att modellen vanligen används för att redogöra trovärdighet och 

påverkan av olika promotorer för företag. Attraktivitet kan tillämpas även vid 

bedömning av varumärkens trovärdighet, men när det gäller varor och produkter är 

uppfattad attraktivitet ytterst subjektivt, och fokuseras av den orsaken inte på i denna 

undersökning. Däremot utvärderas i empiriska undersökningen hur uppfattad expertis 

och tillförlitlighet inom extremsporter påverkar trovärdigheten av varumärken.  

3.4 Konsumentbeteende – varför väljs ett varumärke över ett annat? 

Hur konsumenter väljer varumärken är ett brett ämnesområde som inte kan fullständigt 

omfattas i en undersökning, för att inte nämna i ett avsnitt. Även avgränsat till 

extremsporter är detta ett brett område med hänsyn till exempelvis Quester, Beverland 

och Farrelly (2006) fynd om skillnader i konsumtionsbeteende mellan olika typer av 

utövare. Donnelly (2006) anmärker ytterligare, att akademisk undersökning inom 

området fokuserar endast på de mest engagerade och insatta utövare, så kallade 
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kärnmedlemmar. Dessa undersökningar generaliserar ofta bristfälligt resultaten att 

representera hela spektrumet av utövare, fastän de konsumenter som inte anses stenhårt 

tillägnade till extremsportens livssyn är uteslutna ur studierna. Oavsett dessa 

utmaningar om generalisering, diskuteras i detta kapitel vissa koncept som allmänt 

anses påverka hur varumärken upplevs av konsumenter, samt hur dessa vidare påverkar 

konsumtionsval. 

Guadagni och Little (2008) publicerade år 1983 den relativt brett adapterade 

multinominella logit modellen (eng. multinominal logit model), som mäter 

sannolikheten att konsumenter väljer ett odifferentierat märke över ett annat. Trots 

modellens förmåga att relativt noggrant förutspå val bland svagt differentierade 

varumärken, berättar den inte vilka faktorer som påverkar val av utvecklade varumärken 

(branded products). Även andra teoretiska modeller har föreslagits inom akademiska 

litteraturen, men tills vidare förklarar dessa modeller endast delområden inom ämnet 

eller är generella och tar inte alla aspekter till hänsyn. När varumärken betraktas i 

konsumentbeteende, blir flera teoretiska modeller inom ämnesområdet problematiska 

på grund av deras tendens att generalisera och kvantifiera variabler, medan 

konsumenters associationer till varumärken kräver oftare kvalitativ undersökning. I 

följande underkapitlen diskuteras skilt för sig de faktorer som anses skapa starka 

varumärken och påverka konsumenters val.  

3.4.1 Varumärkesmedvetenhet och -associationer 

Mycket av den akademiska litteraturen fokuserar på varumärkesuppfattningar ur 

synvinkeln att känneteckna faktorer som påverkar konsumenters associationer och 

minnesbilder av varumärken. Sådana faktorer är bland annat varumärkesassociationer, 

varumärkesprofil (eng. brand image), attityd mot och relation till varumärket, 

varumärkespersonalitet samt personliga och gemensamma erfarenheter (Keller 2003; 

Chang, P. & Chieng, M. 2006). Begreppen identifierar aspekter som påverkar 

konsumenters medvetna och/eller känslobaserade val av varumärke. Dessa kognitiva 

och affektiva beslutsprocesser, samt forskning i dem, lägger stark focus på hur ett 

varumärke upplevs av konsumenter, samt vilka faktorer och kontexten som bidrar till 

dessa upplevelser. Viktiga aspekter är bland annat medvetenhet om ett varumärke, om 

konsumenter har hört om märket tidigare och i vilken kontext, vad konsumenter tänker 

på när de ser eller hör varumärket, samt hur bra varumärket står ut bland konkurrensen. 

Förutom detta påverkar konsumenters associationer med produktkategorin valet av 

varumärke (Keller 1993). Till exempel vid köp av bilar, lägger konsumenten hänsyn till 
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märket som oftast har en viss symbolism inom samhället, men valet kan även påverkas 

av kundens tidigare erfarenheter med bilmärket. Förutom detta, kan en påverkande 

faktor vara vilket bilmärke kunden tänker på, när den tänker på att köra bil i allmänhet. 

Starka och etablerade varumärken har ofta breda och djupgående associationsnätverk 

bestående av diverse påverkande aspekter, vilka diskuteras i påföljande kapitlen. 

3.4.2 Identitet 

Varumärken fungerar som symboler för specifika syften som konsumenter identifierar 

med, och medel för konsumenter att uttrycka sin självbild (Fischer et al. 2010). 

Undersökning inom konsumentpsykologi har hittat att konsumenter upplever positiva 

associationer med varumärken som reflekterar deras självuppfattning och identitet 

(Escalas & Bettman 2005). Framgångsrika varumärken satsar på att skapa en stark 

varumärkesidentitet som resonerar med konsumenter, antingen genom direkt relation 

till konsumentens självuppfattning, eller en identitet som konsumenten önskar uppnå 

(Pathare 2018).  

3.4.3 Social identitet 

Social identitet är en teori inom psykologi som betraktar hur jämlika och sociala grupper 

påverkar och skapar konsumenters identitet, samt hur denna identitet är kopplad till 

konsumenters sociala omständigheter (Tajfel 1979). Social identitet är relevant även för 

marknadsföring, eftersom det förklarar hur konsumentgruppers konsumtion påverkar 

individens konsumtion Pathare (2018). Teorin medför, att konsumenter strävar efter att 

motsvara sin konsumtion och socialt status till det av närkretsen (Martin u.å), vilket även 

verbaliseras väl av engelska idiomen ”keeping up with the Joneses”. I exemplet av köp av 

bil, skulle social identitet innebära att konsumentens val av bilmärke påverkas av vilket 

märke hens grannar kör. Bilmärket som konsumenten väljer bör åtminstone vara jämlik 

i socialt status till det av bilmärken som körs av konsumentens närkrets. Liknandevis, en 

studie visade att största faktorn som bidrog till konsumenters sannolikhet att installera 

solpaneler i sina hus var hur vanliga solpaneler är inom konsumentens grannskap 

(Graziano & Gillingham 2015). Social identitet anser även, att konsumtion av liknande 

produkter medbär samhörighet till andra konsumenter med liknande eller samma 

produkt. Till exempel Quester et al. (2006) identifierar, hur nybörjare och före detta 

surfare väljer varumärken som är starkt associerade med surfing för att uttrycka sin 

identifiering till den konsumentgruppen.  
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3.4.4 Marknadsdominans 

I vissa fall kan ett varumärke vara så starkt etablerad och äga en så stor marknadsandel, 

att varumärket blir en synonym till själva produkten (Harrell 2014). Sådan 

marknadsdominans kan vara en följd av marknadsskapande, vilket inom 

affärsutveckling är känt som Blue Ocean Strategy (Kim et al. 2005) eller 

marknadsformning (Nenonen et al. 2019). Dessa strategier innebär att organisationer 

via innovation skapar nya eller omformar existerande marknader och därmed 

(temporärt) eliminerar konkurrensen. Välkända exempel är bland annat 

kontorsmaterialtillverkaren Xerox, vars varumärke användes länge synonymt till 

fotokopiering och kopieringsmaskiner över lag (Harrell 2014), eller action-

kameratillverkaren GoPro, som med sin introduktion skapade en fullständigt ny nisch 

för kameror (Foster 2018) och namnet ”GoPro” används idag ofta som beskrivning av 

hjälmmonterade kameror. Dessa varumärken har starka associationer med 

produktkategorin. Med andra ord tänker konsumenter på dessa varumärken i kontexten 

av produktkategorin, vilket upprätthåller en stark konkurrensfördel även efter att 

konkurrerande företag kommer in på marknaden.  

3.4.5 Geografi och ursprung 

Varumärken vars ursprungsland har gott rykte inom produktkategorin har visats ha en 

positiv effekt på varumärken och deras uppfattad kvalitet, till exempel tyska bilar (Gerke 

et al. 2014; Knight 1999). Även förbindelser med geografiska ställen som har starka 

associationer till produkten har hittats påverka positivt varumärken inom specifika 

extremsportgrenar (Quester et al. 2006). Förutom detta påpekar till exempel studien av 

Knight (1999), att konsumenter föredrar inhemska produkter till importerade, ifall pris- 

och kvalitetsskillnaden inte är märkvärdig. Dock observerade studien att varumärkets 

bemärkelse kan överköra preferensen av inhemskhet, samt att stora skillnader mellan 

produktkategorier existerar.  

3.4.6 Pris 

Prisets påverkan på val av varumärke är ett brett ämnesområde med potential för 

forskning ur flera synvinklar undersökningar. Standardmodellen för utbud och 

efterfrågan visar att då priset stiger sjunker efterfrågan, och vice versa. Koefficienten 

med vilken efterfrågan sjunker eller stiger kallas för priselasticitet, vilken varierar mellan 

produkter och produktkategorier (Ross 2022). I verkligheten är marknaderna mycket 

mer komplicerade och efterfrågan påverkas av flera andra variabler än priset, bland 

Commented [PB3]: Skulle det vara skäll att också skriva om 
kvalitet? 
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annat varumärken. Varumärkens känslomässiga och symboliska betydelse komplicerar 

ytterligare förutsägbarheten av prisets effekt. En undersökning av Murthi & Rao (2012) 

studerar konsumenters prismedvetenhet och dess påverkan på val av varumärke. Med 

prismedvetenhet menas, att konsumenter inte är alltid medvetna om vad en produkt 

kostar eller borde kosta. Enligt författarna gör konsumenter i sådana situationer val av 

varumärke på basen av förväntningar vad produkten av ett visst varumärke kostar i 

förhållande till komplementprodukter av andra tillverkare. Undersökningen finner, att i 

medeltal 40–50% av köpbeslut görs på basen av konsumenters tidigare uppfattningar 

om ett varumärkes prisklass. Ett intresse för denna undersökning är hur pris uppfattas 

bland extremsportare, eftersom pris och kvalitet har ett uppenbart samband, och kvalitet 

i detta sammanhang kan även vara en fråga om säkerhet (mer om kvalitet i 

extremsporter diskuteras i kapitel 2.5).  

3.5 Nischvarumärken och adoptering av nya produkter 

Studier i hur nya produkter adopteras av konsumenter har utförts bland varierande 

marknader och produktkategorier. Dessa typer av studier utgår ofta från variationer av 

fem-stegs adapteringsprocessen enligt Kotler et al. (1998) eller Gatignon och Robertson 

(1991) modell för adoption av nya produkter. Av dessa är den förste mer allmänt känd 

och lärd inom marknadsföring. Denna fem-stegs process innebär de olika skeden som 

konsumenter går igenom när de tar till sig en ny produkt, vilka är:  

(1) Medvetenhet (används även uppmärksamhet) 

(2) Intresse 

(3) Utvärdering 

(4) Prövning 

(5) Adoptering 

Första (1) steget, produktmedvetenhet behandlar skedet där konsumenter blir medvetna 

om en produkts existens. I detta skede saknas ännu detaljerad information om 

produkten. I andra skedet (2) söks aktivt information om produkten, vilket leder till (3) 

utvärdering av den samlade informationen och övervägning av köpbeslut. I fjärde (4) 

steget prövar konsumenter produkten. Prövningsskedet innebär nödvändigtvis inte köp, 

utan kan även gå ut på en gratis provperiod eller liknande. Speciellt för högkostnadsvaror 
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kan möjlighet för prövning före köp öka sannolikheten för köpbeslut. I femte (5) och sista 

skedet blir produkten adopterad genom regelbunden konsumtion (iEduNote 2022).  

