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1 INLEDNING 

 
 

Detta inledande kapitel ämnar ge läsaren en 
introduktion till det problemområde som behandlas. 
Vi beskriver varför detta är av intresse att studera 
och ger en överblick av uppsatsen i sin helhet. 
Kapitlet innefattar också en problemdiskussion som 
följs av uppsatsens syfte, frågeställningar och 
slutligen avgränsningar. 
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1.1 

© 2005 Bill Watterson, dist. by Universal Press Syndicate/Europa Press,  

 

DET SÅDDES ETT FRÖ 
 
Innan vi presenterar uppsatsens bakgrund vill vi ta tillfället i akt att visa på 
ett uttalande och en seriestripp som tillsammans sådde det frö som senare 
växte sig till att bli denna uppsats. 
 

”Alla kan inte lära sig surfa, men alla kan köpa en t-shirt” 
   

Maritxu Darrigrand, Richter i SVT, 21/1-2005 
 
Uttalandet ovan kommer från en av grundarna av surfmärket Quicksilver, 
som år 2004 omsatte 1 miljard dollar och vid den tidpunkten innehade 17: e 
plats på OC Business Journals lista över USA: s snabbast växande företag 
(OC Business Journal, 2004).   

 

Stockholm, Sweden. Publicerad med tillstånd. 
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1.2 BAKGRUND  
 
Människor har i alla tider sökt mening med sina liv. Detta sökande har 
drivit vetenskapen, den teologiska filosofin och politiken framåt och har 
resulterat i den värld vi lever i idag (Armstrong, 2000). Även om detta 
sökande går så långt tillbaka som till den moderna människans födelse har 
det på inget sätt upphört, bara tagit nya vägar. En av dessa vägar är 
konsumtion. 
 
Konsumtion är den motor som driver vårt västerländska samhälles 
marknadsekonomi och en stor del av denna konsumtion har ingen direkt 
koppling till människans fysiologiska behov (Kotler et al, 1999). Detta är i 
sig inget nytt. Långt bak i historien har föremål som inte är livsnödvändiga 
för människans överlevnad varit eftertraktade. Fascinationen för saker som 
bearbetade metaller, kristallsmycken och konst är exempel på ting som följt 
oss genom hela mänsklighetens historia, men konsumtionen har aldrig 
tidigare genomsyrat vårt samhälle och våra liv i den omfattning den gör 
idag (Corrigan, 1997). 
 
Stora delar av det vi konsumerar syftar till att visa vilka vi är och vilka 
värden vi står för (Arnould et al, 2002). Konsumtion uppstår således inte ur 
ett vakuum utan är en del av vårt sociala liv (Solomon, 1983). Att klä sig i 
kostym och bära attachéväska signalerar andra värden än att bära nitjacka 
och piercningar. Individer kan genom sin konsumtion eftersträva en unik 
identitet eller en identitet baserad på tillhörighet till andra (Reingen et al, 
1984). En person som genom konsumtion eftersträvar en unik identitet kan 
finna detta svårt då andra individer ofta kan konsumera samma varor. Att 
exempelvis köpa konst på IKEA som ett sätt att konsumera något unikt 
identitetsskapande är dömt att misslyckas då denna konst reproduceras i 
stora volymer och individen riskerar att stöta på samma tavla hos en 
bekant. Tavlans motiv kommer dock vara detsamma oavsett upplaga och 
när den hänger på väggen är motivet lika attraktivt för ögat.  
 
Men det finns fler sätt att bygga identitet och uttrycka denna än enbart 
konsumtion i sig. Att tillhöra en speciell grupp eller subkultur kan också 
vara identitetsgrundande (Shouten och McAlexander, 1995). Några former 
av aktiviteter med subkulturella inslag återfinns under samlingsnamnet 
alternativsporter (Wheaton och Beal, 2003). Exempel på alternativsporter 
med subkulturella inslag är brädsporter (Bäckström, 2005), 
fallskärmshoppning, klättring och multisport (Celsi et al, 1993). Andra 
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aktiviteter med subkulturell förankring är exempelvis motorcykelåkning 
(Shouten och McAlexander, 1995) och ravedans (Salasuo och Seppälä, 
2004). Gemensamt för ovanstående aktiviteter är att utförandet av dessa är 
central för tillhörighet till subkulturen. Vissa av dessa aktiviteter 
nödvändiggör också innehavet och användandet av en viss typ av produkt, 
exempelvis en skateboard, en motorcykel eller en fallskärm. Produkterna 
fungerar ofta som artefakter1 för subkulturen och symboliserar medlemskap 
och delaktighet. Andra exempel på artefakter är de skinnvästar som inte 
sällan återfinns bland hängivna motorcyklister. Förutom unika artefakter 
får också varumärken ofta en stor betydelse för identifiering med gruppen, 
exempelvis Harley Davidsson motorcyklar bland motorcyklister och Rip 
Curl våtdräkter bland surfare. Individer kan således visa att de är delaktiga i 
subkulturen genom de produkter de köper. Det vi vill visa med ovanstående 
resonemang är att vare sig konsumtion grundar sig på en strävan mot en 
unik identitet eller att visa tillhörighet till en viss grupp, fyller denna ett 
syfte för individen. Detta syfte kan vara att skapa mening. 
 
Mening är i många avseenden något som tillskrivs ett ting, en person, en 
händelse eller något annat i människors strävan att se logiska mönster i 
tillvaron (Gärdenfors, 1995 i Andersson och Sylwan, 1997). Ett glas mjölk 
har för få personer någon djupare mening. Men om du samtidigt som du 
dricker mjölk läser på paketet att det är ekologisk mjölk det är frågan om 
kan detta ge en känsla av delaktighet i en ekologisk utveckling av svenska 
lantbruk. Om du är förespråkare av ekologiska jordbruk har konsumtionen 
av mjölk nu fått mening. Detta kan bidraga till att bygga på din identitet 
som en engagerad miljömedveten person. Mening och identitet kan på detta 
sätt vara kopplat till varandra.  
 
Konsumtion äger ofta rum på en marknad där säljare och köpare möts. 
Denna fysiska plats, butiken, är sällan helt meningsneutral utan kan i sig 
vara en del av det som utgör värdet i det som konsumeras (Normann & 
Ramírez, 1993). Exempelvis kan att besöka en frisersalong vara en större 
upplevelse än att endast få sin frisyr omhändertagen. Hos frisören möts 
olika typer av kunder, flera hårvårdsprodukter visas upp, kunden får tips 
och råd och blir inspirerad av de andra kundernas frisyrer och val.  Butiker 
innehar en unik position som spindeln i nätet mellan sina kunder, 

 
1 En artefakt är ett resultat av mänskligt skapande som existerar oberoende av skaparen. Artefakten existerar för att antingen lösa 

ett problem eller tillfredställa ett behov (Gagliardi 1990). En mer ingående diskussion kommer att föras i teorikapitlet. 
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1.3 

branschens leverantörer och andra intressenter. För att överleva på sikt 
måste butikens ägare och dess personal tillgodogöra sig kunskap om hur 
branschen fungerar och förstå vilka önskemål kunderna har. Då kunderna 
är de som utgör grunden för butikens existens är det avgörande att från 
butikens sida förstå vilka värden kunden efterfrågar.  
 
 

PROBLEMDISKUSSION 
 
Konsumtion och dess mening är vår utgångspunkt varför vi finner intresse i 
att beskriva detta teoriområdes höjd, vilket sedan följs av uppsatsens syfte. 
Normann och Ramírez (1993) menar att kunder bör ses som en del av 
företags värdeskapande samtidigt som Smircich och Stubbarts (1985) 
hävdar att företag växelverkar med sin omgivning Detta innebär att 
kunderna utgör något mer för företag än enbart en inkomstkälla. Kunderna 
är nämligen ur dessa författares syn med och skapar det värde de tar del av. 
Författarnas tankar ger en teoretisk utgångspunkt i värdet av att utforska 
kunders samverkan med affärsrörelser. Kunder är unika individer och 
därför svåra att förstå vilket Hellgren (et al, 1993) framhåller när de 
diskuterar de kognitiva aspekterna av företagsstrategi. Detta handlar om 
hur individer ser på och uppfattar sin omvärld, vilket utgör ett område som 
oftast lämnas därhän i strategisk forskning. Kay (1993) menar att alla 
strategiska fördelar ett företag kan besitta är viktiga att ta till vara på, något 
som underbyggs av Normann och Ramirezs (1993) tankar kring kundernas 
samverkan i värdeproduktionen. Ramirez et al (2001) tar resonemanget 
ytterligare ett steg längre genom att poängtera att det är viktigt för företag 
att skapa en enhetlig bild av verksamheten så att omgivningen vet vad 
företaget står för och symboliserar. Även här spelar kunderna en viktig roll 
då de gemensamt är en av de intressenter som omger och skapar bilden av 
företaget. Arnould et al (2002) framhåller meningens avgörande funktion i 
modern konsumtion och diskuterar att kunder också uppfattar företag och 
dess produkter ur ett meningsperspektiv. En uppfattning om sakers 
betydelse kan likt Porac et al (1989) ses i ett större perspektiv än enbart den 
specifika individens tolkning då individer interagerar och påverkar 
varandra och delvis skapar gemensamma uppfattningar. Det finns enligt oss 
utrymme för ny forskning som belyser hur mening och konsumtion 
påverkar hur kundgrupper interagerar med varandra och företag. Forskning 
av detta slag kan anses vara i framkant ur ett teoretiskt perspektiv och allt 
kan inte beröras i en uppsats som denna. Teoribildningen som berör 
gruppers uppfattning om mening och konsumtion är en del av ett 
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problemområde där det finns en öppning för givande och utvecklande 
analyser. Som ett led i den större strategiska forskningen kan därför 
kunders påverkan på varandra och meningsskapande konsumtion ses som 
en pusselbit i ett större strategisk sammanhang. 
 
För att närmare undersöka detta har vi i denna uppsats valt att studera 
kunders påverkan på varandra och meningsskapande konsumtion utifrån 
återförsäljare av alternativsportsprodukter, så som skateboards, surfbrädor, 
snowboards och skidor samt utrustning för aktiviteter som sportklättring, 
paddling. De kategorier av varor som beskrivs ovan utgör kärnan bland de 
produkter som återförsäljarna saluför och varornas användningsområde är 
begränsat till den aktivitet de är avsedda för. Kring dessa finns också 
många andra typer av produkter vars funktion inte endast lämpar sig för 
aktivitetsutförandet i sig. Exempelvis kan man i många äventyrsbutiker 
finna jackor, byxor, skor och andra typer av kläder som speciellt riktar sig 
till utövarna av aktiviteten i fråga, men som lika gärna kan användas i 
dagligt bruk av andra kundgrupper. Detta får till följd att det bland de 
kunder som vänder sig till återförsäljarna finns allt från de mest hängivna 
utövarna som köper specialutrustning till dem som kommer till butiken för 
att köpa en jacka för vardagsbruk. Att de aktiva utövarna konsumerar de 
produkter som har anknytning till aktiviteten är logiskt, men anledningen 
till att icke aktiva individer konsumerar samma produkter kan vara mer 
komplicerad. För att förstå detta bör man ha en insikt i vilka värden de 
olika kundgrupperna efterfrågar och vad dessa värden grundas på. Om det 
nu inte är ett gemensamt intresse för utövandet av aktiviteten som 
sammanför individerna hos återförsäljarna, måste det finnas andra variabler 
som gör det.  
 
Vår första tes är att det utanför återförsäljarna finns ett större system där 
immateriella värden skapas och att återförsäljarnas butiker utgör den 
marknad där aktiva utövare och icke aktiva individer möts för att ta del av 
butikens utbud och därmed detta värde. De olika kundgrupperna 
konsumerar av olika anledning samma produkter och vår andra tes är att 
det finns en relation mellan de olika kundgrupperna samt att individerna 
skapar mening ur den konsumtion de företar sig. Som vi tidigare nämnt 
innehar återförsäljaren en central position mellan olika kundgrupper, 
leverantörer och övriga intressenter. De innehar den kunskap som är 
nödvändig för att kunna bedriva en verksamhet i branschen.  
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1.4 

1.5 

UPPSATSENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Uppsatsens syfte är att: 
 

Utifrån relationen mellan kundgrupperna åskådliggöra de icke aktiva 
individernas meningsskapande och återförsäljarnas roll i detta. 

 
För att kunna besvara detta syfte måste vi också besvara nedanstående 
problemfrågor. 
 

• Vilka branschspecifika krav riktas mot återförsäljarna för att 
meningsskapandet ska kunna äga rum? 

 
• På vilket sätt är de aktiva utövarna delaktiga i detta 

meningsskapande? 
 

• Har individer utanför återförsäljarnas kundkrets någon påverkan på 
den mening som skapas? 

 
 

AVGRÄNSNINGAR 
 
Syftet och frågeställningarna kommer i denna uppsats att angripas ur ett 
återförsäljarperspektiv. Det finns många aktörer som säljer sportutrustning 
och konfektion men ett betydligt mindre antal går att klassificera som 
specialiserade fackhandlare. Dessa butiker riktar endast in sig på en eller 
ett fåtal produktkategorier som ofta är närbesläktade och har samma 
utövare som tillexempel skateboard och snowboard. Bland dessa 
specialiserade butiker har vi valt att närmare studera de som riktar in sig på 
alternativsporter och andra äventyrssporter. Vi avgränsar oss därmed från 
breda sportbutiker som säljer det mesta inom sport och fritidsaktiviteter. Vi 
avgränsar oss också från fackhandlare som specialiserat sig på andra 
sporter än de som nämns ovan och undersöker bara butiker på den svenska 
marknaden. 
 
Vi kommer i detta arbete inte att angripa problematiken utifrån ett 
traditionellt marknadsföringsperspektiv. Vi kommer snarare att röra oss 
mot en sociologisk teoribildning och de teorierna vi senare kommer att 
presentera återfinns inom detta fält samt inom forskningen kring 
konsumentbeteende. Detta är för oss nödvändigt då vi endast genom att 
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1.6 

röra oss över dessa fält kan åskådliggöra den problematik uppsatsen 
hanterar.  
 
 

UPPSATSENS DISPOSITION 
 
För att läsaren med lätthet ska kunna följa uppsatsens logik och 
resonemang avrundar vi detta kapitel med uppsatsens struktur. 
 
I INLEDNINGEN och bakgrunden ger vi den stora bilden av det landskap vi 
kommer att hålla oss till i hela uppsatsen. I problemformuleringen tar vi ut 
de delar och problem vi anser vara mest intressanta att utforska och ger en 
motivering till detta. I syftet tar vi fram kartan över den delen av landskapet 
vi är intresserade av. Denna karta visar inte hela landskapet, men ger oss 
fokus på vår resa och avgränsar oss från delar som en annan expedition får 
utforska. 
 
I METODEN förklarar vi för läsaren hur vi ser på världen och genom vilka 
glasögon. Vi ger också exempel på andra sätt att se på världen och 
diskuterar för- och nackdelar med de val vi gjort. I detta kapitel förklarar vi 
även vi på vilket sätt vi genomfört vår expedition och varför vi gjort de val 
vi gjort. Det finns många sätt att genomföra en resa på och alla sätt ger 
olika erfarenheter. Vi vill i denna del visa logiken i de val vi gjort så att 
läsaren kan följa och ifrågasätta vårt tillvägagångssätt. I denna del får även 
läsaren ta del av motiveringar till varför vi valt att tala med de personer vi 
talat med, vilket tillvägagångssätt vi använt oss av och motiveringar till 
detta. 
 
I REFERENSRAMEN fyller vi våra ryggsäckar med verktyg och 
mätinstrument så att vi kan förstå och tolka de upptäckter vi gör under 
resans gång. I denna del utvärderar vi även de tillgängliga teoriernas 
tillämplighet och analyserar dess relevans för resans syfte. 
 
EMPIRIN består av material från primära källor i form av intervjuer. Detta 
kapitel återger på ett strukturerat sätt den information som intervjuer med 
utvalda återförsäljare bidragit med. 
 
ANALYSEN är den process där vi använder alla de verktyg vi har med oss i 
ryggsäckarna för att försöka skapa klarhet i den information vi erhållit 
genom empirin. 
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I SLUTSATSEN presenterar vi det resultat vår resa gett och vi besvarar de 
frågor vi ställde innan resan började. Detta kapitel är resans slut, men det är 
utifrån dessa resultat vi kommer med förslag på forskningsfrågor som kan 
ligga till grund för nya expeditioner. En resas slut, är början på en ny. 

 

FIGUR 1, UPPSATSENS DISPOSITION 
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2 METOD 
 

 
Vårt mål är inte att skriva en kortfattad metodbok. 
Det finns redan åtskilliga sådana skrivna. Det som 
är intressant är hur och varför vi bedrivit vår 
forskning på det sätt vi gjort och hur vårt 
tillvägagångssätt kan rättfärdigas och ifrågasättas. 
Vi vill därför ge läsaren tillgång till de tankar och 
resonemang som lett oss till vårt tillvägagångssätt. 
Vi kommer i detta kapitel också löpande föra en 
kritisk diskussion kring de val vi gjort.
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2.1 VÅR SYN PÅ VERKLIGHET OCH SANNING 
 
Vår syn på verklighet och sanning baseras på den postmodernistiska tanken 
att det inte finns en objektiv universell sanning (Kvale, 1997) eller som 
Alvesson (2003) uttrycker det, ett universellt tankesystem. Vi delar Kvales 
(1997) åsikt att det finns en möjlighet att se sanning i lokala, kulturella och 
personliga uppfattningskonstellationer. Vi är således inte tillnärmelsevis 
fullt ut postmoderna i våra tankegångar då detta skulle resultera i ett 
ifrågasättande av huruvida någonting överhuvudtaget existerar. Vår 
utgångspunkt är i stället att tolkningen av vad som finns skiljer sig mellan 
olika individer och vad som är verkligt baseras således på individers 
subjektiva tolkningar. Dessa tolkningar kan enligt Kvale (1997) delas av 
många och blir således i en viss kontext en kollektiv sanning. Exempel på 
detta kan ses i påståenden som ”Sverige har en kung” eller ”man bör inte 
aga barn”. Dessa påståenden är inga universella sanningar då vissa skulle 
hävda att kungen inte är kung då han inte har någon gripbar makt över 
landet. Att aga sina barn ses i vissa kulturer som en del av en god fostran. 
Dessa påståenden ses dock av de flesta i Sverige som vedertagna sanningar 
och utgör en del av vår världsbild. Crotty (i Alvesson 2003) menar att en 
postmodern sanningsfilosofi innebär att många gamla givna sanningar inte 
längre ses som sanningar och att vi får vänja oss vid att synen på vad som 
är sant till stor del är temporär och provisorisk.  
 
Men resonemanget går att dra längre än så. Målet med i stort sett all 
forskning är att skapa större förståelse inom ett givet ämne. Det kan vara 
allt från att forska i de fiktiva släktbanden mellan personer i JRR Tolkiens 
”Sagan om ringen” till att studera beståndsdelar i röd sand från Mars. Att 
forskaren som studerar Tolkien skulle finna sanningen om de speciella 
släktbanden förkastar nog de flesta då det är en saga som per definition är 
fiktiv. En sanning i en fiktiv kontext torde ses som fiktiv även den. 
Forskaren med den röda sanden kan däremot komma fram till vad den 
består av och andra forskare kan kontrollera detta och verifiera eller 
förkasta den förste forskarens resultat (Kvale, 1997). Men frågan är också 
för vem det är sant att sanden från Mars har en viss sammansättning. 
Ponera att någon hade visat dig en handfull röd sand och bett dig tala om 
vad det var. Hade du då sagt att det var sand från Mars? Mest troligt hade 
du sett en handfull röd sand, om du i förväg inte visste vad det var du såg. 
Utan djupare kunskap är sanden för dig vanlig sand vilket i sig måste kunna 
ses som lika sant som att det är sand från Mars och att den därför har en 
unik sammansättning. Vi vill med ovanstående resonemang visa på att det 
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inte bara är en fråga om vad som är sant, utan också vad olika saker betyder 
för olika människor (Lundahl & Skärvad, 1992). För att återgå till 
Tolkienforskaren. Inom den ram ”Sagan om ringen” utgör är det mycket 
troligt att familjebanden ser ut på ett visst sätt. Det skulle kunna ses som 
sanning i den kontexten. Lika sant som att du ser sand i den kontext du 
befinner dig. Sanningen finns enligt Kvale (1997) varken i världen runt dig 
eller inom dig utan mellan dig och din omvärld. Således finns det lika 
många sanningar som det finns kombinationer av individer och kontexter. 
Men uppfattningen att det finns många sanningar är inte det samma som att 
det inte finns någon sanning. Det gör lika ont att få en fallande kokosnöt i 
huvudet vare sig du tror att det kommer att göra ont eller inte. Att delar av 
Newtons gravitationsteorier verkligen stämmer är svåra att motbevisa, 
däremot har olika personer olika uppfattningar om huruvida kokosnöten 
drogs ner mot deras huvud eller föll ner mot deras huvud (Brody, 1999). 
Således kan även tydningar av faktiska, synnerligen simpla, händelser 
utgöra grunden för helt olika tolkningar. I vårt dagliga liv spelar det mindre 
roll om kokosnöten föll eller drogs ner mot personens huvud eftersom 
resultatet blir det samma. Vår syn är i likhet med ovanstående resonemang 
att det finns en faktisk och fysisk omvärld även om denna tolkas på olika 
sätt av olika individer. 
 
En av de mest framstående postmodernistiska författarna, Baudrillard, 
resonerar kring vad han benämner hyperverkligheten (1983 i Alvesson 
2003). Detta är enligt författaren exempelvis kroppsideal som kräver 
plastikkirurgi och människor som hellre ser på TV-serier som ”Vänner” än 
att umgås med sina verkliga vänner. Denna fiktiva verklighet upplevs enligt 
Baudrillard (1983 i Alvesson 2003) av många mer verklig och starkare än 
den torftiga ”verkliga” verkligheten. Hyperverkligheten är enligt författaren 
skapad av television, reklam, varumärken och det kapitalistiska systemet 
och den konkurrerar ut den verkliga världen. Vi finner dessa tankegångar 
intressanta då de kan ligga till grund för en förståelse för vad som påverkar 
individer när de enskilt och kollektivt formar sin bild av verkligheten.  
 
 

2.1.1 OBJEKTIVITET OCH SUBJEKTIVITET 
 
När tanken om en universell sanning förkastats kan vi inte längre hävda att 
vi är helt objektiva. Vi kan heller inte hävda att vi ska försöka vara helt 
objektiva. Strävan mot objektivitet är i så fall en strävan mot något vars 
existens vi förnekar. En fullt ut relativisk hållning i vårt tillvägagångssätt 
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skulle däremot reducera våra möjligheter till generaliseringar då begreppet 
innebär att allt och inget är sant och detta skulle leda oss mot vad Lundahl 
& Skärvad (1992) benämner vetenskaplig anarki. Vi ifrågasätter som vi 
tidigare påpekade inte att omvärlden existerar, utan framhåller att dess 
existens tolkas på olika sätt av olika individer. Detta innebär att de 
intervjuer vi genomför ger oss respondenternas tolkning av omvärlden. Det 
är sedan vår uppgift att återge denna med så föga förvrängning som 
möjligt. Samma sak gäller för uppsatsens övriga delar. De teorier som väljs 
och de slutsatser vi når påverkas av hur vi uppfattar vår omvärld. För att 
läsaren av denna uppsats själv skall ges möjlighet att värdera de tolkningar 
och val vi gör är vår målsättning att vara vad Kvale (1997) benämner 
intersubjektiva. Med det menas att vi genom rationell argumentation och 
tydligt tillvägagångssätt så noggrant som möjligt ska återspegla och 
behandla den del av verkligheten vi studerar utifrån hur vi uppfattar den. 
Att tydligt redogöra för hur forskningen bedrivits är en central faktor i ett 
intersubjektivt förhållningssätt.   
 
 

2.1.2 VÅR SYN PÅ KUNSKAP 
 
Vi motiverar vårt val av återförsäljare som intervjuobjekt med att de 
besitter mycket kunskap inom det område vi avser studera. Det finns 
åtskilliga definitioner av kunskap. Olika författare har olika infallsvinklar i 
sitt sätt att definiera begreppet. Dessa olika infallsvinklar leder till ett stort 
antal definitioner vilket gör begreppet synnerligen mångdimensionellt 
(Williams, 2001). Vi finner det därför lämpligt att redogöra för vår syn på 
kunskap. 
 
Tell (2004) för ett resonemang om kunskap och verifiering av densamma. 
Enligt författarens resonemang ses åsikter, tankar och erfarenheter inte som 
kunskap om de inte är verifierade mot en andra part eller någon form av 
ram. Denna ram kan grundas på individens personliga uppfattning och 
skapas utifrån dennes samlade erfarenheter. Till skillnad från denna 
subjektiva ram kan individen även verifiera sin kunskap mot mer faktuella2 
ramar. Dessa kan utgöras av en samling individers gemensamma 
uppfattning om rätt och fel och är i stor utsträckning kontextspecifik (Tell, 
2004). Vad som är kunskap och vilken kunskap som är sann verifieras eller 

 
2 Med faktuell menas idén om den objektiva världen minus de subjektiva uppfattningarna om denna (Tell, 2004). Om kokosnöten 

som behandlades tidigare föll eller drogs ner är subjektivt, men att den vertikalt förflyttades är faktuellt. 
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förkastas på detta sätt när det reflekteras mot en fysisk eller kognitiv ram. 
Nonaka et al (1995) ser också kunskapsskapande som en process som 
kräver personlig involvering och interaktion mellan individer. Genom 
interaktionen överförs en individs kunskap till en annan och i denna 
process förankras också idéer om vilken kunskap som är viktig att besitta. 
Likheten mellan de två författarnas argument finner vi i det Tell (2004) 
benämner verifiering och Nonaka et al (1995) förankring, det vill säga 
vilken kunskap som är viktig och sann avgörs i den kontext individen 
befinner sig och av de individer som befinner sig i denna kontext. Det 
fokus som sätts på kontextens och individens roll i vilken kunskap som är 
eftersträvansvärd knyter väl an till vår syn på verklighet och sanning.  
 
 

2.1.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 
Validitet står för frånvaron av systematiska mätfel (Lundahl & Skärvad, 
1992). Enligt Kvale (1997) är validitet en fråga om hantverksskickligheten 
i att kontrollera och verifiera de tolkningar som sker i forskningsarbetets 
alla delar och framförallt när empiri skall analyseras. Denna syn står i 
överensstämmelse med de systematiska mätfel som Lundahl och Skärvad 
(1992) diskuterar. Författarna menar att kontroller och verifieringar av 
insamlad empiri skall förhindra att forskningsrapportens argumentation 
bygger på feltolkningar som sedan ligger till grund för ytterligare 
feltolkningar och resulterar i systematiska mätfel. Kvale (1997) drar 
resonemanget längre och menar att en mer skeptisk syn på en helt delad 
sanning inte kolliderar med tanken om verifiering och validitet, men att 
stora kravs ställs på tillvägagångssättet för att kunna uppvisa validitet i 
resultatet. Vi har tidigare påpekat kontextens vikt i vårt synsätt och ett 
liknande resonemang är applicerbart här. Om det inte går att verifiera 
tolkningarna utifrån en given sanning måste enligt Kvale (1997) nya 
metoder användas för att skapa validitet åt tolkningarna och undvika allt för 
selektiv perception. Miles och Huberman (1994, i Kvale 1997) menar dock 
att det inte finns en given och rak väg till att få absolut validitet i kvalitativa 
undersökningar, men de pekar på ett antal alternativ som tillsammans kan 
bidra till en relativt hög validitet. Författarna menar att validiteten på 
information kan höjas genom att den verifieras mot andra källor. Genom att 
göra detta kan trovärdigheten i den information som inhämtas testas. Vi 
använder oss därför av så många källor, både empiriskt och teoretiskt, vi 
anser att varje komponent av vårt resonemang behöver för att styrkas. Det 
som avgör antalet källor är vår personliga uppfattning om hur allmänt 
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kända de åsikter som presenteras är och hur motsägelsefulla dessa åsikter 
framstår. I detta finns också en kritisk granskning invävd och i de fall 
information i olika källor motsäger eller undergräver varandra söker vi 
alternativa förklaringar för att säkerställa kvaliteten på denna information. 
Även här ämnar vi intaga en intersubjektiv hållning och genom tydliga 
resonemang ge den tilltänkte läsaren möjlighet att värdera vårt 
tillvägagångssätt.  
 
Reliabilitet står för frånvaron av slumpmässiga mätfel och bygger på att 
mätningen eller snarare analysen inte färgas av de som utför den (Lundahl 
& Skärvad, 1992). Genom detta är symbiosförhållandet mellan reliabilitet 
och validitet uppenbar då det inte går att erhålla god validitet om de som 
utför undersökningen och analysen subjektivt färgar den information som 
förvärvats från källorna (Lundahl & Skärvad, 1992). Bland flitigt 
publicerade teorier utgör reliabilitetsproblematiken inget större hinder då 
det via verifiering av information går att läsa olika författares åsikter och 
konsensus av teorier och på så sätt minska den personliga och subjektiva 
färgningen av teorierna. Teorier som ej har hanterats i samma omfattning 
och där konsensus av dem inte är lika uttalat utgör en större problematik. 
Här ställs det därför större krav på oss att argumentera för den tolkning vi 
gjort och påvisa eventuella alternativa tolkningar. Initialt var vår kunskap 
inom området denna uppsats utforskar fragmentariskt och inte särskilt djupt 
och uppsatsarbetet inleddes således med omfattande litteraturstudier. Under 
detta skede lade vi mycket tid på att verifiera att de teorier vi funnit och 
presenterar i den teoretiska referensramen kan anses vara allmänt kända 
inom detta område och att deras riktighet inte är omstridd.  
 
Störst problem för reliabiliteten ställs vi inför i insamlandet av primärdata, 
empiri och analysen av denna. Primärdata utgörs av vår tolkning av 
respondentens tolkning av verkligheten. Detta material skall sedan 
systematiseras på ett sådant sätt att det blir användbart som underlag för 
analys (Kvale, 1997). Den problematik detta medför diskuteras bland annat 
av Kvale (1997) som pekar på ett antal faktorer i kvalitativa 
undersökningar och bearbetningen av dessa som påverkar resultatet av 
forskningen, vilket kommer att behandlas mer ingående under rubriken 
intervjumetodik. 
 
I analysens sammankoppling av teori och empiri står vi inför 
sammanfogandet av teoretiska och empiriska tolkningar. För att få god 
reliabilitet i analysen krävs att dessa två komponenter håller hög validitet. 
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Validitet och reliabilitetsaspekten är således viktig att hantera löpande i 
hela uppsatsprocessen. Vissa forskare som till exempel Lundahl och 
Skärvad (1992) menar att det går att ifrågasätta användandet av begreppen 
validitet och reliabilitet i forskning där inte naturvetenskapliga samband 
studeras. Andra termer förespråkas av exempelvis Lincoln & Guba (1998, i 
Kvale, 1997) som menar att validitet och reliabilitet i kvalitativ 
samhällsvetenskaplig forskning ska ersättas med användandet av andra 
termer som trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Författarnas 
motivering vilar på att dessa termer är vanligt förekommande i det dagliga 
språket. Även om termerna är mer vanligt förekommande och kan anses 
vara tydligare i sin innebörd än validitet och reliabilitet delar vi inte 
Lincoln och Gubas (1998, i Kvale, 1997) resonemang fullt ut, men vi anser 
att för att nå god reliabilitet och validitet krävs det att forskningen 
genomsyras av just trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet.  
 
