
Bilaga 1 – intervju markndschef på SOS – Sportswear den 27/3 -10 
 
Förklarar historien om autencitet.. 
 
Kan du berätta om SOS historiska positionering? 
 

- Vi har hittat en målgrupp som kan identifiera sig med oss. Om man inte är 
autentisk från början så finns det risk att det skadar trovärdigheten i framtiden, 
om man är autentisk så kan man vara transparent i sin positionering.  

- När SOS grundades så var vi autentiska i den månen att grundarna var 
skidåkare och dom ville ta fram ett skidklädvarumärke som var gjort för 
skidåkare av skidåkare. Man pratade inte bara funktion i form av antal snölås 
osv utan man pratade även om funktion i uteseende osv, att det skulle passa 
dom personer som stod bakom och den subkulturen som representerade den 
målgruppen som fanns i den kulturen. Dom växte sig starka pga. Att dom var 
så pass egna och vågade gå sin egen väg, att dom skapade något som var för 
den tiden unikt och i den mån autentiskt. Sen växte dom sig stora och tiderna 
förändrades varav SOS förändrades med tiderna men har väl under vissa 
perioder gjort vissa positioneringar som kanske inte varit helt rätt såhär i 
efterhand men för tidens anda kanske man trodde att det var rätt. Där 
positioneringar i slutändan inte visade sig vara SOS, eller det SOS som det 
från början var. Så vad vi har gjort idag är att föröka ta tillbaka till var det var. 
Vi försöker inte plagiera det dom gjorde under 80-talet i och med att det var 
då, men vi försöker skapa vad som är riktigt för oss nu. Men vi tar då ett steg i 
taget exempelvis då att alla som blir anställda på SOS ska vara skidåkare, ska 
vara del av den målgruppen vi riktar oss mot för att kunna ha förståelse. Den 
målgrupp vi riktar oss mot är människor som brinner för utförsåkning.  

 
Så värdet i det ni erbjuder med att köpa era kläder ligger specifikt inte i själva 
produkten utan snarare i det man kan relatera till produkten och mervärdet man kan få 
utav det? 
 

- Ja absolut, men lite både och. Vi är väldigt måna om den funktion och kvalitet 
vi vill kunna erbjuda och vi har, sedan är vi självklart noga med den design 
våra kläder har för att förmedla det vi vill stå för. Självklart vill ju vi gentemot 
den här målgruppen vara en tydlig referensgrupp, att man ser till oss, medvetet 
eller omedvetet, i sitt sätt hur man väljer att profilera sig själv och sin egen 
personlighet som skid eller snowboardåkare. Detta är absolut ett värde i sig.  

- Vi försöker vara autentiska för vad SOS är, för skidåkare av skidåkare fast i 
2010 års tappning.  

När ni tar framtida beslut, vad har ni för strategi då? 
 

- Vi har satt upp ett ramverk där inom dessa ramar; det är SOS. Så för varje 
produkt eller idé som dyker upp, ex om en skidåkare vill bli sponsrad, om det 
är en mediekanal som vill att vi ska utnyttja dem, om det är ett event, vad som 
helst! Så ser vi till om detta passar inom vårt ramverk och den positionering vi 
har satt upp. Passar det så kan beslutet vara aktuellt, passar det inte så är det 
något vi stryker, absolut är detta alltid en ekonomisk fråga. I och med att SOS 
har haft det relativt tufft ekonomiskt pga. Tidigare organisationer och ägare så 
har vi fått sanera företaget. Ex. innan vi kunde fullfölja denna repositionering 



så har vi varit tvungna att sälja av ett stort lager som absolut inte passade vår 
nya profil. Det är väldigt svårt att ta sig ur en ekonomisk svacka samtidigt som 
man ska bygga ett varumärke. Men jag tror vi har lyckats relativt bra med det.  