Modellen kan tillämpas även att beskriva hur konsumenter tar till sig nya varumärken (i 

kontrast till produkter), men vissa utmaningar med detta måste tas i beaktan. För det 

första kritiseras adopteringsmodeller för deras antagande eller förenklande av 

konsumenters övergång från produkt-prövning till adoption (Antil 1988). Första 

provköpet anses ofta felaktigt leda till adoptering, fastän det i verklighet kräver 

repeterade köp över en längre tid (Kim, Allaway & D´Souza 2020). För det andra kan 

även de aspekter som diskuterats i avhandlingens tidigare kapitlen, aspekter som 

påverkar konsumenters val av varumärken, ha en påverkande effekt i modellens 

tillämpning för varumärken. Modellens adaptering för varumärken kompliceras 

ytterligare, eftersom Kotler et al. (1998) tillägger modellen med följande 

produktegenskaper som påverkar smidigheten av adopteringsprocessen: 

(1) Relativ fördel, nivån av fördelaktighet i jämförelse med konkurrensen 

(2)  Kompatibilitet, hur bra produkten/varumärket passar kunders egna värden 

(3) Komplexitet, är produkten svår eller lätt att förstå och lära sig 

(4) Delbarhet, till vilken grad kan produkten prövas före köp 

Dessa aspekter beaktat blir modellen för hur nya varumärken adopteras väl komplext. I 

och med att ämnet berör främst underökningens bisyfte, används för enkelhetens skull 

Kotler et als. (1998) fem-stegs process som referenspunkt för hur nya varumärken 

adopteras. Inom modellens ramar ligger i undersökningens specifika intresse hur 

produktegenskaperna (1) och (2) påverkar uppfattad varumärkestrovärdighet och 

produktadoptering för utomstående varumärken inom extremsporter.  

Eftersom marknaden för extremsporter kan anses som specifika nischer, består även i 

intresse hur adoptering av utomstående varumärken går till inom nischmarknader. 

Finkle (2018) beskriver etablerade märken i sådana marknader som ”nischvarumärken”. 

Dessa varumärken är vanligtvis betydelsefulla för konsumenterna inom nischen, men 

okända och irrelevanta utanför nischen. Motsatsvis lyckas varumärken som dribblar 

inom flera olika marknader sällan att skapa betydelsefulla kundrelationer (Ibid). Jarvis 

och Goodman (2005) ger en delvis förklarande synvinkel till detta, med att skilja mellan 

nischvarumärken och så kallade change of pace -varumärken. Nischvarumärken 
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specialiserar sig inom en viss nisch och skapar konsumentvärde och -relationer inom den 

avgränsade nischen. Change of pace -märken i sin tur försöker penetrera olika 

nischmarknader, men har så att säga nosen i flera marknader samtidigt. Detta leder till 

att sådana varumärken har ingen tydligt definierad kundsegment eller fokusgrupp för 

sina produkter. Ytterligare utmaningar med att ta sig in på nischmarknader är för 

varumärken att uppfattas relevanta och intressanta inom den nya marknaden. Keller 

(2020) menar, att individualitet och relevans är centralt för varumärken för att fånga 

kunders uppmärksamhet. Varumärken bör kunna erbjuda ett värde till kunder som är 

unikt för det märket. Med relevans däremot syftas till hur meningsfullt är varumärket 

för potentiella kunder. För nya eller övergående varumärken blir det viktigt att fråga sig 

själva, vad kan de erbjuda som är unikt för deras produkt och inte är redan tillgängligt 

av etablerade företag inom given marknad? Givetvis finns det flera exempel på 

varumärken som framgångsrikt tagit sig in på nya marknader. Detta observeras i 

undersökningens bisyfte, med fokus på faktorer som ökar chanserna för nya varumärken 

att framgångsrikt övergå till extremsporter.  

3.6 Teorisammanfattning 

Denna avhandling studerar konsumenters varumärkesval och trovärdiga varumärkens 

uppkomst inom extremsporter med en avgränsning till klättringskulturen. Först 

redogörs generellt extremsporter och vad gör dessa sporter speciell som en 

marknadsnisch. Definitionen för extremsporter är inte entydig och kan variera enligt 

författare, och distinktionen mellan extremsporter och traditionella sporter är inte 

tydligt tvådelad. För denna avhandling definieras extremsporter som sporter som 

karaktäriseras ofta av underkulturella livssyn och ideologier som motstrider vanligt 

förekommande värderingar inom mer traditionella sporter. Dessutom innebär 

extremsporter tillit på säkerhetsutrustning av vilka bristfälligheter eller felanvändning 

kan leda till allvarliga skador (Pegram 2018). 

Extremsporter kopplas ofta starkt till utövares identitet och livsstil, och denna 

avhandling studerar varumärkens roll i denna konsumentgrupp. Marknadsnischen för 

extremsporter kan vara väldigt specifik och avvisande för parter som inte besitter 

trovärdighet och uppfattad autenticitet inom sporterna. Dock innehar extremsporter 

aspekter av spänning och äventyr som fångar intresset av dagens konsumenter och kan 

av den orsaken vara kommersiellt lukrativa för även utomstående varumärken. 
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För en omfattande referensram om varumärken i sportsammanhang diskuterades 

tidigare kunskap om sportmarknadsföring, hur starka varumärken skapas samt hur 

konsumenter väljer mellan varumärken. Sportmarknadsföring innebär i korthet att 

främja försäljning av produkter eller tjänster med hjälp av sporter (Marketing Schools 

2020). Varumärken i sin tur är mer komplicerade, eftersom de bygger på ett nätverk av 

intressenter och faktorer där varje aspekt bidrar till varumärkens grundkonstruktion och 

styrka inom sin etablerade nisch. En starkt påverkande faktor är, enligt Holt (2003), 

Urde (2003) och Sinek (2011), hur förenlig och betydelsefull organisationens mission 

och värdesättningar är med de underliggande synsätten av konsumenterna som 

organisationen vill nå. Detta skapar även en emotionell aspekt i hänsyn till hur 

konsumenterna relaterar till varumärkets budskap. Den emotionella aspekten har även 

påverkan i konsumenternas val av varumärken. Förutom de mer kognitiva 

beslutsprocesserna som övervägning av pris, kvalitet och nytta mellan olika tillverkare 

(Ross 2020; Guadagni & Little 2008) väljer konsumenter varumärken även baserat på 

bland annat hur varumärket uttrycker konsumentens identitet (Tajfel 1979). Utgående 

från den recenserade litteraturen skapas en tankebild hur varumärkestrovärdighet inom 

extremsporter byggs upp. Jones (2005) beskriver starka varumärken i daisyhjul-

modellen, där varumärkets styrka anses bestå av sammansatta styrkan av varumärkets 

intressenter. Utgående från den teoretiska referensramen, adapteras Jones (2005) 

modell i figur 3 för att beskriva dimensionerna av starka varumärken i extremsporter. 

Frågan som förblir obesvarad är, vilka implikationer de diskuterade koncepten har i 

sammanhanget av extremsportskulturer. Enligt den övervägande ideologin inom 

underkulturen ser anhängarna sig olika från genomsnittskonsumenten och mindre 

påverkad av kommersiella processer (Donnelly 2006). Samtidigt observeras en ökad 

kommersialisering och mainstreaming av dessa sporter, vilket tyder på att ideologin 

förmodligen inte stämmer med verkligheten längre. I följande kapitel diskuteras 

undersökningens metodologi för hur dessa frågor strävas att besvaras i den empiriska 

undersökningen.  
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Figur 3 Teoretiska trovärdighetsdimensionerna 

 

Illustrerad med Miro Mind Map. Inspirerad av Jones (2005) 
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4 METODIK OCH GENOMFÖRANDE AV DEN EMPIRISKA 
UNDERSÖKNINGEN 

Detta kapitel diskuterar metodvalen för undersökningen samt presenterar 

undersökningens genomförande praktiken. Den empiriska undersökningen använder 

sig av semi-strukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats för att 

besvara forskningsfrågorna. I följande underkapitlen argumenteras för valet av dessa 

forskningsstrategier i samband med diskussion av alternativa akademiska 

forskningsmetoder. 

4.1 Forskningsansats 

Denna undersökning grundar sig på genomgång av tidigare akademiska undersökningar 

och existerande teori inom ämnesområdet, samt strävar att identifiera mönster i tidigare 

observationer. Undersökning som bygger på en referensram av tidigare undersökning 

och förhandsbestämda teorier, där teorin bekräftas, förkastas eller omformas enligt 

anskaffade data kallas deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell 2017). Deduktiv 

undersökning har dock vissa brister, av vilka de främsta argument mot deduktiv 

undersökning är att de tenderar att komma till förtida slutsatser (Bryman 1988) 

och/eller begränsa undersökningens iakttagelser av relevanta faktorer som inte 

framkommer starkt i den existerande teorin (Yin & Retzlaff 2013). För att undvika denna 

felaktighet, kan en induktiv ansats integreras i undersökningen, även om den 

huvudsakligen inleder från tidigare teori (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). En 

induktiv undersökning är motsatsen till den deduktiva ansatsen, och detta perspektiv 

avgår från att först samla in data och sedan skapa teori på basen av empiriska datan 

(Ketokivi & Choi 2014).  

Abduktiv ansats är en forskningsmetod där deduktiva och induktiva strategier 

kompletterar varandra. Med abduktion kan forskare undvika begränsningar som 

medförs av förhandsbestämda antaganden för datainsamlingen som deduktiv forskning 

ofta kritiseras av. Samtidigt tillåter abduktion forskaren att stöda datainsamlings och -

analyseringsprocessen med tidigare kunskap om ämnet. Därmed kan begränsningar av 

deduktion och induktion undvikas med en abduktiv ansats (Bryman & Bell 2017).  

Ur den teoretiska referensramen i denna undersökning kan vissa mönster identifieras, 

till exempel extremsportares uppskattning om varumärkens värderingar som 

sammanhänger med konsumentkulturen och originalitet inom sporterna. Den 

existerande kunskapen är dock ofullständig för skapandet av fasta teorier och kräver 
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därmed utarbetande. Eftersom avhandlingen strävar att öka förståelsen hur 

varumärkens trovärdighet uppstår inom extremsporter, det vill säga utveckla den 

existerande teorin, följer undersökningen en abduktiv forskningsansats där en 

kombination av deduktiv och induktiv ansats används. Enligt Ketokivi & Choi (2014) 

liknar en abduktiv ansats den deduktiva logiken i att undersökningen baserar sig på 

allmän teori. Men om ämnet till exempel inte är tillräckligt väl och omfattande känt, kan 

empirisk undersökning användas för att vidareutveckla den kontextuella teorin, i stället 

för att söka att bekräfta eller förkasta den. Fastän den empiriska undersökningen stöder 

sig på generell tidigare kunskap, är den centrala skillnaden mellan deduktiv och abduktiv 

ansats i detta fall att de empiriska upptäckterna inte är förutsedda, utan antar en mer 

induktiv närmande (Ibid). Den empiriska delen i denna undersökning fokuserar på att 

öka kunskapen om ämnet utöver den teoretiska ramen och möjligen hitta aspekter som 

inte kommit fram i genomgången av tidigare litteratur. Undersökningen är på så vis inte 

begränsad av endast de aspekter som har framkommit i teoretiska delen, men stöder sig 

på den i utformandet av forskningsstrategin och i resultatdiskussionen.  

Tidigare forskningar i extremsportskulturer har fokuserat främst på kärnmedlemmar 

inom sporten, men bristfällig kunskap om till exempel hur mindre aktiva medlemmars 

(vilka har ökat under senaste åren) preferenser påverkar helheten (Donnelly 2006) i hur 

varumärken etablerar sig inom extremsporter. Därmed saknas en viss generaliserbarhet 

i förklaringen hur varumärken uppfattas i extremsporter på basen av tidigare kunskap, 

och av denna orsak krävs även en induktiv ansats för denna empiriska forskning. I och 

med detta har abduktion valts som tillvägagångssätt för undersökningen.  

4.2 Forskningsmetodik 

Företagsekonomisk forskningsmetodik delas i två huvudgrupper; kvalitativa och 

kvantitativa forskningar (Bryman & Bell 2017). Den generella distinktionen mellan dessa 

är att kvalitativ forskning går ut på beskrivande av känslor och upplevelser, medan 

kvantitativa studier handlar om att mäta och beskriva något med hjälp av siffror. Ett 

annat sätt att beskriva det är att kvalitativ undersökning används för att söka frågor om 

vad, hur eller varför något sker, medan kvantitativ metodik ställer frågor som hur 

mycket, hur många eller hur ofta (Yilmaz 2013). 

Kvantitativa undersökningar studerar fenomen med hjälp av numerisk data, som 

utnyttjar statistik och matematiska analyseringsmetoder för att göra förnuft och skapa 

slutsatser ur insamlad data (Yilmaz 2013). Fördelen med kvantitativ forskning är 
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skalbarheten, vilket möjliggör observationer av ett stort urval och generalisering av 

testresultaten på stora populationer (Patton 2015). Nackdelen med denna typ av 

forskningsmetod är dess krav av förhandsbestämda, standardiserade svar baserade på 

tidigare kunskap, vilket inte tar i beaktande individuella och personliga erfarenheter och 

utesluter respondenters möjlighet att svara med egna ord (Yilmaz 2013). 