 

2.1.4 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
Hermeneutik är ett vetenskapligt förhållningssätt som bygger på tolkning 
av betydelse i text och fick stort genomslag i bibeltolkning där den 
underliggande betydelsen av skriften är central (Patel & Tebelius, 1987). 
För att förklara vad detta resonemang innebär återvänder vi för ett 
ögonblick till vårt exempel med forskaren som studerade Tolkien och 
försökte få klarhet i hur släktbanden mellan de fiktiva personerna ser ut. 
Hon är inte bara intresserad av hur personerna är släkt utan vill också veta 
vad det har för betydelse för berättelsen och vilka bakomliggande tankar 
och motiv Tolkien hade med dessa släktband. Sökandet efter denna 
bakomliggande mening innebär att forskaren har en hermeneutisk ansats i 
sin studie. Det hermeneutiska begreppet har enligt Kvale (1997) vidgats 
med tiden och inkluderar idag även handlingar och diskurser. Likt 
Tolkienforskaren vill vi analysera och förstå de motiv som ligger bakom de 
fenomen vi avser att studera, fast till skillnad från denne forskare är vår 
kontext inte fiktiv. Vi kommer att fokusera vår forskning på språket, eller 
snarare den språkliga dialogen mellan oss och respondenterna. Genom 
intervjuer och den dialog de ger upphov till ges vi tillgång till 
respondenternas tolkningar av symboler, materiella objekt och begrepp, ur 
vilket vi sedan med hjälp av teori kan härleda den bakomliggande 
betydelsen (Kvale, 1997). Vi vill i enlighet med en hermeneutisk 
forskningsansats och vår tidigare diskussion visa på allmängiltiga mönster i 
den kontext vi undersöker (Alvesson, 2003). Vårt resonemang om en 
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hermeneutisk syn på vetenskap kan ses som en utveckling och ett tillägg till 
de resonemang vi tidigare fört om objektivitet och subjektivitet. Som vi 
tidigare nämnt tror vi inte på en objektiv sanning utan snarare en kollektiv 
sanning baserad på subjektiva tolkningar och detta innebär att vi enligt en 
hermeneutisk vetenskapssyn inte heller kan nå fullständig objektivitet. 
Detta grundas på att vår tolkning av respondenternas svar påverkas av våra 
personliga erfarenheter och den kunskap vi bär med oss. Även här ligger 
ansvaret på oss att genom tydlighet visa vad vi bygger vår argumentation 
på. 
 
 

2.1.5 METODOLOGISK ANSATS 
 
Forskningsarbetets utgångspunkt avgör vilken metodologisk ansats 
forskningen bedrivs i enlighet med. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 
står valet mellan tre olika ansatser. Dessa är induktion, deduktion och 
abduktion. 
 
Induktion kan enligt Thurén (2000) ses som en upptäcktsfärd i empirin ur 
vilken forskaren försöker skapa förklarande och belysande teorier. Denne 
vet på förhand inte exakt vilka variabler som eftersöks utan låter empirin 
ligga som grund för erfarenhets- och kunskapsbyggande. Induktion innebär 
att forskaren utifrån kvantifiering drar allmänna, generella slutsatser från 
den empiri denne samlat in. 
 
Deduktion har enligt samme författare sin utgångspunkt i teorin och 
forskningen kan ses som en resa där forskaren utifrån tidigare teoretisk 
erfarenhet analyserar empiri. Den hypotetiskt deduktiva metoden, som är 
en del av det deduktiva synsättet, utgår ifrån hypotetisk teoribildning vars 
giltighet styrks eller förkastas utifrån det empiriska materialet. Induktion 
kan enligt Alvesson & Sköldberg (1994) således ses som upptäckarens väg 
medan deduktion kan ses som bevisandets väg. Författarparet menar att den 
gyllene medelvägen ligger mellan dessa två ansatser och består av en 
abduktiv ansats där ingen av extremerna induktiv eller deduktiv efterlevs. 
De menar att forskaren genom en abduktiv ansats ges mer 
handlingsutrymme och ser abduktion som en förståelseansats som använder 
sig av både empiri och teori för att skapa klarhet. 
 
I valet av ansats är det viktigt att avgöra om ansatsen speglar 
utgångspunkten, processen eller resultatet. Om en forskare använder sig av 
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2.2 

teorier för att avgränsa sitt forskningsområde för att sedan genomföra en 
induktiv forskning är frågan om ansatsen kan ses som induktiv när 
förarbetet kan klassas som deduktivt. Vi kommer i denna uppsats använda 
oss av en deduktiv ansats i och med att vi tar avstamp från det teoretiska 
planet och också utgår från teori för att göra avgränsningar. Utan den 
teoretiska kunskap vi har i bagaget skulle vi inte kunna uppfatta den 
problematik vi undersöker. Vi kommer att analysera empiri och dra 
slutsatser utifrån ett nät av teorier som vi anser kunna fånga upp det 
komplexa samspel uppsatsen ämnar hantera. Med detta teoretiska nät 
försöker vi sedan utifrån empirin förklara och skapa större kunskap om 
problematiken. Som vi tidigare nämnt är vårt huvudmål inte att förkasta 
eller styrka teoriernas generella giltighet. Med detta inte menat att vi 
kommer att vara rigida i de teorier vi valt och se dessa som statiska, utan 
snarare som formbara förklaringsverktyg som går att modellera för att 
bättre hantera kontextspecifika förutsättningar. Utifrån detta resonemang 
skulle vi enligt Alvesson och Sköldberg (1994) falla innanför ramen för 
den ansats de benämner abduktion. Vi har dock inte funnit tillräckliga 
belägg för de bägge författarnas åsikt bland annan vetenskapsmetodisk 
litteratur för att vi skall kunna stödja dem i deras resonemang om 
abduktionens förträfflighet. Vi vidmakthåller därför att vår ansats är 
deduktiv. 
 
 

INTERVJUMETODIK 
 
Vår empiri baseras uteslutande på primära källor i form av kvalitativa 
intervjuer. Detta är enligt Kvale (1997) en metod som lämpar sig väl då 
forskaren vill förstå de bakomliggande orsakerna till det som studeras och 
dessa är svåra att kvantifiera. Syftet med kvalitativa intervjuer som metod 
är enligt Starrin och Renck (i Svensson & Starrin 1996) att upptäcka eller 
identifiera företeelser, egenskaper eller innebörder som är okända eller 
otillfredsställt utforskade. Enligt de båda författarna är det således en metod 
för att utröna och förstå beskaffenheten eller egenskapen hos någonting. 
Även om det inte finns något universellt tillvägagångssätt för hur 
kvalitativa intervjuer skall utformas finns det åtskilliga idéer, tumregler och 
åsikter om detta. Vi kommer att förklara vår syn och redovisa vårt 
tillvägagångssätt och på så sätt söka legitimitet för de val vi gjort. 
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2.3 

                                          

DEN VERIFIERANDE INTERVJUN 
 
Enligt Tell (2004) kan det, om den kontext som undersöks inte är allmänt 
känd, vara viktigt att verifiera idéer och tankar med personer som befinner 
sig inom kontexten i fråga. Detta tog vi fasta på i det initiala skedet av 
arbetet med denna uppsats. Förutom en grundlig inventering av vad som 
finns skrivet om ämnet beslöt vi oss för att föra en kort diskussion med en 
återförsäljare av äventyrsutrustning om hans syn på saken. Det var inte en 
intervju för att samla in empiri utan snarare ett sätt för oss att verifiera att 
det fanns ett verkligt problem att studera. Vi sökte upp butiken vid en 
tidpunkt på dagen då det förväntades finnas få kunder och presenterade oss 
för ägaren. Vi förklarade för denne vad syftet med vårt besök var och 
frågade om vi kunde få ställa några frågor. Respondenten fann området för 
vår uppsats intressant och ställde därför sin tid till vårt förfogande. För att 
leva upp till etikidealet talade vi om för respondenten var i vårt intresse låg 
och vad dennes svar skulle användas till. Inga anteckningar fördes under 
detta samtal då vi i förväg inte hade avtalat om en intervju och förväntade 
oss att respondenten skulle känna sig bekvämare och svara friare under 
dessa förutsättningar. Kvale (1997) skulle benämna denna 
intervjudiskussion för extremt ostrukturerad, men vårt syfte var inte att 
genom strukturerade frågor få svar att använda som empiri, utan att genom 
öppna frågor låta respondenten mer ingående förstå vilket område vi avsåg 
att utforska och låta denne själv artikulera problem och finna en struktur för 
att göra så. Kvale (1997) pekar på de positiva effekter en pilotintervju som 
denna kan medföra då forskaren ges tillfälle att genom praktisk erfarenhet 
vinna ett självförtroende som ökar förmågan att vid senare intervjuer 
genomföra dessa på ett sätt som ger ett tryggt och stimulerande samspel. 
 
För att verifiera att våra tankar har validitet för fler än denne återförsäljare 
beslutade vi oss för att göra ett inlägg på ett svenskt Internetforum för 
surfing3. Det finns flera problem med att avgöra validiteten i de svar som 
erhålls på detta sätt, men då svaren låg som grund för verifiering av våra 
initiala tankar och inte som empiri anser vi att de fyller den funktion de var 
avsedda för. Framförallt då frågeställningen var öppen och respondenterna 
inte visste vilka tankar vi ville verifiera. Även här gjorde vi det, i enlighet 
med det etiska idealet, uppenbart för respondenterna vad deras åsikter 
skulle användas till. 
 

 
3 www.kallsupen.com 
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Förutom att vi på detta sätt kunde verifiera våra initiala funderingar gav det 
oss också möjligheten att ta del av uttryck och ord som respondenterna 
använder för att artikulera de problem och samband de uppfattar. Detta gav 
oss vid efterföljande intervjuer möjligheten att artikulera frågor på ett sätt 
som respondenterna lätt kunde uppfatta och finna naturligt. Att inte 
använda ett akademiskt betungat språk vid intervjuer är av största vikt för 
att underlätta för respondenten att förstå frågorna och inte riskera att denne 
missuppfattar dessa och baserar sitt svar på en missuppfattning (Backman, 
1998). Den verifieringsprocess vi beskriver ovan kan ses som en del av den 
hermeneutiska spiral som bland andra Alvesson & Sköldberg (1994) 
beskriver. Denna består av en process uppbyggd av dialog, förståelse och 
tolkning som upprepar sig och medför en ökad förståelse för ett problem 
genom uppbyggandet av en större kunskapsbas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGUR 2, HERMENEUTISK FÖRKUNSKAPSSPIRAL 
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2.4 

2.5 

ANTAL INTERVJUER 
 
Vi delar Kvales (1997) resonemang om att antalet intervjuer som behövs i 
en studie är direkt kopplat till vad som undersöks och vad man vill ha svar 
på. Det kan således vara svårt att fastslå exakt hur många intervjuer som 
bör genomföras. Enligt Svenning (1997) är det vid kvalitativa studier 
ovanligt att hela den studerade populationen undersöks och i stället görs ett 
litet urval. Författaren menar att detta urval kan vara så litet som 4-5 
respondenter från en population på ett par hundra individer. Anledningen 
till detta är enligt Svenning (1997) de resurser kvalitativa intervjuer kräver. 
Till skillnad från kvantitativa studier går det inte att räkna fram det antal 
intervjuer som behövs för att resultatet skall anses vara statistiskt säkerställt 
(Kvale, 1997). Det kan tyckas ligga en viss frihet i att slippa de statistiska 
kraven, men som med all frihet leder detta till betydligt större personligt 
ansvar från forskarens sida. 
 
I stället för att på förhand fastslå antalet intervjuer beslutade vi oss för att 
samla ihop information och sortera ut ett antal potentiella återförsäljare 
som levde upp till våra avgränsningskrav. Då vi på förhand inte visste hur 
mycket användbart material vi skulle erhålla vid varje intervjutillfälle, 
beslöt vi oss för att löpande analysera det material vi inhämtat för att på så 
sätt få en bild av vilka frågor som krävde mer belysning för att ge empirisk 
mättnad. Vi låste oss inte vid det antal intervjuer Svenning (1997) 
förespråkar utan resonerade kring hur många intervjuer som skulle ge en 
bra bild av problematiken. Vi har varit mycket måna om att inte basera 
denna uppsats på otillräcklig empiri och detta säkerställde vi genom att 
fortsätta intervjua till dess att ytterligare intervjuer inte tillförde någon ny 
kunskap, det vill säga vi uppnådde empirisk mättnad. Vi ville inte nöja oss 
med för få intervjuer då vi ansåg att en intervju för mycket skulle ge oss ett 
bättre resultat än en intervju för lite. 
 
 

URVAL - ATT JÄMFÖRA ÄPPLEN OCH PÄRON? 
 
Då denna uppsats baseras på empiri från återförsäljare som inte går att 
definiera som en fullständigt homogen grupp vill vi viga ett stycke åt vårt 
val av respondenter. De återförsäljare vi intervjuat saluför utrustning som 
används för skilda aktiviteter, men även om aktiviteterna i sig skiljer sig åt 
ser vi fler likheter mellan återförsäljarna än vi ser skillnader. Detta är det 
primära, då det är återförsäljarna vi studerar, inte aktiviteterna i sig. Men 
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det finns flera variabler som även sammankopplar de olika aktiviteterna, 
exempelvis kan samtliga av dem benämnas alternativsporter. Detta 
påstående kan framstå som problematiskt då vissa av dessa aktiviteter inte 
per definition kan anses som alternativa då de som utövar dem är väldigt 
många och ytterst ordinära. Ett belysande exempel på detta är utförsåkning 
som för många är en familjeaktivitet som utövas under avkopplande veckor 
i fjällen. Inlinesåkning är också en vanlig och många gånger ofarlig 
motionsform för många individer. Samtidigt finns det de som utövar dessa 
två aktiviteter på extrema sätt och i och med detta många gånger utsätter 
sig för direkt livsfara (Breivik, 2004). Dessa individer uppfattar själva att 
det de håller på med är alternativt och många gånger extremt. Gemensamt 
för de butiker som vi undersöker är att de bland sina kunder har dessa 
individer som kan ses och ser sig själva som utövare av alternativa sporter. 
Inom forskning förekommer vanligen avgränsningar mellan alternativa 
utövare och motionärer som baseras just på kognition, det vill säga vilka 
som uppfattar sig som alternativa utövare eller inte (Breivik, 2004; 
Bäckström, 2005; Rinehart, 1995; Wheaton & Beal, 2003). 
 
Wheaton och Beal (2003) menar att den kategori av individer som genom 
det sätt på vilket de utövar aktiviteterna sätter sin fysiska förmåga på prov 
upplever en stark frihetskänsla och gör aktiviteten till en del av sin identitet 
kan anses bestå av alternativa utövare. Deras utövande medför enligt 
författarna en överhängande risk för fysisk skada och kräver många gånger 
specialutrustning. En annan gemensam faktor är att de aktiviteter butikerna 
tillhandahåller produkter för enligt Wheaton och Beal (2003) har en ung 
och alternativ känsla och detta sammantaget med resonemanget ovan 
menar författarna ger aktiviteten en speciell aura. Att definiera och logiskt 
sammankoppla vår bas för empiri på det sätt vi redogjort för ovan fungerar 
väl för oss då vi vill studera konsumtion kopplat till aktiviteter som har en 
speciell aura, snarare än att studera de olika sporterna var för sig. Vi menar, 
baserat på Alvesson och Sköldbergs (1994) resonemang, att det vi 
eventuellt riskerar att förlora i precision vinner vi i generaliserbarhet. 
 
 

2.5.1 SPRIDNING OCH ANTAL 
 
Vårt syfte är att bland respondenterna åstadkomma en hög geografisk 
spridning. Vi vill på detta sätt undvika resultat färgade av lokala fenomen. 
Genom att intervjua återförsäljare från många delar av Sverige anser vi att 
svaren blir mer berikande. Vår åsikt är, att om vi kan se ett mönster bland 
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svar från återförsäljare över hela landet kan dessa tillmätas ett högre värde 
än om mönstret återfinns i intervjuer med återförsäljare inom en viss 
region. 
 
Svenning (1997) menar att urvalet vid kvalitativa intervjuer tillåts vara 
selektivt jämfört med den kvantitativa studiens krav på ett statistiskt urval 
där alla individer i den undersökta populationen måste ha exakt lika stor 
chans att komma med. Författaren menar att forskaren på förhand kan ställa 
upp vissa kriterier för lämpliga respondenter och på så sätt minska den 
totala populationen. Bland dessa väljs sedan ett antal individer ut och 
tillfrågas om en intervju. 
 
Vårt mål är förutom hög geografisk spridning också så långt det är möjligt 
att fördela intervjuerna jämt mellan skate-, surf- och äventyrsbutiker. 
Genom Gula Sidorna på Internet (www.eniro.se) valdes ett större antal 
potentiella respondenter ut. Vår initiala uppskattning var att tio intervjuer 
skulle ge oss en god bild av det ämne vi studerar. Vi upplevde dock redan 
efter 7 intervjuer att inget nytt framkom i respondenternas svar på våra 
frågor. Vi ville dock bekräfta att detta verkligen var fallet och genomförde 
ytterligare intervjuer för att säkerställa detta. Efter att den nionde intervjun 
genomförts kände vi oss säkra på att empirisk mättnad uppnåtts och arbetet 
kunde gå vidare till nästa fas. Den slutgiltiga fördelningen av intervjuer 
visas i tabellen nedan och respondenterna presenteras i den ordning vi 
intervjuade dem. 
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Typ av 

återförsäljare 

Stad/Region Typ av 

intervju 

Respondenternas 

position 

Äventyrsbutik 

 

Östergötland  Personlig 

intervju  

Delägare/butikschef  

Surfbutik 

 

Stockholm Telefonintervju Ägare/butikschef  

Brädsportsbutik 

 

Stockholm Telefonintervju Butikschef 

Surfbutik Malmö Telefonintervju Ägare 

Brädsportbutik 

 

Malmö Telefonintervju Ägare/butikschef 

Skid- och 

snowboardbutik 

Åre 

 

Telefonintervju Ägare/butikschef 

Äventyrsbutik 

 

Småland Telefonintervju Butikschef 

Brädsportsbutik Nordvästra Skåne Telefonintervju Butikschef 

Brädsportsbutik Västerbotten Telefonintervju Ägare/butikschef 

 
TABELL 1, REDOVISNING AV RESPONDENTER 

 
 

2.6 INTERVJUMALLEN 
 
Enligt Kvale (1997) skall man vid utformandet av en intervjumall så långt 
det är möjligt hålla frågorna befriade från akademiska uttryck och hålla 
dem korta och enkla att förstå. Författaren menar också att det kan vara bra 
att utveckla två intervjuguider där en innehåller de forskningsfrågor man 
avser att få svar på. Dessa bryts sedan ner i intervjufrågor. Syftet med detta 
är enligt Kvale (1997) just att undvika krångligt formulerade 
forskningsfrågor i själva intervjun. Detta tillvägagångssätt ger enligt 
författaren också intervjuaren svar med rikare förklaringar och större 
variation då en forskningsfråga kan omformuleras till ett flertal frågor i 
intervjumallen. Vi började i enlighet med Kvales (1997) rekommendationer 
med att formulera de forskningsfrågor vi avsåg besvara. Detta gav oss en 
god uppfattning om hur intervjufrågorna kunde utformas och gav oss en 
ram att utforma dessa inom. När vi brutit ned forskningsfrågorna till ett 
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2.7 

antal intervjufrågor lade vi till ett antal frågor som gäller fakta om butiken. 
Vi ansåg detta nödvändigt för att mer noggrant kunna redogöra för vilka 
typer av butiker vi baserar vår undersökning på. Den färdiga intervjumallen 
som kom att ligga till grund för vår empiriinsamlig består av sextio frågor 
av varierande karaktär och går att återfinna som bilaga 1 i detta arbete. Vår 
ansats var att genomföra semistrukturerade intervjuer, det vill säga 
intervjuer som inte till punkt och pricka följer en given mall (Kvale, 1997). 
Vid intervjutillfället lade vi därför inte allt för stor vikt vid frågornas 
inbördes ordning även om mallen var strukturerad på ett sådant sätt att 
frågornas ordning på ett naturligt sätt skulle föra intervjun framåt. 
Intervjumallen frångicks i vissa fall för att ställa följdfrågor när 
respondenten gav svar som genom följdfrågor kunde utvecklas och tillföra 
förståelse om ämnet. 
 
 

INTERVJUERNA 
 
Efter sammanställningen av intervjumallen och urvalet av de tilltänkta 
respondenterna skickade vi ett e-mail till var och en av dem där vi 
presenterade oss och vårt område av intresse. Detta e-mail bifogas som 
bilaga 2. Vi uppgav att vi var intresserade av att genomföra en intervju med 
dem och visade vilka områden frågorna skulle innefatta. Vi uppgav att vi i 
de fall stora avstånd föreligger var intresserade av att genomföra 
telefonintervjuer och att dessa om respondenten godtyckte skulle bandas 
för att sedan transkriberas. Vi upplyste också om att inspelningarna efter 
uppsatsens färdigställande skulle förverkas. De tilltänkta respondenterna 
upplystes vidare om att deras rätt att avstå intervjun och vi verkade inte på 
något sätt för att tvinga fram ett godtagande från respondentens sida. Vi 
upplyste också om att intervjuerna redovisas anonymt såtillvida att butikens 
namn inte offentliggörs. 
 
Anledningen till att vi valde att initialt kontakta respondenterna via e-mail 
grundar sig på den mängd information vi ansåg att vi behövde förse dem 
med innan de kunde ta ställning till om de ville låta sig intervjuas eller inte. 
Enligt Ekholm och Fransson (1994) är behovet av förhandsinformation 
väldigt stort även om de krav som ställs på respondenten inte är särskilt 
märkvärdiga. Detta grundar de bägge författarna på att frånvaro av 
information kan ge upphov till spekulationer och förutfattade meningar 
vilka i sin tur kan leda till en motvilja till att deltaga. Ett e-mail kan 
respondenten också läsa när denne finner tid och dess innehåll kan mer 
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noggrant formuleras i förväg för att så kortfattat som möjligt innefatta 
mycket information. Respondenterna återfinns i en butiksmiljö där det 
stundvis av olika anledningar inte lämpar sig att tala i telefon. Vi anser 
därför att e-mail i vårt fall var ett bättre sätt att kontakta respondenterna än 
via telefon. Vår förhoppning var, delvis baserat på egen erfarenhet från 
butiksarbete, att fler tilltänkta respondenter på detta sätt skulle ta till sig 
informationen om vårt syfte med intervjuerna och detta skulle medföra en 
större andel som lät sig intervjuas. Vid tre tillfällen avböjde de tillfrågade 
butikerna medverkan. I ett fall berodde detta på att butiken ändrat 
inriktning och i två fall uppgavs tidsbrist som skäl till detta. 
 
Anledningen till att vi var måna om att garantera respondenterna 
anonymitet var att de i förväg inte visste exakt vilka frågor som skulle 
ställas och vi befarade att de utan garanti om anonymitet inte skulle vilja 
medverka. Respondenterna fick i e-mailet veta att frågorna skulle röra 
bland annat butikens kunder och deras egenheter. En butikinnehavares syn 
på sina kunder kan vara av känslig karaktär och denne kan känna sig 
obekväm med att ge annat än politiskt korrekta svar. Garantin om 
anonymitet förväntades höja respondenternas vilja att deltaga och 
kvaliteten på de svar de gav. 
 

De tilltänkta respondenter som godtog erbjudandet om att medverka 
kontaktade oss via e-mail för att meddela detta, var på vi tog telefonkontakt 
med individen i fråga för att bestämma när och hur intervjun skulle 
genomföras. Vid detta telefonsamtal berättade vi åter igen om 
intervjufrågornas huvuddrag och försökte etablera en något mer personlig 
kontakt med respondenten för att denne vid intervjutillfället skulle känna 
sig mer tillrätta. Vi berättade hur intervjun skulle gå tillväga och rådgjorde 
med respondenten om denne tyckte att vårt upplägg var bra. Respondenten 
tillfrågades vid detta tillfälle också huruvida vi gavs tillåtelse att spela in 
den kommande intervjun. 
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2.8 

2.7.1 PERSONLIGA INTERVJUER 
 
När den personliga intervjun genomfördes bestämde vi tid för detta med 
respondenten och rådgjorde med denne om var intervjun skulle hållas. Vi 
klargjorde vid denna tidpunkt huruvida vi tilläts spela in intervjun och detta 
verifierades också med respondenten när vi väl var på plats. På samma sätt 
som i fallen med telefonintervjuer upplyste vi respondenten om dennes rätt 
att avstå från att besvara vissa frågor och avbryta intervjun om denne så 
önskade. Respondenten tillfrågades också om denne hade några frågor 
rörande intervjun innan den inleddes. Vid den personliga intervjun var det 
en person som i huvudsak ställde frågorna. Den andre följde aktivt med i 
samtalet och bröt stundom in med följdfrågor när denne kände att detta föll 
sig naturligt. En av de intervjuer som genomförts var personlig. 
 
 

2.7.2 TELEFONINTERVJUER 
 
Då telefonintervjuerna skulle genomföras ringde vi upp respondenten på 
utsatt tid. Efter adekvata hälsningsfraser och tillbörligt småprat frågade vi 
återigen respondenten om denne tillät inspelning av samtalet. 
Respondenten tillfrågades också om denne hade några praktiska frågor 
innan intervjun startade. Vi upplyste efter detta respondenten om dennes 
rätt att avstå från att besvara frågor och att avbyta intervjun om denne så 
önskade. När respondenten var redo startade intervjun. Vid 
telefonintervjuerna föll det sig naturligt att en person skötte intervjun 
medan den andre följde med i intervjuprotokollet för att kontrollera att alla 
frågor avhandlades. Av de totalt 9 intervjuer som genomförts var 8 
telefonintervjuer. 
 
 

METODKRITIK 
 
Vi vill i nedanstående stycken visa på de styrkor och eventuella svagheter 
som vårt tillvägagångssätt medför. Detta är en viktig del i vår strävan att 
genom tydlighet söka legitimitet för de val vi gjort. 
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2.8.1 TILLFÖRLITLIGHET I PRIMÄRDATA 
 
Enligt Kvale (1997) är den forskare som är ute på fältet för att skaffa 
empiri genom kvalitativa intervjuer inte en samlare av empiri, utan en 
medskapare av empiri. Detta grundar författaren på resonemanget att en 
kvalitativ intervju är ett samspel av intersubjektiv karaktär där ett samtal 
förs mellan två personer. Detta samtal kretsar kring ett ämne som de båda 
personerna finner gemensamt intresse i och intervjuarens frågor ligger till 
grund för de aspekter som respondenten under samtalet kommer att 
uppmärksamma och reflektera över. Kvale (1997) menar att detta, liksom 
intervjuarens uppföljningsfrågor och hur aktivt denne lyssnar, påverkar 
resultatet. Den information som forskaren tar med sig hem är på detta sätt 
gemensamt skapad. 
 
Resonemanget kring gemensamt skapad empiri leder till intervjuarens 
frågor och hur dessa utformas för att inte styra respondentens svar men 
ändå ger ett användbart underlag. Den vanligaste åsikten är att frågorna 
som ställs inte skall vara ledande. Vad som anses vara en ledande fråga kan 
givetvis diskuteras. En fråga som genom dess formulering avslöjar vilket 
svar frågeställaren förväntar sig kan anses vara ledande (Ekholm & 
Fransson, 1994). En sådan fråga kan ge ett svar som väl stämmer överens 
med forskarens tilltänkta resultat men innebär samtidigt att detta resultat 
blir missvisande. En fråga som ställs på ett sådant sätt att den leder 
respondenten i en viss riktning men som inte avslöjar vilket svar som 
förväntas kan också anses vara ledande (Kvale, 1997). Forskning har också 
visat en sekvens av frågor där varje fråga i sig inte är ledande ändå i sin 
helhet kan vara ledande om frågorna ställs i en viss inbördes ordning 
(Ekholm & Fransson, 1994). Detta är enligt Ekholm och Fransson (1994) 
en form av systematisk styrning som kan få stora effekter på de svar som 
erhålls. Kvale (1997) menar att enligt ett postmodernistiskt synsätt är det 
centrala inte huruvida frågorna är ledande eller inte, utan snarare vart de 
leder och om de leder till ny, intressant och saklig kunskap. Detta är ett 
synsätt vi delar. Vi menar att det som enligt vissa anses vara en ledande 
fråga i vissa sammanhang kan fungera väl för att respondenten lättare skall 
förstå vad som är av intresse. Vi ser inget fel i detta. Därmed inte menat att 
vi anser att frågor som styr en individ till ett visst svar bör vara godtagbara. 
Men att som intervjuare eftersträva att totalt eliminera all påverkan på 
respondentens svar anser vi är omöjligt. Intervjuaren har själv formulerat 
frågorna och interagerar vid intervjutillfället med respondenten och är 
därmed, i enlighet med Kvales (1997) resonemang, medskapare av svaren. 
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Det centrala är i stället att som intervjuare undvika att utforma frågorna på 
ett sätt som gör att respondenten ger ett svar som denne tror förväntas av 
honom eller henne. Vi har i de intervjuer vi genomfört försökt minimera 
den inverkan vi kan ha på utfallet genom att ställa frågor som inte styr 
respondenten till ett givet svar. De frågor vi använt oss av är av vad 
Jacobsen (1993) skulle kalla öppen karaktär, det vill säga de tillåter 
respondenten att svara fritt. Detta innebar i vissa fall att respondentens svar 
behandlade ett annat område än vi avsåg med frågan. I dessa fall försökte 
vi genom följdfrågor leda in respondenten på det område vi intresserar oss 
för utan att för den skull formulera frågan på ett sådant sätt att 
respondenten kunde förutse vilket svar vi förväntade oss. Jacobsen (1993) 
menar att detta kan vara vanligt förekommande i kvalitativa intervjuer och 
att det är viktigt att respondenten ges tillfälle att berätta det denne anser är 
intressant. Detta får dock inte ta överhand och intervjuaren måste, precis 
som skedde i våra intervjuer, styra in respondenten på det område som 
frågan gäller. 
 
Vi anser inte att det i vår empiri föreligger den form av systematisk 
styrning som tidigare diskuterades. De intervjuer vi genomfört var av 
semistrukturerad karaktär vilket innebär att de olika frågorna aldrig ställdes 
i exakt samma ordning vid flera intervjuer. I vissa fall gav ett långt och 
fylligt svar på en fråga samtidigt svar på andra frågor som återfinns i vår 
intervjuguide. Varje intervju är unik och eventuella mönster och likheter 
mellan svaren i de olika intervjuerna är således inte ett resultat av 
intervjuguidens utformning utan återspeglar likheter i verkligheten så som 
respondenterna uppfattar den. 
 
 

2.8.2 INTERVJUAREFFEKT 
 
Resonemanget ovan kretsar kring den påverkan av svaren forskaren har 
bara genom sin närvaro samt de frågor som ställs. Fenomenet benämns ofta 
intervjuareffekt och består förutom ovan nämnda influenser av andra, mer 
konkreta faktorer. Lantz (1993) menar att den miljö intervjun genomförs i 
kan påverka det resultat som erhålls. En felaktigt vald miljö kan enligt 
författaren medföra att respondenten inte känner sig avslappnad utan 
snarare stressad och detta kan påverka dennes svar samt hur frågorna 
uppfattas. Lantz (1993) menar att en miljö också kan anses vara opassande 
om något i den försvårar genomförandet av intervjun. Detta kan bestå i 
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bakgrundsljud som påverkar inspelningens kvalitet, att personer som inte 
intervjuas befinner sig i omgivningen etcetera. 
 
