
Outdoor

I mitten av mars lanserade Oskar Knubbe en ny e-handel inom 
outdoor med strikt hållning till miljön. Möt Vindpinads grundare 
vars främsta mål är att bidra till minskad konsumtion.
Text Katarina Angelin Foto Karin Wildheim

Han vägleder till
miljösmarta köp
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Oskar Knubbe skulle kunna 
beskrivas som outdoorbran-
schens hållbarhetsadvo-
kat. Han är Handelskillen 
som arbetat med komplex 

tjänsteförsäljning hos revisionsbyråer under 
hela sin karriär. Som i flera år funderat 
och ”gnuggat” fram olika affärsidéer, men 
skrotat dem alla. Tills för ett och ett halvt år 
sedan när han kom på embryot till Vindpi-
nad. En e-handelsplattform för outdoor med 
rigorös hållning till miljön, som granskar 
och betygsätter varumärken och produkter.

– Ju mer jag fördjupade mig i ämnet desto 
mer intressant kändes det. Jag har ju jobbat 
i helt kommersiella sammanhang tidigare, 
som inte alls har varit hållbarhetsrelate-
rade. Önskan att göra något större och mer 
betydelsefullt än att bara arbeta för att få 
lön nästa månad har vuxit fram, säger Oskar 
Knubbe.

DET SAMMANHÅLLANDE kittet i affärs-
idén är en utvärderingsmodell som ska 
hjälpa kunden att förstå varumärkens 
komplexa hållbarhetsdata. En rankning från 
1 till 100, med fokus på ekologisk och social 
hållbarhet, på varumärkes- och produktnivå, 
ska vägleda kunden att fatta miljösmarta 
köpbeslut.

Under initiativets framväxt fick Oskar 
Knubbe ofta kommentaren från människor 
han mötte: ”Jag är din kund, det här behövs.”

– Till slut kände jag att nu har jag bevis 
nog, det här är både roligt och bra. Nu är det 
dags att köra.

Hans entreprenöriella entusiasm går inte 
att ta miste på. Hans personliga erfarenhet 
inom hållbarhet beskriver han som intresse-
baserad, snarare än kunskapsstark.

– Inlärningskurvan har varit förhållande-
vis brant de senaste ett och ett halvt åren. 
Det grundläggande intresset har alltid 
funnits. Jag är 1970-talist, uppvuxen i gröna 
vågen-svängen, så något har jag med mig 
från barnsben.

Det främsta argumentet till att outdoor 
är huvudsegmentet på Vindpinad är att slut-
kunden bedöms vara extra miljömedveten.

– Outdoor-utövare är påtagligt beroende 
av att naturen fungerar som den ska. Men 
utvärderingsmodellen skulle kunna appli-
ceras på nästan vad som helst, säger Oskar 
Knubbe.

UTÖVER FRILUFTSVAROR har ett antal 
”urbana guldkorn” lagts till sortimentet. 
Nudie Jeans är först ut.

– Skälet är att Nudie Jeans är extremt 
duktiga inom hållbarhet och supertaggade 
på konceptet. De och många andra varu-
märken har tyckt att det här angreppssät-
tet saknas i återförsäljarledet. Nudie Jeans 
söker egentligen inte nya återförsäljare, men 
tycker att det här är så pass spännande att de 
vill vara med.

miljösmarta köp

PP

På e-handelssajten Vindpinad säljs enbart varumärken 
med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. ”Gillar 
man det, vill man vara med. De flesta varumärken syns 
på en massa platser där de inte har kontroll på hur och 
tillsammans med vem de exponeras”, säger plattfor-
mens grundare Oskar Knubbe.
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Vindpinad kombinerar siffror med texter 
som förklarar varför en produkt förtjänar 
sin plats i sortimentet. Tillsammans med 
övrig information som behövs om en vara 
blir sajten ganska innehållsintensivt. Därför 
blir visualiseringen av utvärderingsmodellen 
väldigt central.

Fem liggande staplar rubriceras varumär-
ke, design, material, produktion och övrigt. 
Staplarna fylls i beroende på ranking. Utifrån 
dessa parametrar skapas en totalpoäng.  

– Kunden kan också gräva djupare och få 
reda på hur resultatet tagits fram, förklarar 
Oskar Knubbe som sköter rankningen på 
egen hand.  