- Det vi i slutändan säljer skidkläder alltså, är mer eller mindre lika bra inom sin 
kategori, vi är ett premium varumärke vilket gör att det finns många med oss 
som även är det. Det som skiljer oss från andra varumärken är de historier som 
berättas kring varumärket och varför man väljer att ta det till sig. Vi vill ju 
förmedla denna historia samt skapa nya historier. Vi vill inte att man bara 
köper våra kläder för utseendet utan också för att dem bär på en historia och 
kan skapa historia. Att vi står för det svenska, passionen för skidåkning, det 
färgstarka, att man vågar gå sin egen väg. Lyckas vi implementera detta hos 
den målgrupp vi riktar oss mot så har vi en historia och då kan vi bygga det 
vidare, förgrena det vidare.  

 
När hela varumärket mattades ut under slutet av 90-talet och 2000-talet, berodde det 
på att de inte hade samma ramverk som idag positioneringen var en annan? 
 

- I slutändan så är det alltid konsumenten som bestämmer, det är konsumenten 
som skapar sin egen uppfattning om ett varumärke. Det vi kan göra är att förse 
konsumenten med verktyg som krävs för att skapa den bild vi vill att dom ska 
ha. SOS blev ju så pass starkt under 80-talet i och med Sällskapsresefilmen 
snowroller; där profilen under denna tid Felix St:Clair kommer i filmen i sin 
Land Rover jeep som är utsmyckad med SOS loggor, hökarängen gänget åker 
i SOS kläder, reseledarna i filmen har SOS triangeln på skidkläderna. Det 
gjorde att folk skapade sig en tydlig bild av SOS då denna film var lite av en 
milstolpe i svensk skidhistoria när det kommer till trender. Detta gjorde att 
konsumenten i sin tur skapade en eget SOS ramverk, dvs. ”här passar SOS in”. 
Sedan har senare ägare och organisationer och tidigare från oss skapat egna 
ramar där budskapet inte har stått sig slätt med vad som var. Detta skapade en 
krock, folk har blivit ambivalenta i var SOS har stått, så vissa tog det till sig, 
hos vissa hamnade SOS i glömska och tyckte inte att det passade dem. Sedan 
får man tänka på att många tänker inte alls på vad det vi försöker förmedla, 
dom går in i en butik och väljer en jacka som passar för den stunden.  

 
Men om man har en uttänkt strategi och tar alla beslut enligt ett ramverk och vad man 
är som verksamhet så kanske det blir lättare att förutspå vad som kan komma hända. 
Det kanske var lite det som hände att man inte hade denna klara positionering och 
ramverk som ledde till att SOS mattades ut? 
 

- Absolut! Allt detta gör att det blir lättare att ta de strategiska besluten när man 
alltid vet vad man vill stå för. Det jag gör idag och om fem år så vill jag att det 
ska finnas en röd tråd. Den behöver inte vara supertydlig med tanke på att 
trender förändras med den ska alltid finnas där. Likväl ska det finnas en röd 
tråd i kollektionen så som den ser ut idag  och så som det kommer att se ut om 
fem år. I och med att vi har detta ramverk så blir det lättare och se var vi är 
påväg, likväl blir det lättare att tackla problem. Det är lite som en personlighet, 
ju självsäkrare man är desto lättare blir det att ta sig an problem och vet hur 
man bäst kan agera.  



Strategin med marknadsföringen? Ni har en sk. Flagship store uppe i Åre, tidigare låg 
den i centrala Stockholm. Hur har ni gjort strategin för marknadsföringen? 
 

-Vi hade som sagt en butik i Stockholm som öppnades av de tidigare ägarna 
som bl.a. hade ett provrum som var 40m2 med isskulpturer från ishotellet i 
Jukkasjärvi och höll permanent minus 5 grader. Vilket absolut är en häftig grej 
men placeringen av den butiken kontra den profilen vi försöker ha idag 
stämmer inte överens. Om jag pratar med en journalist och säger att vi 
försöker ta oss tillbaka till grunder men samtidigt har en butik ett stenkast från 
Stureplan som säger något helt annat, så bildar det ingen trovärdighet. När den 
butiken skapades så fanns det ett marknadsincitament och ett då man har i 
åtanke vilket klientel denna butik skulle tilltala. Gatan butiken låg på då tyckte 
man var rätt eftersom det låg andra butiker där som North Face, Quiksilver, 
Hollywood, Reddevil som fungerade som komplement till SOS. Men det var 
det enda, vilket var ett väldigt starkt säljincitament. Så vi stängde igen den 
butiken eftersom det endast var en kostnad för oss och så öppnade vi en liten 
shop-in-shop uppe i Åre, vilket är det absolut det billigaste du kan göra. De 
signaler vi skickar då är att vi verkligen går tillbaka grunden, vi tar oss nära 
användare eftersom det inte finns så många skidåkare runt stureplan som i 
Åre. Detta gjorde att vi både i teorin men även i praktiken hade en butik som 
kan bli ett forum för utvecklingen av varumärket, i och med att vi är så nära 
användningsområdet så får vi en direkt respons till vad vi gör. Åre är ju 
Sveriges skidmecca.. 