I vårt fall bedömer vi dock inte att de valda miljöerna medförde några 
problem. Den personliga intervjun genomfördes på den plats respondenten 
önskade och vi fann inte att denna framstod som illa vald.  I de 
telefonintervjuer vi genomförde var det av naturliga skäl svårare att bilda 
sig en uppfattning om hur den omgivande miljön var beskaffad, men vi 
upplevde aldrig att någon respondent befann sig i en miljö som framstod 
som stökig eller störande. Om så var fallet hade detta sannerligen också 
påverkat ljudkvaliteten på inspelningarna. 
 
En annan faktor som anses kunna orsaka intervjuareffekt är när två 
personer intervjuar en ensam individ. Den intervjuade individen kan 
uppfatta att denne hamnar i underläge gentemot intervjuarna och detta kan 
få till effekt att kvaliteten på svaren försämras (Jacobsen, 2002). Inte heller 
detta upplevde vi som ett problem vid de intervjuer som genomfördes. I det 
fall vi träffade respondenten personligen var det en av oss som i huvudsak 
skötte intervjun och detta upplägg antogs för att underlätta för 
respondenten och undvika känslan av ett korsförhör. I de fall 
telefonintervjuer användes genomfördes dessa, som vi tidigare sagt, av en 
person. Vem som genomförde intervjuerna varierade från gång till gång 
och detta skulle kunna medföra skillnader mellan dem. Denna form av 
påverkan har dock minimerats genom att en intervjuguide legat till 
underlag vid intervjutillfällena.  
 
 

2.8.3 TELEFONINTERVJUERNAS VARA ELLER ICKE VARA 
 
Vi använde oss i insamlandet av empiri i huvudsak av telefonintervjuer. 
Jacobsen (1993) menar att det finns vissa faktorer som är förknippade med 
telefonintervjuer som bör beaktas. Den främsta av dessa är att intervjuaren 
inte kan ta del av det kroppsspråk respondenten använder för att ge förklara 
och besvara de frågor som ställs. Med detta menar Jacobsen (1993) att 
intervjuaren går miste om den omedvetna kommunikationen. Avsaknaden 
av kroppsspråk vid telefonintervjuer anser vi inte påverkar kvaliteten på vår 
empiri. Vi saknar den utbildning som krävs för att kunna utläsa någon 
djupare information ur en persons sätt att uppträda och sådana tolkningar är 
också i en uppsats som denna svåra att analysera och förmedla. Jacobsen 
(1993) menar vidare att vissa personer kan ha svårt för att tala i telefon och 
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därmed blir kortfattade och fåordiga. Vid de intervjuer vi genomförde 
upplevde vi inte att respondenterna var kortfattade på det sätt Jacobsen 
(1993) menar kan förekomma. Den första intervjun som genomfördes var 
personlig där vi träffade respondenten i fråga. Denna intervju gav oss 
mycket användbart material och respondenten svarade uttömmande på de 
frågor vi ställde. Efter denna genomförde vi en telefonintervju som kom att 
vara lika länge som den personliga intervjun och som gav lika djupgående 
svar och höga kvalitet. Detta övertygade oss om att telefonintervjuer inte 
skulle ge oss en kvalitet som nämnvärt skiljer sig från personliga intervjuer.  
 
Telefonintervjuer medför många möjligheter som personliga intervjuer 
utesluter. I vårt fall har vi en geografisk spridning bland respondenterna 
från Västerbotten i norr via Åre i västra norrland till Malmö i söder. Denna 
spridning hade inte varit ekonomiskt eller tidsmässigt möjlig om vi hållit 
oss till personliga intervjuer. Bland de återförsäljare vi intervjuade var 
också telefonintervjuer den enda möjligheten för många respondenter att 
deltaga. Flera av respondenterna är egna företagare som väldigt sällan har 
möjlighet att på dagtid avsätta den tid intervjuerna tar då de själva arbetar i 
butiken. Många intervjuer utfördes därför utanför butikernas öppettider. 
Exempelvis kan nämnas intervjun med en butik där respondentens enda 
möjlighet var klockan nio en söndagsmorgon. Denna typ av intervjuer 
genomfördes i enlighet med respondenternas önskan via telefon när denne 
befann sig i sitt hem. 
 
 

2.8.4 REGISTRERING AV INTERVJUERNA 
 
Huruvida vi skulle spela in intervjuerna eller inte var något vi noggrant 
tänkte igenom då vi befarade att vissa respondenter skulle uppfatta detta 
som hämmande och medföra att kvaliteten på svaren försämras. Som vi 
tidigare påpekat var vi noga med att garantera respondenten anonymitet 
vilket vi motiverar med att de frågor vi ställde cirkulerade runt butikens 
kunder och deras egenheter och vissa av frågorna kan anses kritiskt granska 
bakomliggande faktorer till individers konsumtion. Att som 
butiksinnehavare peka ut vissa kundgrupper och ange särskiljande drag för 
dessa kan av kundgruppen uppfattas som stötande. Vi befarade att 
respondenterna på grund av frågornas karaktär skulle tendera att ge 
politiskt korrekta svar och att bandspelarens närvaro skulle förstärka detta. 
Men våra farhågor kom på skam. De intervjuer som genomfördes 
upplevdes från vår sida som öppenhjärtiga och uttömmande. Vi upplevde 
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2.9 

inte att respondenterna drog sig för att svara ärligt och uppriktigt på de 
frågor vi ställde. Om detta beror på vår stundvis övertydliga garanti om 
anonymitet eller att våra farhågor var överdrivna är svårt att säga. 
 
Inspelning av intervjuer medför många fördelar i och med att dessa kan 
spelas upp igen samt transkriberas och på detta sätt finns intervjumaterialet 
alltid tillgängligt under arbetets gång. Vi valde att transkribera intervjuerna 
för att öka tillgängligheten till materialet (Kvale, 1997). De inspelningar vi 
gjorde skedde i digital form på Minidisc och ljudupptagningen höll en 
mycket god akustisk kvalitet. Detta underlättade transkriberingen och 
minimerade risken för missuppfattning av respondentens svar. Kvale 
(1997) påpekar att transkribering av intervjuer innebär att ett talat språk 
med dess regler och tillämpningar omvandlas till ett språk med andra regler 
och tillämpningar, skriftspråket. Han menar att utskrivna intervjuer inte är 
kopior av vad som sagts, utan snarare tolkningar. På detta resonemang 
grundar Kvale (1997) påståendet att det inte finns någon sann, objektiv 
omvandling från talspråk till skriftspråk utan att metoden för detta bör 
anpassas till forskningens syftet. Han menar att i de fall det bakomliggande 
syftet med intervjun är att fånga den mening som finns i respondentens svar 
kan transkriberingen med fördel ges en litterär karaktär för att underlätta 
för läsaren. Vi valde dock att transkribera inspelningarna ordagrant med 
undantag för pauser, skratt, suckar etcetera. Vi anser att vi på detta sätt 
minskar risken för systemfel, det vill säga ett fel som ger upphov till en 
kedja av fel. De transkriberade intervjuerna utgör den empiri som utifrån 
teorier tolkas i analyskapitlet. Om vi redan vid transkriberingen tolkat 
intervjuerna skulle det empiriska materialet således tolkas i flera led och 
detta anser vi medför en ökad risk för tidigare nämnda systemfel. Vi har 
dock i de fall vi använt citat tagit bort upprepningar för att göra citaten mer 
tillgängliga för läsaren. 
 
 

ANALYSMETODIK 
 
I vår strävan efter att visa läsaren hur vi tänkt och hur vårt arbete har 
genomförts ägnar vi ett stycke åt att redogöra för hur vi analyserat vår teori 
och empiri. Kvale (1997) menar att det finns en allmän oro för att kvalitativ 
forskning leder till lika många tolkningar som det finns forskare. Detta 
grundas enligt författaren delvis på att det inom kvalitativ forskning inte 
finns någon universell metod för hur forskaren ska nå den inneboende 
mening som finns i ett intervjusvar. Dessa faktorer gör att vi anser att ett 
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redogörande för hur vi bedrivit vårt analysarbete är påkallat. Svenning 
(1997) menar att kvalitativ analys består av en cyklisk process där det 
insamlade materialet läses om och om igen vilket ger nya infallsvinklar på 
materialet och lyfter fram dess nyanser. Detta är även det sätt på vilket vi 
tagit oss an det material vi analyserat. En översiktlig analys av intervjuerna 
har skett löpande allt eftersom dessa genomförts och transkriberats. Vi har 
hela tiden resonerat kring de svar vi erhållit och försökt belysa dessa med 
de teorier vi valt. Svenning (1997) menar att forskaren genom detta 
förfarande kan skapa sig en bild av materialet för att upptäcka mönster i 
detta. Kvale (1997) menar att intervjuerna när de är utskrivna bör 
klarläggas genom att upprepningar och överflödigt material avlägsnas. För 
att nå ett trovärdigt resultat har vi dock varit ytterst försiktiga med att 
avlägsna material, då vi anser att forskaren på förhand knappast kan avgöra 
vilka av respondentens uttalanden som är överflödiga. När materialet 
klarlagts menar Kvale (1997) att den djupare analysen kan påbörjas. Då vi 
på en övergripande nivå kontinuerligt analyserat intervjuerna hade i detta 
skede frågor väckts, som för att kunna besvaras krävde att vi trängde 
djupare ner i intervjumaterialet för att kunna tolka respondenternas svar 
och meningen i dessa. Kvale (1997) menar att detta är ett sätt för forskaren 
att kunna uttolka strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i 
den text som respondenternas svar i detta stadium utgör. Detta är också ett 
skede som Svenning (1997) framhåller som viktigt då en utebliven djupare 
analys av respondenternas svar innebär att dessa ensamma får skildra 
verkligheten och forskarens tolkningar uteblir. Svenning (1997) pekar 
också på vikten av teoretisk förankring i analysprocessen. Författaren 
menar att en bristande teoretisk förankring riskerar att undergräva det 
resultat som nås. För att vi ska minska risken för detta har vi varit 
konsekventa med att använda teorin i analysen. Vi har också på vissa 
ställen i analysen återupprepat respondenternas svar för att med tydlighet 
visa vad vi bygger analysen på. Kvale (1997) menar att detta också är ett 
sätt för författaren att låta läsaren själv bedöma hur respondenternas svar 
tolkats.  
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2.10 KAPITELSUMMERING 
 
I detta kapitel har vi nu redovisat den metod, både teoretisk och praktisk, vi 
använder oss av i uppsatsarbetet. Vi har redogjort för och diskuterat kring 
metodologisk ansats och visat på vad vi grundar påståendet att vår ansats är 
deduktiv. Vi har också redogjort för vårt hermeneutiska förhållningssätt till 
vetenskap och diskuterat begreppen verklighet och sanning. Detta 
sammantaget syftar till att ge läsaren en insikt om genom vilka glasögon vi 
betraktar världen och utifrån vilka förutsättningar vi bedrivit vår forskning.  
 
Vi har också redovisat vårt urval av respondenter och hur de intervjuer vi 
genomfört utformats. Svagheter och styrkor med vårt tillvägagångssätt har 
diskuterats för att söka legitimitet för de val vi gjort. Slutligen redogjordes 
för hur analysarbetet genomförts. Sammantaget visar detta kapitel på hur vi 
gått till väga för att uppnå det resultat vi presenterar i uppsatsens 
avslutande kapitel. Vi avrundar härmed detta kapitel för att presentera 
uppsatsens teoretiska referensram.  
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3 REFERENSRAM 
 

 
I detta kapitel presenteras de teorier vi funnit 
lämpliga för studien. Dessa kommer sedan 
tillsammans med empiri användas för att uppfylla 
studiens syfte och besvara de problemfrågor vi 
ställde upp i anslutning till detta. I kapitlets 
avslutande del kommer vi kortfattat att kritiskt 
granska de teorival vi gjort. 
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3.1 IDENTITET OCH KONSUMTION 
 
För att förstå varför individer väljer att konsumera vissa produkter framför 
andra och hur varumärken kan vara identitetsgrundande är det viktigt att 
inse vilken central roll konsumtion kan fylla. Belk (1988) menar att vissa 
delar av modern konsumtion fungerar som ett sätt för individen att 
producera den bild av sig själv, den identitet, som denne ser som åtråvärd. 
Vem individen anser sig vara kan således uttryckas genom ägande och de 
produkter denne konsumerar. Rosenbaum (1972) lägger till detta de 
immateriella tillgångar en person kan besitta i form av relationer till andra 
människor och den kultur personen lever i för att förklara hur en person 
uppfattar sin identitet. Belk (1988) menar att vår identitet grundas på vad vi 
besitter i form av materiella och immateriella tillgångar. Författaren menar 
att det är av största vikt att vara medveten om detta för att kunna förstå de 
emotionella kopplingar individer kan ha till fysiska saker. Det går inte 
generellt att säga vilka ting som har störst betydelse, men en viktig 
utgångspunkt i denna uppsats är att saker utanför vår egen kropp är 
avgörande för hur vi ser på oss själva. 
 
Med detta i bagaget är det av intresse att djupare studera de starka band 
som kan uppstå mellan konsument och varumärke. 
Relationsmarknadsföring är ett begrepp som använts flitigt under de 
senaste decennierna, men dess innebörd och användning går troligtvis att 
härleda till de första köpmännens verksamhet (Kotler et al, 1999, Cahill, 
1998). Inom relationsmarknadsföring är det den personliga relationen 
mellan försäljaren och konsumenten som belyses (Kotler et al, 1999) 
snarare än den personliga relationen mellan konsument och varumärke. 
Den senare relationen beskrivs bland annat av Fournier (1998) som menar 
att den koppling en individ kan känna till ett varumärke kan vara så stark 
att den antar formen av en djupare relation. För att en relation ska existera 
krävs enligt Hinde (1979) att den skapas, definieras och omdefinieras i 
samspelet mellan de parter som ingår i den. Det krävs således att båda 
parterna i en relation är delaktiga eller uppfattas som delaktiga för att en 
personlig relation ska uppstå. En relation där endast den ena parten 
uppfattas som delaktig definieras såldes inte som en personlig relation. 
Enligt detta resonemang kan en personlig relation uppstå mellan en individ 
och ett varumärke om detta upplevs som en aktiv part. Fournier menar att 
förutsättningen för att denna relation ska bli stark är att konsumenten på ett 
eller annat sätt ger varumärket en själ. Själsliggörade eller personalisering 
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av ting må vid första åtanken låta främmande, men har studerats i så gott 
som alla mänskliga kulturer (Brown, 1991 i Fournier, 1998). 
 
 

3.1.1 ANIMISM 
 
Animism, tanken om att allt är besjälat, får enligt Fournier (1998) uttryck i 
personlig och emotionell involvering i tingets tillstånd, handlande och 
relationer. Att förbanna hammaren när man slagit sig på tummen är en form 
av mild animism även om förbannelsen i detta exempel snarare är ett 
utryck för smärta än för att såra hammarens känslor. Många författare, 
bland annat Kozinets (2001), Belk (1988) och Fournier (1998) hävdar att 
konsumenter i hög utsträckning ser vissa av de varumärken de konsumerar 
som på ett eller annat sätt besjälade. De ”själar” varumärket besitter kan 
skapas från en myriad av variabler och som i alla relationer bygger den 
animistiska varumärkesrelationen på känslor som respekt, kärlek och 
förtroende. För att dessa känslor skall utgöra en del av relationen krävs att 
varumärket är av stor betydelse för konsumenten och att denne visar hög 
grad av personligt engagemang (Otker, 1990). Detta engagemang kan 
utvecklas till något extremt och övergå till en fanatisk hållning gentemot 
objektet i fråga, må det vara en person eller objekt (Pimentel & Reynolds, 
2004). I Kozinets (2001) visas exempel på detta bland anhängare till TV-
serien Star Trek som identifierar sig så stark med serien och personerna i 
den att de går klädda i den typ av futuristiska dräkter som karaktärerna i 
serien bär. 
 
När någon form av problem uppstår i relationen mellan konsument och 
varumärke kan konsumenten skylla detta antingen på varumärket, företaget 
bakom varumärket, handlaren som saluför det eller andra individer som 
använder samma varumärke (Fournier, 1998). För att verkligen förstå den 
emotionella kopplingen konsumenter kan uppleva anser Kozinets (2001) 
och Pimentel & Reynolds (2004) att det är viktigt att studera extrema 
gruppers vördnad för speciella varumärken och med detta som erfarenhet 
analysera mindre extrema konsumentgrupper och deras förhållande till 
varumärken. Teorier om animism utgör en bra plattform för att öka 
förståelsen kring vilken avgörande roll varumärken kan ha för individer 
och hur en stark koppling till ett varumärke kan påverka en individs 
handlande. 
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3.2 

                                          

MENING 
 
Vissa varumärken och produkter blir enligt Arnould et al (2002) bärare av 
mening. Enligt Harman (1981) är det i sig omöjligt att föra en vetenskaplig 
hantering av begreppet då mening inte är något fysiskt eller mätbart. Men 
Arnould et al (2002) kritiserar denna infallsvinkel och menar att en forskare 
som frångår möjligheten att hantera mening lämnar ett stort hål i sin 
förståelse av modern konsumtion. För att möjliggöra en lätthanterlig och 
användbar definition av begreppet utgår vi från en semiotisk4 kognitiv syn 
på mening som kan sammankopplas med konsumtion. Vi stödjer vårt 
resonemang på Pierce (1958 i Mick, 1986) och denne författares 
meningstriad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FIGUR 3, PEIRCES MENINGSTRIAD (1958 I MICK, 1986) 

 
 
Det Pierces modell visar är att tolkaren, en eller flera individer, ser ett 
objekt som en symbol för något. Det objektet symboliserar kan vara 
exempelvis tillhörighet, en viss åsikt eller vissa färdigheter. Om tolkaren 
anser att det objektet symboliserar är eftersträvansvärt finner tolkaren 
mening i att ta del av detta objekt. Gärdenfors (1995 i Andersson och 
Sylwan, 1997) framhåller att mening är något som av individen uppfattas 
som ett logiskt och tilltalande mönster i tillvaron. Författaren stämmer 
således in i Pierces (1958 i Mick 1986) uppfattning om att tolkningen av 
vad mening är ligger hos individen. Mening är något individen finner 

 
4 Läran om symboler, Svenska Akademins Ordlista 
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tilltalande och logiskt i sin tolkning av objekt och symboler. Modellen 
framhäver också meningens kontextspecifika karaktär. En skinnväst med 
klubbmärke kan för en bankman framstå som ett meningsfullt objekt när 
denne på helgerna åker motorcykel. Skinnvästen ger bankmannen en 
tillhörighetskänsla till klubbmedlemmar och andra motorcyklister samt är 
en symbol för detta. I sitt arbete framstår dock kostym som ett attraktivare 
alternativ för bankmannen då de värderingar motorcykelkulturens skinnväst 
förmedlar i bankens kontext inte värderas tillnärmelsevis lika högt som de 
värderingar en kostym förmedlar. Detta exempel visar att mening inte är 
statisk. Saussure (1915 i Mick 1986) ser meningsskapandet som ett 
schackbräde där förutsättningarna för mening och betydelsen av denna 
påverkas på samma sätt som förutsättningarna för ett parti schack gör vid 
förflyttande en endaste pjäs. Författaren ser mening som något som uppstår 
genom ett dynamiskt samspel mellan flera variabler (kontext, tolkare, 
objekt och symbol). När kontexten skiftas från helgens motorcykelåkande 
förändras också förutsättningarna och skinnvästen blir inte längre en 
symbol som skapar mening. På samma sätt skulle en person med totalt 
ointresse för motorcyklister oberoende av kontexten inte ge mening till 
skinnvästen och det den symboliserar.  
 
Kehret-Ward (1985 i Mick, 1986) utvecklar Saussures schackmetafor 
genom att påvisa att även variablerna i sig själva är dynamiska. Författaren 
visar framför allt att ett objekts knapphet, det vill säga begränsade antal, 
kan ligga till grund för starka symbolvärden och genom sin knapphet skapa 
större mening. Björkman (1999) för ett liknande resonemang utifrån 
konstvärden där en tavla kan förlora symbolvärde och i förlängningen 
mening om den finns i ett stort antal. Tänk om Mona Lisa fanns i tio 
exemplar. Kehret-Wards (1985 i Mick, 1986) och Björkman (1999) 
resonemang går att förklara genom nedanstående modell där den mening 
objektet symboliserar späds ut när antalet objekt ökar. Modellen är dock 
extremt förenklad och syftar endast till att beskriva författarnas 
resonemang. I vilken takt och vid vilka volymer utspädningen sker är 
ytterst kontextspecifikt. Det går också att resonera kring huruvida det finns 
kritiska punkter i kurvan där ytterligare en enhet av produkten i fråga 
resulterar i ett brant fall i kurvan. I exemplet med målningar kan kurvan 
antas vara betydligt brantare än i det fall produkten är bankmannens 
skinnväst. Klart är dock att om båda produkterna fanns i oändligt antal hos 
alla individer skulle de förlora i mening. Modellen är också förenklad 
såtillvida att den inte tar hänsyn till att meningen inte självklart är högst om 
produkten i fråga finns i endast en eller fåtal exemplar. 
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FIGUR 4, MENINGSKURVA, VÅR UTVECKLING AV KEHRET-WARD (1985 I MICK 1986) 
 

 
3.3 PRODUKT OCH VARUMÄRKE  

 
Varumärken har en central roll i vårt moderna samhälle och så även i denna 
uppsats. Med utgångspunkt i Baudrillards (1983, i Alvesson, 2003) 
postmoderna syn på samhället ser vi varumärken som ett sätt att 
symbolisera tillhörighet, värderingar och identitet. Det är också 
varumärken och de produkter som bär dem som utgör de objekt som i 
Pierces modell görs till meningsbärare. Besley (2003) stödjer dessa tankar i 
sitt resonemang kring att många sätter samman sin identitet och självbild 
utifrån de varumärken som de konsumerar. För att underlätta för läsaren att 
förstå på vilket sätt begreppen produkt och varumärke används i denna 
uppsats följer nedan en diskussion kring begreppen.  
   
Att sammanställa en lång lista av varumärken är ingen konst, problemet 
ligger enligt Kapferer (2001) snarare i att definiera vad ett varumärke är. 
Detta grundar sig enligt författaren på den komplexa sammansättning av 
värden, attribut, känslor, etcetera som är kopplade till den symbol eller det 
namn som representerar ett företag eller en produkt. Varumärket kan ses 
som den odefinierbara aura som omger företaget, logotypen eller framför 
allt de produkter eller tjänster som företaget saluför (Kotler et al, 1999, 
Björkman, 1999). Logotypen kan således inte likställas med varumärket 
utan utgör det ord, grafiska bas eller symbol som representerar och 
signalerar den aura som omsluter varumärket (Kotler et al, 1999, 
Björkman, 1999). 
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Vi kommer i denna uppsats framförallt att fokusera på de immateriella 
symboliska värden som utgör en del av den aura som omsluter varumärken. 
Med utgångspunkten att den fysiska produkten i sig delvis är substituerbar 
med en annan fysisk produkt, en T-shirt är en T-shirt är en T-shirt, är det 
således primärt auran runt varumärket vi refererar till när vi talar om ett 
varumärke. I de fall andra faktorer som exempelvis kvalitet eller funktion 
åsyftas kommer detta att klargöras. Vi finner stöd för separationen mellan 
varumärke och fysisk produkt ibland annat Kotler et al (1999), Kapferer 
(2001), Aaker (1991) och Fournier (1998) och i modellen nedan visar vi 
baserat på tidigare nämnda författare hur denna separation kommer 
hanteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FIGUR 5, SEPARATION PRODUKT VARUMÄRKE 

VÅR UTVECKLING AV KOTLER ET AL (1999), KAPFERER (2001), AAKER (1991) OCH 

FOURNIER (1998) 
 
 
I ett exempel (utifrån tankar i Björkman, 1999) på vårt sätt att hantera 
varumärken återvänder vi till konstvärlden. Ponera att det finns två lika 
vackra tavlor av två okända konstnärer. Dessa tavlor är således 
substituerbara. Genom efterforskningar så visar det sig att den ena tavlan är 
en Picasso och den andra från en hobbymålare. Tavlorna är inte längre 
substituerbara. På samma sätt kan två T-shirts tillverkade av samma händer 
i samma fabrik av samma material, men med olika varumärken signalera 
helt olika värden och innebörd för konsumenten (Klein, 2002, Kotler et al 
1999).  
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3.4 

3.5 

Med ovanstående resonemang förringar vi inte vikten av de fysiska 
produkterna i sig då de är av största betydelse för utövandet av aktiviteterna 
i den kontext som studeras. Det kan även finnas patent och mönsterskydd 
som gör att produkter inte är substituerbara. Vi kommer i fortsättningen att 
hänvisa till produkt när vi syftar på den fysiska produktens funktion och 
varumärke och symbolvärde när vi syftar på den immateriella auran. Det 
finns betydligt mer inom ramen för begreppet varumärke än vad 
ovanstående diskussion innefattar men definitionen är ändamålsenlig för 
syftet med denna uppsats. 
 
 

KONSUMTIONSMÖNSTERSIMITATION 
 
McCracken (1986) menar att ett sätt för individer att skapa mening i sina 
liv är genom relationer till andra människor och känslan av samhörighet. 
Detta tar sig enligt författaren uttryck i att individer identifierar sig med 
grupper av människor som de delar eller skulle vilja dela värderingar, 
åsikter och intresseområden med, eller som besitter något som individen 
uppfattar som åtråvärt. Gruppen har något att tillföra och de åsikter och 
handlingar som den företar sig skapar det som för individen ter sig åtråvärt. 
McCracken (1986) menar att en av anledningarna till individens 
identifikation med vissa grupper grundas på dennes önskan att tillskrivas de 
karaktäristika gruppen tillskrivs. 
 
 

SUPERORDINÄRA GRUPPER 
 
Fisher och Price (1992) för ett liknande resonemang om hur individen 
identifierar sig med grupper i samhället som denne anser besitter åtråvärda 
egenskaper. Författarna visar mer ingående hur olika grupper i samhället 
tillskrivs högre eller lägre status och hur lågstatusgrupper imiterar 
konsumtionsmönster från grupper med högre status. För att kunna förklara 
denna teori behöver vi till att börja med en definition av de båda grupperna 
samt statusbegreppet.  
 
Författarna benämner grupper med hög status superordinära grupper och 
grupper med lägre status subordinära grupper. Den definition av status som 
tidigare varit allmänrådande baseras enligt författarna på social klass. 
Utifrån detta resonemang iakttar individer i lägre social klass individer i en 
högre social klass och så gott de kan imiterar den högre klassens 
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konsumtionsmönster för att framstå som tillhörande denna grupp. Denna 
beskrivning av klassindelning och den lägre klassens strävan att genom 
konsumtion identifieras med en högre klass argumenteras ihärdigt i 
marxistisk teori (Alvesson och Sköldberg, 1994). Fisher och Price (1992) 
anser dock att gruppindelningen efter social klass inte tillnärmelsevis kan 
förklara konsumtionsmönster i dagens samhälle. Författarnas definition av 
de båda grupperna får därför en annan karaktär. De menar att skillnader i 
status baseras på vad som anses vara mer eller mindre statusfyllt i en viss 
kontext och det är sällan det finns kvantifierbara termer som kan avgöra 
vad som är statusfyllt eller inte. De faktorer som ligger bakom den 
legitimitet den superordinära gruppen ges kan enligt McCracken (1989) 
förklaras utifrån den speciella kontext som de bägge grupperna befinner sig 
i och den kultur som är rådande i denna kontext. Exempelvis kan en grupp 
som består av ett antal individer som besitter mycket stora kunskaper inom 
ett visst område eller som är mycket skickliga utövare av en viss aktivitet 
tillskrivas status baserad på dessa färdigheter och därmed inta positionen 
som en superordinär grupp (Schouten & McAlexander, 1995). Gruppen 
som helhet tillskrivs och förknippas därmed med vissa positiva 
karaktäristika som övriga individer uppfattar som åtråvärda. Fischer och 
Price (1992) stödjer sig på resonemang från Blumer (1969 i Fischer och 
Price, 1992) och menar att vissa av de varumärken eller produkter som den 
superordinära gruppen använder sig av eller förknippas med kommer att 
uppfattas som en symbol för tillhörighet till gruppen i fråga och de positiva 
särdrag och den status gruppen tillskrivs överförs för att också gälla 
produkten eller varumärket. McCracken (1989) stödjer detta resonemang 
och menar att vissa varumärken och produkter genom gruppens 
användande kan komma att bli symboler för makt, kunskap eller status.  
 
Individer som är av åsikten att en given grupp är superordinär och attraktiv 
som indentifikationsgrund kan enligt Fischer och Price (1992) komma att 
imitera dess konsumtionsmönster i ett försök att integrera sig med denna 
grupp och därmed höja sin egna sociala position och status. Detta sker 
genom att individer konsumerar produkter som förknippas med den 
superordinära gruppen och därmed också tar del av den status gruppen har. 
Individen signalerar också de värden gruppen förknippas med genom att 
använda sig av dessa produkter. Antagandet att identifikation med den 
superordinära gruppen skulle bidraga till denna statushöjning baserar 
individer, enligt författarna, på antagandet att om denne uppfattar en viss 
grupp som superordinär gör övriga individer detsamma. 
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3.6 

3.5.1 SNABBHET ÄR ALLT 
 
Fisher och Price (1992) menar att en utmärkande faktor för superordinära 
grupper är att de alltid är först med det senaste, det vill säga de är tidiga 
anammare av nya produkter och varumärken. Detta grundar sig enligt 
författarna i gruppens strävan efter att kommunicera social differentiering. 
Detta låter sig göras genom att särskilja sig från övriga individer genom 
användandet av andra varumärken och produkter än gängse individ. Fischer 
och Price (1992) menar att denna jakt på det senaste är extra viktigt när det 
gäller produkter som är socialt synliga, det vill säga produkter som används 
i det allmänna rummet och som lätt kan uppfattas av andra personer. 
Beteendet är enligt författarna också viktigt då detta är något som förväntas 
av superordinära grupper och på så sätt i sig blir ett sätt att signalera 
tillhörighet till denna. När en ny produkt eller ett nytt varumärke börjar 
användas av en superordinär grupp väcker detta också ett intresse bland 
individer i subordinära grupper och när snabbheten att tillgodogöra sig nya 
produkter och varumärken i sig är ett utmärkande drag för den 
superordinära gruppen får detta också betydelse för de som vill förknippas 
med gruppen i fråga.   
 
Fisher och Price (1992) menar att denna snabbhet i imitation av 
konsumtionsmönster får stor betydelse för individer i subordinära grupper 
och speciellt i de fall produkterna i sig är socialt synliga. Samma funktion 
finns således i de båda gruppernas konsumtion. I fallet med individer i den 
superordinära gruppen baseras deras konsumtion på en vilja att särskilja sig 
från mängden, medan individer i den subordinära gruppen genom sin 
konsumtion vill signalera tillhörighet och det är just denna 
imitationsprocess som gör att nya produkter och varumärken blir ett viktigt 
sätt för de superordinära grupperna att differentiera sig.  
 