Kvalitativa studier utreder fenomen som beskrivs med ord, till exempel upplevelser och 

känslor (Saunders et al 2009; Ketokivi & Choi 2014). Yilmaz (2013) beskriver kvalitativ 

forskning som en forskningsstrategi som tolkar människor och sociala fenomen i deras 

naturliga omgivning. Kvalitativ forskning utreder processer och sammanhang i 

fenomenet som forskas, med målsättningen att beskriva undersökningsämnet via 

intressenternas egna erfarenheter och beskrivningar. Detta ger en djupgående 

beskrivning och förståelse i fenomenet från de involverade parternas perspektiv. Den här 

typen av forskningsmetod möjliggör studier av ”betydelsen som människor lägger till 

sina upplevelser av deras omgivning” (Ibid). Detta kopplas till bland annat 

varumärkesassociationer, hur konsumenter ger värde till varumärken genom upplevd 

relaterbarhet, som diskuteras i kapitel 3.2 och 3.3.  

Forskningsmetodiken behöver inte nödvändigtvis vara endera kvalitativ eller 

kvantitativ, utan även blandade former av dessa används. I sådana undersökningar 

insamlas både kvantitativ och kvalitativ data, vilka analyseras med associerade metoder 

för varsin typ av data. Fördelen med blandade metoder kan vara nyttiga till exempel när 

olika forskningsfrågor inom en undersökning kräver olika metoder (Saunders et al. 

2009). Blandade metoder kan även användas för att utvärdera validiteten av 

undersökningens resultat. Till exempel kan kvalitativ utredning användas för att stöda 

konstruktionen av en kvantitativ undersökning, som försäkrar att de standardiserade 

svaren och frågorna i kvantitativa förfrågningen behandlar de relevanta frågorna 

(Tashakkori & Teddlie 2003).  

Denna undersökning söker svar till frågor om hur varumärken blir starka och trovärdiga 

inom extremsporter samt hur uppfattas och diskuteras varumärken i den kontextuella 

konsumentkulturen. För detta anses upplevelser och egna beskrivningar av de 

involverade personerna bäst beskriva det som forskningen söker svar på. Därför har en 

kvalitativ studie valts för genomförandet av den empiriska studien. Eftersom 

forskningsfrågorna i denna undersökning inte kräver undersökning av kvantitativ 

karaktär för att tillfredsställa forskningssyftet, anses blandade metoder inte relevant för 

undersökningen. 
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4.3 Intervjuer 

Intervjuer kan vara formella och standardiserade, ostrukturerade och informella eller 

allting där emellan. På basen av detta kategoriseras intervjuer som antingen 

strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade. Strukturerade intervjuer 

används vanligen för insamling av kvantitativ data, där svaren är korta och 

standardiserade, ofta i form av flervalsfrågor (Saunders et al. 2009). Semi-strukturerade 

intervjuer refereras även som kvalitativa intervjuer (King 2004). Sådana intervjuer 

använder sig av förhandsbestämda frågor och teman, men i stället för standardiserade 

svar strävas efter förklarande svar genom öppna frågor. Intervjuguiden i semi-

strukturerade intervjuer kan även anpassas enligt respondentens svar eller kontextuella 

omgivningen av intervjun, det vill säga forskaren kan vid behov ställa tilläggsfrågor och 

frågorna behöver inte vara ord-för-ord samma i alla intervjuer som utförs för studien 

(Saunders et al. 2009). Den tredje kategorin, ostrukturerade intervjuer, är informella 

intervjuer som liknar mest en interpersonlig konversation, som till exempel en podcast. 

Denna konversation styrs för det mesta av informanten, där intervjuaren har endast 

specifika teman som ska behandlas (Ibid). 

Valet av datainsamlingsmetod styrs av och beror på forskningssyftet (Eriksson & 

Kovalainen 2008). När objektivet är att utforska och beskriva ett komplext ämne, vilket 

ofta är fallet i sociala och känslobaserade situationer, används vanligen kvalitativa 

intervjuer (Cooper & Schindler 2008). Detta eftersom semi-och ostrukturerade 

intervjuer har förmågan att avslöja personliga motivationer, attityder och känslor 

(Malhotra 2010). Saunders et al. (2009) samt Malhotra (2010) stöder detta med att 

konstatera, att kvalitativa intervjuer krävs vanligen när syftet är att förstå åsikter och 

attityder som styr konsumenters beslutsprocesser. Eftersom detta är i enlighet med 

denna avhandlings syfte, har semi-strukturerade intervjuer valts som 

datainsamlingsmetod.  

För semi-strukturerade intervjuer används vanligen intervjuguider. Intervjuguider för 

semi-strukturerade intervjuer består av frågor som är formulerade på förhand innan 

intervjun tar plats, samt frågorna är ofta indelade i forskningsämnets olika 

temaområden. Intervjuguiden är ett verktyg som försäkrar att datainsamlingen berör de 

nödvändiga teman som undersökningen handlar om (Patton 2015). Intervjun för denna 

undersökning använder öppna frågor, vilka uppmuntrar respondenterna att ge svar med 

egna ord och gå djupt in i ämnet som studeras. Dessutom är en del av frågorna mer 

knepiga att svara direkt och enkelt, vilket strävar att respondenterna funderar över deras 
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erfarenheter. Till exempel kan köpbeslut vara tillfällen där konsumenten inte alltid 

tänker på varför man väljer ett varumärke över ett annat, men vid noggrannare tanke 

finns de faktorer som påverkar beslutet. Dessa faktorer är av specifikt intresse för 

undersökningen och vilka som ger insikter till forskningsfrågorna. Ofta räcker 

formuleringen av frågorna inte till att få den information man söker av respondenterna, 

utan det förblir även intervjuarens uppgift att skapa en stämning som uppmuntrar 

respondenten att svara på ett omfattande och djupgående sätt (Saunders et al. 2009).  

För denna undersökning används en intervjuguide där frågorna är indelade i teman 

enligt följande: 

(1) Grundläggande frågor och individuella preferenser 

(2) Varumärkesassociationer 

(3) Varumärkens status och trovärdighet inom extremsporter 

(4) Kvalitet och pris 

(5) Varumärken i den sociala kontexten av klättring/extremsporter (internt och externt 

identitetsuttryckande) 

(6) Utomstående och cross-over varumärken 

4.3.1 Gruppintervju 

Utöver individuella intervjuer användes en gruppintervju för datainsamling. Syftet med 

gruppintervjun var att initiera diskussion och observera hur undersökningsämnet 

diskuteras mellan extremsportare. Gruppintervjuer möjliggör observation av varierande 

synpunkter i en intervju, där olika deltagare framför sina tankar om ett givet ämne. En 

stor fördel med gruppintervjuer är att de tillåter forskaren att höra respondenternas 

reflektioner och utvärderingar över varandras synpunkter (Saunders et al. 2009). Detta 

hjälper forskaren att både undersöka olika koncept (Ibid), samt att minska oönskad 

påverkan av intervjuareffekt, eftersom interaktion sker mycket emellan respondenter. 

Eftersom undersökningen studerar bland annat hur varumärken uppfattas bland 

extremsportare, ansågs en gruppdiskussion gynnsam för undersökningen.  

Gruppintervju ansågs nyttig för studien även utgående från lärdom av pilotintervjun. 

Vissa frågor i intervjuguiden var avsedda att kräva djupare funderingar av 

respondenterna. För omfattande respons krävdes ofta, för dessa frågor i synnerhet, 

specificering, fortsättningsfrågor eller input av intervjuaren (i form av till exempel ”vad 

anser du om det ur den här synvinkeln?”). Detta innebär risken att responsen blir 
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påverkade av intervjuaren, till exempel att respondenten svarar som de tror att de 

förväntas svara. Därmed valdes en gruppintervju att inkluderas i datainsamlingen, där 

input från intervjuaren är minimerad.  

Gruppintervjuer har även vissa nackdelar som bör tas i beaktan. Liknandevis som 

individuella intervjuer, kan gruppintervjuer vara strukturerade, ostrukturerade eller 

mellanformer av dessa, men gruppintervjuer som inte är starkt strukturerade tenderar 

att vara mer fritt löpande och diskussionsuppväckande (Zikmund 2000). Enligt Stokes 

och Bergin (2006) leder det ofta till att gruppintervjuer tenderar att beröra de väsentliga 

koncepten, men omfattar inte detaljer och djupgående insikter i de diskuterade ämnen 

lika effektivt som individuella intervjuer. Ytterligare kan respondenterna och hur 

diskussionen spelar ut sig påverkas av gruppdynamiken, till exempel hierarki inom 

gruppen. Detta kan observeras ifall till exempel vissa respondenter inte initierar 

diskussionen, eller avstår från att framföra motstridande åsikter. Alternativt kan vissa 

deltagare bemöda sig för att kontrollera diskussionen. Utöver att ställa frågor, förblir 

intervjuarens uppgift att observera gruppdynamiken och identifiera om sådana situationer 

uppstår, samt styra diskussionen följaktligen så att alla respondenter inkluderas (Saunders 

et al. 2009). I och med att både grupp- och personliga intervjuer har sina för- och 

nackdelar, anses de komplementära varandra i datainsamlingen för denna undersökning.  

4.4 Urval av informanter 

Inom kvalitativa studier är urvalet av respondenter liten jämfört med kvantitativa 

studier. Kvantitativa studier använder stora, oftast slumpmässigt valda sampel av 

informanter, eftersom målet för kvantitativa studier är en statistisk signifikans i 

mängden respons i förhållande till populationen (Patton 2015). I kvalitativa forskningar 

är målet däremot en mer djupgående undersökning av ett mindre urval. Detta möjliggör 

ett mera målmedvetet urval, där forskaren kan strategiskt välja informanterna utgående 

från den kontextuella teorin. Ändamålet med sådana urval är att varje informant är 

sannolika att bidra till att utveckling eller verifiering av den teoretiska referensramen 

(Eisenhardt 1989). 

Eftersom denna undersökning antar en kvalitativ ansats med målet är att förstå 

personliga uppfattningar och erfarenheter, används målmedveten urval av informanter. 

För syftet att utvidga den teorin som använts i undersökningen väljs även informanter 

som är utövare av bergsklättring men inte har långtida erfarenheter i extremsporter, 
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vilka kan anses representera det som Quester et al. (2006) kallar för ”periferi-

medlemmar”. Förutom detta väljs respondenter som både aktivt deltar i 

klättringsaktiviteter samt lever en livsstil som starkt kännetecknas av 

extremsportskulturen i ramen av bergsklättring. På grund av likheter mellan de 

underliggande kulturer och tankesätt bland extremsporter som diskuterats i kapitel 2, 

gjordes erfarenhetsuppdelningen enligt erfarenhet i vilka som helst extremsporter (även 

argumenterat i kapitel 1.3). Detta resulterade i en fördelning på tre informanter med 0–

3 års erfarenhet, tre med 4–9 års erfarenhet och två kategoriserades i 10+ års erfarenhet, 

även om verkliga erfarenheten i extremsporter för dessa två informanter var närmare 20 

år. Som förväntat, framkom bland informanterna även deltagande och erfarenhet i andra 

extremsporter, bland annat skate- och snowboardåkning, parkour och 

fallskärmshoppning. Klättringsdiscipliner som utövades av informanterna var 

isklättring, lead-klättring (traditional), samt utomhus sport-klättring och bouldering.  