 
Var säljer ni SOS utomlands? 
 

-Vi finns i 14 länder i dagsläget. 
 
Har ni samma positionering i alla länder? 
 

- Nej det har inte. När SOS grundades som hade man samma positionering, det 
var en positionering man bar med sig i varje land man gick in i. Sen har den 
svenska organisationen studsat fram och tillbaka och har haft en relativt 
otydlig positionering i och med ägarbyten och omstruktureringar osv. Så har 
SOS i andra länder växt sig starka och skapat sin egen positionering. Ex 
Danmark så är vi ett av dom coolaste jibbmärken, i Japan anses vi som ett 
friluftsmärke, Schweiz så är vi med av en medelålders, övremedelklass märke. 
Vilket gör att vi spretar lite åt alla håll och kanter, så vad vi håller på att göra 
är att sätta en tydlig profil i Sverige, få respons på den profilen och sedan 
bygga den vidare. SÅ fort vi har den rätta positioneringen i Sverige så 
kommer den sakta med säkert implementeras internationellt också. Varav 
mycket av detta har vi redan gjort, ex. om vi ser på det grafiska formspråket på 
en annons i Japan respektive Sverige så för fyra år sedan kunde det vara helt 
olika, bara logotypen var densamma. Nu stämmer det grafiska formspråket 
överens i alla länder som vi finns i. För de flesta företag är dett en självklarhet 
men för SOS har det inte varit det och det är ordentlig uppförsbacke för oss. 
Det handlar också mycket om att få distributören att förstå var vi vill ta SOS 
eftersom dom har ju skapat sin egen verklighet och för dom att skapa den 
positionering dom har kanske har tagit dom en viss tid. Så det kommer ta ett 
tag att ändra detta och kommer att kräva en del tålamod.  



Vad är det främst av det som ni återknyter med hur det var på 80-talet? 
 

- Självklart har vi försökt återskapa andan också fanns det en otrolig passion, att 
man brinner för det man gör, vågar sticka ut dvs. att dom som bär SOS brinner 
för utförsåkning och att vi som står bakom brinner för att utveckla vårt 
produktområde. Sedan att det är svenskt, eftersom svenskt går hand i hand 
med funktion och kvalitet. Sedan att det är färgstarkt, dels våra kläder men det 
ska också stå för att i inte är rädda att gå vår egen väg. Även om vi är ett 
relativt stort och är lite av ett mainstream varumärke i och med att det ä rså 
många som känner till oss, det är väldigt många som bär SOS så ska vi inte 
vara rädda att göra det vi tror på och det vi tycker är roligt. Låter vi oss styras 
för mycket av omgivningen så tror jag att vi inte kommer att kunna bibehålla 
den här andan, dvs. vad ni menar med autencitet. Eftersom detta autentiska vill 
vi ska genomsyra företaget, men för att vi ska kunna vara det så måste vi alltid 
veta vad vi står för och vilka vi är. Har inte vi någon säkerhet i det vi är så 
kommer vi inte heller ha någon säkerhet i det vi berättar.  