 

SUBKULTUR SOM SUPERORDINÄR GRUPP 
 
McCracken (1986) menar att de superordinära grupper som beskrivs ovan 
inte sällan har formen av en subkultur. Epitetet används enligt författaren 
för att beskriva en grupp individer som inbördes i många avseenden är 
homogen och på vissa punkter avviker från den stora massan av individer 
som inte räknas till subkulturen och då per definition benämns som 
medlemmar av masskulturen. Vi ämnar att under denna rubrik redogöra för 
och föra en diskussion kring begreppen.  
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3.6.1 DEFINITION AV SUBKULTUR 
 
Gottdiener (1985) för ett resonemang om subkulturer i förhållande till 
masskultur och samhället i stort. Författaren identifierar tre former av 
kultur som är intimt kopplade till varandra. Den första formen är kultur och 
den utgör grunden för att de två andra formerna, subkultur och masskultur, 
över huvud taget skall kunna existera. 
 
Kultur består enligt Gottdieners (1985) definition av den erfarenhet som 
finns samlad i samhället och de ideologiska värderingar som är allmänt 
vedertagna och som individer i varierande utsträckning lever i enlighet 
med. Kulturen blir till osynliga spelregler som i varierande grad ligger till 
grund för de handlingar en individ företar sig i sitt vardagliga liv. Som 
exempel på dessa osynliga spelregler kan nämnas att vi skyler våra kroppar 
med kläder. Denna definition av kultur stämmer väl överens med den 
postmoderna åskådningens syn på sociala konstruktioner, det vill säga att vi 
tillsammans skapar ett osynligt nät av spelregler för hur vi bör bete oss i 
samspelet med andra individer (Alvesson, 2003). 
 
Utifrån denna kultur förklarar Gottdiener (1985) subkulturer som mer eller 
mindre tydliga grupperingar av individer som i varierande grad lever i 
enlighet med de allmänt rådande ideologiska värderingarna som kulturen 
utgör. Subkulturerna antas på vissa punkter vara homogena och de 
individer som tillhör en viss subkultur känner ofta stark samhörighet med 
andra medlemmar och tillhörigheten upplevs som positiv då individen 
anser att subkulturen levererar mervärden och mening till dess medlemmar. 
Författaren anser att alla typer av sociala grupper oavsett social status eller 
makt är bärare av mening och detta är en anledning till att dessa är 
tilldragande.    
 
Masskulturen, slutligen, utvecklas ur alla de meningsskapande processer 
som subkulturerna företar sig och formas således av ett kollektivt 
handlande. Masskulturen är summan av alla subkulturer och de värderingar 
dessa innehar och subkulturer utformar således masskulturen. Detta sätt att 
se på subkulturer gör att de blir kontextspecifika då kulturen blir avgörande 
för vad som kan anses utgöra en subkultur. Gottdieners (1985) definition av 
kultur tillför mycket för förståelsen hur subkulturer kan definieras och hur 
subkultur och masskultur förhåller sig till varandra och hur den i samhället 
rådande ideologin inverkar både på grupperna i sig, men också på vad som 
går att definiera som subkultur. Dessa begrepp definieras och debatteras av 
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otaliga författare och forskare på området. Anledningen till att vi väljer att i 
detta arbete använda oss av Gottdieners (1985) definition är att författaren 
understryker att denna speciellt lämpar sig då ungdomskulturer skall 
studeras och för att vi anser att den ger en överskådlig bild av ett annars 
väldigt komplext samband. Det är här viktigt att understryka att 
uppdelningen mellan masskultur och subkultur är en socialt konstruerad idé 
vilket gör att det är människor själva som avgör vad som klassas som 
subkultur och masskultur. Vi är i vår tolkning av vad som klassas som 
subkulturellt inte rigida då vi anser att en mjukare hållning gör att mening, 
konsumtion och deras bitvis subkulturella koppling bättre kan speglas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FIGUR 6, KULTURMODELL, VÅR UTVECKLING AV GOTTDIENER (1985) 

 
 

3.6.2 VILKA TILLHÖR SUBKULTUREN? 
 
Vilka individer som kan anses tillhöra en subkultur diskuteras av Fox 
(1987). Författaren grundar en stor del av sina resonemang om subkulturer 
kontra masskultur och gränsdragningen där emellan på vilka sidebets5 
individen gör. Med sidebet menar Fox (1987) de uppoffringar och 
handlingar en individ utför för att signalerna tillhörighet till en viss 
subkultur och för att få ta del av den mening Gottdiener (1985) menar dessa 
besitter. Individen tar genom detta också avsteg från den vedertagna 
normen. Det Fox (1987) benämner vedertagen norm har stora likheter med 
det Gottdiener (1985) i föregående stycke menar utgör de osynliga 

                                           
5 Vi kommer genomgående använda författarens engelska orginaluttryck och dessa förklaras första gången de omnämns. 
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spelregler som bildar en kultur. Fox (1987) använder i sin argumentation 
empiri insamlad i en ingående studie av punkare. Som exempel på sidebets 
nämner hon bland annat punkarnas frisyrer. En punkfrisyr avviker från vad 
som i Foxs (1987) studie anses normalt och genom att klippa sitt hår i en 
punkfrisyr blir det svårt för individen att dölja sin tillhörighet och samtidigt 
ger denne upp sina möjligheter till exempelvis vissa arbeten. Det individen 
förlorar genom sitt handlande vinner denne enligt Fox (1987) i en starkare 
koppling till subkulturen vilket också ger större respekt bland gelikar. 
 
Fox (1987) delar in individer i fyra grupper utifrån graden av engagemang i 
en given subkultur. I centrum av kulturen återfinns hardcore, de individer 
som helt lever efter de normer och värderingar subkulturen står för. För 
dem handlar det om en livsstil de upplever attraktiv och meningsfull och de 
är övertygade om att de för alltid kommer att leva i enlighet med de värden 
denna förespråkar. Denna grupp är subkulturens kärna och är de som har 
inflytande över och kan påverka subkulturens uttryck. Gruppen av hardcore 
gör i Foxs (1997) studie sidebets som sträcker sig bortanför punkfrisyrer 
och en viss klädstil. Då vad som definieras som sidebet är beroende av vad 
som anses vara det normala är dessa av varierande karaktär, men enligt Fox 
handlar det ofta om uppoffringar av ekonomisk eller social karaktär. I 
författarens studie har hardcorepunkarna inte några pengar då en del av 
livsstilen går ut på att inte arbeta. Författaren exemplifierar mer extrema 
sidebets och pekar på det missbruk av droger som de flesta av 
hardcorepunkarna ägnade sig åt. Just drogmissbruk som sidebet diskuteras 
också av Salasuo och Seppälä (2004) som menar att självdestruktiva 
handlingar som i värsta fall kan leda till döden, är de extremaste sidebets en 
individ kan göra.  
 
Runt kärnan av de mest hängivna finns enligt Fox (1987) softcore. Dessa är 
enligt författaren också en del av subkulturen och det som skiljer dem från 
hardcore är graden av engagemang. Individer som klassas som softcore tar 
också avstånd från masskulturen och signalerar detta på olika sätt, men de 
är inte lika hängivna som hardcore. Dessa individer ser engagemanget i 
kulturen som något de ägnar sig åt i en viss fas av livet för att sedan gå 
vidare. I Foxs (1987) undersökning utgjordes denna grupp av individer som 
bar de artefakter som förväntades av punkare och också införlivade många 
av de övertygelser gruppen stod för. Detta var individer som inte var 
beredda att offra lika mycket som de mer hängivna anhängarna och de 
uttryckte en medvetenhet om att de en dag skulle lämna punkkulturen för 
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att föra en annan typ av livsstil. För dem var det en fas i livet de befann sig 
i som inte skulle vara för evigt. 
 
Utanför dessa två grupper placerar Fox (1987) pretenders. Detta är 
individer som finner en dragning till en viss subkultur men är beredda att 
göra endast små eller inga sidebets för att identifieras med den. De behöver 
heller inte nödvändigtvis i någon större utsträckning sympatisera med de 
värderingar subkulturen står för. Dessa individer är enligt Fox (1987) 
posörer som väljer ut och köper in sig i de delarna av en subkulturs livsstil 
de finner attraktiva. Detta engagemang sträcker sig enligt författaren 
stundvis längre än till att bara bära artefakterna, men livsstilen levs inte 
dygnet runt utan bara när det passar individen i fråga. Denna grupp 
utgjordes i Foxs (1987) undersökning av individer vars hår var klippt på ett 
sådant sätt att punkfrisyren gick att forma om till en ”vanlig” frisyr och 
dessa individer klädde sig till vardags på ett vanligt sätt och hade ofta ett 
arbete eller studerade. För dem var punkstilen något de ibland plockade 
fram för att visa sympati med punkkulturen som de såg som något 
attraktivt. Denna grupp befinner sig enligt Fox (1987) i gränslandet mellan 
tillhörighet till subkulturen och masskulturen. Detta baserat på att de 
sidebets denna grupp är beredda att göra inte är särskilt stora, dvs. de är 
inte beredda att avstå något för ett djupare engagemang i subkulturen. Fox 
(1987) studie visar att detta till trots håller sig dessa individer väl 
informerade om vad som händer i subkulturen och vad som anses som rätt 
och fel i denna. Författaren menar att gruppen trots få sidebets är relativt 
accepterad av subkulturens medlemmar då de visar stort intresse för denna. 
Även om de inte lever livsstilen dygnet runt eller nödvändigtvis 
inkorporerar subkulturens uttryck och värderingar, hjälper de ändå genom 
att använda sig av subkulturens artefakter till att sprida dessa.    
 
Den fjärde gruppen Fox (1987) identifierar är spectators. Denna grupp 
består enligt författaren av alla de som inte tillhör någon av de ovanstående 
kategorierna. Till skillnad från pretenders har dessa individer inget intresse 
för subkulturen och försöker inte signalera tillhörighet till den. De känner 
till att subkulturen existerar men de vet mycket lite om den. Dessa individer 
tillhör således helt och hållet masskulturen.   
 
Då kulturer är svåra att förstå och utifrån analysera (Meek, 1988; Schein, 
2004) bör enligt vår mening Foxs (1987) teori ses som ett sätt dela upp en 
subkultur för att få hanterliga begrepp och definitioner att resonera kring. 
Teorin är dock inte ett verktyg för att på djupet analysera subkulturers 
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nyanser, vilket vi heller inte har för målsättning att göra. Djupa kulturella 
studier kräver betydligt mycket mer än enbart Foxs (1987) teori och ett helt 
annat tillvägagångssätt (Kozinets, 2001). Vi anser att teorin i vår studie 
underlättar hanteringen och förståelsen av kundgrupper och ger oss en 
fingervisning om subkulturers skiktningar. Foxs (1987) teori är likt 
Gottdieners (1985) teori ett grovt verktyg för att åskådliggöra mönster i 
komplexa relationer och samspel. 
 
Bilden nedan illustrerar det vi just redogjort för, det vill säga att hardcore 
och softcore är delar av subkulturen, pretenders återfinns i gränslandet 
mellan subkulturen och masskulturen medan spectators endast tillhör 
masskulturen.  
 

 
 

FIGUR 7, SUBKULTURENS SKIKT, FRITT EFTER FOX (1987) 
 
 

3.6.3 SUBKULTURENS ARTEFAKTER 
 
Den bankman vi bekantade oss med tidigare kände genom sin klubbväst 
tillhörighet med andra klubbmedlemmar och motorcyklister. Detta grundas 
i att klubbvästen står som symbol för motorcyklister och fungerar som en 
artefakt för motorcykelkulturen (Schouten & McAlexander, 1995). Västen 
är socialt synlig och kan således uppfattas både av personer som ser de 
värden den symboliserar som åtråvärda och de personer som inte ser dessa 
värden som betydelsefulla.  
 
Gagliardi (1990) definierar en artefakt som något som är skapat av 
mänsklig handling och som existerar oberoende av dess skapare. 
Artefakten existerar för att lösa ett problem eller tillfredställa ett behov. En 
artefakt är enligt författaren av fysiks natur och kan således uppfattas av 
dess omvärld. Gagliardi (1990) menar att man genom att studera och tolka 
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3.7 

en organisations artefakter kan närma sig en förståelse för den 
underliggande kulturen. 
 
Enligt Hatch (1997) går artefakter att beskriva som fragment av kärnan i 
den kultur de företräder. Hatch (1997) menar i likhet med Gagliardi (1990) 
att en forskare kan skapa sig en förståelse för hur kärnan i en kultur ser ut 
genom att studera dess artefakter. Detta då artefakterna kan vara uttryck för 
de värderingar och sanningar som råder i kulturen. Författaren menar att 
även om artefakter ur vetenskaplig synvinkel är de kulturelement som är 
mest tillgängliga är det viktigt att påpeka att de samtidigt ligger längst från 
den kulturella kärnan. Resonemanget kan tyckas låta bakvänt men Hatch 
(1997) menar att en artefakt kan utvecklas till en kulturell symbol om 
kulturens medlemmar lägger in betydelse i artefakten. Det är således inte 
alla artefakter som står som symbol för den bakomliggande kulturen utan 
bara de som tillförts vissa immateriella värden. Artefaktens användbarhet 
som underlag för att analysera kulturen förutsätter att dess betydelse är 
känd eller går att härleda. En person som inte vet det minsta om 
bankmannens klubbväst och dess innebörd ser inte heller denna som ett 
uttryck för något, utan kan snarare uppfatta den endast som ett klädesplagg 
som av många anses vara högst omodernt.  
   
 

REFERENSGRUPP SOM SUPERORDINÄR GRUPP 
 
En annan typ av grupp som kan intaga position som superordinär grupp och 
påverka enskilda individers konsumtion är den konstellation Bearden och 
Etzel (1982) benämner referensgrupp. Författarna menar att denna typ av 
grupp har väldigt stor påverkan på individers val av produkter och 
varumärken. Referensgrupper utgörs av personer som utomstående 
individer anser besitter stor kunskap inom ett visst område. En person kan 
således vara en del av en referensgrupp utan att vara medveten om detta. 
Tillhörighet till en referensgrupp påkallar således inte några sidebets som i 
fallet med subkulturer och gruppen tar inte heller per definition avstånd 
från masskulturen. En referensgrupp är således en eller flera individer som 
ses som innehavare av kunskap som anses användbar.   
 
Författarna menar att referensgruppers konsumtionsmönster kan komma att 
imiteras då de utgör grund för materiell verifiering. Den materiella 
verifieringen innebär att referensgruppens kunskap kan komma att stå som 
garant för att en viss produkt är bra. Individer ser att en referensgrupp, 
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exempelvis tv-kockar, använder sig av ett visst knivfabrikat. Kockarna 
anses vara duktiga på det de gör och de antas bara välja de vassaste och 
bästa knivarna då de arbetar med dem dagligen. Produktens funktion eller 
kvalitet verifieras därmed av referensgruppens användande och individen 
imiterar referensgruppens val. Referensgruppen och dess användande av 
produkterna är således kopplat till den sociala synlighet de har. 
 
 

CELEBRITETER SOM SUPERORDINÄR GRUPP 
 
Enligt McCracken (1989) kan en person som är känd och sammankopplas 
med vissa varumärken eller produkter utgöra en stark påverkansvariabel för 
vilka immateriella värden produkter tillskrivs och påverka individers 
konsumtion. Det finns otaliga exempel på celebriteter som är delaktiga i 
marknadsföring av konsumtionsvaror (Tripp et al, 1994). Ett exempel från 
sportvärlden är kopplingen mellan golfspelaren Tiger Woods och företaget 
Nike (www.nike.com). McCracken (1989) menar att celebriteter i dag 
påverkar individer i mycket stor omfattning då de ofta ses som attraktiva 
som identifikationsgrund. Detta grundar sig bland annat på celebritetens 
upphöjda ställning och framgång. Författarens resonemang går att koppla 
till Baudrillards (1983 i Alvesson, 2003) resonemang om att kända 
personers liv ofta kan uppfattas som starkare och mer meningsfulla än de 
liv personer som inte befinner sig i en sådan position lever. Den mening 
individer tillskriver celebriteten överförs enligt McCracken (1989) till de 
produkter som denne kopplas samman med. Tiger Woods prestationer i 
golf sammankopplas med Nikes golfklubbor. Att köpa Nikes golfklubbor 
kan då ses som ett sätt att köpa delar av den mening som Tiger Woods 
symboliserar. Det är viktigt att påpeka att det är individerna i samhället 
eller speciella kollektiv som tillskriver celebriteten mening. När individer 
inte längre tillskriver personen denna mening kommer också de produkter 
som personen associeras med att förlora i betydelse. Det är således 
individerna i samhället som kollektivt både skapar och bryter ner den 
mening som celebriteten representerar (McCracken, 1989).  
 
Givetvis har media en central roll i celebriteters påverkan på individer. Det 
är via reklam och media som många konsumenter får information om vilka 
produkter och varumärken som finns tillgängliga och vad produkterna står 
för. Det är i dessa sammanhang celebriteter kopplas ihop med varumärken 
och produkter och detta kan ske på ett flertal olika sätt. Reklam där företag 
använder kända ansikten för att bära fram sitt budskap är kanske det 
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vanligaste exemplet. Genom att sammankoppla varumärket med speciella 
bilder, personer och sammanhang överförs celebritetens mening till detta 
(Kotler et al, 1999). McCracken (1986) menar att medias roll ofta är att 
tolka och förenkla innebörden av olika komplexa kulturella samband så att 
budskapen blir lättare att ta till sig. Författaren menar att media och reklam 
i denna process förenklar, förskönar och förstärker innebörden av 
komplexa samband för att skapa intresse för produkter vilket leder till att 
den mediala bilden och den faktuella verkligheten inte alltid 
överensstämmer. 
 
Medias roll i celebriteters påverkan på individers konsumtion sträcker sig 
enligt McCracken (1986) bortom den typiska reklamen. Celebriteter syns i 
många olika tv-program och tidningar i olika sammanhang. För att en känd 
person skall överföra värde eller mening till en viss produkt räcker det med 
att personen i fråga använder sig av produkten i sammanhang där detta syns 
i media utan att det för den skull finns ett reklamkontrakt med i bilden. 
Kända personer kan på detta sätt lyfta fram både specifika varumärken eller 
produkter och till exempel en klädstil eller typ av produkt. Den starka 
genomslagskraft kända personer har utnyttjas givetvis stundom av företag 
som exempelvis sponsrar celebriteter med kläder för att personen i fråga 
skall synas i företagets produkter i andra sammanhang än rena reklambilder 
(Blair et al, 1992).     
 
Processen genom vilken kollektiven tillskriver en person mening, hur 
denna mening överförs till produkten och sedan till konsumenten visas i 
modellen nedan. Media av allehanda slag är uteslutande det forum inom 
vilket denna process återfinns. 
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FIGUR 8, CELEBRITETSMODELL, VÅR SYNTES AV BAUDRILLARD (1983 I ALVESSON, 

2003) OCH MCCRACKEN (1989) 
 
 

3.8.1 SYSTEMATISERING AV DE SUPERORDINÄRA 
GRUPPERNA 

 
Så här långt har vi visat hur olika grupper eller enskilda personer med vissa 
förutsättningar kan påverka individers konsumtion. Det finns vissa likheter 
mellan de subkulturer, referensgrupper och celebriteter som beskrivs ovan, 
men det är viktigt att särskilja dessa olika teorier då de inte är 
substituerbara med varandra. Alla subkulturer är inte referensgrupper på 
samma sätt som att alla celebriteter inte är del av subkulturer eller uppfattas 
som referensgrupper. I vissa fall sammanfaller dock teorierna och en 
individ eller grupp kan återfinnas i ett antal positioner. Gemensamt för 
dessa är dock att de kan ses som superordinära grupper och en del av 
förklaringen till deras inverkan på andra individers konsumtion kan 
förklaras utifrån detta. I modellen nedan visar vi en egen modell som visar 
hur vi kombinerar de olika teorierna och hur subkultur, referensgrupp och 
celebriteter gemensamt kan ses som superordinära. Bilden illustrerar den 
påverkan superordinära grupper kan ha på subordinära grupper.  
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FIGUR 9, SUPERORDINÄRA GRUPPER, VÅR SYNTES AV MCCRACKEN (1989), BEARDEN 

OCH ETZEL (1982), FISCHER OCH PRICE (1992), FOX (1987) 
 
 

3.9 ÅTERFÖRSÄLJARNAS MENINGSSKAPANDE 
 
På samma sätt som de produkter och varumärken en individ konsumerar 
påverkar dennes syn på sig själv (Sirgy et al, 1982), spelar enligt Sirgy et al 
(2000) även platsen där individen införskaffar produkten en avgörande roll 
för dennes självbild. Sirgys (2000) resonemang går ut på att kunden väljer 
plats för konsumtion av samma anledningar och med samma omsorg som 
de väljer varumärken och produkter. De faktorer vi tidigare behandlat så 
som meningsskapande, identitet och superordinära grupper är således 
påverkansvariabler vid konsumentens val av återförsäljare. Sirgy (2000) 
menar att individen väljer en återförsäljare vars image överensstämmer 
med dennes bild av sig själv och utifrån hur individen skulle vilja vara. 
Kunden undviker därför återförsäljare som inte lever upp till individens 
bild av sig själv (Sirgy, 2000). 
  
Det är här viktigt, precis som vid uppdelningen av varumärke och fysisk 
produkt, att skilja på imageskapande och funktionell konsumtion. En 
konsument kan införskaffa sina matvaror på en stormarknad eftersom priset 
är lågt, samtidigt som denne handlar märkeskläder i en dyr boutique 
eftersom den överensstämmer med personens bild av sig själv eller hur 
denne vill vara. Sirgy (2000) menar att det faktiskt funktionella värdet av 



REFERENSRAM 
 

 
 

57 

3.10 

en vara eller återförsäljare generellt påverkar konsumentens val mer än 
självkonceptet men understryker dock att det är viktigt att inse att en 
konsument kan framhäva en återförsäljares överlägsenhet i kvalitet över 
andra om denne återförsäljares image överensstämmer med personens 
självkoncept. Sirgy (2000) menar också att en konsument på samma sätt 
kan framhäva de överlägsna funktionerna hos en produkt om produkten 
eller varumärkets image överensstämmer med individens självkoncept. Det 
kan därför vara svårt att avgöra om individens val bygger på självkoncept 
eller faktiskt funktionella variabler. Det intressanta i Sirgys (2000) 
resonemang är att förutsatt att den image butiken har uppfattas som 
attraktiv, kommer också de produkter som återfinns i denna att uppfattas 
som funktionellt bättre. Det finns således en koppling mellan var produkten 
inhandlas och hur den uppfattas. Denna koppling uppvisas också av Doods 
et al (1991) som menar att den mening varumärken innehar kopplas 
samman och överförs till den återförsäljare som bjuder ut dem. 
Imagebaserad och funktionellt baserade faktorer hos återförsäljare och 
varumärken kan således, i varierande utsträckning, vara beroende av 
varandra.  
 
 

KUNDENS KUNSKAP 
 
En viktig variabel som skiljer kunder åt och påverkar deras val av 
produkter och förhållningssätt till återförsäljarna är den kunskap de besitter 
om produkterna de konsumerar. Brucks (1985) visar i en studie att kunder 
med mycket kunskap om vissa produkter är de som aktivt söker ytterligare 
information till skillnad från kunder med lite kunskap. Denna studie visar 
också att kunder med mycket kunskap värderar funktionalitet högre än 
kunder med lite kunskap. Således kommer kunder med mycket kunskap att 
i större utsträckning utvärdera återförsäljare utifrån funktionen av dess 
varor då de har stor kunskap om den, medan en konsument med lite 
kunskap i större utsträckning utvärderar återförsäljaren utifrån 
självkonceptsvariabler (Sirgy, 2000). 
 
Förenklat går det i en modell att visa utvärderingen av en återförsäljare 
enligt nedan: 
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FIGUR 10, UTVÄRDERINGSMODELL, VÅR KONKRETISERING AV SIRGY (1982, 2000) 

OCH BRUCKS (1985) 
 
 

3.11 KONTEXTSPECIFIK GENUINITET 
 
Begreppet genuin är inom alternativsporter ett vanligt förekommande och 
avgörande begrepp (Wheaton & Beal, 2003). Begreppen är ytterst kultur- 
och kontextspecifikt och vi fokuserar därför här på genuinitetsbegreppet i 
den mening det har inom alternativsporten. Bäckström (2005) menar att 
utövandet av alternativsporter av många utövare ses som en livsstil. 
Bäckström (2005) menar att det som anses vara genuint i denna kontext är 
handlingar, ritualer, åsikter, produkter och varumärken som är direkt och 
trovärdigt sammankopplade med aktivitetens kärna eller de som utför 
aktiviteten och själva lever upp till de ideal livsstilen förmedlar. Det 
centrala i genuinitetsbegreppet är således aktiviteten och dess hängivna 
utövare. Reinhart (1998) menar att detta innebär att det är viktigt att företag 
i branschen riktar sig specifikt till utövare och inte till gemene man då detta 
skulle innebära att varumärkets genuinitet snabbt skulle försvinna. Det 
finns enligt Thornton (1995) en idé om att det som anses som genuint inom 
alternativsport står utanför den kommersiella världen och media, men detta 
är en syn som författaren inte delar då alternativsporter genomsyras lika 
mycket av kommersiella krafter och medias påverkan som något annat. 
Skillnaden ligger enligt Thornton (1995) endast i vilka kanaler som 
utövarna inhämtar sin information. I stället för att uteslutande inhämta 
information från alldaglig massmedia inhämtar utövarna sin information 
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från nischade informationskanaler så som specialtidningar för sport, 
alternativsportsfilmer och speciella TV-kanaler (Wheaton & Beal, 2003). 
Dessa kanaler är således också kommersiella men genom att fokusera på 
utövarna tar sig detta uttryck på sätt som ger dem legitimitet av 
anhängarna. Detta ger till följd att även om de varumärken som utövarna 
använder sig av är kommersiella lyckas de behålla sin genuinitet. 
 
 

TEORIKRITIK 
 
Vi vill under denna rubrik reflektera över och föra en kort diskussion kring 
de teorier vi presenterat ovan. Dessa är ett urval bland långt många fler 
teorier som behandlar det problemområde vi studerar. Det är dock varken 
möjligt eller önskvärt att redogöra för samtliga av dessa. Det urval vi gjort 
baseras bland annat på hur väl teorin kan förklara fenomen i den kontext vi 
studerar och källornas trovärdighet. Vi har i arbetet med teoriinsamlandet 
lagt mycket energi på att verifiera att författarna bakom de teorier vi 
presenterar får stöd i sina åsikter bland andra forskare. Andra författare än 
vi hade kanske gjort andra val och vi är fullt medvetna om detta, men vi har 
efter omfattande studier och dekonstruering av teorier inom området 
kommit fram till att de teorier vi presenterar bör utgöra ett väl avvägt 
verktyg för att kunna besvara vårt syfte. 
 
Vi går inte ner på djupet och analyserar varje teoris finare nyanser då detta 
inte skulle föra oss framåt utan snarare hindra oss från att nå uppsatsens 
syfte. Vi har också låtit teorierna flyta in i varandra för att visa på 
gemensamma nämnare vi funnit. Detta går att ifrågasätta då vi gjort 
paralleller som originalförfattaren inte gjort, men vi anser att vårt 
tillvägagångssätt styrker teoriernas relevans genom att visa på deras 
gemensamma förklaringsvärde. För djupare och än mer nyanserad bild av 
de olika teorierna hänvisar vi till originalkällorna. 
 
 

KAPITELSUMMERING 
 
Vi har nu presenterat de teorier vi kommer att använda oss av för att 
analysera empirin och besvara uppsatsens syfte och problemfrågor. Vi har 
visat hur teorierna tillsammans kan användas och i vissa fall förtydligat 
detta genom att kombinera flera teorier i illustrerade modeller. Ovan fördes 
en diskussion kring urvalet av teorierna för att visa på de tankegångar som 
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ledde fram till att just dessa teorier valdes. Vi lämnar nu för ett tag den 
teoretiska världen bakom oss och ägnar oss åt den empiri som senare skall 
ligga till grund för analys.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 EMPIRI 
 

 
I detta kapitel ämnar vi redogöra för den 
information vi i samspel med respondenterna 
erhållit från intervjuerna. Empirin syftar till att 
återge respondenternas svar så som vi tolkat dem 
och vi belyser detta med citat. Varje återförsäljare 
presenteras var för sig för att sedan inför analysen 
summeras upp i en gemensam matris. Upplägget 
som används när de respektive respondenternas svar 
återges kommer att i möjligaste mån att innehålla 
samma rubriker, men i vissa fall variera något. 
Detta grundas på att intervjuerna som genomförts 
varit semistrukturerade vilket medför att resultatet 
av dessa varierar något. Respondenternas svar 
presenteras i den ordning intervjuerna genomfördes. 
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4.1 ÄVENTYRSBUTIK, ÖSTERGÖTLAND 
 
Typ av butik 
Butiken säljer i första hand produkter för klättring, paddling och friluftsliv, 
men saluför även skidor för utförsåkning samt kringutrustning. Butiken för 
framförallt konfektion som är kopplad till de aktiviteter de saluför 
produkter inom, så som jackor, underställ och skor. Mycket av sortimentet 
är framtaget för personer som aktivt är ute i skog och natur, men stora delar 
av sortimentet fungerar också bra för användare som inte utför 
aktiviteterna. En av ägarna till butiken beskriver den enligt följande: 
 

”Det är en friluftsbutik för mestadels aktiva utövare, med 
tyngdpunkten på frilufts och skidåkning, sportklättring och såna 
grejer, lite extremsport och så skulle man kunna säga.” 

 
Respondenten är noga med att framhålla att han inte driver en vanlig 
sportbutik eller en modebutik eftersom hans sortiment riktar sig till en 
speciell grupp av utövare och inte till den breda sportmarknaden. Det han 
ser som den stora skillnaden jämfört med andra sport- och modebutiker är, 
förutom att han har ett speciellt produktutbud, att kunskapsnivån i butiken i 
mångt och mycket är större och djupare än i vanliga sportbutiker och att de 
är mycket mer målmedvetna i sitt val av varumärken och hur de sedan 
jobbar med dessa. 
 
Branschkunskap 
Respondenten har jobbat i branschen i åtta år och ser det som självklart att 
aktivt införskaffa ny kunskap om de produkter han saluför och vad som 
händer på marknaden. Kunderna och det egna utövandet av aktiviteterna 
utgör viktiga källor till kunskap, men inspirationen kommer också från 
andra ställen. 
 

”Det är ju från alla ställen, tidningar, Internet, mycket hämtas 
från skogen när man ser folk som gör saker, när man är iväg och 
åker skidor, var man än ser det. Man plockar ju upp från alla 
möjliga ställen, det kan ju vara till och med från en 
heminteriörstidning, man plockar ju idéer från alla håll liksom, 
det är ju inte bara från vår bransch utan även från andra 
branscher som man sedan omsätter till sin bransch.” 
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Butikens aktiva kunder är ofta mycket engagerade i att själva inhämta 
information från olika källor, framför allt tror respondenten att dessa får 
information från andra som utövar aktiviteterna och som de träffar. Att 
kunderna själva är informationshungriga har sina fördelar då återförsäljaren 
själv lär sig mycket via dessa, men ibland är han undrande över hur 
kunderna kan veta så mycket som de gör. 
 

”Ärligt talat så undrar jag ibland hur fan dom [aktiva utövarna] 
får reda på allting, för ibland vet ju en kund mer än man själv vet 
och jag menar vi söker ju mycket information på mässor och så, 
vi är ju på de stora utländska mässorna. Så man blir ofta 
förvånad över hur mycket kunderna vet om saker och ting.” 