Vid den strategiska urvalsprocessen framträdde en utmaning gällande respondenternas 

modersmål. På grund av den kvalitativa karaktären av undersökningen är det önskvärt 

att respondenterna kan svara med sitt modersmål, eftersom det underlättar beskrivning 

av komplicerade och svårförklarade begrepp och koncept, för att inte nämna uppfattning 

av frågorna. Begränsning av respondenterna till ett språk skulle dock ha betydligt 

avgränsat möjliga respondenter och urvalet skulle ha blivit en aning mer slumpmässigt 

och beroende på vem man får tag på, med andra ord ett icke-önskvärt 

bekvämlighetsurval. Därmed valdes att användas två språk (finska och svenska) i 

intervjuerna enligt respondenternas föredragna språk, trots medvetenhet om att detta 

betydligt komplicerar analysprocessen. Valet att använda två språk i intervjuerna gjordes 

även på den basen att jag som författare talar och skriver båda språken på 

modersmålsnivå, har arbetat med översättningar och tagit kurs i översättning mellan 

dessa språk på universitetsnivå, och kan därmed anses behålla tillräckliga kunskaper i 

att känna igen utmaningar som till exempel nyansskillnader i översättningar kan 

medföra, exempelvis kan frågor uppfattas olika beroende på det ställda språket. För att 

kompensera detta krävdes även kunskap i att känna igen ur responsen hur informanten 

har uppfattat frågan och vid behov klargöra missuppfattningar, utan att påverka 

informanten och hens svar. Som förebyggning av dessa utmaningar analyserades och 

formulerades intervjuguiden noggrant före intervjuerna för att minimera 

nyansskillnader och eliminera möjliga fallgropar av uppfattningsskillnader. Från det 

slutliga urvalet av respondenter var tre svenskspråkiga och fem finskspråkiga. För 

gruppintervjun valdes dock av uppenbara skäl informanter med gemensamt språk. 
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4.5 Analysmetod 

Som analysmetod för undersökningsdata användes tematisk och komparativ analys. 

Objektivet med tematisk analys, liksom namnet antyder, är att identifiera och organisera 

förekommande teman och mönster i datamaterialet (Braun & Clarke 2006). Tematisk 

analys används vanligen i kvalitativa undersökningar där undersökningsfrågorna och 

responsen är tolkningsbara (Saunders et al. 2016). Eftersom datamaterialet i denna 

undersökning är tvåspråkigt är tematisk analys lämplig. Tematisk analys möjliggör 

kategorisering av datamaterialet i teman oavsett språket med vilka diverse koncept 

förklaras med. Till exempel enhälliga åsikter som i datan framkommer på olika språk 

kan klassificeras i förhållande till de teman som undersökningen är intresserad över (vad 

är respondentens ställning gällande denna aspekt?). Ytterligare lämpar tematisk analys 

väl abduktiva undersökningar, eftersom det tillåter utnyttjande av teori i 

analysprocessen (Ibid). Detta möjliggör att preliminära teman i datan kan formuleras 

utgående från forskningsfrågorna och teori, utan att utesluta identifiering av teman och 

insikter som inte förväntas enligt den teoretiska referensramen. Enligt Braun och Clarke 

(2006) kan tematisk analys användas för att hitta oförväntade insikter samt utvisa 

skillnader och likheter bland respondenterna.  

I samband med tematisk analys används ofta även komparativ analys (Afroze 2010). 

Komparativ analys i kvalitativ undersökning handlar om att identifiera och jämföra 

skillnader mellan respondenterna (Indeed 2021). Jämförande analys användes i 

undersökningen för att identifiera när svaren inom en erfarenhetsgrupp liknar varandra 

men skiljer sig från det av andra grupperna. Efter den tematiska analyseringen jämfördes 

de uppstående teman sinsemellan, med vilket identifierades liknande svar för varsin 

erfarenhetsgrupp per givet tema.  

4.6 Dataskydd och forskningsetik 

Denna undersökning är genomförd enligt Hankens anvisningar för etisk forskning och 

följer GDPR lagstiftningen om datahantering. General Data Protection Regulation 

(GDPR) är en EU-lagstiftning införd år 2018 som ökar dataskydd av personlig 

information samt utökar individers rätt att kontrollera hantering av data som kopplas 

till dem (Tietosuoja 2022). Som en följd av GDPR-lagstiftningen har Hanken uppdaterat 

sin dataskyddspolitik, varmed forskning på Hanken kräver ifyllning av en 

datahanteringsblankett innan insamling av primärdata. Datahanteringsblanketten 

redogör vilken typ av data som samlas för undersökningen, samt var och hur länge data 

lagras (se LibGuides Hanken 2022). 
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Intervjuer kan ibland väcka obehag, ångest eller andra negativa känslor hos 

respondenterna, speciellt ifall intervjufrågorna är personliga eller behandlar känsliga 

ämnen. Även försummelse i datahantering kan potentiellt orsaka skada för deltagarna. 

Undersökningsdeltagarna bör när som helst kunna avbryta intervjuerna och efter behag 

avdra sitt samtycke för att delta i undersökningen. I sådant fall bör även all data som 

redan är insamlad av informanten raderas. Därtill bör deltagarna informeras om syftet 

med undersökningen och intervjufrågorna samt deltagarnas anonymitet respekteras 

genom hela undersökningsprocessen. Data som identifierar respondenterna ska 

behandlas med omsorg och lagras i separata filer (Bryman & Bell 2017; Saunders et al. 

2009). Vid lagring av undersökningsdata på molntjänster ska endast tjänster som är 

kvalificerade för datalagring i Hankens dataskyddspolitik användas. 

4.7 Datainsamlingens genomföring 

För den empiriska undersökningen genomfördes fem personliga intervjuer och en 

gruppintervju av tre informanter. Informanterna kontaktades via sociala medier, 

Whatsapp Messenger eller vid fysisk kontakt. Alla kontaktade deltagare ställde upp för 

intervjun, fastän två av respondenterna nåddes först efter 1–2 veckor efter första 

kontaktförsöket. Intervjuerna inplanerades enligt respondenternas tidtabeller, där 

sådana tider undveks då respondenterna skulle ha samtidigt varit sysselsatta med annat, 

direkt innan måltider eller andra stress- och distraktionsfaktorer skulle varit 

närvarande. Detta gjordes för att förbättra kvaliteten av data med att undvika rusade 

eller förenklade respons på grund av utomstående faktorer. Intervjuerna genomfördes 

mellan 20.6.2022 och 7.7.2022 via fysisk närvaro eller Microsoft Teams. Av de fysiska 

intervjuerna genomfördes de individuella hemma hos skribenten och gruppintervjun 

utomhus efter ett klättringstillfälle. Rådata från intervjuerna lagrades med inspelningar 

tillsammans med fältanteckningar som antecknades för hand. Nedanstående tabell 

specificerar intervjuernas genomföring.  

Tabell 1  Intervjuernas genomföring 
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Intervjuerna började med att tacka informanterna för deras tid och deltagande, samt 

presentation av informanternas rättigheter gällande dataskydd och reträtt av 

deltagande. Detta inkluderade information om empiriska datas lagring och användning, 

samt förfrågan om intervjuerna får bandas in. Alla respondenter gav samtycke för 

inspelning, vilket gjordes med Microsoft Teams inspelningsfunktion eller med 

telefoninspelare i fysiska intervjuerna. Utöver detta informerades respondenterna om 

undersökningens syfte, samt instruerades hur de ska gå till väga ifall de vill läsa den 

färdiga avhandlingen.   

Respondenten för pilotintervjun var en aktiv deltagare i klättring och andra 

extremsporter. På basen av pilotintervjun omformulerades vissa frågor till mer 

självförklarande, ordningsföljden av frågorna optimerades och vissa frågor noterades för 

framtida intervjuer att de kan kräva specificering eller uppmuntring till mer eftertänkta 

svar. Däremot ändrades inte innehållet av intervjuguiden märkvärdigt för påföljande 

intervjuer och därmed ansågs insikterna även ur pilotintervjun relevanta att inkluderas 

i den analyserade datan.  

Gruppintervjun bestod av tre jämlika respondenter som var bekanta med varandra från 

tidigare. Detta minskade påverkan av socialt tryck, där respondenter till exempel avstår 

från att uttala sin avvikande åsikt. En av respondenterna höll sig en aning från att vara 

den första att svara. Under intervjuns gång uppmuntrades även denna respondent att 

initiera diskussionen och framföra sina tankar. Inledningsvis gav respondenterna korta 

och enkla svar, medan diskussion mellan respondenterna var marginellt. 

Respondenterna uppmuntrades att berätta sina tankar detaljerat och att diskussion 

sinsemellan är välkommet. När intervjun fortskred lättades även stämningen och ledde 

till mer omfattande respons, där respondenterna även reflekterade över varandras svar. 

Till slut diskuterades respondenternas upplevelser av gruppintervjun off-record, bland 

annat hur deltagarna upplevde ämnet och själva intervjun, samt ifall de fick sagt sina 

åsikter eller hade ytterligare tankar som inte berördes i intervjufrågorna. Vid detta skede 

var deltagarna var nöjda, och tackades för sin tid och bidrag.  

4.8 Analysering av data 

Analysen av den empiriska datan började med att lyssna igenom inspelningarna av 

intervjuerna. Samtidigt transkriberades intervjuerna på ett Microsoft Word dokument 

med hjälp av dikteringsfunktionen, varefter transkriberingarna krävde väl mycket 

”rengöring”, eller data cleaning enligt Saunders et al. (2009), det vill säga korrigering av 
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funktionens ofullständiga uppfattning av inspelningarna. Inspelningarna lyssnades flera 

gånger igenom för att skapa en omfattande kunskap om vad respondenterna sagt. 

Samtidigt anmärktes intressanta citat och insikter som inte uppmärksammats under 

intervjuerna, samt initierades processen att hitta teman i den anhållna datan.  

I påföljande steg av analysen utformades fyra huvudteman utgående från teoretiska 

referensramen: (1) associationer, (2) trovärdighet, (3) varumärken och identitet och (4) 

utomstående varumärken. Hädanefter analyserades transkriberingarna och 

inspelningarna för varsin intervju individuellt, där ord och meningar som uttryckte 

åsikter, erfarenheter och uppfattningar om respektive tema placerades inom tillhörande 

kategori. Efter en genomgång av datamaterialet färgkodades liknande och 

sammanhängande åsikter. Därefter anmärktes frekvent framkommande, specificerande 

aspekter inom givet tema. Till exempel inom temat Associationer framkom flera 

benämningar av ”långtida varumärken”, ”media” och ”proffs”. Dessa ofta förekommande 

begrepp omorganiserades som skilda teman och sammankopplingen till ursprungstemat 

anmärktes. Därefter repeterades genomgång av datamaterial och kategorisering, denna 

gång med fokus på de nyformade teman. Processen repeterades en till gång, varefter 

ensamstående och respondentspecifika insikter markerades skilt.  

Tematiska analysen följdes av en komparativ analys, där erfarenhetsgrupperna 

jämfördes sinsemellan. Syftet med den komparativa analysen var att identifiera ifall 

liknande åsikter korrelerade med respondentens erfarenhet inom extremsporter. 

Processen var väl enkel och smidig, där sammanhängande respons, som färgkodats i 

tidigare skedet av analysen, organiserades enligt de tre kategorierna av respondenternas 

erfarenhet inom extremsporter (se tabell 1). Hädanefter jämfördes hur färgkoderna av 

de likartade synpunkterna satte sig inom de tre grupperna. Denna process avslöjade att 

vissa aspekter, åsikter och teman var typiska för specifika erfarenhetsgrupper. Dessa 

presenteras i detalj i kapitel 5.  

För att försäkra deltagarnas anonymitet och främja analyseringens objektivitet 

namngavs respondenterna med ett nummer enligt ordningsföljd av intervjuerna. I det 

datamaterialet lagrades inga personuppgifter, varken dokumenttitlarna eller i innehållet 

av dokumenten. Numerisk identifiering av respondenterna upplevdes bästa sättet att 

behålla objektivitet till datamaterialet, fastän påverkan förmodligen är marginell. På så 

vis sammankopplades data i analysprocessen till ett nummer, i stället för ett namn. Även 

om namnen vore utbytta, kan argumentet göras att människor har specifika 

associationer till de flesta namn, vilket kan på sätt eller annat påverka vad man tänker 
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på i samband med namnet. Nedanstående figur sammanfattar de essentiella stegen i 

analysprocessen.  

Figur 4 Analys av empiriska datamaterialet 
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5 EMPIRISKA STUDIENS RESULTAT 

Detta kapitel presenterar insikter och resultat erhållna av den empiriska 

undersökningen. Diskussion och tolkning kring resultaten följer i påföljande kapitel. Den 

centrala forskningsfrågan för denna avhandling var (1) hur varumärken erhåller 

trovärdighet inom extremsporter. Utöver huvudfrågan fokuserade den empiriska 

studien på två delfrågor om (2) hur uppfattas och diskuteras varumärken inom 

extremsporter och (3) vilka möjligheter utomstående varumärken har att skapa 

trovärdighet inom marknadsnischen. Första delen av detta kapitel presenterar 

undersökningsresultaten gällande varumärkens trovärdighet inom extremsporter. 