- Se på många andra varumärken, nu ska jag inte baktala andra men WESC som 
jag tidigare har arbetat för så grundades dom som en coolt skateboard 
varumärke där det pratades om ”Life after skate” och dom hade weaktivister 
som fungerade som ambassadörer företaget. Detta fungerade väldig bra, men 
sen förvandlades enskilda gymnasiets skolkatalog till en WE katalog. Dvs. 
ungdomar allra främst från finare förorter började köpa WE, detta gjorde att 
dom förlorade otroligt mycket trovärdighet hos deras valda målgrupp och den 
position dom hade tänkt ta. Dom blev väldigt urvattnade som varumärke, 
försäljning var bra men de kunde inte längre svara för sina handlingar vilket 
gav dem en otrolig uppförsbacke att hitta tillbaka till sina rötter. Visserligen så 
tjänade WE väldigt mycket pengar på att många ungdomar köpte deras kläder 
vilket gjorde det lättare för dem senare att kunna strukturera verksamheten 
som dom egentligen ville.  

 
Så när man ser på omvärlden och trender så kanske man ser för mycket till vad folk 
efterfrågar och anpassar sig till det istället för att analysera sin omgivning och finna 
vad man själv står för att kunna knyta an det man står för? 
 

- Självklart måste man låta sig påverkas annars blir man trångsynt, men 
samtidigt måste du hela tiden hålla kvar på det man står för. Detta är vad vi 
tror skapar autencitet.  

 
Men vad var det enligt dig som var den främsta anledningen till att SOS stagnerade 
som varumärke under 90-talet? 
 

- Man försökte väl anpassa till en väldigt stor skara människor. Man tappade 
själen som sagt, man gjorde något som man inte var längre. Ser man tillbaka 
på gamla kataloger så ser man en katalog från 1997 då det är en kille som har 
en kostym och fallskärm på sig och i katalogen säljer vi inte ens kostymer, 
detta skickar väldigt märkliga signaler.  

- När SOS grundades så pratades det alltid om funktion och kvalitet. Samtidigt 
som skaparna var skidåkarrebeller.  



- Ett annat dåligt beslut var som sagt att öppna butik på Stureplan, det ger helt 
fel signaler. Folk mellan 20-35 som vill köpa en ny skidjacka går knappast 
runt på Stureplan och ser efter vad folk där har för skidjackor, de kollar 
snarare på vad personer som verkligen åker skidor har på sig för att följa 
trender.  
 

 
 

Bilaga 2 - Intervju med Bo Aggeborg, grundare av SOS – Sporstwear 

den 14 maj 2010 
 
Bo Aggeborg var en av grundarna till SOS – Sportwear men blev sedermera ensam 
majoritetsägare. Han sålde bolaget 1994-95.  
 
Hur kom SOS till? 
 

- Efter att ha drivit en annonsbyrå på tidigare där vi vände oss väldigt mycket 
mot skidåkning och mode så vi kände det vore kul att starta ett eget 
skidmärke. Vi var alla passionerade skidåkare och vi visste vad en skidåkare 
ville ha. Vi tyckte att alla skidkläder som fanns då var väldigt tråkiga! Allt 
kom i svart eller blått och var otroligt fula. Så vi bestämde att skapa ett 
skidmärke som skulle innebära funktion och kvalité men speciellt skulle det 
vara färgglatt och det skulle sticka ut. På den tiden, tro det eller ej, så var det 
kontroversiellt att skapa detta. Grunden till det hela var som kom att bli 
sloganen: Av skidåkare för skidåkare. Vi ville skapa kvalitet, det fina med de 
skidjackorna vi skapade då finns faktiskt kvar på sina håll och är helt 
funktionsdugliga! Vad vi la stor tyngd på var exempelvis blixtlåsen, på den 
tiden kostade ett blixtlås ungefär 60 öre, vi köpte dem för 4,60 kr, vilket säger 
en del om kvalitén. Blixtlåsen hade vi som garanti skulle inte gå sönder, det 
skulle finnas smarta fickor och snölås och du skulle inte bli blöt. För i tiden, 
typ 70-talet så var skidkläder inte alls lika funktionsdugliga som idag, om det 
regnade eller det var fuktigt när du åkte skidor, så blev du blöt! Det rann inte 
av, gore-tex fanns inte och nu frös! Man gjorde kläder som i stort sett sög åt 
sig väta. Det var en tacksam marknad när vi startade, för innan vi kom in på 
marknaden så var det taskigt mode och dålig kvalitet. Visserligen fanns Ski-
off ett rätt bra märke men dom var inte tillräckligt stora. Vad vi var duktiga på 
i starten var partnerskap, då fanns det inte stora sportbutiker som idag där allt 
fanns utan det var små butiker i varje skidort. Inter-sport fanns i Sverige men 
där fanns det knappt skidutrustning. Så när vi sjösatte SOS så sålde vi inte 
kläderna hos någon stor återförsäljare eller i någon storstad, utan kläderna 
såldes i småbutiker i alperna, Åre osv.  