 
Men det är skillnad mellan att ha kunskap om produkterna och att ha 
erfarenhet av dem. Kunder som söker mycket information på nätet vet 
visserligen mycket om produkterna, men det är inte samma sak som att ha 
erfarenhet om produkterna verkligen fungerar på det sätt som 
informationen lovar. 
 

”Det händer ju allt som oftast att kunder kommer in med grejer 
de har läst om på Internet och man tänker ‘Vad fan är det här för 
något’, jag menar att nittiofem procent av grejerna är skit och 
kunden har ingen aning om vad det är det köpt, men sen så 
händer det ju att vissa grejer är toppenprodukter och då är man 
ju tacksam att man fick den informationen av kunden.” 

 
Personalen 
Personalen i butiken är enligt respondenten aktiva utövare av de sporter de 
saluför produkter för. I förlängningen är det också ett stort intresse för 
sporterna som gjorde att respondenten valde att starta butiken. Att vara 
aktiv utövare underlättar också genom att de produkter som finns i butiken 
används av dem själva. Detta är viktigt för att behålla legitimitet hos de 
aktiva utövarna men framförallt för att kunna ge samtliga kunder bra 
service. 
 

”Nu mer kan jag bara göra det [behålla trovärdigheten] genom 
att lära mig mer om produkterna och kunna grejorna de behöver 
och använda grejorna så gott jag kan. Det gör jag ju fortfarande 
men det är ju så pass lite nu att om man jämför med dom som 
använder dom mycket kan jag inte grejorna längre och det är ju 
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lite knäckande, men det är ju så det är. Samtidigt kan jag 
fortfarande serva dom med de grejor dom ska ha. Det är inte det, 
utan jag hinner inte prova allt själv bara.” 

 
Kunderna 
Butikens kunder består till stor del av de som utövar aktiviteterna och 
respondenten uppskattar denna andel till nittiofem procent. Den senaste 
tiden har andelen icke aktiva individer dock ökat. Respondenten vet inte 
riktigt vad detta beror på, men en bidragande orsak kan vara att butiken nu 
ligger mer centralt. Tidigare låg denna mycket mer avsides vilket gjorde att 
endast de som medvetet sökte upp butiken hittade dit. Respondenten tror att 
den tidigare lokaliseringen fungerade som en automatisk selektering av 
kunderna. Den nya lokalen har dock lett till visst missnöje från de gamla 
kunderna då de anser att en butik av det här slaget inte ska vara för stor 
utan snarare små och genuina. Ju mindre desto bättre. 
 
Respondenten delar upp sina kunder i de som köper produkterna för att 
använda dem på det sätt de är tänkta för och de kunder som bara köper den 
image varumärkena och produkterna ger. Det finns dock en gråzon mellan 
dessa och en gränsdragning kan vara svår att göra. Däremot är det enligt 
respondenten inte svårt att skilja de kunder som är mycket aktiva och inte 
aktiva alls. Respondenten menar att det finns ett antal kunder som 
verkligen lever för de aktiviteter butiken tillhandahåller produkter för och 
fullt ut ser aktiviteterna som en livsstil. Dessa kunder utgör endast en liten 
del av de som handlar i butiken och de tar enligt respondenten i regel 
avstånd från andra människor som inte utför aktiviteten. De väljer också att 
handla i butiken på tider de vet att de inte behöver träffa andra kunder. 
Respondenten tror dock inte att de mest hängivna ser det som att de gör 
stora avkall för att kunna leva på detta sätt även om de gör det. Istället 
anser de att de väljer något annat som är större. Det finns enligt 
respondenten fler kunder än dessa som ser aktiviteterna som en livsstil men 
inte är lika dedikerade till den och denna kategori är störst. 
 
Varumärkenas betydelse 
Respondenten ser varumärken som extremt viktiga för alla kunder som 
handlar i butiken och det är därför viktigt att ha koll på vilka varumärken 
som gäller för olika kundkategorier. Kundgrupperna ser lite olika värden i 
varumärkena. Respondenten menar att varumärken i sig och den image de 
har generellt är viktigast för de som inte utför aktiviteten. De aktiva 
utövarna kopplar i stället samman kvalitet och funktion med varumärken 
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och ser inte endast till varumärkets image, men dessa kan ändå bli väldigt 
viktiga även för denna kundgrupp. 
 

”Det beror nog väldigt mycket på vad det är för varumärke och 
vad det är för bransch men det bästa exemplet här är ju 
klättringen. Där är det ju livsavgörande vad man använder för 
grejor, en del människor kan inte byte märke, det går ju liksom 
inte. Det skulle vara förödande för dom om varumärket skulle 
försvinna. Då vet jag inte vad dom skulle ta sig till.”  

 
Men det finns enligt återförsäljaren fler variabler som gör att de aktiva 
utövarna känner sig emotionellt involverade i varumärkena. Många aktiva 
anser att de på sätt och vis har varit med och byggt upp ett varumärke 
genom att använda det och har varit med från början. De är därför en del av 
varumärket. Återförsäljaren menar att kundernas personliga relation till ett 
varumärke kan förstöras om detta vänder sig till allt för många användare 
som inte har den genuina kopplingen till varumärket som de själva har. Det 
kan enligt respondenten gå så långt att de aktiva känner sorg om ”deras” 
märke säljs till för många och syns på för många ”vanliga” människor. 
 

”Det som gör att ett varumärke dör i mina kunders ögon är när 
det används av fel kundgrupp. Ta till exempel North Face6, det 
har ju slagits sönder i och med att du överallt på stan ser 
sextioåringar som använder det.” 

 
Ibland är det enligt respondenten så att kvaliteten på märkesprodukter kan 
falla när det blir stort och produktionen ökar, vilket kan leda till att de 
aktiva väljer att sluta använda det. Men det förekommer också att märken 
helt enkelt byter fokus och allt mer vänder sig till de som inte utövar 
aktiviteten och detta får i förlängningen de aktiva att överge märket i fråga. 
 
Respondenten menar att mycket av värdet i varumärkena för de aktiva 
utövarna ligger i den funktionella kvaliteten, men för att ett varumärke ska 
bli riktigt högt värderat krävs att det är ett litet märke som är svårt att få tag 
på och gärna att det är dyrt. Här finns det dock en viss paradox. 
 

”De som klagar mest på de höga priserna, är även de som köper 
mest av dessa produkter.” 

 
6 Amerikanskt varumärke med stort utbud av kläder, tält, ryggsäckar och tillbehör för bergsklättring 
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Hur de olika kunderna ser på varandra 
De aktiva kunderna bryr sig enligt respondenten generellt inte om vad de 
icke aktiva kunderna köper så länge deras varumärken inte används av en 
allt för stor grupp av icke aktiva kunder. Det är när deras varumärken syns 
för mycket som det får dem att eventuellt överge det. Det finns också några 
speciella kunder som genom att använda gamla, slitna produkter visar att 
de är aktiva utövare och att de inte bara köper livsstilen, men dessa är 
ytterst få. 
 

”De tänker typ - Jag använder mina grejer till skillnad från er 
andra som bara går omkring i nytt och oanvänt.” 

 
Däremot är det uppenbart att de aktiva besitter vissa egenskaper som gör att 
de respekteras av andra kunder. 
 

”Just nu är det väl ingen större hype kring friluftssporter, men 
det finns någon form av respekt att friluftsmänniskor är duktiga 
och kunniga, alltså de kan det de håller på med, de är överlevare 
som håller på med extrema sporter som kan ta livet av dem, 
vilket medför respekt hos de andra kunderna. Det är svårt att 
sätta fingret på denna respekt men det är så det funkar bara.” 

 
Detta leder enligt respondenten till att icke aktiva följer efter de aktiva i 
deras val av produkter och varumärken. Han menar att de aktiva ger någon 
form av stämpel på att butiken är bra och skulle dessa sluta handla i butiken 
de icke aktiva också göra det. Genom att de aktiva handlar i butiken ger 
detta legitimitet till att det som säljs i butiken är bra.  
 

”...nån form av respekt att dom som kan branschen handlar på 
rätt ställe och det medför att även om den andra kundgruppen 
inte köper riktigt samma saker vill man köpa saker där dom som 
kan köper sina saker.”   

 
Utan denna kundgrupp skulle butiken enligt respondenten inte alls ha 
samma legitimitet och skulle i och med detta förlora konkurrenskraft 
gentemot andra butiker med liknande varor. Att de aktiva handlar i butiken 
gör den till något mer än en sport- eller modebutik. De aktiva utövarna är 
också enligt respondenten viktiga för att icke aktiva individer skall besöka 
butiken. 
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”Om dom slutade handla skulle dom andra sluta handla också.” 
 

Respondenten menar dock att det är viktigt att påpeka att de icke aktiva 
även påverkas av andra än butikens aktiva kunder. 
 

”Många som köper kläderna för att inte använda dom, för att ha 
dom på stan för att visa upp vem dom är, dom köper ju dom 
varumärken som även funkar och ser lite mer street ut än dom 
som ser mest skog ut även om det skulle vara mest coola att ha 
dom som ser mest skog ut. Dom köper det som ser lite mer street 
ut för att kunna behålla respekten hos andra kompisar som inte 
är intresserade av det här på något vis. Det ska kunna funka 
genomgående på något vis.” 

 
Medias bild 
Respondenten tror inte att media och de aktiva utövarna har riktigt samma 
syn på vad den aktivitet de utför egentligen innebär, men att de icke aktiva 
kan få mycket av sin bild från media. 
 

”Media gör ju allt betydligt tuffare, större och fränare än vad det 
egentligen är men det är ju mycket kopplat till vem som tittar på 
medias bild. Om man suttit i sin lägenhet hela livet och aldrig 
gjort något så kan det tyckas att det är väldigt extremt när det är 
jävligt kallt och någon håller på att frysa ihjäl, men egentligen så 
har dom ju satellittelefoner och kan ringa på hjälp om de 
behöver det, men det visar dom ju aldrig, Det är mycket sånt som 
jag tycker är löjligt, jag förringar absolut ingens insats, men 
media utelämnar många detaljer för att dom ska vara ballare än 
det egentligen är. Men å andra sidan är jag glad för det eftersom 
det gör att jag säljer mer i min butik.” 

 
En av anledningarna respondenten ser till att de icke aktiva får mycket av 
sin bild från media är framförallt att de inte ser produkterna användas i 
verkliga livet. Men media har även en stor påverkan i de aktiva utövarnas 
syn på varumärken, men dessa är svårare att övertyga och reklam riktad till 
denna grupp måste innehålla rätt personer som tävlar och gör extrema 
saker. Ett exempel på en person som klassas som rätt är extremskidåkaren 
Jon Olsson som Peak Performance enligt respondenten har planer på att 
sponsra. Respondenten menar att detta är en metod som kan syfta till att 
lyfta upp Peak Performance till en nivå som gör att de aktiva återgår till 
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märket, ett märke de annars sedan länge övergett. Han tvivlar dock på att 
detta kommer att lyckas eftersom Peak Performance länge har sålts i 
butiker utan legitimitet och i stora upplagor till icke aktiva utövare. 
 
 

SURFBUTIK, STOCKHOLM 
 
Typ av butik 
Butiken säljer vågsurfingbrädor, våtdräkter och så kallade longboards7. De 
har även ett brett sortiment av utrustning för dessa aktiviteter så som 
surfvax och fenor samt ett brett sortiment av hjul och specialutrustning till 
longboards. Förutom dessa produkter har de ett stort utbud av kläder och 
skor. Ägaren själv ser sin butik som: 
 

”En genuin och traditionell surfshop.” 
 
Det som framför allt skiljer denna butik från andra butiker är enligt 
butiksägaren: 
 

”Den stora skillnaden är att jag har en genuinitet i det jag säljer. 
Jag säljer dom traditionella gamla hederliga prylarna som 
Quicksilver, Rip Curl, Billabong, Rusty, O´Neil och vissa 
Hawaiianska grejor som Toes on the nose och Locomotion och 
så vidare. Och det är alltså de genuina surfmärkena som har 
funnits sen slutet av sextiotalet då den här kulturen kom igång på 
riktigt. Medan modebutiker säljer, dom vill in kortsiktigt och 
tjäna pengar på någonting och så och JC hade en stor grej där 
det stod Hawaii på deras tröjor förra året och så någon surfgrej 
på utan att ha genuiniteten.” 

 
Respondenten menar att de aktiviteter butiken saluför produkter inom är 
mer än bara en sport. 
 

”Det är ju en kultur det handlar om, en livsstil.” 
 
Branschkunskap 
Ägaren har lång erfarenhet av surfing efter att själv har bott på Hawaii, som 
anses vara den plats där surfingen föddes. Förutom denna erfarenhet har 

 
7 Utveckling av det första stadiet av skateboards som uppstod då surfare ville surfa på land. 
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han jobbat i branschen i åtta år och under denna tid fått stor inblick i hur 
branschen fungerar, men den största kunskapen inhämtas enligt ägaren 
fortfarande från Hawaii. Butiken drivs med en medarbetare som kommer 
från Hawaii och har lång erfarenhet av sporten. Ägaren var när han startade 
butiken troligtvis den enda riktiga surfbutiken i Sverige. 
 
Kunderna 
Till skillnad från vad man kan tro utgör de aktiva utövarna inte en särskilt 
stor del av det totala antalet kunder. 
 

”Jag kan säga att dom som utövar aktiviteten är ca tio procent 
av våra kunder, resten är vad vi kallar hangarounds, kompisars 
kompisar till det hela.” 

 
Detta innebär att nittio procent av de kunder butiken har inte utövar 
aktiviteten, utan endast handlar produkter som inte direkt är kopplade till 
utövandet av sporten. De köper enligt respondenten produkter som t-shirts, 
tröjor och skor. De aktiva utövarna är inte bara få till antal utan de utgör 
också en liten del av omsättningen. 
 

”Vi tjänar ju aldrig några pengar på dom som är aktiva inom 
sporten, utan vi tjänar ju pengar på att, jag menar jag tjänar 
inga pengar på att sälja surfbrädor men däremot tjänar jag 
pengar på att ha surfbrädor i butiken.” 

 
Även om de aktiva endast utgör en liten del av försäljningen är mycket av 
butikens utbud enligt respondenten kopplat till dessa. Denna kundgrupp 
utgjorde tidigare en större del av alla kunder men på senare år har det 
tillkommit ett stort antal kunder som inte utövar sporten. På senare år har 
även försäljningen av vissa jackor ökat på grund av att delar av 
extremskidåkningen har börjat associera sig mer med surfkulturen än den 
traditionella skidåkningskulturen. 
 
Respondenten menar att det finns många olika typer av utövare bland de 
aktiva som handlar i butiken. Allt från de som årligen reser iväg två, tre 
månader för att surfa, de som surfar i Sverige och de internationella 
surfarna som inte utövar sporten i Sverige, men som bor här och surfar när 
de kommer hem till varmare länder.  
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Respondenten menar att surfing är en farlig sport och för att verkligen 
kunna bemästra de riktigt stora vågorna krävs en skicklig utövare. 

”Att paddla ut på pipeline8 är en livsfarlig sak. Folk dör, det är 
inget som man gör om man inte är en otroligt, otroligt 
professionell, vältränad idrottsman.” 

 
Även om de aktiva utövarna inte i sig själva är ekonomiskt viktiga kunder 
är de i förlängningen helt avgörande för att butiken skall överleva. De är 
enligt ägaren fundamentala för butikens överlevnad. Han berättar vad som 
skulle hända om de slutade handla. 
 

”Butiken skulle dö!” 
 
 Ägaren förklarar det enligt följande: 
 

”Många människor som kommer till mig dom tycker att - Åh det 
här är en ball butik! Dom kan titta på en bräda och klämma på 
en våtdräkt, dom kan se saker som dom annars aldrig tittat på. 
Det innebär att skulle jag aldrig ha dom aktiva i närheten skulle 
jag aldrig ha dom produkterna. Men dom produkterna har jag ju, 
jag menar när det är mycket folk i min butik och det står folk och 
tittar på brädor och sånna saker så tar det och skapar en 
identitet och identiteten tar samtidigt och skapar en legitimitet. 
Den får jag inte utan de aktiva utövarna.” 

 
Resonemanget är inte tagit ur luften, respondenten berättar om en annan 
butik som säljer samma varumärken och konfektionsprodukter som honom, 
men som inte lockar till sig de aktiva utövarna. 
 

”Denna butik går med brakförlust eftersom de inte har 
legitimiteten, då blir det ju en modebutik och det vill ingen 
handla i.” 

 
Personalen 
Men det är inte endast produkter med koppling till utövandet som gör att 
butiken får legitimitet. Även personalen är viktig. 
 

 
8 Våg som bryter över korallrev på Hawaii. 
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”Jag har Maria Danielsson, hon har jobbat väldigt länge hos 
mig och är snowboardåkerska och åker världscupen, Daniel 
Biversson har jobbat hos mig och åker världscupen, Anna 
Olofsson har jobbat hos mig och åker världscupen, Anna 
Brolenius som är Johan Brolenius, Sveriges bästa slalomåkares 
syster jobbar hos mig. Chris som jobbar hos mig har ju kusiner 
som är surfproffs.” 

 
Att anställa rätt människor med rätt kunskap blir också en del i att ge 
kunderna den höga grad av service de efterfrågar. Men att själv vara aktiv 
och kunnig inom sporten leder inte automatiskt till att en butik blir 
framgångsrik: 
 

”Många som håller på med dom här varumärkena i Sverige är 
själva före detta aktiva som har hängt i backen, dom har aldrig 
över huvud taget pysslat med ekonomi och så ska dom börja 
driva ett företag, ett varumärke, det fungerar inte.” 

 
Varumärkenas betydelse 
Respondenten tycker att det är fel att säga att han bara säljer varumärken 
eftersom varumärken i sig inte är något att sälja. 
 

”Du säger varumärke, jag menar JC är ett varumärke och det är 
skräp. H&M är ett varumärke, LOGG är ett varumärke, det är 
skräp. Om du säger att en T-shirt som är gjord i USA, en 
amerikansk t-shirt, så har den väldigt mycket högre kvalitet än en 
t-shirt som normalt säljs i Sverige.” 

 
Han har åtskilliga exempel på att kunderna kommer in och är väldigt nöjda 
med att de kläder han säljer håller så länge och han tror att det är den 
avgörande anledningen till att kunderna kommer tillbaka. Det är dock andra 
saker som skapar genuinitet i varumärken än vad som skapar kvalitén. 
 

”Det som skapar genuiniteten i varumärkena är att det kommer 
från surfare. Salomon försökte släppa en kollektion men det gick 
åt helvete. Det kommer från fel grej. Nike köpte någonting som 
hette Hurley för att man ville komma in i saker och det gick åt 
helvete. Så att man brukar säga att ska du lyckas i surfvärlden 
måste du först lyckas på North Shore på Oahu på Hawaii och det 
ligger mycket i det. Det måste finnas en genuinitet.” 
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Det är dock inte bara så att det är varifrån märkena kommer som är 
avgörande om de ska ses som genuina eller inte, det är även viktigt att 
företagen bakom varumärken sponsrar rätt personer inom sporten så att 
produkterna syns i rätt sammanhang. 
 

”…man måste ha ett team så att säga som tillhör världseliten, 
man måste ha dom bästa grabbarna med sig och det är samma 
sak inom skateboardvärlden och allting. Man måste ha ett eget 
team, man måste ha folk man sponsrar man måste ha dom här 
bitarna.” 

 
Förutom att det är viktigt med varumärkets ursprung och vilka kända 
utövare som bär det är det enligt respondenten också viktigt att märkena 
inte säljs till fel personer och via fel kanaler. Säljs ett varumärke i butiker 
som vänder sig till alla typer av kunder så ”bränner de sig”. Med detta 
menar respondenten att kunderna kommer att sluta efterfråga ett varumärke 
eftersom det inte längre klassas som exklusivt då det bärs av för många och 
blir för mycket mode. En av de kanaler som ett varumärke inte får 
distribueras genom för att klassas som genuint är de stora sport- och 
modekedjorna. När märkena hamnar där vill inte återförsäljarens kunder 
längre ha dessa varor, varken de aktiva eller de icke aktiva. Att enbart 
fokusera på att tjäna pengar och genom detta offra kontakten med de aktiva 
är heller inte hållbart då detta gör att varumärkena då tappar respekt i 
kundernas ögon. 
 

”… Four Elements9, som gör en kanongrej, det är gjort av 
grabbar som hållit på med sakerna, dom är hundraprocentiga 
entusiaster, det handlar inte om pengar för dom först och främst, 
det handlar om att göra nått dom älskar och därför får dom en 
väldig bra legitimitet, om jag uttrycker mig så.” 

 
 
Hur de olika kunderna ser på varandra 
Det finns ingen uppenbar spänning mellan de olika kundgrupperna även 
om det förekommer att de aktiva gör uttalanden som kritiserar att surfingen 
överexponeras.  
 

 
9 Svenskt snowboardmärke 
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4.3 

”Både och, många blir väl glada över att de får ett erkännande 
av allmänheten medan, och det är väl den inre känslan, den yttre 
känslan är väl att man ska hålla färgen utåt och ”det är så 
tråkigt när det finns surfgrejor över allt.”” 

 
Respondenten tror dock att dessa uttalanden mer är attitydmässiga än 
grundade på reella åsikter. Det är dock ändå så att det är den alternativa 
känslan produkterna har som är attraktiv för kunderna.  
 

”Men det är fortfarande ballt att gå med en independent t-shirt 
på sig i många kretsar. Det är precis som afghanpälsen för 
hippies. Identiteten är lite grann att vara utanför samhällets 
normala grejer.” 

 
Medias bild 
Respondenten framhåller att surfing har exponerats mycket i media de 
senaste åren och att det finns surfingbrädor med i många olika 
reklamsammanhang där surfing egentligen inte har någon direkt koppling 
till varan som säljs. Bilden av livet som surfare är också kraftigt förstärkt 
och förskönad. 
 

”Surfingen är ju väldigt romantiserad över att bo ett liv på 
stranden sova på beachen, dricka öl vid en öppen spis med fina 
tjejer och så ut på första vågen. Jag menar jag har levt ett surfliv 
och jag har aldrig haft det så. Jag har jobbat och kört pizzor och 
jag har gjort allting, bott fem man i en etta och turats om att 
sova. Det romantiska som många har, det existerar inte, men 
Hollywood vill att det ska existera.” 

 
 

BRÄDSPORTSBUTIK, STOCKHOLM 
 
Typ av butik 
Denna butik är specialiserad på skateboards och snowboards. Förutom ett 
brett och djupt sortiment inom dessa sporter har de även kläder och skor 
som lämpar sig för att utöva aktiviteten. På sommaren har de också kläder 
med anknytning till surfing. 
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Branschkunskap 
Butikschefen har jobbat i branschen i tio år och anser sig ha goda 
kunskaper om den. Förutom att bara driva butiken har kedjan som han 
jobbar för agentur på två varumärken. Det är framför allt dessa varumärken 
som säljs i butiken. 
 
Kunderna 
De flesta kunderna återfinns enligt respondenten i åldrarna sju till fyrtio år. 
Dessa består till sjuttio procent av individer som åker bräda och till trettio 
procent av icke aktiva individer. Andelen icke aktiva har dock ökat de 
senaste åren och respondenten framhåller att det finns många som vill 
associera sig med skateboardkulturen. På frågan varför det är så svarar 
respondenten: 
 

”För att de vill vara som de andra, ja de gillar ju det här, det är 
ju lite farligare stil. Kan jag tänka mig att det känns, det är lite 
coolt sådär.” 

 
Respondenten menar att de aktiva utövarna är pålästa och värderar kvalitet 
och funktion högt. Det är inte många icke aktiva som lägger sextusen 
kronor på en jacka framtagen för extremsnowboardåkning, men en aktiv 
åkare kan göra det. Men även de aktiva kunderna bryr sig om mer än bara 
kvalitet och funktion. 
 

”Snowboard och skateboard är en livsstil som går igenom från 
allt från strumpor och kalsonger, ända upp till halsband och 
vinterjackor, det är jävligt viktig vad man har för grejer.” 

 
De icke aktiva är ingen kundgrupp respondenten tänker särskilt mycket på, 
utan allt fokus ligger på de som utövar sporterna. Skulle respondenten 
tappa många av de aktiva kunderna skulle han se det som ett stort 
misslyckande även om de icke aktiva kunderna ökade proportionerligt. Det 
är de aktiva kunderna han vill förse med varor, inte de som inte åker bräda. 
På frågan om det är besvärlig att möta två skiljda kundgrupper blir svaret: 
 

”Grejen är ju den att man tar hänsyn till den aktiva utövaren, 
dom andra hakar på, så det blir inget besvärligt alls att hantera 
dom som inte åker bräda, allting styrs ju till den aktiva åkaren.” 
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4.4 

Det är inte det att de icke aktiva kunderna ses som helt ointressanta, de 
utgör ju ändå trettio procent av kunderna, men de kräver enligt 
respondenten inget speciellt för att vara nöjda. Något respondenten noterat 
är också att de icke aktiva kunderna i sin tur fungerar som inspirationskälla 
för en tredje kundgrupp. 
 

”Sen kan det ju vara en tredje part som följer efter [de icke 
aktiva] trettio procentaren som är helt lost på allting med mode 
och så, som hakar på dom trettio procenten.” 

 
Det finns enligt respondenten en liten andel av de aktiva utövarna som 
verkligen lever för sporten de utför, men dessa utgör på intet sätt en stor del 
av kunderna. Däremot är de uppoffringar dessa får göra stora. 
 

”Dom flesta som lyckas och kommer någonstans inom just skate 
måste välja bort allt annat, det är nog den svåraste sporten att 
bli bra på, den kräver enormt engagemang, tid å så, det är ju 
svåra sporter, jag känner flera stycken som valt bort allt.” 

 
Varumärkenas betydelse 
Varumärken är viktigt för båda kundkategorierna och just 
varumärkesutbudet är en av de avgörande variablerna som gör att kunderna 
kommer till respondentens butik. Men ett varumärke lever inte länge om 
det inte kan leva upp till de kvalitetskrav som kunderna har på de varor de 
köper. Att varumärket slarvar med kvalitet är den största anledningen till 
att kunderna överger ett varumärke, men respondenten framhåller även att 
det är viktigt för varumärkena att vända sig till rätt personer, i detta fall 
skateboard- och snowboardåkare. Kunderna är inte intresserade av 
varumärken som vänder sig till personer och kategorier av personer de inte 
identifierar sig med. De aktiva har dock inget problem med att icke aktiva 
kunder konsumerar de varumärken de själva konsumerar köper i butiken. 
 
 

SURFBUTIK, MALMÖ 
 
Typ av butik 
Butiken säljer i första hand kläder som har koppling till surfing, men även 
våtdräkter, surfingbrädor och annan utrustning för surfing. De fungerar 
även som resebyrå för surfresor och förmedlar kontakter till olika 
surfskolor. 
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Branschkunskap 
Ägaren till denna butik har drivit den i drygt ett år. Beslutet att starta 
butiken baserades på en magkänsla att surfing var på frammarsch i världen 
generellt, vilket borde leda till att det skulle gå att driva en sådan butik även 
i Sverige. Hennes personliga intresse för sporten gjorde också att hon valde 
att satsa på idén. 
 
Kunderna 
Kundernas ålder varierar kraftigt och butiken har kunder från tio upp till 
sextio år, men den största kundgruppen återfinns bland tonåringar. Butiken 
har kunder som handlar kläder för att de tidigare i sin ungdom surfat, de 
som handlar för att kläderna har bra kvalitet, de som utför en annan 
vattensport som de associerar med surfingkulturen, men de flesta kunderna 
handlar för att: 
 

”De flesta är såna kunder som tycker att surfing är häftigt och 
att det har en attraktiv image och vill därför väldigt gärna närma 
sig sporten med de kommer aldrig att våga göra det fullt ut.” 

 
Denna kundgrupp är enligt respondenten den enskilt största kundgruppen 
och de står för nästintill all försäljning i butiken. Det finns dock ett litet 
antal aktiva surfare som handlar i butiken, men dessa kunder utgör enligt 
respondenten en försvinnande liten del av försäljningen. 
 

”Rent försäljningsmässigt så säljer jag ju inte mycket till dom, 
men jag kan ju snacka med dom om deras sport så det ger ju 
genuinitet till butiken, det gör att alla därför vet att butiken är 
genuin eftersom dom pratar med sina kompisar som inte surfar 
och så sprids ju informationen om att butiken är äkta, så dom är 
väldigt viktig. Det är ju dom som gör att butiken blir genuin, utan 
riktiga surfare så blir det ju ingen surfbutik. Annars så blir det ju 
en modebutik som alla andra, förutom då att vi har dom märken 
vi har. Det gör ju att min butik inte blir en posörbutik som bara 
vill kränga en jäkla massa kläder. Men jag kan ju inte säga att 
jag tjänar några pengar på dom egentligen alls, det är ju så det 
är. Dom handlar väldigt lite, men dom gör att butiken blir äkta.” 

 
Det är enligt respondenten inte konstigt att de aktiva kunderna är så få. 
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”Ska man verkligen lära sig att utföra denna aktivitet, ja då 
måste man omprioritera mycket i sitt liv, det tar ju en jäkla tid att 
lära sig och det gör ju att inte så många utför aktiviteten.” 

 
De aktiva kunderna kommer ofta med förslag om nya produkter och de 
icke aktiva kunderna hjälper till med att dela ut informationsblad för att 
marknadsföra butiken. Respondenten ser ingen spänning mellan 
kundgrupperna utan menar att alla månar om att butiken kan finnas kvar. 
De kunder som aktivt utför aktiviteten har högre status än de som inte utför 
aktiviteten och de aktiva som även surfar under vintern i Sverige har högre 
status än de som endast surfar i varma sommarvatten. 
 
Varumärkenas betydelse 
Varumärkena är enligt respondenten helt avgörande då det är de som 
sammankopplar kläderna med surfing och som ger kläderna exklusivitet. 
Klädernas kvalitet och utseende är också avgörande variabler för kunden, 
det är dock inte alla kunder som är helt förtjusta i att ha för surfinspirerade 
kläder: 
 

”Vissa som inte surfar vill till exempel inte har för mycket surf 
på sina kläder eftersom de inte vill att andra ska tro att de tror 
att de är surfare fast de inte är det.” 

 
Varumärkena är som tidigare nämndes i sig avgörande för många kunder 
och i förlängningen är det viktigt att de varumärken som saluförs i butiken 
inte säljs via andra kanaler. 
 

”Förra sommaren när jag hade Quiksilvershorts inne och då så 
såg mina kunder att de byxor de köpt hos mig fanns att köpa på 
Intersport, det är ingen rolig upplevelse alls. Kunden vill ju 
känna sig speciell och annorlunda och då fungerar det inte att de 
ser sina kläder överallt eller att de säljs på fel ställen.” 
 

Risken att andra återförsäljare börjar sälja samma varumärken finns alltid 
och det är ett problem. För att ett varumärke ska sälja bra ska det enligt 
respondenten helst vara litet, exklusivt och inte bäras av för många. Ett sätt 
att komma runt problemet med att stora sportkedjor börjar sälja samma 
varumärken är att göra ett eget märke med butikens namn. 
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”Jag har faktiskt funderat på att göra egna t-shirts för att 
verkligen skapa äkthet och mindre kollektioner. Liksom överföra 
butikens känsla till kläderna, det tror jag skulle fungera mycket 
bra, då finns det ju ingen risk att de säljs någon annanstans.” 