Andra delen av kapitlet fokuserar på hur nya varumärken adopteras av extremsportare 

och vad det innebär för utomstående varumärken.  

5.1 Trovärdighet  

Varumärkestrovärdighet befanns konstrueras av flera underliggande faktorer, av vilka 

de två märkvärdigaste var hög kvalitet och hur länge ett varumärke har opererat inom 

branschen. Mellan dessa kunde även observeras en interrelation och överlappning, där 

det ena ofta associerades med det andra. Till exempel kopplade Respondent 2 hög 

kvalitet till varumärken med ”lång tid och uppvisning”. Detta var ett vanligt 

förekommande tema i intervjuerna, där tid inom branschen ofta associerades med 

kunskap om tillverkning av hög kvalitet. Däremot ansågs varumärken i lägre prisklass 

med bemedlad kvalitet inte trovärdiga över huvud taget och undveks av alla 

respondenter. Skillnader mellan dessa två teman framkom i hur och vilka respondenter 

de påverkade, samt hur de sammankopplades med diverse andra aspekter. I följande 

underkapitlen presenteras de trovärdighetspåverkande faktorerna som framkom i 

undersökningen, samt ett sammanfattande kapitel där faktorerna och deras 

sammankoppling illustreras i figur 3. 

5.1.1 Kvalitet och pålitlighet 
 

Bland respondenterna gällde en enhällig åsikt om hur säkerhetsutrustning bör vara från 

ett känt och trovärdigt klättringsvarumärke. Däremot ansågs varumärket mindre viktigt 

i kläder, ryggsäckar eller andra tillbehörsprodukter. Kvalitet var den mest 

förekommande aspekten i diskussionerna kring trovärdighet, pålitlighet och 

konsumtionsval. Respondenterna var eniga om att i situationer där livet eller allvarlig 

fysisk skada är på spel och beroende på utrustningen, måste utrustningen kunna litas på. 

Hög kvalitet ansågs därmed som främsta kriteriet för ett trovärdigt varumärke.  
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Intressant ansågs kvalitet och varumärkestrovärdighet även specifikt för utrustning. Till 

exempel framkom Black Diamond bland de främst litade märken inom extremsporter 

över lag och var överlägsen för specifika produkter som karbiner och selen för klättrare. 

Däremot ansågs klättringsskor av ifrågavarande märke mindre trovärdiga och 

associerades närmast med nybörjare. Kvalitetsskillnader uppfattades finnas både mellan 

olika varumärken och mellan olika produkter från samma varumärke. För vissa specifika 

produkter betroddes varumärken som specialiserade sig i given produktklass, till 

exempel Mammut för säkerhetsrep eller LaSportiva för klättringsskor, medan diverse 

andra varumärken ansågs i dessa fall mindre trovärdiga.  

”Skillnader mellan olika tillverkare framkommer i hur hård användning de tål utan att börja se 
visuellt slitna ut” -R3 (egen översättnig) 

När respondenterna frågades hur de känner igen kvalitet, framkom en del variation 

bland svaren. Respondenterna som relativt nyligen börjat med bergsklättring och inte 

hade tidigare erfarenheter i andra extremsporter (respondenterna 1, 4 och 5) anlitade sig 

mest på vad de såg mer erfarna utövare använda. Respondenterna med mer erfarenhet 

svarade att de därtill reflekterar över egna erfarenheter och ibland egen undersökning 

om olika produkter och deras kvalitet. Indikationer av hög kvalitet ansågs (utöver ett 

känt varumärke) god funktionalitet och uthållighet i hårdhänt användning och krävande 

situationer. Utöver dessa associerades etablerade och långvariga märken inom given 

sport med hög kvalitet.  

”kyllä edukkaammat tuotteet rupee näyttämään aika käytetyiltä hyvin nopeesti” -R6 

 

5.1.2 Ursprung och tid inom branschen  

”Om ett stort utomstående varumärke köper ett litet klättringsmärke minskar trovärdigheten 
direkt” (egen övers.) -R4 

”Myki extremsporter så e ju ganska såde rough… o he går int o kom in me nå pjasas … no finns e 
nånting i hede att de ska vara äkta, o de ska vara trovärdigt“ –R7 

 

Ursprung i sporten uppskattades enigt bland respondenterna. Tillsammans med lång tid 

inom branschen associerades ursprung med expertis och kompetens av företaget. 

Spontant svarade mer erfarna respondenterna (2, 7 och 8) att ursprung i sporten var 

viktigt för dem. Dock, i fortsättningsfrågor och vidare diskussion framkom att 

respondenterna inte alltid var medvetna om ursprunget av varumärken de använde. 

Ursprung ansågs som en aspekt som gav trovärdighet och pålitlighet att varumärket har 
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kunskap om vad som krävs av utrustningen, att det håller en viss standard. Däremot 

ansågs det inte som en förutsättning för trovärdighet, om varumärket på andra sätt har 

etablerat sig som ett pålitligt och acceptabelt märke.  

Liknande svar utgavs även i gruppintervjun, där diskussion fördes kring universella 

sportvarumärket Adidas uppköp av klättrings- och terrängcykelskotillverkaren Five Ten, 

varefter skornas kvalitet och pålitlighet drastiskt minskade och märket (Five Ten) 

förlorade snabbt sin trovärdighet bland klättrare. Denna ökända företagsuppgörelse 

nämndes även i andra intervjuer, där konsensus bland respondenterna var att 

extremsporter är väldigt nischade sportgrenar med specificerade redskap, vilket kan vara 

utmanande för utomstående organisationer att förstå sig på. Ifall företag vill skära på 

kostnader bör de ha goda kunskaper om var och hur det kan göras.  

5.1.3 Associationer och varumärken som anlitas av andra utövare 

”Vaatteet menee tosi paljon brändäyksen perässä. Mutta jos mä ostan esim jotain lankaporttista 
sulkkaria niin sen toiminnallisuus on tärkeintä” -R6 

 

Informanterna med mindre erfarenhet menade, att de varumärken som används av 

jämlika utövare påverkar deras uppfattning om varumärkets trovärdighet. Däremot 

kunde ett mönster observeras i datamaterialet som antydde på en negativ korrelation 

mellan erfarenhet och påverkan av andra klättrares val av varumärken. I kvalitativa 

termer menar det att jämlikars anlitade varumärken hade mindre påverkan på 

trovärdighet desto mer erfarenhet i extremsporter informanten hade. ”Äldre” utövare 

tenderade att basera sina uppfattningar i ökande mängd på egna erfarenheter och 

preferenser. Skillnaden mellan utövarnas erfarenhet kom tydligast fram i att 

informanterna med lite erfarenhet såg jämlikas varumärken som en indikation av 

trovärdighet. Erfarna informanterna däremot upptog andras erfarenheter av diverse 

varumärken via diskussioner om positiva upplevelser, vilket påverkade deras 

uppfattning om varumärkets/produktens kvalitet. Specificeringsvis gällde detta mönster 

endast när det kommer till andra utövare i den vardagliga referensgruppen, och gällde 

inte ifall ”andra utövare” inkluderade professionella eller ikoniska sportare. 

De varumärken som används av professionella sportare kom vanligt upp i 

respondenternas funderingar över varför vissa varumärken anses mer trovärdiga eller 

väljs över andra. Proffsens val av varumärken gav varumärken trovärdighet för både 

nybörjare och mer erfarna klättrare. Däremot observerades även i detta skillnader för 

hur det påverkade uppfattningen om trovärdighet. För respondenterna inom 0–3 års 
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erfarenhet kopplades dessa varumärken mer direkt med trovärdighet, i och med att 

proffs uppenbarligen har kunskap om olika varumärken och litar på de märken de 

använder. För andra respondenterna kopplades denna aspekt mera med vilka 

varumärken är mest synliga i media, vilket påverkade deras varumärkesassociationer 

med sporten.  

För kläder som används inom sporten var varumärket generellt mindre viktigt bland alla 

respondenter. Detta ledde till att informanterna var lättare påverkade av bland annat 

marknadsföring av klädesprodukter. Uttalandevis menade respondenterna att klädsel 

väljs mycket enligt vilka varumärken de associerar med klättring och märken som starkt 

marknadsför sig inom sporten. Exempelvis kom varumärket The North Face fram i fyra 

intervjuer som ett märke som starkt associerades med sporten på grund av deras 

marknadsföring och synlighet i media, där märket ofta syns användas av professionella 

klättrare. Mediasynlighet i sin tur skapade associationer som upplevdes påverka 

trovärdighet och följaktligen köpbeslut. Däremot när det gällde redskap för säkerhet 

anlitade sig respondenterna inte fullständigt på marknadsföring, utan sökte ytterligare 

bekräftelser om varumärkens kvalitet och pålitlighet. 

5.1.4 Varumärkens associationer och roll i sociala kontexten 

Det första som undersöktes gällande varumärkesassociationer var ifall varumärken 

används på grund av deras starka koppling till given sport, vilket på så vis kan anses 

uttrycka en aspekt av konsumentens identitet.  Tre av åtta informanter svarade att de 

mer eller mindre medvetet väljer varumärken med tanke på den identitetsuttryckande 

aspekten som associationer medför. Dessa tre var de mest erfarna informanterna, R6, 

R7 och R8. Över lag observerades bland dessa informanter starkare hänsyn till vad som 

uppfattas ”äkta” och varumärkens sammankoppling till extremsporter, vare sig det 

handlade om varumärkets ursprung, associationer eller generell klättringstrovärdighet. 

Dessa tre informanter var mer medvetna om vilka implikationer olika varumärken har i 

den bilden som utseende och varumärken ger utåt. Trots det var ett varumärkets 

trovärdighet i flera fall inte det främsta kriteriet, förutom när det gällde 

säkerhetsutrustning. I andra fall uppskattades i första hand funktionalitet och kvalitet av 

produkten, vilket dock oftast tillverkades av de mest uppskattade varumärken.  

”Nog skiljer man ju ofta veteraner o noobs på basen av varumärken och klädsel, så delvis tänker 
man ju nog på varumärken o utseende. Men nog är det sist o slutligen skillsen som avgör 
trovärdigheten av sportaren o inte märket på kläderna.” – R8 



48 
  

 

Motsättningsvis svarade resten av informanterna att de inte upplever att varumärken 

uttrycker deras personalitet eller identitet, och strävade inte heller efter det med sina val 

av varumärken. Gruppintervjun gav vissa insikter till orsakerna för detta: varumärken 

som är specifika för klättring är ofta okända för personer som inte deltar i sporten. 

Därmed upplevdes att dessa varumärken inte har någon betydelse utanför 

”referensgruppen”.  

”se on se kiipeilyseura ja kun sä oot niiden kanssa ni sä käytät niitä tiettyjä merkkejä… ne on niinku 
sen oman viiteryhmän sisällä ne brändit, eikä ne näy sillai samalla tavalla muille”  -R4 

 

Konsumtionsmönstret för även de nekande informanterna påminner förmodligen 

konsumtion för social identitet, där specifika produkter väljs eftersom det ger en känsla 

av samhörighet till gruppen (kapitel 3.3.3). Eftersom en stor del av informanterna inte 

medvetet kände igen detta konsumtionsmönster hos sig, blir tolkning av detta en aning 

spekulativ. Antingen är konsumtion för social identitet i detta fall undermedvetet, eller 

så används specifika varumärken inom gruppen eftersom endast ett fåtal varumärken 

tillverkar specifika produkter för klättring. Högst möjligt är konsumtionsmönstret ett 

resultat av både och.  

Det andra som undersöktes gällande varumärkesassociationer var ifall och hur detta 

kopplades till varumärkets trovärdighet. Direkt påverkan på trovärdighet kom inte fram 

i undersökningen. Däremot medgav respondenterna, att ifall ett varumärke syns i 

samband med en sport till exempel i media repeterat och över en längre tid, skapar det 

över tid trovärdighet för varumärket. Detta gällde i synnerhet klädsel, för vilka 

kriterierna för att ta till sig varumärket inte var lika strikta som för säkerhets- och 

prestationspåverkandeutrustning. I detta samband framkom även, att inga starka 

motsättningar upplevdes mot varumärken som starkt associerades med en viss 

sportdisciplin, men som blivit adapterad av mainstream-marknaden (exempelvis 

varumärken som Trasher, Vans eller Patagonia). 