– Jag har utvecklat modellen och det är 
jag som genomför utvärderingarna. Det är 
viktigt att poängtera att själva utvärderings-
modellen inte är en certifiering utan syftar 
till att hjälpa kunden att förstå komplex håll-
barhetsdata som till exempel certifieringar. 
Det är få konsumenter som vet vad till ex-
empel Gots (Global organic textile standrad) 
eller Bluesign betyder eller vad som är vad.

Varumärke som Houdini Sportswear och Nudie Jeans har enorm kun-
skap i ämnet. Vem är du att bedöma deras produkter?

– Det kan framstå som lite förmätet. Och i dagsläget kan jag inte 
säga att jag har expertisen i ryggen, men jag känner mig trygg med 
resultatet givet att jag kan presentera hur jag har gått till väga. Sedan 
får man som kund bedöma om det är till hjälp eller inte. Just inom 
hållbarhetsområdet blir man väldigt exponerad för förståsigpåare 
och experter, vilket är helt naturligt eftersom det är ett komplext och 
svårt område. Det som är bra i ena änden kan vara dåligt i andra. Det 
måste jag förhålla mig till. Ta Nudie Jeans som exempel. De använ-
der elastan i vissa jeans för att förbättra passformen. Det förlänger 
produktens livslängd. Samtidigt kan råmaterialet elastan inte anses 
som särskilt bra. Det blir alltså plus och minus. Ungefär så fungerar 
bedömningen.

FÖR ATT KVALITETSSÄKRA utvärderingsmodellen har Oskar 
Knubbe anlitat ett antal ämnesexperter.  Johanna Nilsson från 
Slowfashion.nu och Klimatklubben har bistått med rubriker och 
utvärderingssätt. Martin Kössler, vd Hugin Biz, har agerat bollplank 
och tillgängliggjort ett internationellt outdoor-nätverk. Även doktor 
Sandra Roos på Swerea har tillfört kunnande på vägen.

Ändå räknar Oskar Knubbe med viss kritik och att några leveran-
törer kommer anse sig orättvist bedömda.

– Det är inget konstigt. Min plan är dock att handla agilt. Att 
lansera, testa, utvärdera, finslipa, ändra och ta hjälp längs vägen. 
Det centrala är att resultatet av utvärderingen hjälper besökaren att 
agera mer hållbart än vad som tidigare har varit möjligt. Så pass bra 
är modellen redan i första versionen.

”Det är en pedagogisk viktig övning att  
få kunden att förstå vad det innebär att 
beställa hem fem produkter med avsikt 
att behålla en och skicka tillbaka resten. 
Det är per definition ett risigt beteende.”
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Varje produkt som Oskar Knubbe väljer 
att utvärdera innebär ett tidsödande arbete.  

– Det jobbet går i princip inte att göra som 
enskild konsument. Det är närmast omöjligt 
att få fram all information. I alla fall om man 
scannar av ett större sortiment. Även de 
varumärken som är duktiga har i viss mån 
problem att få fram den data jag vill ha. 
Har varumärkena varit villiga att hjälpa till?

– Absolut, de flesta vill vara med för att 
driva hållbarhetsarbetet framåt. Sedan är det 
klart att beroende på hur man frågar får man 
svar. Frågorna behöver utvecklas och bli mer 
specifika och lättare att besvara. Samtidigt 
vill jag inte förlora varumärkenas möjlighet 
att lägga ut texten kring hur de har tänkt. 

Initialt innehåller Vindpinads sortiment 
mellan 80 och 100 produkter från nio varu-
märken till dam och herr. Sockar, underställ 
och t-shirts, skalplagg och jeans komplet-
teras med kläd- och skovård. Även skor kom-
mer att ingå, men här har varumärkena inte 
varit ”tillräckligt snabba att få fram informa-
tion”, enligt Oskar Knubbe. 

– Jag har givetvis försökt att skapa ett 
intressant utbud. Det räcker inte att bara 
vara hållbar. 

Inköpen görs på traditionellt vis. Frågan om Vindpinad skulle vara 
en butik och inte enbart ett oberoende bedömningsredakap har dykt 
upp från olika håll.  

– Det är givetvis en relevant fråga. Men jag vill ta fullt ansvar 
gentemot slutkunden. Från produktion, färdig produkt till logistik. 
Då är enda möjligheten, som jag ser det, att själv distribuera varorna 
från eget lager. Först då har jag full kontroll och kan se hur varumär-
kena skickar sina produkter. Att de till exempel inte använder plast 
för att fylla utrymme i kartongerna.

EGET LAGER ÄR således modellen, med transportörer som utvärde-
ras på liknande sätt som varumärkena. Vindpinads interna hållbar-
hetsarbete kommer också bli viktigt att prata om med tiden. 