 
Hur såg er marknadsstrategi ut då? 
 

-Ja du, helt ärligt så fanns det väl inte någon genomtänkt strategi, den kom till 
senare, i starten så var vi ett gäng som älskade att åka skidor och gjorde det 
ofta så vår taktik var en annan. Men vi jobbade väldigt mycket med att 
vidbehålla SOS som varumärke och inte sväva ut på andra marknader utan vi 
var för skidåkare av skidåkare. Samtidigt som SOS startade så hade 
charterresor sen några år tillbaka börjat flyga ner till alperna. Detta gjorde att 



svenskar åkte till alperna allt oftare, vilket också gjorde det enklare och 
billigare att göra en säsong i alperna. En skidåkarkultur växte fram, en 
subkultur, i form av Ski-Bums som de kallades, lite rebelliska skidåkare sådär 
som var otroligt trendsättande när det kom till mode. Vare sig dom ville det 
eller inte. Så vad vi gjorde var att klä dessa med SOS kläder, likväl gav vi 
kläder som personer och vänner som kanske ansågs lite balla. Detta gjorde vi 
första året som en ”lansering”, vi lanserade överhuvudtaget inte oss på ett 
konventionellt sätt. Detta resulterade i att fler och fler ville ha tag på dessa 
kläder när ryktet spred sig, alltså typiskt word-of-mouth. Så dessa personer 
blev lite som ambassadörer för märket och gjorde det eftertraktat. Men vi ville 
ju fortsätta vara eftertraktade och det var många kändisar som ville ha kläder 
men där sa vi nej, det var endast skidåkare och folk associerade till skidåkning 
som vi ville ge kläder till. Det var dom som gav ut de rätta signalerna och gav 
den rätta positionering för märket. Björn Borg fick exempelvis inte en jacka 
när han ringde och frågade, han var Sveriges hetaste kändis då men han 
spelade ju tennis. 
- De första åren gick ju otroligt bra, plötsligt var vi på allas läppar och många 
ville ha SOS kläder. Medierna uppmärksammade oss väldigt mycket, vi var 
stack ju ut och försökte gå vår egen väg, vilket skapade en karusell, vi fick 
otroligt mycket gratis PR som vi kanske egentligen inte hade gjort oss 
förtjänta av. En milstolpe för varumärket var ju när freestylelandslaget och 
puckelpistlandslaget frågade oss om vi inte kunde ge dom sponsorskap och 
plötsligt så fanns vi på internationell nivå. Vi hade återförsäljare i Tyskland, 
Schweiz, Italien, Frankrike, Österrike, Nederländerna, Danmark och Japan.  
Detta var svårt för oss ur då vi inte riktigt hade någon klar marknadsstrategi, 
allting var lite lösa boliner men vi visste dock hela tiden vad vi stod för och 
vilka vi var. Detta tror jag förmedlades rätt bra i varumärket eftersom det blev 
lite eftertraktat och ”dom riktiga skidåkarna hade SOS”.  
- Vi jobbade mycket med olika aktiviteter, det som kallas events idag. Vi har  
knappast gjort några annonser, vi jobbade alltid med riktad direktreklam, 
riktad kommunikation på olika sätt. Bland annat gjorde vi en grej som var 
otroligt uppskattad, på den tiden fanns det ju inte cd-spelare i bilen, man hade 
kassetter. Så vi gjorde egna SOS-kassetter med vår musik på. Det blev väldigt 
populärt, alla ville ha dessa, vi gjorde till en början vad vi trodde var för 
mycket runt 10 000 kassetter och skickade dessa runt om i världen. Vi var 
tvungna att tredubbla dessa pga. de blev så populära. Det här var ju grunden, 
så här gick det till under den tid jag drev bolaget.  