5.1.5 Funktionalitet och egna erfarenheter 

Hos informanter med över fyra års erfarenhet observerades påverkan av produkternas 

funktionalitet som en betydligt avgörande faktor. Funktionalitet kopplades inte direkt 

till trovärdighet av varumärket, utan handlade om att känna igen specifika funktioner 

och egenskaper av utrustning och klädsel som personligen fungerade bäst för 
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informanten. Kännedomen baserade sig långt på egna erfarenheter, sammankopplat till 

en viss självsäkerhet om sina val av varumärken och utrustning som erfarenhet inom en 

sport medför. Funktionalitet rapporterades i samband med egen undersökning i olika 

produkter och deras egenskaper. Fastän funktionalitetsaspekten inte direkt påverkade 

den allmänna trovärdigheten av varumärket, rapporterades att det bidrar till positiva 

kundupplevelser och attityd mot produkter av tillverkaren. Dessa positiva upplevelser 

diskuterades och delades med andra utövare, vilket i sin tur påverkade deras attityd och 

mottagbarhet av varumärket.  

”när man va liten så va de mer om vilka varumärken som proffs använde som man vila ha lika o 
de va coolt för att förebilderna körd me di märken. Senare har de mer utvecklats ti he att de håller 
både han kvaliten och den performance som man själv e ute efter” -R7 

 

Anmärkningsvärt uppskattades funktionalitet speciellt i klädsel eller tillbehörsprodukter 

och kunde i de fallen vara avgörande för köpbeslut. Speciellt mest erfarna informanterna 

(10+ år) rapporterade funktionalitet i samband med hög kvalitet viktigare än själva 

varumärket. Däremot när det gällde specifik utrustning som rep, klättringsskor eller 

selen rapporterade ingen av informanterna att de skulle köpa produkten på basen av 

funktioner och egenskaper, ifall de inte hade hört om varumärket tidigare.  

5.1.6 Icke-påverkande faktorer 

För vissa aspekter, som diskuterades i teorin identifierades ingen eller marginell effekt 

på varumärkestrovärdigheten. Bland dessa var varumärken som står för specifika syften 

eller en mission utöver affärsverksamheten. Dessa är varumärken som enligt Holt 

(2003), Sinek (2011) och Urde (2003) tar ställning till sociokulturella frågor och 

existerar för ett ofta filantropiskt slutmål. Givetvis ansågs dessa typer av aktiviteter 

positiva och påverkade åsikten mot varumärket, men ökade inte märkets trovärdighet. 

Filantropiska eller politiska aktiviteter krävdes inte för att varumärken skulle tas till sig 

av konsumenterna.  

Pris var en faktor som inte ansågs direkt indikera trovärdighet eller hög kvalitet. I och 

för sig gällde det omvända, där hög kvalitet antogs medföra ett högt pris. Det vill säga, 

varumärken som var kända för sin kvalitet var likaväl dyrare, och informanterna var i 

dessa fall beredda att betala ett högre pris för dessa märken. Däremot var informanterna 

skeptiska mot högt pris på ett obekant varumärke, och höga priset ansågs inte 

automatiskt medföra trovärdighet. Som exempel för detta återuppstod diskussion om 
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Adidas / Five Ten sammanslagningen, där kvaliteten sjönk drastiskt även om priset hölls 

det samma som tidigare. 

5.1.7 Trovärdighetsmodell 

Nedanstående figur illustrerar hur varumärkens trovärdighet inom extremsporter byggs 

upp enligt studiens resultat. Kontinuerliga linjerna anvisar hur de olika faktorerna 

påverkar varandra. Linjerna är färgkodade enligt vilken typ av utövare påverkan var 

betydligast för. Prickade linjerna antyder på en interrelation mellan faktorerna. Till 

exempel är professionella idrottare ofta sponsorerade av de varumärken de väljer att 

använda, i vilka fall påverkan av vilka varumärken proffsen använder kan anses även 

som en påverkan av marknadsföring, och en klar distinktion mellan det ena och det 

andra kan inte avgöras.  Figuren illustrerar hur trovärdighet byggs upp genom ett 

komplicerat nätverk av olika faktorer. Bilden kunde även illustreras i liknande stil med 

Jones (2005) daisyhjul-model och följa samma princip att varumärket inte 

nödvändigtvis behöver erövra alla delområden för att uppfattas trovärdigt. I daisyhjul-

modellen kräver starka varumärken flera robusta aspekter, men kan fungera även med 

vissa ”brutna ekrar”. Liknandevis gäller det för trovärdigheten i figur 4. Därtill är det inte 

klart var gränsen mellan trovärdiga och icke-trovärdiga märken går, men helheten av de 

olika faktorerna avgör varumärkets styrka/trovärdighet.  

Till skillnad från daisyhjul-modellen, kan i figuren tydligt observeras de mest kritiskt 

påverkande faktorerna; kvalitet och tid i branschen. Därtill är 

trovärdighetsuppbyggnaden en aning mer komplicerad, eftersom flera aspekter har 

indirekta påverkan på trovärdighet, vilket följaktligen leder till en mer hierarkisk 

uppbyggnad. Modellen som uppbyggs av undersökningsresultaten beaktar dessutom hur 

de olika faktorerna uppskattas bland olika typer av kunder, vilket vidare komplicerar 

uppbyggnaden.  
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Figur 5 Uppbyggnad av varumärkestrovärdighet inom extremsporter 

Illustrerad med Miro Mind Map 
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5.2  Nya och utomstående varumärken  

 
”No finns de nya märken o bränds som kommer in på marknan o e riktigt bra. Men då e de kanske 
mer en chansning o man hamnar gö mer research före man köper ett sånt märke, än om du köper 
en gammal trokänare som har ett stort team o x antal år bakom sig, då vet man att de håller en 
viss standard” -R7 

” North Face är en sådan som har lyckats brändä sig själv, fast ja int har någo deras varor… de e 
säkert en sånhän tankebildsmarknadsföring som har fastnat som får att associera de me denhär 
hobbyn” -R2 

I samband med att undersöka hur varumärkens trovärdighet uppstår inom 

extremsporter, studerades även hur nya varumärken adopteras, och speciellt hur 

utomstående märken uppfattades bland informanterna. Relationen mellan detta bisyfte 

och undersökningens huvudsyfte antogs utgående från den teoretiska förståelsen att 

extremsporter är specifikt nischade och kopplade till en underliggande 

konsumentkultur, vilket i teorin ställer vissa utmaningar för utomstående företag att ta 

sig in på och etablera trovärdighet för sig inom nischen.  Med utomstående varumärken 

syftas till märken som härrör från en annan nisch och inte är etablerade inom den 

specifika extremsportsgrenen i vilken de önskar att vinna grund på. Utomstående 

varumärken kan vara antingen nybildade varumärken eller etablerade och kända 

märken inom andra marknader, förmodligen inom traditionella sporter. På basen av de 

insikter som undersökningen gav utformades en grundläggande modell för vilka 

möjligheter utomstående varumärken har att etablera sig inom marknaden.  

Det resultat som tydligast framkom i undersökningen var att utomstående varumärken 

inte automatiskt och utan undantag var avvisade, utan uppsättningen var mer 

komplicerad än så. I vissa fall undveks varumärken som inte var starkt etablerade och 

trovärdiga inom given sportgren, medan i andra fall spelade varumärket inte en stor roll 

för respondenterna, i vilka fall även okända eller kända utomstående märken 

uppfattades acceptabla. När det gällde säkerhetsutrustning, svarade alla deltagare att de 

endast köper från etablerade eller trovärdiga varumärken. Vissa hypotetiska undantag i 

detta identifierades, vilka presenteras i följande paragraf. Med säkerhetsutrustning 

syftades till den utrustning som förhindrade möjligen fatala skador, som klätterrep, selen 

och isyxor. Samma nämndes även gälla i fallskärmssporter, i vilket en av informanterna 

hade erfarenhet i. För säkerhetsutrustning var varumärket en central prioritet, trots att 

stiftade standarder för dessa produkter existerar för hur mycket belastning olika 

stresspunkter bör tåla för att produkten kan certifieras för den avsedda användningen.  
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”isoihin brändeihin luottaa paremmin ja uskoo että standardit täyttyy niinku pitää” -R5 

 

I samband med fråga 27., Skulle du köpa varor av sådana (utomstående) märken, 

ställdes en spekulativ fråga där respondenterna frågades när de kunde tänka sig köpa 

från okända eller utomstående varumärken. Utgående från dessa diskussioner kunde 

fem situationer identifieras där utomstående varumärken övervägdes eller där 

varumärkets trovärdighet inte ansågs viktigt. 

1. Klädesplagg, utrustning eller tillbehör som inte kritiskt påverkade säkerhet eller 

sportprestationer. Speciellt vid brådskande behov kan köpvalet baseras på vad 

som finns tillgängligt eller för ett ”passligt” pris. Kvalitet och bekanta varumärken 

föredras även i denna situation, men köpbeslutet påverkas mer av vad som 

snabbt fås tag på, budget och hur frekvent behovet för produkten är. 

För kläder över lag upplevdes varumärkets trovärdighet ha en annan innebörd 

än utrustning. För utrustning handlar det om pålitlighet av kvalitet, medan för 

kläder anses påverkan mera psykologisk.  Klädesplagg av ett trovärdigt 

klättringsvarumärke upplevs ”kännas bättre” och ”se bättre ut”, men vad kommer 

till funktionalitet spelade varumärket inte en stor roll. Följaktligen var kläder som 

användes i extremsportsaktiviteter av både utomstående, generiska och 

trovärdiga varumärken. Därtill rapporterades varumärkens marknadsföring ha 

en större påverkan för kläder, eftersom kriterierna för konsumtion ligger mer i 

tankebilden av märket i kontrast till beprövad pålitlighet.  

”…North Face lykkää sitä (tuotteitaan) joidenkin kovien vuorikiipeilijöiden päälle, ja sehän 
aiheuttaa sen että se on ihan kiipeilijäuskottava merkki.” -r6 

 

2. Utrustning som har klara fördelar och inte påverkade säkerhet eller 

sportprestationer. Till sådana varor listades bland annat kläder, crash-pads och 

ryggsäckar. Faktorer som pris-kvalitetsförhållande, tillgänglighet, funktionalitet 

och utseende påverkar i dessa fall köpbeslutet. Trovärdighet av varumärket 

upplevs i dessa situationer som ett positivt tillägg, men inte ett kriterium.  

3. Varor för universell användning i sammankopplade aktiviteter. I samband med 

klättringsresor sker vanligtvis även andra friluftsaktiviteter som till exempel 

camping och vandring/approach (när man tar sig till klippor och berg). 

Etablerade varumärken som specialiserade sig i sådana aktiviteter upplevdes 
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acceptabla även inom klättring. Empiriska exempel saknades där dessa typer av 

varumärken skulle tillverka klättringsspecifik utrustning, men informanterna 

ställdes igen en spekulativ fråga ifall de skulle köpa till exempel 

säkerhetsutrustning av dessa märken. I sådana situationer förhöll sig 

informanterna med skepticism, men berättade att de kunde vara färdiga att pröva 

ifall varumärket var känt och trovärdigt i sin relaterade nisch. 

4. Säkerhetsutrustning kunde tänkas köpas av okända eller utomstående 

varumärken ifall tillgänglighet av det okända märket var betydligt bättre och 

produkten hade fått god respons i recensioner. Sådana fall var inte alldeles 

sällsynta, men köpbeslutet i dessa situationer var grundligt övervägt. 

Tillsättningsvis gjordes i dessa situationer egen undersökning och ansträngning 

för att ta reda på produkten och varumärkets pålitlighet. Ifall en god orsak 

saknades för kunden att göra den extra ansträngningen, valdes i stället etablerade 

företag.   

5. Andra spekulativa situationen där ett okänt märke kunde köpas var ifall personen 

var medveten om att företaget/varumärket var grundat av en känd och erfaren 

person inom sporten. I dessa fall är varumärket i fråga inte utomstående per se, 

men heller inte ett etablerat och väl beprövat varumärke som annars krävdes av 

säkerhetsutrustning. Dessa varumärken upplevdes ha ett ”initialt trovärde”, 

vilket gav en slags genväg till trovärdighet.  