– Än så länge är det lätt eftersom det bara är jag. Men snart får jag 
tillgång till en lokal som ytterligare ska förstärka konceptet.
Ser du den fysiska butiken som ett komplement?

– Ja, verkligen. Jag väntar på att få tillgång till en spännande lokal. 
Där kommer jag ha lager och kontor i en del och showroom och butik 
i den andra. Den primära säljkanalen är e-handel, men det finns 
också en poäng att kunna exponera produkter och ha events och 
liknande. Det blir mer showroom än butik och den kommer inte vara 
öppen varje dag. 

Oskar Knubbe vill inte avslöja läget, men det handlar om en plats 
utanför Göteborg ”på en spännande plats ur ett destinationsperspektiv”.

– Efter samtal med leverantörerna stod det klart att en fysisk plats 
där de kan exponera sina grejer har stor betydelse. Inte minst för 
dem som inte har butik i Göteborg.
Hur resonerar du kring frakt och returer? 

– Det är ett delikat område för e-handel med stora returgrader. 
Jag kommer givetvis erbjuda möjligheten till returer. Men det är en 
pedagogisk viktig övning att få kunden att förstå vad det innebär 
att beställa hem fem produkter med avsikt att behålla en och skicka 
tillbaka resten. Det är per definition ett risigt beteende. Det gäller att 
kvantifiera, i vilka sammanhang är e-handel bra eller dåligt? Behöver 
kunden prova ett plagg i flera vändor kanske inte e-handel är bra. Eller 
så är den det. Det gäller att ta fram data. 

Här har Sandra Roos på Swerea adderat kunskap. Hennes av-
handling om hållbarhet ur en produkts livscykelperspektiv visar att 
slutkundens egen transport till butik har stor miljöpåverkan, medan 
distribution från till exempel Kina till Sverige inte är lika stor.

Att kunden står för frakt- och returavgifter är för Oskar Knubbe 
en filosofisk fråga. 

– Frakten är inte gratis, det uppstår både en ekonomisk och miljö-
mässig kostnad i frakten. Det är klart att det här är en utmaning. Jag 
har ju produkter som går att köpa på andra ställen, på andra villkor. 
Då gäller det att kunden gillar min utvärderingsmetod så mycket 
att den är beredd att betala lite mer och ändå tycker att helheten är 
prisvärd.

Han lyfter fram e-handeln Care of Carl som förebild.
– De är väldigt restriktiva kring prisnedsättningar. Men har ändå 

lyckats bygga lojalitet.

VINDPINAD
Vad: E-handels-
plattform för 
outdoor som 
granskar och 
betygsätter 
varumärken och 
produkter utifrån 
miljöhänsyn.
Grundare: Oskar 
Knubbe, baserad 
i Kullavik på 
Västkusten.
Lansering:  
18 mars 2019.
Finansiering: 
Eget kapital, Almi 
och Swedbank. 
En tredjedel 
vardera. 
Ekonomisk 
uthållighet:  
”Så länge jag inte 
drar på mig kost-
nader i form av 
anställda är den 
ganska lång.”

PP

”Outdoorbranschen har länge varit upptagen av 
den ekologiska delen av hållbarhetsbegreppet 
medan den sociala sidan inte varit lika prioriterad. 
Kontrollen, eller bristen på kontroll, ner i leve-
rantörsleden bevisar det. Svaren från nästan alla 
varumärken blir betydligt vagare när jag frågar 
om sådant som rör deras supply chain, bortom 
sömnad, vävning och stickning”, säger Oskar 
Knubbe.
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Plattformens marknadsföring kommer i huvudsak ske via sociala 
medier.

– Jag får testa vad som ger mest effekt. Det blir lite av gerilla-
marknadsföring. De varumärken som rankas högt ser sannolikt 
en fördel att lyfta fram samarbetet. Houdini sade redan i ett tidigt 
skede att det vore fint att använda sig av resultaten i marknadsföring.

Målbilden för Vindpinad är inte i första hand att tjäna pengar 
utan att bidra till minskad konsumtion.

– Jag är kommersiellt skolad så jag förstår att jag måste sälja. 
Men genom att sälja produkter som är producerade för ett långt liv 
och som tål hård användning bidrar det till minskad konsumtion 
på sikt. Jag fattar att det kanske låter naivt och filosofiskt, men så 
ser målbilden ut. Och utifrån den är jag säker på att det finns en 
kommersiell potential. 2

Sara Wiksten,  
produkt- och hållbarhetschef, Lundhags

Vad tycker ni om initiativet?
– Bra!