 
Så ni var autentiska ur den synpunkten? 
 

- I efterhand skulle man nog kunna kalla oss det, det var ju ingenting vi tänkte 
på då. Men ser man till varumärken idag och hur vi var då så var vi nog rätt 
genuina, vi brann ju för det vi gjorde och för skidåkningen. Vi skapade 
skidkläder som vi själva ville åka i och ha på oss. Men det var nog lättare att 
vara genuin då än idag, idag är det en så pass mättad marknad inom skidmode. 
Då var vi lite unika och kunde göra lite som vi ville, vi hade inte direkt några 
avkastningskrav eller några investerare som förväntade sig en del. Vi ägde 
bolaget själva och gjorde lite vad vi ville, vilket var på både gott och ont. Vi 
kunde ha tjänat mer pengar om vi hade varit lite strukturerade men vi ville inte 
tänka i siffror och efterfrågan var så pass stor att vi knappast behövde göra det.  



Men allt detta ändrades sen? 
 

- Vad som hände sen var att jag sålde SOS. Anledningen till det var att företaget 
hade uppnått någon form av mognads stadie, likväl var mitt engagemang inte 
lika stort. Jag hade andra affärer på annat håll så jag kände att SOS framtid 
inte hängde på mig längre.  

- Det kom in nya ägare och dom ställde avkastningskrav och hade strikta 
ekonomiska kalkyler, vilket jag inte gjorde detta kanske gjorde att SOS 
lekfullhet och anda mattades ur. Nu säger jag inte att det är fel på strukturer av 
detta slag, det ska man ha, men vad de gick miste om var nog de grundstenar, 
kärnvärden som SOS vilade på. Det fanns en klar positionering där folk 
uppfattade SOS på samma sätt som vi. Visserligen var märket vid det här laget 
relativt stort och fanns på den internationella marknaden, varumärket var lite 
mainstream men det stod fortfarande för samma värderingar som när det 
grundades. De nya ägarna som kom in var advokater, inget fel i det, jag hade 
stor tillit för vad de ville göra. En av dem heter Dag Wersén och han var ju 
ordförande för EUs advokatkår, så det var inga oerfarna herrar och dom 
gillade att åka skidor. Men dom hade nog lite andra visioner att göra SOS till 
en större business. Vilket visserligen var absolut rätt i tiden, hela sporthandeln 
på den här tiden exploderade, inte bara i Sverige utan internationellt, den blev 
förändrad helt och hållet. Företag som Stadium i Sverige växte fram och tog 
otroligt många marknadsandelar. SOS fanns ju bara i småbutiker där vi var 
tvungna att hela tiden säkra distributionen, de stora sportkedjorna tog över 
nästan allt, man kunde ju hitta allt där. Så på marknaden förändrades 
konkurrensen dramatiskt. Sedan får jag ta på mig lite felaktiga strategiska 
beslut då vi inte förnyade SOS när vi såg detta komma. Vi lutade oss tillbaka 
på den position vi hade och trodde att konsumenterna var lojala men faktum 
var att de som åkte mycket skidor när vi startade och var vår målgrupp då hade 
blivit äldre och nya generationer växte fram. Varav dessa hade inte en aning 
om den positionering vi trodde att de såg.  

- Så SOS tog en lite annan riktning med de nya ägarna. På slutet innan jag sålde 
så hade ju kungahuset anammat SOS, vilket gjorde att synen på varumärket 
kanske förändrades en del. Det var många från den sk. Överklassen som 
började bära SOS kläder. Med detta tog de nya ägarna tillvara på och såg det 
som en möjlighet att differentiera varumärket, så plötsligt handlade inte SOS 
lika mycket om skidåkning längre. Vi hade ju endast vinterkollektion eftersom 
vi ansåg oss göra vinterkläder. Nu började man tillverka vår, sommar och 
höstkollektioner också. Positioneringen de nya ägarna siktade på var inte 
densamma. De skapade en ny varumärkesidentitet och positionering där SOS 
blev ett varumärke som vände sig till aktiva människor. Detta tyckte jag då låg 
rätt i tiden och det kändes som om det var en naturlig utveckling för 
varumärket och företaget. Dock så visade verkligheten vara en annan.  