”…om till exempel Magnus sku börja tillverka nå selen så no sku ja lita på att de e bra kvalitet och 
pålitliga” -R8  

(Refererar till den norska, YouTube-kända och ex-proffs klättraren Magnus Midtbœ) 

 
Ur de insikter som diskuterats i detta kapitel framställs nedanstående figur. Modellen 

sammanfattar de främst framkomna aspekterna vad kommer till adoptering av nya 

varumärken och hjälper att kartlägga utgångsläget av varumärken som önskar att ta sig 

in på extremsportsmarknaden. De beaktade aspekterna i modellen är ifall varumärket är 

utomstående eller uppstår från insidan till exempel av en inom sporten känd person 

(initial trovärdighet). För utomstående varumärken är trovärdighet i den redan 

etablerade marknaden viktigt, samt ett samband mellan den nischen och 

extremsportsdisciplinen som varumärket strävar att expandera till. För nya varumärken 

är innovation centralt för att väcka konsumentintresse och skapa orsak för konsumenter 

att välja det nya varumärket över ett betrott och etablerat märke. Genom att följa pilarna 
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uppifrån neråt kan olika varumärkens placering i respektive utgångsläge kartläggas. 

Modellen är avsedd att sammanfatta de insikter som erhållits i undersökningens bisyfte, 

samt skapa en grundläggande tankebild för vilka möjligheter utomstående varumärken 

har att adopteras inom extremsporter. Modellen bör inte användas utan komplementär 

kunskap och undersökning.  

 
Figur 6 Utgångslägen av nya varumärken i extremsporter 

Illustrerad med Miro Mind Map 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I följande kapitel framförs diskussion kring de mest betydelsefulla fynden för 

undersökningens syfte. I samband med diskussion av diverse aspekter presenteras även 

deras praktiska och organisatoriska implikationer.  

De starkaste trovärdighetspåverkande faktorer som framkom i undersökningen är hög 

kvalitet och stark etablering inom sporten. Detta är i och för sig inte överraskande och 

gäller förmodligen i de flesta områden. Undersökningens syfte kommer tydligare fram i 

de aspekter som påverkar dessa faktorer specifikt inom extremsporter.  

6.1 Betydelsen av trovärdighet 

Undersökningens resultat är överens med fynd av Quester et al. (2006) i den aspekten 

att varumärkens trovärdighet anses viktigt för speciellt djupt insatta ”kärnmedlemmar”, 

vilka i denna undersökning representerades av informanterna R7 och R8. Dessa 

informanter ansåg aspekter som kompatibilitet av deras sportgren med varumärkens 

värderingar, ursprung och associationer påverka varumärkestrovärdighet och 

följaktligen de varumärken de valde att konsumera, vilket likväl noterades av Quester et 

al. (2006). Detta är viktigt att anmärka, eftersom dessa aspekter spelar en roll i vilka 

varumärken anses trovärdiga och så vis adopteras av kärnmedlemmar i extremsporter. 

Detta i sin tur påverkar vilka varumärken nya och periferimedlemmar tar till sig. Trots 

ökad demografisk och filosofisk variation bland deltagare (Thorpe 2011), bör det 

sannolika faktum inte överses att kärnmedlemmars val av varumärken förmodligen har 

största påverkan i vilka varumärken som adopteras i extremsportsgrenar. Detta 

argument kan dras utgående från att dessa typer av extremsportare har sina kriterier för 

val av varumärken i sig, vilket har en ytterligare påverkan på periferimedlemmars val, 

som undersökningsresultaten påpekar. För att skapa en tankebild kan man tänka sig 

detta med hjälp av figur 5: de blå-gul-rödfärgade pilarna är aspekter som starkast 

påverkar erfarna medlemmars uppfattning om varumärkestrovärdighet. Eftersom 

mindre erfarna utövare anlitar sig mycket på vilka varumärken jämlika och 

professionella sportare använder, har de röda pilarna även en indirekt påverkan på de 

blåa pilarna. Sammanfattningsvis, fastän undersökningsresultaten antyder på att 

varumärkens trovärdighet och adoptering i extremsporter uppfattas på ett någorlunda 

mångsidigt sätt, är vissa aspekter mer centrala än andra och dessa bör övervägas av 

företag som önskar att utveckla sitt varumärke inom dessa marknader.  
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6.2 Betydelsen av varumärkens ursprung och uppfattad äkthet 

Enligt teorin förväntades varumärkens association, ursprung och förenliga värderingar 

med den underliggande konsumentkulturen ha en stark påverkan på varumärkens 

uppfattade trovärdighet. Denna påverkan observerades dock främst bland erfarna 

utövare, och även hos dessa var påverkan en aning svagare än förväntat. Två 

överväganden kan tänkas förklara observationen. Antingen är det kopplat till Donnellys 

(2006) påpekning, att akademisk undersökning tenderar att fokusera på så kallade 

kärnmedlemmar av extremsporter, det vill säga medlemmar med flera års erfarenhet 

som starkt identifierar sig med den underkulturella livsstilen av sporten. Därmed skulle 

tidigare litteratur föreslå en överdriven uppskattning för partier som uppfattas ”äkta” 

och liknandevis avvisning av ”oäkta” partier när extremsporter observeras i helhet. 

Eftersom i denna undersökning var endast två av sammanlagt åtta deltagare individer 

som kunde kategoriseras som kärnmedlemmar, kan fördelningen av informanternas 

erfarenhet och identifiering förklara den nedsatta påverkan. En annan möjlig förklaring 

är att popularisering av extremsporter förändrar konsumentkulturen och utvidgar 

spektrumet av utövarnas livsstilar.  I samband med en naturlig utveckling av 

konsumentkulturen är det möjligt att utövare av extremsporter inte längre lika starkt 

känner nödvändigt att differentiera sig från, för att låna Raggiotto et al. (2019), ”vanligt 

folk” – med andra ord utomstående partier och icke-extremsportare. Ett giltigt svar på 

denna fundering skulle dock kräva vidare utforskning, till exempel en kvantitativ 

undersökning som studerar fördelningen hur starkt extremsportare idag identifierar sig 

med den associerade konsumentkulturen. 

6.3 Ökad demografisk variation 

Det som undersökningsresultatet dock påpekar är att livsstilar och åsikter varierar 

alltmer bland deltagare av extremsporter idag. Den sociala konstruktionen av 

extremsportare som en helhet verkar innefatta ett bredare sortiment av personligheter 

och mindre resistens mot utomstående parter än vad tidigare antagits. Detta kan visa sig 

även i minskat behov att identifiera och uttrycka sig som en anhängare av den 

underliggande konsumentkulturen, vilket undersökningsresultaten föreslår. Ytterligare 

stöd för detta förslag ger en jämförelse av trovärdighetsmodellen som konstruerades 

utgående från teoretiska referensramen (Figur 3) med modellen som konstruerades av 

undersökningsresultaten (Figur 5). Den teoribaserade modellen antar en mer 

jämnfördelad påverkan av hur bland annat varumärkesassociationer, -värden och 

identitet påverkar trovärdighet. Däremot antyder undersökningsresultaten på ett mer 
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komplext system där de trovärdighetspåverkande aspekterna har varierande betydelse, 

beroende på vilken typ av utövare man frågar. Från en akademisk synvinkel betyder detta 

att framtida undersökningar inom extremsporter bör vara medvetna om vilken typ av 

extremsportare som undersöks, eftersom det kan ha en inverkan på 

undersökningsresultaten. Från ett företagsperspektiv kan detta betyda att oupptäckta 

möjligheter att ta sig in och bli trovärdig inom extremsporter fortfarande existerar. 

6.4 Exempelvarumärke: The North Face 

Vissa nyansskillnaden mellan traditionella och extremsporter som diskuterats i denna 

avhandling går inte att överses. Det gäller för varumärken att ha kunskap om var de 

ligger i konsumenternas uppfattningar och vilka steg de kan ta för utveckling när det 

kommer till varumärkets trovärdighet. The North Face exemplifierade detta i hur ett 

varumärke från en associerad nisch kan med rätt marknadsföringsstrategi övergå till ett 

trovärdigt och klättringsassocierat märke. Visserligen har varumärket ursprung i 

bergsbestigning (The North Face 2022), en form av klättring i sig, men vilket är långt 

ifrån dagens sport-klättring och speciellt bouldering där märket är starkt synligt idag. I 

undersökningen framkom att märket är speciellt synligt i klättringsvideor och media, och 

”har lyckats branda sig” som ett klättringstrovärdigt märke. Detta fastän företaget inte 

tillverkar specifik klättringsutrustning utan sammankopplades närmast med t-skjortor 

(R1 & R2) och dunjackor (R6). The North Face har lyckats identifiera en marknad för 

märkeskläder inom modern klättring, och genom förmodligen goda 

marknadsföringsstrategier tagit en genväg till trovärdighet inom nischen. Visserligen 

spelar deras erfarenhet, status och trovärdighet som ett friluftsmärke en roll i det hela, 

men poängen kan göras att det finns en chans, möjligen även för utomstående 

varumärken att hitta sin plats inom extremsporter.  

6.5 Tid i branschen och kvalitet 

En ytterligare intressant aspekt värd att lyfta fram ur resultaten är att ett varumärke som 

varit länge i branschen sammankopplades bland alla respondenter med hög kvalitet. 

Insikten är logisk, men inte självklar. Med tanke på vissa traditionella sporter, eller andra 

marknader för läsare med mindre erfarenhet i sporter, är det inte svårt att komma på 

långvariga och etablerade varumärken som avsiktligen tillverkar lägre kvalitetsvaror för 

att tillfredsställa utbudet i lågprisklassen. Sådana varumärken framkom inte ingalunda 

i denna undersökning, varken i teoretiska eller empiriska datamaterialet. Delvis kan 

förklaringen ligga i designen av undersökningen, men det är osannolikt endast en 

tillfällighet att sådana varumärken inte framkom i diskussionerna. Hög kvalitet 
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uppskattades starkt bland alla respondenter i denna undersökning och ytterligare i till 

exempel studien av Quester et al. (2006), medan varumärken som inte var kända för 

kvalitet undveks av undersökningsdeltagarna. Däremot kunde informanterna se sig köpa 

förmånligare produkter av etablerade och trovärdiga varumärken så länge som 

produkten fyllde den avsedda funktionen. Detta väcker spekulationer, ifall det över 

huvud taget inte finns efterfrågan för lågkvalitetsvarumärken inom extremsporter. 

Kanske har försök att grunda sådana varumärken blivit utdrivna av brist på kunder, eller 

har de möjligtvis inte försökts. Alternativt besitter de etablerade varumärken en stark 

lojalitet bland sina kunder, vilket enligt Finkle (2018) är vanligt för nischvarumärken, 

och kan därmed tillfredsställa marknaden även för förmånligare, lägre 

kvalitetsprodukter utan märkvärdig skada på sitt rykte. Enligt undersökningsresultaten 

verkar det senaste förslaget det mest sannolika. Dock är denna undersöknings fokus inte 

att göra marknadsundersökning för lågkvalitetsvarumärken i extremsporter, och 

ytterligare studier krävs för att bekräfta dessa funderingar.  

6.6 Möjligheter för utomstående varumärken 

Slutligen diskuteras de tillfällen där utomstående varumärken kunde tänkas användas 

av informanterna och vilka möjligheter att skapa trovärdighet det antyder för dessa 

varumärken. Den första aspekten var ett brådskande behov eller tillfällig tillgänglighet 

av en given produkt. I sådana fall kunde en lämplig produkt av ett utomstående 

varumärke med större sannolik tas i beaktan i köpbeslutet Denna aspekt exkluderar 

säkerhetsutrustning, vilket endast med små undantag köptes av okända varumärken. 

Slumpmässiga köp av kunder i brist på bättre är för sig inte en hållbar affärsplan och 

räcker inte för att skapa trovärdighet för varumärket. Det kan visserligen bidra till initial 

försäljning och skapa momentum, men inte trovärdighet eller kundlojalitet. Detta kräver 

i så fall positiva kundupplevelser och repeterade köp. Ifall produkten inte ger orsak till 

det, återvänder kunder till trokända märken.  