Hur har processen sett ut från er sida?
– Vi informerar om det vi vet och kan. Om vi inte har full 

täckning eller fullt svar på alla områden jobbar vi vidare med 
frågan om den är relevant för oss.
Ser du några svagheter?

– Det är svårt att svara på öppna frågor och sedan bli be-
dömd objektivt möjligen.
Kan poängsystemet vara känsligt för er som leverantör?

– Inte direkt, vi behöver hela tiden jobba vidare i olika frå-
gor, om vi blir bedömda som svaga på ett objektivt och korrekt 
sätt ser vi ju en möjlighet att förbättra oss. Vi är bara tacksam-
ma för att bli analyserade ur olika perspektiv så länge det är på 
en professionell nivå, med en vetenskapligt orienterad metod.
Kommer projektet att lyckas?

– Svårt att bedöma som enskild leverantör. Vi tycker att 
initiativet är gott.

Medverkande 
varumärken 
från start: Nudie 
Jeans, Houdini 
Sportswear, 
Klättermusen, 
Woolpower, Sätila 
of Sweden, Röjk, 
Lundhags, Sprin-
gyard, Grangers.
Drift: Externa 
tjänster köps in. 
E-handels byrån 
Wipcore sköter 
den tekniska 
biten. ”I vanliga 
fall jobbar de med 
betydligt större 
e-handelsbolag. 
Men de har 
intresserat sig för 
Vindpinad som 
fungerar som ett 
testskott för dem, 
därför får jag hjälp 
till ett bra pris.”

Vindpinad håller sig inom Sveriges grän-
ser till att börja med, men det finns planer på 
att skala upp.  

– Jag har inte hittat någon annan som 
arbetar på det här sättet. Det finns många 
möjligheter att skala konceptet, geografiskt, 
men även att applicera modellen på andra 
områden, som barnkläder, sport, golf, eller i 
princip vad som helst.

Metoden har varit svår att patentera, 
men varumärket och loggan som innehåller 
en visualisering av produktvärderingen är 
skyddade på EU-nivå. 

OSKAR KNUBBE ÄR medveten om den ben-
hårda konkurrensen inom retail och e-handel.

– Det finns givetvis många duktiga aktörer 
inom outdoor. De jag framför allt har tittat 
på är våldsamt mycket större än jag kommer 
att vara från start. Jag tänker på Outnorth, 
Addnature och Naturkompaniet. Men för -  
hoppningsvis kan min twist ändå göra 
skillnad. 

Bland konkurrenterna är det många som 
bygger omsättningsvolym genom att vara 
prisaggressiva, och som skapar egna varu-
märken för att pressa marginalerna. 

– Den vägen kommer jag inte att gå. Jag 
vill inte locka med starka varumärken för att 
sedan försöka sälja mina egna.  

Sara Hult,  
produktchef, Klättermusen

Vad tycker ni om initiativet? 
– Det är jätteintressant och superseriöst. Jag upplever att 

vi ofta kan mer än inköparna, men i det här fallet är det en 
krävande kund. Egentligen borde detta vara något som alla 
återförsäljare ber om. Jag vet inte hur mycket svar Oskar sit-
ter inne på, men han ställer i alla fall väldigt relevanta frågor. 
Vindpinad har introducerat ett helt nytt arbetssätt.
Hur har processen sett ut från er sida?

– Vi har svarat på en miljon frågor, skratt. Det är inget man 
gör i en handvändning. Det har varit ganska många personer 
som lagt ned avsevärd tid för att komma någon vart i svaren.
Ser du några svagheter?

– Vindpinad är en liten aktör, men kräver väldigt mycket arbete 
från sina leverantörer. Som leverantör lägger man ned mer tid än 
man få ut i kronor och ören. Sedan är frågan hur många kunder 
som är så insatta att de förstår tyngden av det Vindpinad gör.
Kan poängsystemet vara känsligt för er som leverantör?

– Är bedömningen rättvis så får man väl lära sig något av re-
sultatet. Jag tror att de flesta företag har koll på sina svagheter.
Kommer projektet att lyckas? 

– Det beror hur bra Oskar är på att kommunicera sin kun-
skap och det gedigna arbete han gör. Om kunden får förtroende 
tror jag absolut att det finns en kundkrets. Då är det här ett 
väldigt skönt redskap för konsumenten.

Röster om Vindpinad

Produkterna betygsätts enligt Oskar Knubbes modell.