 
Vad var det som hände här då? 
 

- Nu kan självklart jag inte tala för vad de som tog över efter mig hade i åtanke 
men när jag sålde så berättade de nya ägarna vad de hade för visioner. Om de 
lyckades uppfylla dessa kan jag inte svara på men som sagt gick de ifrån det 
SOS som vi hade skapat.  Jag var övertygad om att de skulle lyckas väl men 



SOS blev istället osynligt, antagligen för att det etablerades väldigt många 
liknande varumärken där alla slogs om en och samma positionering.  

 
Men följde du SOS och dess utveckling efter att du hade sålt av det? Vad fick du för 
uppfattning då? 
 

- Ja jag följde SOS och hade lite kontakt med de nya ägarna och det är alltid 
mycket kommunikation branschfolk emellan. Men deras positionering vände 
sig mer åt att SOS skulle bli ett lite ”finare” varumärke och de lyckades nog 
skapa den uppfattningen och positionen till en viss mån men jag tror det blev 
lite osäkert var varumärket stod. De nya ägarna hittade nya leverantörer och 
den kvalitetsgaranti som vi höll hårt på var inte riktigt densamma. Exempelvis 
kom SOS sist i en artikel i Åka Skidor runt år 2000 när de rangordnade 
skidmärken efter kvalité. Försäljningen mattades av under dessa år och SOS 
föll lite i glömska. Det fanns ju några entusiaster kvar, internationellt sett 
förknippades SOS fortfarande som ett skidmärke, likväl fortsatte sponsringen 
av puckelpistlandslaget.  

- Exempelvis så såg man vilken målgrupp SOS tilltalade under denna tid (Åren 
1996-2005), jag var på en del kundkvällar och olika evenemang under den här 
tiden och då var det nästan endast folk mellan 40 och 50 år gamla som 
minglade runt. På vår tid var det lite skitiga och skäggiga 20-30 åringar som 
drack öl direkt ut flaskan. Så det sa en hel del var företaget stod. Den 
genuinitet som vi hade skapat suddades ut mer och mer.  

- Men sedan måste jag påpeka att SOS aldrig har blivit riktigt dåligt utan det har 
bara blivit suddigt. Men å andra sidan så vet inte jag hur det hade gått för oss 
om vi hade fortsatt med SOS i och med den ändrade konkurrensen osv. Det 
som gjordes då kändes rätt i tiden och sedan blev det som det blev.  

 
Men sedan togs SOS över ytterliggare en gång innan det blev den ägare det är idag? 
 

- Precis, han heter Rikhard Paulsen som äger det idag och han gick in med en 
kompanjon och tog över SOS. Visserligen var inte Rikhard med i det operativa 
utan fungerade mer som en investerare. Vad dessa ägare gjorde var att försöka 
göra SOS ännu finare och positionera sig som ett klassikt skidmärke som var 
lite dyrare. Det var då butiken öppnades när stureplan och det omtalade 
provrummet byggdes. Detta lyckades mindre bra och såvitt jag vet så var det 
under dessa år som SOS hade det tufft ekonomiskt och lever fortfarande i de 
svalvågor av det som verksamheten gjorde då. Men sen så köpte Paulssen upp 
hela företaget och försöker skapa det som de gör idag, dvs. komma tillbaka till 
skidåkningen och finna det som vi grundade och det tycker jag är roligt och är 
verkligen rätt i tiden! Jag tror det är det enda sättet för SOS att vinna tillbaka 
förtroende igen är att börja småskaligt och göra sig medvetna om vilka 
värderingar företagets grund vilar på. Sedan har de en helt ny målgrupp som 
inte har någon aning om vad SOS en gång var vilket man kan se som positivt.  