 
Det gäller dock inte bara att sälja varumärken som inte går att få tag i på 
andra ställen utan det är även viktigt att balansera den egna försäljningen: 
 

”Eftersom kläderna är så dyra så måste de ge en känsla av 
äkthet och exklusivitet för att det ska fungera det är en svår 
balans det där med att sälja mycket och behålla sin legitimitet” 

 
Vad gäller de bägge kundgruppernas val av produkter och varumärken ser 
respondenten inte någon stor skillnad, men menar att de aktiva tenderar att 
välja varumärken som är mer okända och mindre kommersiella. 
 
Personalen 
Att själv utföra aktiviteten tycker respondenten är avgörande för att ge 
butiken legitimitet och för att kunna hjälpa sina aktiva kunder och tala med 
de som inte utför aktiviteten men som gärna vill tala om den, vilket många 
vill. Det är inte så att respondenten surfar för att ge legitimitet till butiken, 
utan butiken får legitimitet eftersom hon tycker om att surfa. Respondenten 
är väl medveten om legitimitetens betydelse: 
 

”Jag har funderat att ha stängt lite längre perioder och hänga en 
skylt med ‘Out Surfing’ på dörren, dels för att det är schysst att 
komma iväg lite mer, men även för att det skapar mer genuinitet 
och äkthet till butiken.” 

 
Media 
Medias bevakning av surfing har varit omfattade den senaste tiden och 
respondenten menar att bilden av surfingen har blivit mer mångfacetterad 
och inte lika klichéartad som den var tidigare, men även om så är fallet är 
medias bild många gånger förstärkt och förskönad. 
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4.5 BRÄDSPORTSBUTIK, MALMÖ 
 
Typ av butik 
Större delen av butikens sortiment återfinns inom snowboard, skateboard 
och wakeboard. Förutom dessa produkter saluförs även kläder och skor 
som är kopplade till aktiviteterna. 
 
Branschkunskap 
Ägaren till denna butik har varit i branschen i 31 år och har också drivit 
butiken när den låg mer avsides. Det var då endast personer som verkligen 
var insatta i sporten som hittade till butiken och betydligt större del av 
försäljningen gick till personer som utförde aktiviteten. Respondenten har 
under sina många år i branschen sett en utveckling mot större försäljning av 
konfektion och mindre försäljning av hårdvara så som skateboards och 
snowboards. 
 
Kunderna 
Från att tidigare nästintill uteslutande sälja produkter till aktiva utövare har 
försäljningen förändrats: 
 

”Merparten är ju inte aktiva utövare, de är ju där för livsstilen, 
dom klär sig på det sätt som våra aktiva kunder gör, de vill ju 
leva samma liv, men de är inte intresserade av sporten” 

 
I dag utgör de icke aktiva utövarna cirka sjuttio procent av kunderna och 
den kategorin växer sig konstant procentuellt större. Även om den absolut 
största kundgruppen är de icke utövande kunderna är fokus fortfarande på 
dem som aktivt utför aktiviteten. 
 

”Tyvärr så ökar ju dom icke aktivas andel så dom tar mer och 
mer utrymme. Så dom är ju en viktigare grupp egentligen, men 
det är fortfarande så att för att vi ska behålla vår trovärdighet 
mot dom aktiva så måste vi ju fokusera på dom aktiva utövarna 
annars så blir vi ju klädbutik och skobutik.” 

 
För att kunna behålla de icke aktiva kunderna krävs att butiken fokuserar 
på de aktiva utövarna. Detta gör att respondenten skulle fortsätta att 
fokusera på dessa även om de skulle utgöra en så liten del av kunderna som 
tio procent.  
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”Vi jobbar ju utifrån den aktiva utövaren…” 
 

De aktiva är enligt respondenten väldigt viktiga och fungerar som 
trendsättare bland kunderna.  
 

”…det är ju dom [aktiva utövarna] som ska skapa nya trender. 
Dom försöker ju hela tiden utveckla det här vidare, det beror ju 
på graden av aktiv, men ända upp till professionell nivå, det är ju 
framför allt den professionella åkaren som ska skapa något nytt i 
stil och åkteknik och göra saker som ingen tidigare åkare har 
gjort. Och det drivs ju på stenhårt, dom hoppar ju från 
helikoptrar till höger och vänster och bygger ramper som är 
kilometerlånga och dom försöker hela tiden överträffa varandra 
och förstärka sin position och få mer lön…Dessa professionella 
åkare har ju så kallad A-spons och de offrar ju sitt liv för det och 
det stryker ju med en och annan då och då…” 

 
Då de aktiva kunderna är så avgörande för butiken är personalen ordentligt 
utbildad och har kunskap om de produkter som säljs.  De är väl insatta i 
aktiviteterna, något som enligt respondenten är avgörande för att behålla 
legitimiteten bland de aktiva utövarna. Att ha någon i butiken som enbart 
kan ta betalt skulle inte fungera då det krävs att personalen lever den livsstil 
de säljer. Det tekniska kunnandet om produkterna är extremt viktigt. 
 

”… [Personalen] måste kunna plocka ihop och isär saker med 
förbundna ögon ungefär, så det är inte bara att stå där och 
snacka…” 

 
Men de måste även ha kunskap om vilka proffs som åker för vilket 
varumärke och allt annat som händer på marknaden. Hög grad av service är 
viktigt för båda kundgrupperna och respondenten menar att detta hela tiden 
måste utvecklas. 
 
Varumärkenas betydelse 
Enligt respondenten är varumärken väldigt viktigt för kunderna. Många 
kunder tar sig inte ens tid att studera de produkter som inte bär det 
varumärke de söker, även om dessa produkter i vissa fall skulle passa 
kunden bättre i passform och funktion. Varumärken är således väldigt 
vikigt för kunderna. 
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”…dom kommer ju in och struntar i att titta på utbudet utan 
frågar direkt efter sitt varumärke, det är det som gäller och sen 
så ska dom handla utav den oavsett om det fanns annat som 
egentligen skulle passa dom bättre av olika orsaker, det bryr dom 
sig inte om.” 

 
Samtliga kundkategorier är väl pålästa gällande vad de olika varumärkena 
betyder. 
 

”…[värdet för kunden ligger i] marknadsföringen, det är ju 
annonserna, det är just vilken åkare de har lyckats knyta till sig 
och så vidare. Det är du de bitarna som egentligen räknas. Att 
det associeras till något annat”. 

 
De är enligt respondenten även insatta i vilka proffs som åker för vilka 
varumärken och det i sin tur kan leda till att kunderna byter varumärke när 
proffsen byter varumärke.  
 

”[ett] klassiskt enkelt på skateboard är ju Tony Hawk med 
Birdhouse10, skulle han byta märke så är ju Tony Hawk lika 
intressant och det nya märket skulle få ett väldigt snabbt 
genomslag” 

 
Kvalitet är visserligen viktigt för kunderna men respondenten framhåller att 
kvalitet är mycket subjektivt och inte endast är ett mått på hur bra 
produkterna håller. En vara med ”rätt känsla” anses i kundens ögon vara 
mer högkvalitativ än en vara som är mer utvecklad och tekniskt förfinad. 
 

”Ett gammalt exempel är ju Ingmar Stenmark som åkte på ELAN 
och det finns ju många tester som visar på att de var de 
långsammaste och sämst produktutvecklade skidan, medan 
konkurrenterna åkte på Rossignol och Dynastar som hade bättre 
i tester och vridegenskaper och så vidare men det är inte 
utrustningen som avgör eftersom Stenmark vann ju ändå. Och så 
är det ju fortfarande att det finns företag som kan göra en 
tekniskt bättre produkt, men sen finns det ju bättre åkare som 
kompenserar för detta och vinner tävlingarna ändå” 

 
10 Amerikanskt skateboardmärke 
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Då varumärkena är av högsta betydelse för kunderna är det inte ovanligt att 
det följer med exempelvis dvd-filmer när kunden handlar ett plagg. Dessa 
filmer är ett sätt att förstärka kopplingen mellan plagget, varumärket, och 
visar rätt människor som utför aktiviteten iförd det varumärke som vill 
framhållas.  
 
Respondenten ser det dock inte som att han säljer vanligt mode eftersom 
det finns stora skillnader i det han säljer och vanligt mode, kanske främst 
för att modebranschen är mer föränderlig. 
 

”…dom [aktiva utövarna] överger ju varumärken, men inte så 
snabbt, dom snabbaste växlingarna sker ju inom modevärlden, 
där överger de av andra orsaker, där är inte samma 
samhörighet.”  

 
Inom modevärlden händer allting så snabbt och det är det som gör att 
varumärkena respondenten saluför måste se till att inte bli för mycket 
mode, eller som respondenten uttrycker det: 
 

 ”… modemärken kan bli trender och trender dör…”  
 
När ett varumärke säljs via fel kanaler eller till fel personer börjar detta 
enligt respondenten närma sig mode och då tappar kunderna intresset för 
varumärket. Men ett varumärke kan också tappa värde i kundens ögon om 
det blir uppköpt av en aktör som inte ligger i linje med varumärkets image. 
Respondenten ser varumärken som starkt knutna till den image som omger 
de sporter han saluför produkter inom. Han ser vissa varumärken som till 
exempel snowboardmärkena Burton och Liquid Force som original med en 
image knuten till sporterna. Men han ser också de som försöker etablera 
kopior för att ta del av sportens image. 
 

”… men sen finns det ju en uppsjö av kopior som inte har samma 
image, tittar man exempelvis på Intersport så har ju de ju Crazy 
Creek som de själva har skapat och Stadium har ju Warp som 
motsvarande märke.”  

 
Att märket har rätt image är enligt respondenten viktigt och detta kan gå 
före funktion när kunderna väljer produkter. 
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”De gamla klassiska märkena som visserligen är stora men tröga 
som exempelvis Salomon och sånt. Det är inte alls samma höga 
image på deras produkter även om dom gör lika kvalitativa 
produkter och kanske bättre, men dom är inte det fräckaste 
märket precis.” 

 
Media 
Media är enligt respondenten en av de största informationskällorna för 
kunderna och att studera filmer om sporterna är ett nöje som de aktiva och 
de icke aktiva kunderna delar. Eftersom filmtittandet är en så viktigt för 
kunderna ser respondenten detta i sig som en sport eller i alla fall som en 
aktivitet som ligger i närheten av den huvudsakliga aktiviteten, att åka 
bräda av olika slag. Det skrivna mediet är på sätt och vis dött i jämförelse 
med de Internetbaserade kanalerna så som diskussionsforum och 
varumärkenas egna hemsidor. Filmerna är ofta extrema för att fånga 
kundernas intresse för de varumärken som figurerar i filmerna. 
 
Kundernas syn på varandra 
 

”Har man ansträngt sig så mycket att man ser skillnad på JC och 
vår butik så har man också tagit reda på lite till, jag tycker nog 
att de flesta av våra kunder är väl insatta även om de inte är 
aktiva…så de känner också till de olika åkarna och varumärkena 
och hur dessa förs fram…ja de vet vad just det här varumärket 
står för och det är också vad de vill stå för…”  

 
Eftersom de icke aktiva kunderna är pålästa om vilka varumärken som 
gäller och vad dessa står för är det svårt för de aktiva att via sin konsumtion 
särskilja sig från de icke aktiva, men de aktiva ofta först med det senaste. 
 

”...dom aktiva vill visa att dom leder utvecklingen och är i täten 
och har varit med och påverkat lite grann. Sen kommer dom 
andra ett steg efter…” 

 
Inom skateboard- och snowboardkulturen är det enligt respondenten vanligt 
med antikommersiella uttalanden, men dessa uttalanden menar 
respondenten är som att kasta sten i glashus eftersom varumärken är viktigt 
för dem alla och proffsen själva via egna varumärken tjänar stora pengar.  
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4.6 SKID- OCH SNOWBOARDBUTIK, ÅRE 
 
Typ av butik 
Butiken säljer och hyr ut skidor och snowboards. Den har även ett brett 
sortiment av kläder kopplade till aktiviteten som exempelvis mössor, 
jackor, handskar men även kläder som är kopplade till brädlivsstilen. 
Denna butik skiljer sig från de övriga vi undersökt så till vida att en stor del 
av deras kunder endast befinner sig i Åre under någon eller några veckor. 
Det finns även ett stort antal kunder som verkligen lever för sporten och 
bor och jobbar i regionen för att kunna utöva och finansiera sin åkning. 
Butiken måste också ha ett utbud som lockar lokalbefolkningen att handla i 
butiken under lågsäsong då snöaktiviteter inte är möjliga. Butiken har 
därför ett litet utbud av andra sportartiklar och detta sortiment är en 
specialservice för lokalbefolkningen. 
 
Branschkunskap 
Respondenten har mer eller mindre hela sitt liv arbetat i butiken då den 
tidigare tillhörde hans föräldrar, men de senaste fem åren har han själv 
drivit butiken i egen regi. Eftersom Åre är en speciell plats där mycket av 
den svenska snowboardscenen finns anser sig respondenten ha stor insikt i 
hur branschen fungerar. Märken som Extreem snowboards och Peak 
Performance härstammar också från Åre. 
 
Kundera 
De speciella förhållandena som finns i Åre gör att kundklientelet ser 
mycket speciellt ut då det finns många så kallade semesterfirande 
behovskunder som exempelvis bara måste ha ett par vantar då de glömt 
sina hemma. Det som gör att behovskunderna kommer till butiken är 
egentligen enbart slumpmässigt då dessa kunder går till närmaste butik de 
hittar. 
 

”Det blir ju lite speciellt så här, för vi byter ju kundkrets varje 
vecka liksom och dom har ju sina krav och sin smak liksom.” 

 
Butikens kunder utgörs av de som enbart åker snowboard någon vecka om 
året, kunder som är säsongare och mer eller mindre lever för sporten samt 
en del av den lilla lokalbefolkningen som även de ofta lägger stor del av sin 
tid på sporten. Det är få personer som kommer till Åre för att inte utöva 
sporten, så det är snarare en fråga om hur aktiva kunderna är än om de är 
aktiva eller inte. Det är således en uppdelning mellan de som åker någon 
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vecka per år och de som verkligen lever för åkningen. Eftersom butiken är 
ordentligt nischad mot de som lever hela livsstilen utgör de som är riktigt 
dedikerade sjuttio procent av kunderna och de som ser åkningen mer som 
en fritidsaktivitet trettio procent. En av anledningarna till att de dedikerade 
utövarna utgör en så stor del av kunderna beror enligt respondenten på att 
deras smak är så speciell att de breda butikerna i Åre inte kan tillfredställa 
denna kundgrupp, medan de ej så fullt dedikerade kunderna många gånger 
hittar tillfredställande produkter i andra de butikerna. 
 
Det är enligt respondenten en stor skillnad mellan vilka varor de olika 
kundgrupperna handlar och de mest dedikerade kunderna vet precis vad de 
ska ha, exakt vilka behov de har och de är villiga att betala för det. De 
mindre hängivna åkarna har oftast ett basbehov av enklare varor. Med 
basbehov menar respondenten exempelvis att de behöver en mössa för att 
de fryser om huvudet. Respondenten framhåller att de riktigt dedikerade är 
även mer måna om kvalitet och varumärke och är inte lika prismedvetna 
som de mindre hängivna. Att erbjuda de aktiva kunderna en hög nivå av 
service ses som något mycket viktigt och butiken jobbar ständigt för att 
kunna förbättra sig på denna punkt. 
 
Att förlora de kunder som bara befinner sig i Åre en vecka är inte 
avgörande för butiken då det kommer nya nästa vecka igen. Då är det 
betydligt värre att bli av med kunder som lever för sporten och befinner sig 
i Åre längre tider. Dels för att det är dessa kunder som butiker framför allt 
vänder sig mot men också att deras missnöje lätt sprider sig som ringar på 
vattnet. Dessa kunder är tongivande för sporten och är de missnöjda 
kommer den informationen sprida sig till andra individer. Det är således 
mycket viktigt att hantera alla problem snabbt och smidigt för att detta inte 
skall ske. 
 
Hur de olika kunderna ser på varandra 
De riktigt dedikerade kunderna vill gärna visa sin särställning via sin 
konsumtion. 
 

”Åtminstone här är det så att det är viktigt att vara speciell. Om 
det då handlar om ett varumärke som är svårt att få tag i eller 
om det handlar om en väldigt speciell färg eller så. Sen är det, 
upplever jag åtminstone, att det är många som är måna om att 
det inte ska finnas för mycket av det. Så folk vill ju synas och visa 
upp vad dom är för några. Och då ska det ju vara det värsta.” 
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Snowboardproffsen banar enligt respondenten väg för nya varumärken och 
dedikerade utövare influeras av vad proffsen använder. Varumärken och 
produkter sprider sig sedan till motionsåkare och de som inte alls är aktiva.  
 

”När dom aktiva väljer en viss färg eller märke eller modell eller 
vad det kan vara tittar dom här som är snäppet under på skalan 
vad dom har på sig. Och dom aktiva tittar på proffsen i världen, 
dom stora proffsen… sen kommer dom andra efter. Ett typiskt 
exempel är ju till exempel kamouflage i Sverige, på jackor eller 
handskar eller vad det nu kan va. För två år sen var det väldigt 
smalt, det var dom som ville sticka ut som hade det, men nu är 
det väldigt brett i stället. Nu ser du ju kammomössa eller 
kammojacka var du än går, i vilken stad som helst. Det visar ju 
att det krupit sig ner till dom som är, liksom inte aktiva eller inne 
i det.” 

 
Men sambandet är inte enkelriktat. Individer inspireras enligt respondenten 
inte bara av de som är över dem i hierarkin för att avgöra vilka märken och 
produkter som är heta utan lika viktigt är att titta nedåt i hierarkin för att se 
till att man särskiljer sig från mindre aktiva eller icke aktiva. Respondenten 
menar att aktiva åkare omedelbart slutar att bära varumärken som är för 
allmänt använda eller bärs av någon de inte identifierar sig med. Lika så är 
det om de säljs via fel kanal. 
 

”Alla företag lever ju för att tjäna pengar, men samtidigt vill ju 
framförallt snowboardkillarna ha smala märken, köper dom ett 
handskmärke så ska det ju i stort sätt vara omöjligt att få tag på. 
Då kan dom hellre köpa två storlekar för stort bara för att det 
var just det här märket. Medan skulle det här märket nästa år 
finnas på Stadium, då skulle dom ju kasta handskarna och inte 
ha på sig dom nåt mer.” 

 
I och med att många kunder är känsliga för vilka varumärken som är rätt 
och var de saluförs är det avgörande för denna butik att hela tiden hålla koll 
på vilka varumärken som har tappat sin image och vilka varumärken som 
är på gång. Skulle återförsäljaren inte göra det skulle butikens image 
skadas, framför allt eftersom många kunder litar på att de varor och 
varumärken butiken saluför är rätt. Mycket av utvecklingen kommer från 
Åre då det i området finns många som håller på med kläder och 
utrustningsdesign och det är det svårt att hänga med och krävs mycket 
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4.7 

kunskap för att hela tiden hålla rätt sortiment. Detta förstärks av att nästa 
års produkter finns representerade i backarna då varuprover hittat ut till 
vissa åkare. Ett annat problem är att även om butiken är hårt nischad måste 
den också kunna tillhandahålla varor för kunder som inte är har aktiviteten 
som livsstil. Det är enligt respondenten en svår balans att både kunna 
tillfredställa de mest dedikerade samtidigt som sortimentet måste innehålla 
varor som inte riktar sig till dem. 
 
Även om de som är dedikerade bryr sig om kvalitet tar image ofta över i 
valen av produkter. Respondenten gör en jämförelse med 
äventyrsmänniskor. 
 

”Jag menar jag tror inte att en snowboardåkare blir besviken om 
han köper ett par jättetuffa handskar och dom spricker i 
pekfingret, utan det tar han lite för givet. Medan en äventyrskille 
blir ju jävligt besviken om han har köpt en jacka som ska andas 
det värsta i hela världen och så när har går ut på sin första tur 
och kommer fram är den helt dyngsur på insidan.” 

 
Respondenten menar att kända utövare har en stark position som 
trendsättare i denna bransch och de har ett stort inflytande på butikens 
kunder när dessa väljer varumärken. 
 

”Det är ju just det att kollar man till exempel på kläder så är det 
någon känd utövare som har det märket så är det väldigt många 
som blir attraherade av det också. Och tvärt om, om det är ett 
märke som inte alls är känt eller har någon image är det svårare 
att sälja även om det är väldigt prisvärt.”   
 
 

ÄVENTYRSBUTIK, SMÅLAND 
 
Typ av butik 
Respondenten driven en vildmarksbutik med brett sortiment för klättring, 
cykling, vandring och jakt. Butiken ligger inte i en storstadsregion och 
ägaren poängterar att det är lite andra spelregler som gäller på landsbygden 
än i de större städerna och att nya produkter och varumärken har svårare att 
få genomslag hos honom. 
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”… vi ligger lite efter här på landsbygden om man ska säga så, 
likadant med trender och så. Vi är inte lika utsatta för trender, 
medan i storstäderna kan ett märke gå upp som en raket och dom 
kan tjäna stora pengar, medan den trenden inte kommer till oss.” 

 
I en mindre stad är det också så att det finns för få kunder i varje 
kundkategori för att det enbart ska gå leva på en kundgrupp och det krävs 
därför att det som erbjuds attraherar många olika kundtyper. Detta är delar 
av den erfarenhet respondenten har efter tio år i branschen. 

 
Branschkunskap 
Respondenten inhämtar konstant ny information och kunskap om den 
bransch han verkar i. Kunderna är en viktig informationskälla, men även 
leverantörsmässor är avgörande för att hela tiden vara påläst. I och med att 
kundernas intresse är så fragmenterat är det viktigt att lyssna på kunder 
med många olika intressen för att kunna tillgodose deras önskemål. Det 
räcker således inte att endast inhämta information och kunskap från och för 
en enda kundgrupp.    
 
Kunderna 
Eftersom butiken saluför produkter för många olika typer av kunder är det 
svårt att definiera och kvantifiera olika kundgrupper. Många handlar i 
butiken för att det inte finns några bättre alternativ när de ska köpa regnställ 
eller en vindtät jacka. Basbehovskunderna är enligt respondenten en stor 
kategori i denna butik: 
 

”Cykla-till-jobbet-kunder blir väldigt många när det blir regn 
och busväder och dom kommer in till oss för att köpa regnställ.” 

 
Men det finns dock många kunder som mer aktivt använder produkterna 
under mer påfrestande omständigheter där produkternas kvalitet och 
prestanda ordentligt sätts på prov. Dessa kunder ses av respondenten som 
den största kundgruppen, men den del av dessa som går att se som 
alternativsportare eller extremsportare är få. Sammantaget ser respondenten 
de aktiva som cirka sextiofem procent av kunderna och de som handlar 
enbart för imagens skull uppskattas till trettiofem procent. 
 

”Dom trettiofem är alltså en strökund som kommer in och tycker 
”- Oj, vilken snygg tröja” eller köper en sko för att den har en 
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snygg färg och inte bryr sig så mycket om funktionen utan vill ha 
den för att den var fräck.” 

 
De aktiva och de icke aktiva kunderna konsumerar i stort sett samma typ av 
produkter, men av lite olika anledningar. Ett exempel är att det finns 
kunder som inte utför någon egentlig aktivitet men som vill ha en vindtät 
jacka och då väljer att köpa en Klättermusenjacka för att de tycker den är 
snygg, även om denna jacka enligt respondenten är framtagen för extrema 
förhållanden. Samtidigt kan en aktiv kund köpa samma jacka för att 
använda den för de extrema förutsättningar den är framtagen för. Generellt 
för kunderna är dock att de handlar i butiken för att få högkvalitativa 
produkter även om de inte kommer att använda kläderna eller produkterna 
på ett sådant sätt att de verkligen behöver den prestanda produkterna har. 
Respondenten ser också butikens kunskap och service som en viktig faktor. 
Han pekar på att de stora sportkedjorna i vissa fall kan sälja samma 
produkter som honom till ett lägre pris, men att kunder trots att de är 
medvetna om detta köper dessa hos honom lite dyrare. Respondenten 
menar att detta är ett utfall av den service han kan ge genom den kunskap 
han besitter.  
 
En av anledningarna till att även de icke aktiva kunderna köper plagg av 
mycket hög kvalitet tror respondenten ligger i att de har hört av de aktiva 
att dessa kläder är bäst eller att de har sett att de aktiva använder dessa 
plagg. Det är dock inte bara försäkran om att plaggen har bra kvalitet som 
lockar de icke aktiva. 
 

”Man ser gärna upp till dom som är lite fräcka och hippa som är 
ute och klättrar och det kan vara människor som köper såna 
plagg eller liknande för att man sett dom här fräcka plaggen på 
tv eller liknande.” 

 
De riktigt extrema kunderna är som tidigare nämnts få men det är viktigt att 
behålla dessa då alla kunder är viktiga, men framför allt för att skapa rätt 
mix i butiken. 
 

”Kunden som kommer in i butiken kan tycka att det är kul att 
titta på lite extrema grejor också och veta att de finns kunder 
som använder dessa.… det är bra för hela den butiken att ha lite 
fräcka grejor.” 
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Varumärken 
Även om det framför allt är funktion och kvalitet butiken säljer anser 
respondenten att varumärkena är viktiga för samtliga kunder. Varumärkena 
är en garant för kvalitén och blir på så sätt också ett signum för att man 
köper kvalitetskläder och i förlängningen att man är en person som utför 
aktiviteten. Men även om varumärkena i sig är viktiga står allt och faller på 
om de kan leverera den förväntade kvalitén. Respondenten framhåller att 
det är svårt att sälja in ett nytt varumärke eftersom kunden inte vet vad det 
varumärket står för eller vad varumärket garanterar. Men kvalitetsaspekten 
i sig kan inte fullt ut förklara varför kunderna väljer de varor de väljer. 
 

”Även om det finns andra märken som har samma egenskaper 
och funktioner till och med till ett lägre pris så väljer dom ett 
visst varumärke för att det är något de vill visa upp.”  

 
På samma sätt som hög kvalitet kan göra ett varumärkes produkter 
attraktiva är det enligt respondenten dålig kvalitet som gör att de tappar 
attraktionskraft i kundens ögon. Här spelar butikspersonalen en stor roll 
eftersom en dåligt påläst säljare också kan förstöra värdet i ett varumärke.  
 
Även om inte många kunder kan ses som extremanvändare finns det vissa 
som verkligen sticker ut och som påverkar konsumtionen för många. 
Respondenten berättar om några av butikens stamkunder. 
 

”Dom drar iväg till de mest avlägsna ställen. Dom tar ledigt 
flera månader och kommer in och köper varor och mycket grejor 
när dom ska iväg. Det ska vara bra grejor och allt från kök och 
ryggsäckar och kängor, ja rubb och stubb. Och dom i sin tur 
påverkar ju många andra konsumenter för dom brukar vara med 
i lokaltidningen….Folk ser i tidningen att dom sitter där med ett 
Novakök i exempelvis Patagoniens sluttning och ser på bilden att 
dom sitter där och lagar käk och då vet dom att ”dom har åkt så 
långt och klarat sig så många månader ute” och dom ser vilket 
tält dom har i bakgrunden och dom kommer in och ”jag såg att 
dom hade det där tältet, det måste vara bra grejor”. Så påverkas 
dom.” 

 
Men även de som använder produkterna på mindre extrema sätt kan 
påverka andra. 
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4.8 

”..kanske det kommer in en kund jag aldrig sett här förut och 
säger ”jag snackade med en kompis som köpte ett regnställ här 
som han är så jävla nöjd med och han har det när han är ute och 
går och jag tror att jag behöver ett sånt också. Så att det kan 
vara en kund som egentligen inte är så aktiv.”  

 
Hur kunderna ser på varandra 
Det finns ingen uppenbar spänning mellan de olika kundgrupperna i fråga 
om deras konsumtion men det händer enligt respondenten att de mest 
aktiva kritiserar de kunder som köper produkter med funktioner som de inte 
har någon nytta av och endast bär plaggen för att visa upp dem. Denna 
kritik leder inte till att de aktiva slutar konsumera samma produkter och 
varumärken, men skapar ett visst missnöje. 
 
 

BRÄDSPORTSBUTIK, NORDVÄSTRA SKÅNE 
 
Typ av butik 
Detta är en actionsportsbutik som saluför utrustning för skateboard, 
snowboard, surfing och BMX-cyklar. Precis som de andra butikerna av 
detta slag saluför de även kläder och skor.  
 
Branschkunskap 
Respondenten har varit i branschen i över tjugo år och under den tiden har 
han fått stor inblick i hur branschen fungerar och vad som krävs för att 
framgångsrikt kunna driva en butik av detta slag. Enda sättet att förstå sig 
på hur branschen fungerar är att själv vara en del av den och konstant 
inhämta ny kunskap. 
 

 ”Det finns inga genvägar på något sätt, för att förstå sig på det 
här så måste man vara där det händer.” 
 

Kunderna 
De som utövar aktiviteten utgör cirka tjugo procent av kunderna och de 
som inte aktivt utövar någon av sporterna är således åttio procent. De 
kunder som inte utövar sporten delar respondenten in i de som köper 
produkterna för dess funktion och de som köper en image och livsstil. Ett 
exempel funktionskunder är personer som väljer att köpa sina skor hos 
honom då dessa skor är mycket stabila och slitstarka, eftersom de är 
framtagna för att hålla för skateboardåkning. Detta leder till att vitt skilda 
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personer som söker hållbara och stabila skor vänder sig till honom. De 
flesta kunderna är dock kunder som är intresserade av livsstilen som omger 
sporterna. 
 

” … det är människorna som är inne i det som skapar modet och 
ser ut som dom vill se ut, som dom känner sig, och skapar sitt 
eget mode. En modeskapare skapar ju inte mode efter vad han 
själv vill ha utan han skapar ett mode utifrån vad han tror att 
marknaden vill ha. Det är en väldigt stor skillnad och därför kan 
detta inte försvinna på det sättet, eftersom det finns ju alltid där, 
kulturen och livsstilen är verkligen, verkligen stark.”  

 
En av de avgörande skillnaderna mellan vanligt mode och de varumärken 
och kläder han saluför är varaktigheten som finns i branschen och i 
varumärkena. En varaktighet som inte finns i vanligt mode. 
 

”Kulturen och livsstilen är verkligen mycket stark. Det är en 
väsentlig skillnad, ja verkligen stor skillnad mellan vanligt mode 
och vår bransch.” 

 
Respondenten framhåller just den livsstil som omger aktiviteterna. 
 

”…det finns så mycket livsstil i botten, det kommer väl ifrån 
surfing egentligen och skateboard. De här människorna köper ju 
inte kläder, de köper en livsstil.”  

 
De vanliga modetrenderna och nyckerna på modemarknaden blåser därför 
enligt respondenten förbi de kunder som är intresserade av de varumärken 
och produkter som återförsäljaren saluför. Framför allt påverkas de aktiva 
utövarna mindre av det allmänna modet.  
 

”Man ser att saker och ting ändras ju inte så fort, skatarna och 
den här typen av mode påverkas ju inte av yttre saker som till 
exempel Puma och deras nashcarskor och Adidas boxningsskor 
och sånt, de skulle aldrig tänka sig att se ut på det sättet, men 
modeungdomen som anammar detta har ju de skorna ena året 
och jättehöga klackar nästa år om det är det som gäller.”  