Varumärken vars produkter däremot har klara fördelar till etablerade märken har ökade 

chanser för upprepade köp. Detta i sin tur bidrar till vilka varumärken som används 

bland extremsportare och följaktligen bidrar till varumärkets trovärdighet. Utmaningen 

som detta ställer för utomstående varumärken är brist på sportspecifik kunskap. Ifall det 

finns behov för produktutveckling och innovation inom en specifik nisch, är det 

uppenbarligen de som är insatta i industrin som bäst kan identifiera dessa behov. Detta 

ställer ett ytterligare hinder för utomstående varumärken att komma in på marknaden.  
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Följande aspekt på listan är möjligen det mest lovande alternativet för utomstående 

varumärken. Varumärken som tillverkade produkter i olika klättringsassocierade 

aktiviteter upplevdes erhålla en sorts trovärdighet även inom klättring i sig. Speciellt 

kläder av sådana varumärken köptes av informanterna i klättringssyfte. Liksom The 

North Face -märket exemplifierar, har sådana varumärken goda möjligheter att 

associera sig med även starkt nischade marknader som bergsklättring. Förmodan till 

denna strategi är visserligen att skapa trovärdighet och etablering i en sammankopplad 

marknad, vilket medför givetvis andra utmaningar. Friluftsmarknaden till exempel är 

väldigt konkurrensfylld, men inträde på denna marknad är förmodligen mindre 

komplicerat än specifika extremsporter. Därav kan en marknad som friluftsvaror 

möjligtvis användas som en förbindelse för varumärken att ta sig in på 

extremsportsmarknaden.  

Förutom de diskuterade förutsättningar och möjligheter för varumärken att erhålla 

trovärdighet inom extremsporter, kvarstår en strategi som endast ytligt framkom i 

undersökningen. Företagsanskaffningar och -sammanslagningar där ett utomstående 

varumärke köper ett mindre klättringsspecifikt varumärke upplevdes bland 

informanterna påverka negativt varumärkets trovärdighet. Men det är värt att påpeka, 

att informanternas referenspunkt var ett urval av en enskild, dåligt förvaltad 

sammanslagning. Därmed utesluter undersökningen inte, att väl förvaltade och 

noggrant övervägda företagsfusioner inte kunde fungera som ett sätt för utomstående 

företag att ta sig i extremsportsmarknaden. Det kan dock argumenteras vare sig eller inte 

detta klassificeras som adoptering av ett utomstående varumärke, ifall det uppköpta 

nischvarumärket behåller sin specifika varumärkesidentitet som en subdivision av den 

köpande organisationen. Återigen, ytterligare undersökning i ämnet behövs för att 

besvara hur företagsfusioner påverkar adoptering och trovärdighet av varumärken i 

extremsporter.  

6.7 Slutord 

Syftet med denna undersökning var att öka förståelsen hur varumärkens trovärdighet 

uppstår inom extremsporter. Därtill studerades som bisyfte vilka möjligheter 

utomstående varumärken har att etablera sig och skapa trovärdighet inom 

extremsporter. Detta har uppnåtts genom att identifiera och skapa en grundläggande 

modell för hur varumärkens trovärdighet konstrueras inom extremsporter, med 

beaktande på demografisk och filosofisk variation bland utövare (Thorpe 2011). Därtill 

identifierar och diskuterar undersökningen vilka aspekter som påverkar adoptering av 
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nya varumärken i extremsporter, samt framställer en kartläggande modell för 

möjligheter av varumärken i olika utgångslägen. Förslag på fortsatta studier anges i 

samband med diskussioner kring de identifierade aspekterna och ytterligare i det 

avslutande kapitlet. 

6.8 Undersökningens begränsningar  

Utöver avhandlingens avgränsningar, begränsas undersökningen av sampelstorleken. På 

grund av djupgående studier och komplexiteten av data-analys begränsas kvalitativa 

studier av antalet undersökningsdeltagare. I intervjuerna för denna undersökning deltog 

åtta informanter, vilket inte är tillräckligt för att generalisera undersökningsresultaten 

över hela populationen av extremsporter. Därtill begränsades urvalet i undersökningen 

till aktiva utövare av bergsklättring, vilket ytterligare begränsar generaliserbarheten.   

Saunders et al. (2009) påpekar, att forskarens egna åsikter, övertygelser och värderingar 

kan påverka hur data samlas och analyseras. Det är viktigt att forskare är medvetna om 

sin egen ståndpunkt i undersökningsämnet, håller sig objektiv och handlar i god tro 

(Bryman & Bell 2017). På grund av avhandlingens författarens egna erfarenheter i 

diverse extremsporter kan partiskhet och egna uppfattningar om diverse aspekter ha 

påverkat hur data analyserats och presenterats. Objektivitet har behållits till det ytterst 

möjliga genom undersökningsprocessen och inga personliga vinster eller fördelar har 

befunnits att uppnås med förvrängning av undersökningsresultaten. 

Valet av varumärke kan naturligtvis i vissa situationer vara mindre baserat i en kognitiv 

beslutsprocess och bero på omständigheterna av situationen då beslutet görs (Day et al. 

1979). I så kallade låg-engagemangs beslut, där konsumenten inte vet eller bryr sig om 

produkten eller varumärket, kan valet baseras enligt vilket varumärke kommer först i 

tanken eller kostar minst (Petty & Cacioppo 1986). 

6.9 Förslag på framtida studier 

Ursprungliga idén för denna undersökning var att studera hur utomstående varumärken 

som använder extremsporter i sin marknadsföring uppfattas av konsumenter, både 

extremsportare och icke-extremsportare. Denna undersökning är en mer grundläggande 

studie inom ämnet, som undersöker hur varumärken erhåller trovärdighet inom 

extremsporter. Påföljande studier kunde fokusera mer specifikt på olika spår av denna 

undersökning, till exempel hur mainstreaming av varumärken påverkar konsumenters 

attityder inom nischade marknader. Även varumärkens adoptering i extremsporter 
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kunde studeras ytterligare, eftersom denna undersökning endast fokuserar på vilka 

faktorer som bidrar till trovärdighet och vilka möjligheter utomstående varumärken har 

att etablera sig. 

Identifiering med den underliggande konsumentkulturen var bland respondenterna 

svagare än den teoretiska referensramen föreslår. Fördjupande sociala studier kunde 

utföras i förändringar i konsumentkulturer av extremsporter, som förmodligen är 

påverkad av idrottsgrenarnas växande popularitet och verkar vara i minskande mängd 

avgränsbar i subkulturella, anti-etablerings ideologiska värderingar som tidigare varit 

karakteristiskt för dessa typer av sporter.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Grundläggande frågor 
 
Hur länge har du utövat klättring eller andra extremsporter? // Kauanko olet 
harrastanut kiipeilyä/extreme-lajeja? 
 

Preferenser och individuell inställning 

1. Är du medveten om vilka varumärken du använder? // Oletko tietoinen mitä 

tuotemerkkejä käytät urheillessasi? 

 

2. Har du specifika kriterier för de varumärken du konsumerar? // Onko sinulla 

tiettyjä kriteerejä käyttämiesi merkkien suhteen? 

a. Vilka är de // mitä? 

 

3. När du köper klättringsutrustning, har du ett ”go-to” varumärke? // Ostaessasi 

kiipeilyvarusteita, onko sinulla go-to merkkiä? 

a. Varför det? / Miksi? 

Associationer 

4. Vilka varumärken associerar du med klättring? (Nämn 3-5 första) // Mitä 

merkkejä yhdistät kiipeilyyn? (5)  

 

a. Varför just dessa varumärken? // Miksi juuri nämä? 

 

5. Hur viktigt är det för dig att varumärket associeras med sporten? // Pidätkö 

tärkeänä, että merkit joita käytät yhdistetään kiipeilyyn? 

 

6. Om du reflekterar över dina köpbeslut, funderar du om du har hört eller sett 

varumärket tidigare? // Ajattele ostopäätöksiäsi. Mietitkö, oletko kuullut tai 

nähnyt merkkiä aikaisemmin? 

 

7. Reflektera igenom över de tillfällen när du köpt klättringsutrustning: väljer du 

hellre märken som starkt associeras med din sport? // Valitsetko mielummin 

tuotemerkkejä, jotka yhdistetään vahvasti urheilulajiisi? 
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Status/ trovärdighet 

8. Är det viktigt för dig att de varumärken du använder känns trovärdiga inom 

sporten? // Onko käyttämiesi tuotemerkkien uskottavuus lajin parissa sinulle 

tärkeää? (brändiuskottavuus) 

 

9. Vad ger ett varumärke trovärdighet för dig? 

 

10. Har vissa varumärken inom klättring en högre status än andra i din åsikt? // 

Onko mielestäsi tietyillä merkeillä eri status kiipeilyssä kuin muilla? 

 

-  Hur tror du de har uppnått ett sådant status? Varför inte? // Miten uskot 

näiden merkkien saavuttaneen ko. Aseman? 

Kvalitet och pris: 

11. Finns det skillnader i kvalitet mellan varumärken i extremsporter? // Onko 

extremeurheilussa käytettävillä merkeillä mielestäsi laadullisia eroja? 

 

12. Hur förhåller du dig till kvalitet i // Miten suhtaudut laatuun käyttämässäsi 

varustuksessa? 

a. säkerhetsutrustning? // Turvallisuusvarust.  

b. klädsel? // Vaatetuksessa 

 

13. Hur anställer du dig till priset när det gäller säkerhetsutrustning? // Miten 

suhtaudut hintaan ostaessasi turvallisuusvarusteita? 

 

14. Ger pris högre kvalitet? // Antaako korkeampi hinta mielestäsi parempaa 

laatua? 

 

15. Är du redo att betala mer för högre kvalitet i säkerhetsutrustning? // Oletko 

valmis maksamaan enemmän paremmasta laadusta turvavarusteissa? 

 

16. Påverkar utrustningskvalitet dina prestationer? // Vaikuttaako varusteiden 

laatu suoritukseesi? 
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o Kongnitivt, affektivt, funktionellt? // Kognitiivisesti, tunnepitoisesti, 

toiminnallisesti? 

 

Varumärken i den sociala kontexten av klättring/extremsporter (internt 

och externt identitetsuttryckande) 

17. Hur påverkar tillgänglighet/valsmöjligheter dina val? // Kuinka saatavuus ja 

valintamahdollisuudet vaikuttavat valintoihisi? 

 

18. Använder du klättringsvarumärken även när du inte klättrar? // Käytätkö 

kiipeilymerkkejä/vaatteita myös muulloin kuin kiipeillessä? 

a. Varför / hurdan känsla ger det? // Miksi, millaisen tunteen se antaa? 

 

19. Strävar du att uttrycka din identitet eller värderingar genom 

kläder/varumärken? (Hur uppfattar du symbolismen i varumärken) // Pyritkö 

ilmaisemaan identiteettiäsi tai arvojasi vaatteiden/tuottemerkkien avulla 

(Miten koet tuotemerkkien symboliikan)? 

o På vilket sätt? // Millä tavoin? 

20. Känner du att varumärken uttrycker en del av din personlighet? // Koetko 

tuotemerkkien ilmaisevan osan identiteettiäsi? 

 

21. Upplever du att andra klättrares val av varumärken påverkar ditt köpbeslut? // 

Koetko muiden kiipeilijöiden käyttämien tuotemerkkien vaikuttavan omiin 

ostopäätöksiisi? 

 

22. Upplever du att dina val av varumärken differentierar dig från andra människor 

/ från en viss männniskogrupp? // Koetko käyttämiesi tuotemerkkien erottavan 

sinut muista tai tietystä ihmisryhmästä? 

 

23. Hur skulle du beskriva värdet som varumärket ger i jämförelse till en generisk 

produkt (i kontexten av klättringsaktiviteter) // Miten kuvailisit arvon jonka 

tunnettu tuotemerkki tuo verrattuna yleismerkkiseen tuotteeseen? 
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24. Diskuterar ni varumärken med andra klättrare? // Keskusteletteko 

tuotemerkkejä kanssakiipeilijöiden kesken? 

o Vilka aspekter? // Mitä näkökohtia? 

 

Utomstående varumärken och mainstreaming 

25. Anser du det väsentligt att varumärken har sitt ursprung inom din sportgren? 

// Pidätkö tärkeänä, että merkeillä joita käytät on alkuperä kiipeilyssä? 

 

26. Hur förhåller du dig till varumärken som inte associeras med klättring? // 

Miten suhtaudut tuotemerkkeihin joita ei yhdistetä kiipeilyyn (käytettäessä 

kiipeilyn yhteydessä) 

 

27. Skulle du köpa utrustning av sådana varumärken? // Ostaisitko varusteita 

sellaisilta merkeiltä? 

a. Varför, varför inte? // Miksi, miksi et? 

 

28. Vilka tankar väcker det när klättringsvarumärken används av icke-klättrare/blir 

mainstream ? // Mitä ajatuksia sinulla herää kiipeilytuotemerkkien 

yleistymisestä ei-kiipeilijöiden keskuudessa? 

 