 
De aktiva utövarna är enligt respondenten avgörande för butiken. Om de 
inte fanns skulle det inte finnas någon livsstil att bygga på och ingen motor 
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som gav produkterna och varumärkena image. Värdet skulle försvinna för 
kunderna och varumärkena skulle gå mot att bli ungdomsmodekläder, 
kläder utan djupare image. Men de aktiva överför även sin image på 
butiken. 
 

”Trovärdigheten beror mycket på dom som handlar i butiken, en 
butik blir ju cool om dom duktigaste personerna hänger runt i 
den, då blir ju dom märkena som finns i butiken coola, så det har 
stor betydelse vilka som handlar och vilka som hänger runt 
butiken, och det som gör att dom coola kommer hit är väl för att 
man själv är cool eller att dom varor man har är coola, eller 
snarare en kombination av dom två” 

 
De aktiva ser enligt respondenten inte sporten bara som en del av sina liv 
utan som hela sina liv och de är villiga att avstå mycket för att kunna utöva 
aktiviteten. Den stora skillnaden som finns i utövandet av dessa sporter är 
enligt respondenten att de aktiva utövarna inte ser aktiviteten som en sport 
till vilken man byter om och utför, utan som en avgörande del för hela 
livsföringen.  
 

”Det här är som en lite sekt, det är det som är själva grejen så 
det är givetvis lockande att tillhöra den, det är ju som ett 
motorcykelgäng eller liknande, man får ju väldigt stark 
tillhörighet.” 

 
En av de avgörande variablerna i aktiviteter av detta slag är att de oftast 
inte är organiserade på samma sätt som exempelvis lagidrotter med tränare 
och domare, utan de aktiva ser istället proffsen som de tongivande 
förebilderna. 
 

”[Proffsen] är oerhört viktigt för mina kunder, speciellt för de 
kunder som håller på aktivt, saken är ju den att är du en 
fotbollsspelare så går du kanske i dina jeans och dina pjucks som 
du har och sedan byter du om till fotbollsskor och fotbollströja 
och så, och sedan går du ut och spelar på den matchen eller går 
till den här träningen. Och då står din pappa där och lite andra 
människor och hjälper dig och tränar dig och uppfostrar dig 
eller hur man nu ska säga. Så fungerar ju inte 
skateboardbranschen. Det finns ju inga lärare, finns inga pappor 
som ställt upp, nu börjar väl det förändras lite men, förut har det 
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ju inte funnits pappor som hjälpt till och organiserat, utan de har 
fått klara sig själva och det som varit deras ledstjärnor har ju 
varit de här duktiga åkarna.” 

 
De icke aktiva utövarna följer enligt respondenten efter de aktiva utövarnas 
val av varumärken och produkter. Det leder också till att de varumärken 
som de aktiva förkastar även kommer att förkastas av de icke aktiva 
utövarna efter en tid. Respondenten framhåller att ett varumärke kan gå 
från de aktiva, för att sedan konsumeras enbart av de icke aktiva utövarna 
för att slutligen bli ett generellt modemärke.  
 

 ”Det blir problem när företag blir för stora för då är det inte 
längre så coolt och det bärs av fel människor och så vidare, då 
får dom ju en identitetskris, då gäller det att vara så stor och 
bred och duktig att man kan gå in i modesvängen och slåss på de 
villkoren.” 

 
Men storlek är enligt respondenten i sig inte ett problem så länge 
varumärkena riktar in sig på de aktiva utövarna, betalar tillbaks och visar 
sympati för de aktiva utövarna genom att ordna tävlingar och bygga parker 
för skateboardåkning och liknande evenemang och gåvor. Det är även 
viktigt att varumärken inte är kommersiella till den grad att de glömmer 
bort de grundläggande värdena som finns inom skateboardkulturen. En 
förutsättning för att kunna behålla trovärdighet är att företagen själva består 
av aktiva åkare eller före detta aktiva åkare. 
 

” I Sverige finns bland annat Emerica skor där de två killarna 
som driver företaget är skejtare, den ena killen var 
världsmästare i freestyle och den andre var också en ytterst 
duktig skejtare och att det företaget är ett mångmiljardföretag är 
det ingen som har någonting emot”    
  

Om företagen inte innehåller dessa variabler kommer de inte att lyckas i 
branschen. Det är heller inte möjligt att köpa sig in i branschen genom att 
kontraktera proffs eftersom dessa proffs kommer att förlora mer i anseende 
än de nya företaget kommer att vinna genom dem. 
  

”Dom proffs som går över till ett sånt märke anses sälja sig, dom 
blir ju som prostituerade om de börjar köra för ett märke som 
inte kommer från branschen.”  
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4.9 

Kundernas syn på varandra 
De aktiva utövarna bryr sig enligt respondenten inte om de icke aktiva 
eftersom det ligger i kulturen att vara ”rebell”. Detta medför att de aktiva 
utövarna inte påverkas av de som följer i deras fotspår. Det som dock 
spelar roll är de aktivas syn på varandra sinsemellan. 
 

” Det är viktigt när man är i den här gruppen att man ser rätt ut, 
om man inte förstår sig på gruppen så åker man ut, om du inte 
fattar vad det handlar om så blir du ju inte mobbad men du blir 
inte accepterad om du inte begriper dig på det. Om du kommer 
utifrån och inte begriper det så går det inte.” 
 
 

BRÄDSPORTSBUTIK, VÄSTERBOTTEN 
 
Typ av butik 
Butiken säljer allt inom skateboard och snowboard och alla upptänkliga 
tillbehör. Respondenten understryker både sortimentets bredd och djup. I 
butiken finns också kläder vars stil sammankopplas med brädåkare även 
om dessa varumärken ursprungligen inte var skate- och snowboardmärken 
utan snarare kopplade till speciella musikstilar. Butiken skiljer sig också 
från sport- och modebutiker genom den kundnärhet de har. De har också en 
stor andel stamkunder.  
 
Branschkunskap 
Respondenten har sex års branscherfarenhet. Branschkunskapen inhämtas 
från internationella mässor, tidningar, alternativsportsfilmer och kunder. 
 

”Det är ju mycket folk som är ute och reser och det är inte alltid 
alla märken är representerade på mässor och sånt och det är inte 
alltid man upptäcker allting. Man hinner ju inte gå igenom 
varenda monter på mässorna och då är det ju ibland så att dom 
som är ute och reser har sett märken i Australien och USA och så 
där.” 

 
Att hålla sig uppdaterad om vad som sker i branschen är viktigt för 
respondenten då han också är verksam i ett litet distributionsföretag inom 
branschen.  
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Kunderna 
Butikens kunder består till hälften av de som åker bräda och till hälften av 
de som inte gör det. De som inte åker intresserar sig enligt respondenten för 
de kläder butiken säljer och då dessa ger butiken en högre marginal än 
hårdvaran står denna kundgrupp för ca sextio procent av butikens 
omsättning. Trots detta är de som åker bräda väldigt viktiga för butiken:  
 

”… vi tjänar mer pengar på dom som inte åker. Men man 
behöver ju dom som åker, det är ju dom som bygger grunden till 
butiken. Det är ju dom som sätter statusen på butiken.” 

 
Respondenten upplever att de båda kundgrupperna inte skiljer sig åt i deras 
val av kläder och varumärken. Han framhåller att de aktiva är mer 
märkesmedvetna och gärna håller sig till ett visst märke. De som inte åker 
bräda köper i stället det de tycker är snyggt. En skillnad mellan de båda 
gruppernas preferenser är produkternas funktion. Enligt respondenten bryr 
sig de som inte utför aktiviteten om varornas funktion. 
 

”… där bryr dom sig inte alls.” 
 
Detta är den allmängiltiga attityd respondenten uppfattar men påpekar att 
det finns vissa produktkategorier där funktionen trots allt kan vara viktig 
för bägge kundgrupperna. De kunder som inte åker snowboard är ändå 
medvetna om funktionerna i en snowboardjacka och efterfrågar denna. 
Trots att de båda kundgrupperna köper ungefär samma produkter tycker 
respondenten att man kan se en tydlig skillnad mellan de som är aktiva 
utövare och de som inte åker bräda.  
 
Hur kundgrupperna förhåller sig till varandra 
De båda kundgrupperna är enligt respondenten medvetna om varandra och 
han tycker sig den senaste ha sett en attitydförändring gentemot icke aktiva 
individer. Han menar att denna typ av butiker tidigare hade lite fel attityd 
och icke utövande kunder, vanliga kunder, kände sig nonchalerade och 
nästan utstötta. Nu är butikerna och dess utövande kunder mycket 
medvetna om att butikerna inte skulle överleva utan de ”vanliga kunderna”. 
 

”Jag tror att dom har förstått att skateboardbutikerna lever på 
att den vanlige konsumenten också handlar där. En 
skateboardbutik utan icke aktiva kunder skulle aldrig överleva.” 
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Anledningen till attitydförändringen tror han inte bara ligger i vetskapen 
om behovet av dessa kunder utan också att det respondenten kallar 
mainstream har närmat sig skate- och brädkulturen. Dessa sporter har blivit 
mer accepterade i samhället i stort. Glappet mellan skate- och brädkulturen 
och masskulturen har blivit mindre. Respondenten ser dock inte att detta 
har påverkat utövarna i någon större utsträckning.  
 

”Dom kör ju sitt race ändå, vid sidan av nästan. Det syns ju 
framför allt på snowboard där det har blivit väldigt mainstream. 
Där märker man ju mycket tydligt. Dom som är mainstream är 
dom som tävlar. Dom som är dom ordinarie aktiva är dom som 
kanske är ute och filmar eller fotar i stället för att träna och gå 
på snowboardlinjer.” 
 

Respondenten anser att de olika kundernas konsumtion inte skiljer sig 
märkvärt från varandra. De bägge kundgrupperna köper samma typ av 
kläder och samma varumärken. Det finns dock en skillnad i vem som är 
snabbast när det gäller nya varumärken och produkter. Att skilja sig från de 
som inte utövar aktiviteten kan bli svårt för utövarna då de köper samma 
typ av produkter men det finns en skillnad. 
 

”Dom [aktiva utövarna] är ju betydligt snabbare uppdaterade. 
Kommer det ett nytt hett märke är det ju det dom vill ha. Medans, 
när dom har gått vidare till ett nytt märke, då kommer 
mainstreamkunderna och vill ha deras förra favorit. Dom ligger 
ju efter, det gör dom ju.”  

 
Det är viktigt för de aktiva utövarna att använda sig av nya produkter och 
varumärken. Det faktum att ett varumärke eller en produkt är ny och het är 
viktigt i sig. Att produkterna inte finns på för många ställen och är för 
lättillgängliga är också viktigt. Produktens attraktionskraft försvinner 
snabbt i de aktivas ögon om den är för lättillgänglig och vanligt 
förekommande. Respondenten använder sig som exempel av ett speciellt 
skomärke som i ett schackrutigt mönster varit en storsäljare i 
skateboardbutiker. 
 

… och nu så säljs den på Nilson och alla modebutikerna och den 
syns överallt. Direkt så tappar vi försäljningen på den medans vi 
säljer mer av andra färger som inte synts lika mycket i media. Då 
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byter dom [aktiva utövarna] färg, även om dom kanske tycker att 
den schackrutiga är den snyggaste.” 

 
Ett varumärke som går från skateboardbutiker till stora kedjor som den 
specifika skon i exemplet ovan gjort får problem. 
 

”… Säljs produkterna ute på fel butiker, då dör dom! På 
direkten!” 

 
Han ger ett par exempel på märken som blivit giriga och sålt sina produkter 
via stora kedjor både i Sverige och resten av världen. Ett av de märken 
respondenten refererar till är Airwalk som inte längre finns på marknaden. 
 

”Dom fick lite för höga tankar om sig själv och gick in på alla 
stora sportkedjor i hela världen. Och efter två år hade de mättat 
marknaden på märket. Då var dom gigantiska, då var dom lika 
stora som Vans och Vans är ett av världens största skomärken.”  

 
Ett varumärke som blivit för stort för att intressera aktiva utövare kan efter 
ett par år ute i kylan ta sig tillbaks till dessa kunder igen om produkten är 
tillräckligt bra men respondenten framhåller att detta endast är möjligt om 
kvaliteten på produkten är väldigt hög. Kvalitet är enligt respondenten en 
faktor som har en väldigt stor betydelse och måste finnas med för att ett 
varumärke ska kunna lyckas. 
  
Om ett nytt varumärke vill etablera sig i den typ av butik han driver måste 
företaget ha en koppling till utövarna. Han säger att varumärket utan denna 
koppling kan etablera sig hos de stora sportkedjorna men inte ta sig in i de 
specialiserade butikerna. Detta beror enligt respondenten på att det finns så 
stort utbud av varumärken och de som handlar i hans typ av butik väjer 
märke som är genuint och har en koppling till aktiviteten. De tongivande 
kunderna, utövarna, är enligt respondenten.  
 

”... väldigt insatta och vill ju köpa dom produkter som stödjer 
och gör nått bra för skateboardbranschen så att pengarna går 
tillbaka till dom som är på riktigt, dom vill behålla pengarna 
inom branschen.” 

 
Han menar att det finns de som lägger ner nästintill alla sina pengar på 
produkter med koppling till skateboardåkning. Dessa individer åker bräda 
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till jobbet eller till skolan och lägger ner mycket tid och resurser på 
åkandet. För denna kundgrupp är skateboardåkandet starkt 
identitetsskapande och det är delar av denna identitet respondenten tror att 
de kunder som inte åker bräda vill ta del av genom de produkter de köper i 
hans butik. Om ett nytt varumärke har den rätta kopplingen till de aktiva 
och gör allt rätt och lyckas med att ta sig in i skateboardbutiker finns det 
dock en framtid för märket.  
 

”Ja, kommer dom in i skatebutiker så klarar dom sig, det är ju 
där det lever.” 

 
Vad gäller varumärken och hur länge de kan behålla popularitet ser 
respondenten en tydlig skillnad mellan sin bransch och modebranschen. 
 

”Det är betydligt längre perioder inom den här branschen än 
den rena modebranschen. Där säljs det ju sönder på en sommar 
eller en vinter, så är ju exempelvis von Dutch.  Heldött. Samma 
sak med truckerkepsar, med svettband, med solskärmar. Det är 
ju trender som hypas upp i modetidningar och kvällspressen, 
överallt. Där har ju skateboardmärken och snowboardmärken 
råkat hamna i kläm, eller de har ridit på vågen och fallit pladask 
på botten.” 

 
Skateboardmärken och snowboardmärken kan vandra samma väg som 
modemärken, det vill säga bli väldigt populära för att sedan försvinna 
nästintill helt. Exempel på detta gavs i exemplet med Airwalk tidigare. 
Respondenten menar dock att hans typ av varumärken kan hålla sig kvar 
betydligt längre. Cyklerna för denna typ av varumärkens popularitet är 
betydligt längre. 
 

”Det blir ju så i och med att det finns alltid den aktiva. Och den 
aktiva bryr sig egentligen inte om modet så djupt. Dom har sin 
grej och om det är ute eller inne, det är en helt annan sak. Är det 
så att det är inne med svettband och det finns ett skatemärke med 
svettband kanske dom köper den grejen. Men ett mode inom 
skatebranschen håller ju längre än ett mode inom 
modebranschen. Det är helt klart”.  

 
Att det är så knyter respondenten till utövaren 
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4.10 

”Dom är helt klart våran stabilitet, det är det absolut.” 
 
Utövarna är enligt respondenten trogna kunder som köper det dom gillar 
och det dom vill ha relativt oberoende av huruvida produkterna eller 
varumärkena i fråga är inne eller ute. 
 
 

KAPITELSUMMERING 
 
I kapitlet har vi nu på ett överskådligt sätt återgett svaren från de intervjuer 
vi genomfört. Målsättningen var att så ordagrant som möjligt återge 
respondenternas svar och vi hoppas läsaren fått en bra bild av 
återförsäljarna och dess åsikter. Nedan presenteras en sammanställning av 
återförsäljarna tillsammans med grundläggande information om dem.  
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Återförsäljare Butikens 

Inriktning 

Aktiva/icke aktiva 

(uppskattningar)11

År i branschen 

Äventyrsbutik, 

Östergötland 

 

Klättring, paddling 

och friluftsliv 

95/512 8 år  

Surfbutik, Stockholm 

 

Surfing och 

longboard  

10/90 8 år  

Brädsportbutik, 

Stockholm 

 

Skateboard och 

snowboard 

70/30 10 år 

Surfbutik, Malmö 

 

Surfing 5/9513 1 år 

Brädsportbutik, 

Malmö 

 

Skateboard, 

snowboard och 

wakeboard 

30/70 31 år 

Skid- och 

snowboardbutik, 

Åre 

 

Snowboard och 

skidor 

”70/3014” 5 år (i egen 

regi) 

Äventyrsbutik, 

Småland 

 

Klättring, cykling, 

friluftsliv och jakt 

70/30 10 år 

Brädsportsbutik 

nordvästra Skåne 

 

Skateboard, 

snowboard, BMX 

och surfing 

20/80 26 år 

 

 

 

Brädsportsbutik 

Västerbotten 

Skateboards, 

snowboards, 

40/60 6 år 

 

 
TABELL 2, SAMMANSTÄLLNING AV ÅTERFÖRSÄLJARNA

                                           
11 Dessa siffror är av respondenterna ungefärliga uppskattningar. De kan därför inte ses som kvantitativt 

säkerställda. 
12 Vår tolkning av respondentens förklaring 
13 Vår tolkning av respondentens förklaring 
14 Speciell uppdelning på grund av geografisk placering, uppdelning mellan dedikerade och aktiva 
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5 ANALYS 
 

 

I detta kapitel kopplar vi samman teori med empiri 
och redogör för de resultat vi nått. Kapitlet inleds 
med en överblick av butikernas karaktär samt en 
närmare analys av de produkter som tillhandahålls 
och de kunder som handlar i dessa. Vi kommer 
därefter att åskådliggöra de icke aktiva individernas 
meningsskapande och de aktiva utövarnas bidrag till 
detta. Meningens tillkomst och urholkning kommer 
att diskuteras och likaså återförsäljarnas roll i det 
hela. Vi kommer genomgående i detta kapitel 
använda oss av citat för att styrka vårt resonemang. 
Analysen avslutas med slutsatser varpå vi ger 
förslag till vidare forskning. 
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5.1 ÅTERFÖRSÄLJARNA 
 
Som vi såg i sammanställningen av respondenternas svar har de generellt 
lång erfarenhet av branschen. Vi anser att den samlade erfarenhet de 
besitter om branschens förutsättningar är hög. Till dessa förutsättningar hör 
branschens spelregler men också kunskap om kunderna och aktiviteternas 
utveckling. Enligt respondenterna är det bland annat deras djup inom en 
eller ett fåtal aktiviteter som skiljer dem från andra sport- och modebutiker. 
Som vi ser det innebär butikernas specialiserade utbud att de har ett tydligt 
koncept. Inom konceptet är utbudet så omfångsrikt att de aktiva egentligen 
inte behöver någon annan butik för att tillfredställa de konsumtionsbehov 
utövandet medför. Ytterst sällan återfinns några produkter som inte har 
någon anknytning till aktiviteten. Detta tolkar vi som att det är viktigt att 
butikens koncept är tätt hållet så att inriktningen är uppenbar.   
 
Vi anser att konceptet innebär att en kund som medvetet besöker butiken 
redan gjort ett val i vad denne tänker konsumera. En individ som kliver in i 
exempelvis en skateboardbutik är med stor sannolikhet där för att köpa 
något med anknytning till skateboard då det är det enda butiken erbjuder. 
Är kunden inte alls intresserad av konceptet eller aktiviteterna kommer 
denne heller inte att vara intresserad av butiken. Att besöka dessa 
återförsäljare är således en handling som i sig är betydelsefull. Det visar att 
individen är intresserad och villig att ta del av återförsäljarens koncept och 
genom att besöka återförsäljaren signalerar individen detta till andra. En 
återförsäljare som inte har ett lika klart och uppenbart koncept kan inte 
ligga till grund för denna signalering då utbudet är för brokigt för att 
omgivningen skall kunna förstå vad handlingen innebär. Undantagsvis 
finns det givetvis kunder som handlar hos återförsäljarna utan att vara 
intresserade av deras koncept och exempel på dessa är de behovskunder 
som respondenten i Åre menar köper enstaka klädesplagg utan vetskap om 
eller intresse i butikens särart.  
 
Gemensamt för återförsäljarna är att de baserat på aktivitetsutövandet kan 
dela in butikens kunder i två grupper. Dels de som utövar den aktivitet 
butikens koncept bygger på, aktiva utövare, och dels de som inte gör det, 
icke aktiva individer. De icke aktiva uppges i många fall vara en 
betydelsefull kundgrupp. Dessa kunder köper enligt respondenterna inte 
fullt ut samma produkter som de aktiva utövarna. För att förklara detta 
analyserar vi nedan butikernas sortiment för att kunna dekonstruera logiken 
i kundernas val av produkter. Utbudet delar vi in i två kategorier som vi ur 
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tolkning av empirin ser som de huvudsakliga, nämligen kärnprodukter och 
kringprodukter. Parallellt med dessa förklaras också vilken roll butikens 
kunskap har för de båda kundgrupperna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGUR 11, ÅTERFÖRSÄLJARNAS UTBUD 
 
 

5.2 KÄRNPRODUKTERNA 
 
Till kärnprodukter räknar vi den typ av produkter som ligger till grund för 
utövandet av själva aktiviteten. Då icke aktiva kunder inte är intresserade 
av att utöva aktiviteten ser vi det som naturligt att dessa heller inte 
konsumerar kärnprodukter. Jämfört med de aktiva utövarna har denna 
kundgrupp inte heller någon erfarenhetsbaserad kunskap om dessa. 
Återförsäljarna menar att de aktiva utövarna däremot är mycket kunniga 
och ständigt söker ny kunskap om produkter och varumärken. Att de aktiva 
lär sig de produkter de använder anser vi sker per automatik via utövandet 
och intresset för aktiviteten. Brucks (1985) menar att konsumenter med god 
produktkunskap ständigt söker ny kunskap inom området och på så sätt 
hela tiden lär sig mer. Författaren menar att denna typ av kunder genom 
den kunskap de besitter också är mer medvetna i sina val och ställer högre 
krav på produkternas funktionalitet än kundgrupper med mindre kunskap. 
Detta är också något respondenterna framhåller. Att funktionalitet värderas 
högt i den kontext vi undersöker anser vi också kan förklaras utifrån de 
krav på produkten ett omfattande användande ställer. Höga krav på 
produkterna ställer också höga krav på de som säljer dem. Att 
produktkunskap är centralt för att butiken skall kunna tillfredsställa de 
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aktiva kunderna påpekas av nästintill samtliga respondenter och kunskap 
anses också vara direkt kopplat till butikens trovärdighet i de aktivas ögon. 
Förutom stor kunskap om produkterna framhåller vissa respondenter 
kvalitet och hög nivå av service som två nödvändiga faktorer. Vissa 
framhåller en koppling mellan kunskap och service. I begreppet service 
inbegrips mer än ett trevligt bemötande i butiken och centralt för att kunna 
ge bra service är kunskap. Kvalitet anses i många fall som en direkt 
avgörande faktor för att kunna tillfredsställa de aktiv utövarna då de som vi 
tidigare nämnde ställer höga krav på produkternas funktion. Vi illustrerar 
nedan detta resonemang i en modell som visar tre pelare som är 
grundläggande för att butikerna skall kunna tillfredsställa sina kunder. 
Dessa krav gäller för de kärnprodukter vi behandlat men också för de 
kringprodukter som behandlas nedan. 
 

 
FIGUR 12, GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ BUTIKERNA 

 
 

KRINGPRODUKTERNA 
 
Kringprodukter utgörs i vår indelning av alla de produkter som inte är 
direkt nödvändiga för utövandet av aktiviteten. Gränsdragningen mellan 
kärnprodukter och kringprodukter tenderar i vissa fall att bli något otydlig. 
I exempelvis en äventyrsbutik är det lätt att avgöra att en klättersele är en 
kärnprodukt då den är nödvändig för utövandet och inte kan användas till 
mycket annat, medan ett par vandringskängor kan vara svårare att 
klassificera då de är nödvändiga för bergsvandring men även kan fungera 
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som vanliga skor. Denna gränsdragningsproblematik har dock ingen 
inverkan på det resonemang vi kommer att föra runt produkterna.     
 
När det gäller kringprodukter är det precis som i fallet med 
kärnprodukterna logiskt att de aktiva utövarna köper dessa. 
Kringprodukterna är som tidigare nämndes ofta speciellt utformade för att 
passa aktiviteten i fråga. Liksom i fallet med kärnprodukter ställer de aktiva 
krav på återförsäljarnas kunskap om kringprodukterna och även i detta fall 
är produkternas kvalitet och funktion av yttersta vikt. Det är denna 
produktkategori som intresserar de icke aktiva individerna och det är kring 
denna deras meningsskapande konsumtion kretsar. Då dessa kunder enligt 
många respondenter inte köper produkterna för dess funktion utan för dess 
image ställer de heller inte samma krav på funktion. Detta ser vi som 
självklart då funktion inte är den faktor som köpet baseras på. Detta innebär 
också att deras krav på återförsäljarens kunskap om produkterna blir lägre 
vilket stämmer mycket väl med vad Brucks (1985) studie visar.   
 
Det föreligger således en skillnad mellan de bägge kundgruppernas nivå av 
kunskap och krav på funktion. Spännvidden på de krav aktiva utövare 
ställer på kringprodukter varierar mellan olika produkter och beror till viss 
del på vilken funktion de har. En t-shirt kan som mest vara av god kvalitet 
och här kan de bägge kundgruppernas krav enligt oss inte skilja sig särskilt 
mycket. Däremot har en aktiv bergsvandrare högre krav på en jackas 
förmåga att klara av regn och blåst än en individ som köper jackan för att 
gå omkring i en stad (Äventyrsbutik i Östergötland). De bägge 
kundgrupperna efterfrågar således delvis olika värden i kringprodukterna. 
En individ kan efterfråga den stabilitet och det enastående grepp en 
skateboardsko ger, men en annan individ som köper samma sko baserat på 
immateriella värden har inte samma krav på dess funktion (Brädbutik i 
Västerbotten). 
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Bilden nedan visar hur de aktiva utövarna efterfrågar både kärnprodukter 
och kringprodukter samt kunskap kring dessa medan de icke aktiva endast 
visar intresse för kringprodukter. 

 
 

 
 

FIGUR 13, KUNDERNA OCH DERAS EFTERFRÅGAN 
 
 

5.4 KUNSKAPENS VERIFIERINGSPROCESS 
 
De aktiva utövarna ställer höga krav på butikernas kunskap men tillför 
också något till dessa. De har ett behov av att verifiera den nya kunskap de 
tillgodogör sig och mot återförsäljarna kan de göra detta. Precis som 
Nonaka et al (1998) och Tell (2004) påpekar är verifikation av kunskap en 
viktig process för att individerna skall kunna avföra irrelevant kunskap och 
vidareutveckla de delar som har betydelse och är användbara. Detta är en 
process som också innebär att återförsäljarna kan verifiera sin egen 
kunskap och samtidigt inhämta ny från de kunder som besöker butiken. 
Många återförsäljare anger att de från de aktiva kunderna inhämtar kunskap 
om branschen, nya produkter och vad som är på gång inom dessa områden. 
Detta är viktigt då butikens kunder tillsammans inhämtar kunskap och 
inspiration från fler källor än vad som är möjligt för den enskilde 
återförsäljaren. Kunderna fungerar som en kontaktyta mot branschen i 
helhet och är en viktig källa till utveckling av återförsäljarnas kunskap. Vad 
gäller kunskap föreligger således ett symbiosförhållande mellan de aktiva 
kunderna och butiken. De aktiva kunderna ställer höga krav på personalens 
kunskap för att kunna få bra service när de väljer produkter, men använder 
också återförsäljarna för att verifiera sin egen kunskap. I denna process 
överför de också kunskap till återförsäljarna som inte bara blir en 
förmedlare av varor utan också en knutpunkt i ett kunskapsflöde. Dialogen 
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mellan kund och återförsäljare skapar i förlängningen en gemensam bild av 
vilka varor och varumärken som är bra, men även en bild av hur branschen 
ser ut och definieras. Detta knyter väl an till vår syn på återförsäljarna som 
spindeln i nätet. Modellen nedan illustrerar kunskapens verifieringsprocess.  

 
 

 
 

FIGUR 14, KUNSKAPENS VERIFIERINGSPROCESS, VÅR MODELL MED UTGÅNGSPUNKT 

FRÅN NONAKA ET AL (1998) OCH TELL (2004) 
 
 

DE BÅDA KUNDGRUPPERNAS BETYDELSE 
 
De icke aktiva utgör genomgående en stor andel av butikernas kunder. 
Siffror på mellan sjuttio och nittio procent förekommer i totalt fyra butiker, 
fyra andra uppger siffror på mellan trettio och sextio procent. I endast ett 
fall utgör de icke aktiva mindre än trettio procent av kunderna. Dessa 
kunder är således mycket viktiga för butikerna vilket respondenterna ofta 
framhåller och är medvetna om. Vissa ser också att denna kundkategori har 
blivit större över åren. Just de icke aktivas roll för butikens överlevnad 
påpekas av många respondenter och inte bara där denna kundgrupp är 
dominerande. Där detta däremot är fallet utgör de den primära 
inkomstkällan. 
 

”Vi tjänar ju aldrig några pengar på dom som är aktiva…” 
     

Surfbutik i Stockholm 
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För alla typer av butiker är det vid en första anblick logiskt att fokusera på 
den kundgrupp som är mest lönsam. I vissa fall är detta bland 
respondenterna de icke aktiva, som också ställer relativt låga krav på 
butikerna med avseende på kunskap och service. I andra fall är denna 
kundgrupp de aktiva med alla de krav de ställer. Trots detta riktas all fokus 
i samtliga butiker alltid mot de aktiva, även i de fall de utgör en 
försvinnande liten del av kunderna. Anledningen till detta förklaras med 
vad återförsäljarna tror skulle hända om de aktiva utövarna slutade handla i 
butiken. Citatet kommer från en butik där de aktiva utgör endast tio procent 
av kunderna och respondenten förklarar vad som skulle hända om dessa 
skulle sluta handla i butiken. 
 

”Butiken skulle dö!” 
 

Surfbutik i Stockholm 
 

Vi tolkar det inte som att det är den omsättningsförlust de aktivas bortfall 
skulle medföra som är den avgörande faktorn till att butiken skulle hamna 
på ruinens brant. Anledningen till att de aktiva utövarna är så viktiga för 
återförsäljarna belyses i stället av en annan respondent.  

  
”Om dom slutade handla skulle dom andra [de icke aktiva] sluta 
handla också.” 

 
Äventyrsbutik i Östergötland 
           

Resultatet av ovanstående resonemang blir således att utan de aktiva 
utövarna skulle inte heller de icke aktiva individerna intressera sig för 
butikerna vilket är en ständigt återkommande åsikt bland återförsäljarna. Vi 
tolkar detta som att det finns en tydlig koppling mellan de båda 
kundgrupperna och att denna förekommer i samtliga butiker oavsett 
kundfördelning. Denna koppling kommer grundligt att utredas efter att vi 
sammanfattat vad vi hittills sagt. 
 
 

FÖRKLARINGSMODELLEN 
 
Det är nu tid att sammanfatta det resonemang som förts ovan och 
presentera detta i en modell som kommer att följa oss genom kapitlet. Vi 
har klargjort att butikernas aktiva kunder ställer stora krav på kunskap, 
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service och produkternas kvalitet. Flera av de butiker vi undersökt har en 
stor andel kunder som inte utövar aktiviteterna utan köper produkterna 
framför allt för dess image. Deras krav på kunskap och service är inte lika 
uttalad som bland de aktiva. Dessa kunder är ofta viktiga och i vissa fall 
elementära för butikens överlevnad och de skulle sluta handla i butikerna 
om de aktiva utövarna slutade. Vi tolkar kopplingen mellan de båda 
kundgrupperna som att de aktiva tillför något till butiken som gör den 
attraktiv för de icke aktiva individerna.  
 
Modellen nedan visar i detta skede de två kundgruppernas förhållande till 
återförsäljarna men kommer under analysens gång att utvecklas. Båda 
kundgrupperna betalar givetvis för de inköp de gör och som vi tidigare 
visat är de icke aktiva väldigt viktiga för många butiker. Deras bidrag till 
butiken är de pengar de tillför och detta visas i modellen. Genom att 
förklara vad det är som gör att denna kundgrupp skulle sluta handla i 
butiken om de aktiva utövarna gjorde så, kan vi få en bättre bild av 
kopplingen mellan de båda kundgrupperna. Pilen som pekar från de aktiva 
till butiken visar att även dessa bidrar med pengar till butiken, men detta är 
inte deras enda bidrag då vi ur resonemanget ovan visat att de är 
bidragande till de icke aktivas intresse för butiken. Denna pil kommer i 
resten av kapitlet att fyllas med ytterligare innehåll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGUR 15, SYSTEMMODELL 
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5.7 KONSUMTIONSMÖNSTERIMITATION 
 
Fischer och Price (1992) kan hjälpa oss att förstå vad det är som gör aktiva 
utövare så centrala för butikens försäljning till icke aktiva individer. 
Författarna menar att grupper som besitter vissa egenskaper kan tillskrivas 
status av individer som ser dessa egenskaper åtråvärda. Vad som kan ligga 
till grund för denna status exemplifieras av Shouten och McAlexander 
(1995) och författarna pekar på egenskaper som hög grad av kunskap inom 
ett givet område eller skicklighet i utövandet av en viss aktivitet. De aktiva 
utövarna besitter i varierande grad hög kunskap om aktivitetsutövandet och 
de produkter de använder för detta. De har också goda kunskaper om 
aktiviteten i fråga, de proffs som utövar den och allt annat som hör 
aktiviteten till. Många av de aktiva lägger också mycket tid på aktiviteten 
och är skickliga i sitt utövande. De aktiva utövarna tillskrivs således utifrån 
dessa egenskaper status. Fischer och Price (1992) benämner denna typ av 
grupp superordinär. 
 

”… det finns någon form av respekt i att friluftsmänniskor är 
duktiga och kunniga, alltså de kan det de håller på med, de är 
överlevare som håller på med extrema sporter som kan ta livet av 
dem, vilket medför respekt hos de andra kunderna. Det är svårt 
att sätta fingret på denna respekt men det är så det funkar bara.” 

 
Äventyrsbutik i Östergötland 

 
I ovanstående citat underbyggs Fischer och Prices (1992) åsikt att kunskap 
kan ligga till grund för superordinär status. De individer som tillskriver 
gruppen denna status ingår per definition i en subordinär grupp. I citatet 
ovan och genomgående i vår undersökning är de individer som inte utövar 
aktiviteten men ser de aktiva som statusfyllda subordinära. En grupp 
individer kan inte vara superordinär i sig själv utan måste ges denna 
position av personer som ser sig som subordinära. Detta medför också att 
en superordinär grupp slutar vara superordinär om ingen längre uppfattar 
den som statusfylld och det finns ingen för evigt givet i relationen mellan 
de båda grupperna. Det är i denna kontext logiskt att de som är aktiva 
utövare har en statusfördel jämfört med de som inte utför aktiviteten då de 
innehar olika former av kunskap. Denna logik bygger också på att de aktiva 
utövarna utan ansträngning kan sluta utöva aktiviteten och på så sätt bli 
icke aktiv, men de icke aktiva kan inte utan bemödande bli aktiva. Det 
finns en uppenbar barriär mellan de aktiva och de icke aktiva i den 
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ansträngning som utövandet medför. Det är också värt att notera att 
alternativsportsutövare utanför denna kontext inte nödvändigtvis uppfattas 
som superordinära.  
 
Då den superordinära gruppen utgör en källa för status finns det incitament 
för individer i den subordinära gruppen att försöka närma sig denna för att 
på så sätt ta del av dess status (Fisher & Price, 1992). Som vi tidigare 
nämnt är de icke aktiva kunderna i huvudsak inte intresserade att själva 
utföra aktiviteten och vi tolkar detta som att ett närmande mot den 
superordinära gruppen via aktivitetsutövandet inte är lockande. Det måste 
dock beaktas att denna tolkning inte stämmer i alla givna situationer då det 
sannolikt finns enstaka individer som är intresserade av att ta sig över 
barriären mellan icke aktiva och aktiva genom att börja utöva aktiviteten. 
Vi ser dock inte ”icke aktiv” som ett förstadium till ”aktiv” då detta skulle 
innebära att andelen aktiva kontinuerligt skulle öka markant vilket vi inte 
sett tendenser till i återförsäljarnas svar. Vissa respondenter hävdar också 
uttryckligen att aktivitetsutförandet i sig inte intresserar de icke aktiva 
kunderna. Ur resonemanget blir vår tolkning att de icke aktiva som grupp 
är och förblir icke aktiva.    
Blumer (1969 i Fisher & Price, 1992) framhåller att de produkter och 
varumärken som används av en superordinär grupp kommer att förknippas 
med den status som dess medlemmar besitter. Individer som ser en grupp 
som superordinär kan i olika utsträckning imitera dess konsumtion för att 
på så sätt kunna ta del av dess status. Således kan de aktiva utövarna vara 
tongivande för icke aktivas val av produkter och varumärken. Men det är 
inte enbart på valet av produkter de aktiva har inflytande över icke aktiva 
individer utan också på hur butiken uppfattas. 
 

”… en butik blir ju cool om dom duktigaste personerna hänger 
runt i den, då blir ju dom  märkena som finns i butiken coola, så 
det har stor betydelse vilka som handlar och vilka som hänger 
runt butiken…”  

    
Brädsportsbutik NV Skåne 

 
Utövarna tillför och omsluter således butiken och dess produkter med sin 
status. Att rätt personer, det vill säga personer som tillskrivs hög status, 
handlar i butiken är viktigt för att de icke aktiva också skall finna intresse i 
den. Fisher och Price (1992) framhåller att imitation av produktval är ett 
sätt att identifiera sig med den superordinära gruppen, men vi ser också att 
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imitation av denna grupps val av butik är en viktig del av processen. Detta 
är enligt vår mening en förklaring till varför icke aktiva individer som 
efterfrågar produkternas image handlar i samma butiker som de aktiva 
utövarna. Men att bara konstatera att grupper som ses som superordinära 
kan ha inflytande på andra individers konsumtion ger en allt för onyanserad 
bild av fenomenet. Det skulle lämna oss med en rigid förklaring till olika 
typer av påverkan och förklaringen av vad de immateriella värdena består 
av skulle lämna mycket att önska. Vi måste gå djupare i komplexiteten för 
att få en mer nyanserad bild. Vi kommer nedan att gå vidare i sökandet 
efter samband genom att identifiera tre typer av superordinära grupper som 
på olika grunder påverkar subordinära individers konsumtion.  
 
 

SUBKULTUR SOM SUPERORDINÄR GRUPP 
 

”Det är ju en kultur det handlar om, en livsstil.” 
   

Surfbutik i Stockholm 
 
McCracken (1986) menar att tidigare beskrivna superordinära grupper kan 
utgöras av subkulturer, en definition många typer av alternativsporter lever 
upp till (Wheaton och Beal, 2003). Bland de återförsäljare vi intervjuat 
återkommer ofta uttalanden som gör gällande att de aktiva kunder de förser 
med varor inte endast utövar en sport, utan att de lever en livsstil som enligt 
vår tolkning är förankrad i en kulturellt avgränsad enhet. En respondent ger 
exempel på hängivna utövare som lever extremt alternativa liv och inte 
besöker butiken på tider då de riskerar att träffa andra människor som kan 
ifrågasätter deras val av livsstil (Äventyrsbutik i Östergötland). Livsstilen 
kan således bli väldigt stark och många respondenter menar att de riktigt 
hängivna utövarna får göra stora uppoffringar för att leva enligt denna. Ofta 
framhålls den tid individer måste lägga på aktiviteten för att bli skickliga 
vilket många gånger kräver omprioriteringar. Vissa aktiviteter är också 
relativt kostsamma och individer som exempelvis ägnar sitt liv åt 
snowboardåkning måste välja bort andra alternativ för att kunna göra detta 
(Skid- och Snowboardbutik, Åre). De uppoffringar de mest hängivna 
utövarna måste göra för att leva enligt denna livsstil stämmer mycket väl 
med Foxs (1987) syn på hur en individ kan närma sig en subkultur. Genom 
att göra sidebets kan en individ komma längre bort från masskulturen och i 
förlängningen längre in i en subkultur för att ta del av den gemenskap, 
status och tillhörighet subkulturen ger. Detta är ett sätt att ”investera” i 
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denna för att uppleva den mening Gottdiener (1985) förklarar subkulturers 
attraktionskraft med. 
 
 

5.8.1 SUBKULTURENS DELAR 
 
I teorikapitlet gjorde vi en uppdelning mellan hardcore och softcore. 
Utanför dessa återfinns pretenders och spectators. Vi kommer nedan att 
med stöd av uppdelningen visa på vilka kundgrupper som i denna kontext 
återfinns i de respektive grupperna för att djupare kunna analysera deras 
påverkan på varandra. Gränserna mellan grupperna är något flytande då de 
sidebets en individ måste göra för att komma djupare in i en subkultur 
varierar. Det intressanta är dock inte att på individnivå förklara vad som 
krävs för att tillhöra en viss kategori. Vi vill i stället med hjälp av denna 
teori på aggregerad nivå göra en uppdelning mellan individerna.  
 
Hardcore 
 

”… Jag menar jag har levt ett surfliv och jag har aldrig haft det 
så [bra som Hollywoods bild visar]. Jag har jobbat och kört 
pizzor och jag har gjort allting, bott fem man i en etta och turats 
om att sova…” 

 
Surfbutik i Stockholm 

 
Hardcoreutövarna befinner sig i subkulturens kärna utifrån vilken 
subkulturell mening härstammar. Dessa individer har ett stort inflytande 
över subkulturen och är de som kan påverka subkulturens uttryck på djupet. 
För tillhörighet till denna del av subkulturen krävs det enligt Fox (1987) att 
individen via sidebets har satt båda fötterna i subkulturen och mer eller 
mindre spenderar sitt liv inom dess ramar. Detta gör att dessa är svåra att 
studera om du inte själv är en del av gruppen. De kunder som 
äventyrsbutiken i Östergötland tidigare refererande till befinner sig enligt 
vår tolkning nära subkulturens kärna och har enligt Fox (1987) störst 
inflytande över subkulturens uttryck. De individer respondenten talar om 
drar sig undan andra kunder och gör stora uppoffringar för livsstilen, men 
torde inte påverka särskilt många då de håller sig undan individer som inte 
lever som dem. De får således inte speciellt stor genomslagskraft utanför 
sin lokala kontext då de inte har särskilt hög synlighet och påverkar därmed 
subkulturens uttryck mindre än individer som befinner sig mindre långt in i 
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subkulturen men syns mer. Denna tolkning går att vidareutveckla med 
avstamp i vem som definierar subkulturerna och dess existens. Vi tolkar det 
som att bilden av subkulturen definieras av de som befinner sig i den, men 
att denna bild kan skilja sig mycket från den bild personer utanför har. Det 
är därför svårt att avgöra om individer med subkulturell status omdefinierar 
kulturens kärna eller endast dess yttre bild. Hardcoreutövare som 
exempelvis genom att göra filmer visar sin talang ser vi som de synligaste 
personerna i hardcoregruppen. De lever för aktiviteten och figurerar i 
media och har på så sätt hög synlighet. Detta anser vi ligger till grund för 
att de i stor utsträckning bidrar till omformandet av den socialt skapade 
bilden av subkulturen.  
 
Thornton (1995) framhåller att alternativsporter och dess omslutande 
kulturer genomsyras av kommersiella krafter och att dessa har stor 
påverkan. Ett exempel på att så är fallet återges av äventyrsbutiken i 
Östergötland som framhåller att exempelvis Peak Performance eventuellt 
kan skapa nytt intresse bland de aktiva genom sponsring av proffs inom 
skidåkningen då dessa proffs syns på tävlingar och därmed får stor 
genomslagskraft. Vi ser även att de dedikerade snowboardåkarna i Åre 
lägger stor vikt vid vilka varumärken som syns på internationella proffs 
även om utövarna i Åre på många sätt själva har subkulturell status i och 
med att de uppenbart lever för sporten. Det går således att uttolka att 
hardcoreutövare med social synlighet inte bara skapar bilden av 
subkulturen utan också påverkar dess uttryckssätt. Faktum är dock att för 
att behålla sin status som proffs gäller det att ideligen tänja på gränserna 
och den risk dessa individer utsätter sig för är inte obetydlig. Många 
respondenter berör just den dödsrisk de mest hängivna utövarna utsätter sig 
för. De framhåller att det bland dessa finns extrema utövare och att det sätt 
de utövar aktiviteterna på många gånger är farligt. Bland annat surfbutiken 
i Stockholm framhåller att surfing under extrema förhållanden är direkt 
livsfarligt. Att riskera livet i utövandet av aktiviteten stämmer väl överens 
med Salasuo och Seppäläs (2004) påstående att självdestruktiva handlingar 
är den extremaste formen av sidebets. Även om aktivitetsutförandet i sig 
inte är destruktivt, anser vi att utsätta sig för livsfara näst efter döden är det 
största sidebet en individ kan göra. Då det är svårt att helt definiera 
hardcoregruppen och vilka som tillhör den utan djupare analyser av de 
olika alternativsporterna och dess utövare får vi nöja oss med att dra 
slutsatsen att hardcoreutövarnas funktion är att vara högst i hierarkin av 
utövare och att de genom sin livsstil bygger på idén om subkulturen och 
myten om denna. Kända proffs som vi kommer att hantera senare kan ses 
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som en del av denna grupp och är betydligt lättare att hantera på grund av 
deras synlighet.   
 
Softcore 
Individer som enligt vår tolkning tillhör subkulturens softcore innefattar de 
aktiva som genom främst sitt utövande och även konsumtion bidrar till idén 
om subkulturen och inkorporerar dess uttryck. Denna grupp gör inte lika 
stora sidebets som hardcoreindividerna men de utövar aktiviteten. 
Respondenterna talar ofta om den tid och det engagemang det krävs för att 
bemästra aktiviteterna. Att lägga ner mycket tid på detta är att investera i 
subkulturen och kan därför ses som ett sidebet. Begreppet sidebet kan 
således innefatta allt från den dödsrisk de mest extrema utövarna utsätter 
sig för till den tid en mindre engagerad individ avsätter.  
 
En subkultur som förespråkar en viss livsstil ställer också upp ramar för 
vilka val som är rätt och fel och detta innefattar i förlängningen också 
konsumtion då denna kan vara ett viktigt sätt att uttrycka tillhörighet 
(Shouten och McAlexander, 1995). 
 

”Snowboard och skateboard är en livsstil som går igenom från 
allt från strumpor och kalsonger, ända upp till halsband och 
vinterjackor, det är jävligt viktig vad man har för grejer.”  

 
Brädsportsbutik i Stockholm 

 
Då en subkultur i mångt och mycket är en socialt konstruerad idé ser vi inte 
en individ som endast utför aktiviteten utan att inkorporerar de 
subkulturella uttrycken som en del av subkulturen. Utövandet är i sig inte 
tillräckligt för att ligga till grund för subkulturell tillhörighet utan även den 
socialt konstruerade idén om subkulturen måste inkorporeras. Att inte dela 
eller förstå sig på denna idé innebär att acceptans från subkulturen inte kan 
nås, vilket nedanstående citat belyser.      
 

”Det är viktigt när man är i den här gruppen att man ser rätt ut, 
om man inte förstår sig på gruppen så åker man ut, om du inte 
fattar vad det handlar om så blir du ju inte mobbad men du blir 
inte accepterad om du inte begriper dig på det. Om du kommer 
utifrån och inte begriper det så går det inte.” 

Brädbutik i NV Skåne 
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Vi tolkar respondentens svar som att en förståelse för den subkulturella 
idén är viktigt för att kunna smälta in i gruppen av subkulturens softcore. 
Då medlemskap enligt Gottdiener (1985) ses som något åtråvärt är det 
också många individer som är beredda att leva efter de ramar kulturen 
ställer upp. Vi ser det som att majoriteten av butikernas aktiva kunder 
tillhör subkulturens softcore. De flesta av dessa är inte proffs och har inte 
gjort de extrema sidebets som tillhörighet till hardcoregruppen påkallar. Då 
de jämfört med hardcore är många till antalet ser vi dem som viktiga 
representanter för den idé subkulturen förmedlar.  

 
Pretenders 
Pretenders är till skillnad från softcore enligt vår uppfattning de som via 
konsumtion inkorporerar subkulturens uttryck men ej utför aktiviteten. Det 
är till denna grupp vi anser att majoriteten av butikernas icke utövande 
kunder hör. De behöver nödvändigtvis inte göra de sidebets som ett aktivt 
utövande kräver, men de är inte heller en del av subkulturen, bara bärare av 
dess symboler (Fox, 1987). Vår mening är dock att de via sin konsumtion 
och användandet av artefakter kan införliva mer av subkulturens idévärld 
än en individ som utför aktiviteten men inte identifierar sig med 
subkulturen. Pretenders kan således vara bärare och förmedlare av 
subkulturella symboler utan att för den skull tillhöra denna. Vissa 
återförsäljare ser att denna kundgrupp i sin tur kan bli imiterade av 
personer som befinner ännu längre från subkulturen. Vi tolkar detta som att 
subkulturens uttryck och den idé som uttrycken företräder är så stark att 
dess attraktionskraft kvarstår även då den separerats från dess ursprungliga 
källa, det vill säga aktiviteten.  
 
Från brädsportsbutiken i Malmö får vi veta att kunder som inte utför 
aktiviteten är bra pålästa om olika varumärkens symbolvärde och att de via 
sin konsumtion inkorporerar dessa symbolvärden och den bakomliggande 
idén. Fox (1987) diskuterar att pretenders ofta är pålästa om vad som gäller 
inom subkulturens djupare skikt utan att för den skull vara en del av detta. 
Författaren menar att då pretenders inte är en del av subkulturen och därför 
inte skapar nya uttryck blir de enbart konsumenter och i viss mån 
förmedlare av subkulturella utryck. Vi förde tidigare i detta kapitel ett 
resonemang om att icke aktiva, det vill säga pretenders, är en grupp som 
vanligtvis aldrig närmar sig ett aktivitetsutförande och fann stöd för detta 
bland respondenterna. Foxs (1987) studie visar på att pretenders snarare 
lever nära subkulturen under en begränsad tid för att senare gå vidare åt 
något annat håll. Denna lösa koppling till subkulturen baseras just på att få 
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eller inga sidebets gjorts. Då de icke aktiva i de butiker vi undersökt endast 
köper subkulturens artefakter kan dessa också röra sig vidare om de finner 
andra grunder för identifikation. 
 
Spectators 
Samtliga icke aktiva kunder går dock inte att klassificera som pretenders då 
exempelvis behovskunder inte har något uttalat intresse för kulturen. De 
icke aktiva individer som kommer in i butikerna utan intresse för 
produkternas djupare innebörd men ändå väljer att handla klassar vi som 
spectators. Vår tolkning är att dessa inte eftersträvar att sammankoppla sig 
med kulturen eller ta del av dess mening. Individerna återfinns ytterst 
sällan i återförsäljarnas butiker och handlar framför allt i det återförsäljarna 
benämner andra sport- och modebutiker. Denna grupp består i vår 
undersökning av en brokig skara individer då den innefattar samtliga som 
inte räknas till någon av de tre tidigare grupperna. Gruppen av spectators 
går i förhållande till subkulturen att likställa med individer i masskulturen. 
Vi har tidigare fastslagit att återförsäljarna har ett genomgående koncept 
som omsluter butiken och detta är inte av intresse för spectators. Enligt Fox 
(1987) är spectators ofta medvetna om att subkulturen existerar men finner 
inget större intresse för denna och vi anser att definitionen stämmer väl i 
detta fall.  
 
 

5.8.2 SUBKULTURENS ARTEFAKTER 
 
De produkter som vi tidigare delade in i kärnprodukter respektive 
kringprodukter ser vi som subkulturens artefakter. De ligger till grund för 
aktiviteten som utgör den kärna kring vilken subkulturens idé kretsar. 
Artefakter existerar enligt Gagliardi (1990) för att lösa ett problem eller 
fylla ett behov och de är av fysisk natur. Återförsäljarnas produkter fyller 
som vi visat funktionella behov men är också bärare av immateriella värden 
som även de i förlängningen fyller en funktion. Hatch (1997) menar att 
artefakter just kan fungera som uttryck för de immateriella värden en kultur 
förmedlar. Artefakterna har enligt författaren en stark koppling till dess 
kärna, men författaren påpekar att de är den del av subkulturen som 
befinner sig längst från dess kärna. Detta medför att de är lättillgängliga 
även för individer utanför subkulturen, i vårt fall de icke aktiva individerna. 
Skateboardskor är måhända inte i sig själva bärare av subkulturens 
värderingar och sanningar men vissa produkter kan enligt Hatch (1997) av 
subkulturens medlemmar göras till symbol för de värderingar och 
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sanningar subkulturen innefattar. De artefakter som görs till symboler 
tillförs i och med detta immateriella värden. Detta skall dock ses i ljuset av 
Foxs (1987) påstående att bara de som befinner sig nära kärnan i en 
subkultur kan påverka dess uttryck. Enligt vår tolkning resulterar detta i att 
framför allt de mest hängivna utövarna har inflytande över vilka artefakter 
som tillförs symboliskt värde.  
 
Många av de artefakter subkulturerna i vår kontext använder sig av, vare 
sig de är symboler för subkulturen eller inte, har stor social synlighet det 
vill säga de kan lätt uppfattas av andra individer. Vi har tidigare nämnt att 
de består av kärnprodukter så som klätterselar, skateboards, surfingbrädor 
etcetera men också kringprodukter som kläder och skor. Vilka produkter 
som starkast symboliserar de olika subkulturerna låter vi vara osagt då vi 
inte har möjlighet att dekonstruera dess symbolvärde men vi ser dock 
produkternas artifaktvärde och koppling till en bakomliggande subkultur 
som en viktig och avgörande del av det intresse som de icke aktiva 
individerna för produkterna. Genom att använda sig av subkulturens 
artefakter kan individen ta del av dess immateriella värden, även om de inte 
är en del av subkulturen. 
 
 

5.8.3 ARTEFAKTERNAS STABILITET 
 

”Det är betydligt längre perioder inom den här branschen än 
den rena modebranschen. Där säljs det ju sönder på en sommar 
eller en vinter…” 

 
Brädsportsbutik i Västerbotten 

 
Många återförsäljare ser en högre nivå av stabilitet i deras kunders val av 
produkter och varumärken jämfört med det allmänna modet. Bland annat 
brädsportsbutiken i NV Skåne framhåller att butikens kunder inte i någon 
större utsträckning låter sig påverkas av snabba modeväxlingar. Generellt 
upplever respondenterna att deras varumärken och produkter håller längre 
och inte lika lätt överges. Att modecyklerna går långsammare i denna 
bransch än i modebranschen förklaras av respondenten nedan av den 
samhörighet som finns inom hans bransch. 
 

”…dom [aktiva utövarna] överger ju varumärken, men inte så 
snabbt, dom snabbaste växlingarna sker ju inom modevärlden, 
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där överger de av andra orsaker, där är inte samma 
samhörighet.”  

 
Brädsportsbutik i Malmö 

 
Denna samhörighet tolkar vi som ett resultat av ett gemensamt intresse för 
subkulturen och dess aktiviteter. Vi anser att denna relativa stabilitet 
förutom samhörighet också kan förklaras utifrån den betydelse varumärken 
och produkter kan ha för subkulturen och i förlängningen individernas 
livsstil och identitet.  
 
Stabiliteten kan också förklaras utifrån Fox (1987) som vi tidigare visat 
menar att bara de som har en stark anknytning till subkulturen har 
möjlighet att påverka den och enligt vår mening dess artefakter. 
Subkulturens förändring uppstår således utifrån ett subkulturellt epicentrum 
som föder nya uttryckssätt. Dessa subkulturella förändringar är inte 
isolerade fenomen utan når också masskulturen vilket Gottdiener (1985) 
menar leder till masskulturens ständiga förändring. En liten omdefiniering 
av subkulturens uttryck adderas med många andra subkulturers 
förändringar och tillsammans medför detta en stor förändring i 
masskulturen. Således är masskulturen teoretiskt aldrig stabil, eftersom den 
utgörs av många subkulturer som konstant genomgår mindre förändringar.  
 
Animistiska tendenser bland subkulturens medlemmar kan också vara en 
del i förklaringen till subkulturens relativa stabilitet. Animism innebär att 
individer uppfattar att de har någon form av förhållande till de produkter 
och varumärken de använder och blir emotionellt involverade i dessa 
(Fournier, 1998). Relationen grundar sig på att varumärket är av stor 
betydelse för konsumenten (Otker, 1990). En respondent berättar att en del 
kunder använt sig av vissa varumärken väldigt länge och till och med 
upplever att de varit delaktiga i varumärkets uppbyggnad. Pimentel & 
Reynolds (2004) menar att individers engagemang i ett varumärke kan 
övergå till en fanatisk hållning gentemot detta vilket gör att det krävs 
mycket innan varumärket överges. Var gränsen för detta går är svårt att 
avgöra, men respondenten ovan menar att vissa kunder kan känna sig 
delaktiga i företaget bakom det varumärke de känner starkt för. Dessa 
individer kan också känna sorg om ”deras” varumärke agerar på ett sätt de 
inte tycker om, exempelvis tappar i kvalitet eller börjar säljas i bredare 
butiker. Respondenten från brädsportsbutiken i Malmö framhåller att det 
finns kunder som är så fokuserade på ett specifikt varumärke att de väljer 
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5.9 

att konsumera enbart detta, även om det finns andra varumärken och 
produkter som troligtvis skulle passa kunden bättre. Detta ser vi inte som 
ett uttryck för den fanatiska hållning Pimentel och Reynolds (2004) talar 
om men det visar mycket väl på kundernas starka involvering i 
varumärken. En person som känner starka känslor för ett varumärke 
överger inte detta i första taget och om dessa känslor utmynnar i 
upplevelsen av en relation till varumärket är denna variabel mycket 
inflytelserik (Fournier, 1998). Yttre påverkan av mode och vad som är inne 
eller ute i form av varumärken får därför inte lika stor genomslagskraft.  
 
Känslan av stabilitet eller snarare relativ stabilitet är svåra begrepp att 
hantera. När vi säger att vi tolkar denna bransch som stabil menar vi med 
detta inte att den är ”icke-föränderlig” utan stabil i jämförelse med 
modebranschen. Om en kund eftersträvar stabilitet i de varumärken denne 
konsumerar kan återförsäljarnas utbud av denna anledning vara av intresse 
för individen.  
 
 

REFERENSGRUPP SOM SUPERORDINÄR GRUPP 
 
Bland de återförsäljare vi undersökt ser vi en varierande grad av 
subkulturell koppling och påverkan. All konsumtionsmönsterimitation går 
inte att förklara utifrån subkulturers påverkan på individer. En annan form 
av superordinär grupp som kan ha stark påverkan är en individ eller grupp 
individer som besitter kunskap förknippad med aktiviteten. Denna typ av 
grupp benämns av Bearden och Etzel (1982) referensgrupp. I dessa fall är 
inte den subkulturella kopplingen relevant utan gruppen fyller snarare en 
verifierande roll genom de produktval de gör. Teorin innebär i detta fall att 
de icke aktiva ser utövarna som individer med kunskap om vilka produkter 
som är bra och vilka butiker som har rätt kunskap och kan ge bra service. 
Från bland annat återförsäljaren i Östergötland får vi veta att tack vare den 
respekt som finns för de aktiva utövarna och den kunskap de besitter, väljer 
andra kunder att handla i samma butiker som dessa. Variationen mellan 
olika referensgruppers sammansättning är ytterst skiftande. Detta visar på 
den dynamik som finns i verifiering av produkter och varumärken. En 
återförsäljare pekar på hur individer som använder vissa produkter kan 
utgöra en referensgrupp gentemot sina kamrater. 
 
”...kanske det kommer in en kund jag aldrig sett här förut och säger ”jag 
snackade med en kompis som köpte ett regnställ här som han är så jävla 
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5.10 

nöjd med och han har det när han är ute och går och jag tror att jag 
behöver ett sånt också”. Så att det kan vara en kund som egentligen inte är 
så aktiv.”  
 

Äventyrsbutik i Småland 
 
Detta visar på att en individ i en alldaglig miljö som använder en produkt 
och är nöjd med den kan fungera som en referensgrupp. Detta är en 
referensgrupp i sin enklaste form, personen i fråga är ingen extrem 
användare utan en vanlig individ som rekommenderar en produkt för dess 
goda funktion. Individen i exemplet ovan influeras inte att köpa regnstället 
för att det är en artefakt med koppling till en subkultur. Detta betyder 
nödvändigtvis inte att regnstället inte har en subkulturell koppling, men 
detta värde är inte av intresse för individen. Samma respondent som i 
exemplet ovan berättar också om två andra kunder som gör långa 
äventyrsresor. De handlar produkter de behöver till resorna i respondentens 
butik och dessa kunder figurerar ofta i lokalpressen i olika reseskildringar. 
De har hög social synlighet och syns då på bild tillsammans med den 
utrustning de använder. Detta leder enligt respondenten till att andra kunder 
väljer att köpa samma produkter då dess kvalitet och funktion verifierats av 
äventyrarna. I detta fall kan mycket väl de båda äventyrarna antas tillhöra 
en subkultur då det framstår som att de gör vissa sidebets för att kunna 
genomföra resorna. Den påverkan de har på butikens kunder ser vi dock 
som mer referensgruppslik då de genom att synas med produkterna 
verifierar deras funktion och kvalitet snarare än att de tillför produkterna en 
subkulturell aura. Även om referensgruppen primärt fungerar som 
verifieringsgrund snarare än identifikationsgrund anser vi att detta också 
kan vara fallet. Genom att använda sig av samma produkter som 
referensgruppen kan individer också signalera att de är medvetna om 
kvalitet och besitter tillräckligt med kunskap för att kunna bedöma detta. 
 
 

CELEBRITETER SOM SUPERORDINÄR GRUPP 
 
Celebriteter kan få ett väldigt stort inflytande över individers konsumtion 
(McCracken, 1989). Dessa utgörs i vårt fall av kända personer med 
anknytning till aktiviteten. Vi ser kopplingen till aktiviteten och delaktighet 
i subkulturen som fundamental för att celebriteten skall inverka på den 
konsumtion individer företar sig i återförsäljarnas butiker. Det är här viktigt 
att inse att celebritetens delaktighet i subkulturen är det primära och inte 
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hur långt in denne befinner sig. En professionell hardcoreindivid blir inte 
per automatik celebritet. Samma sak gäller här som för alla superordinära 
grupper. Om celebriteten i fråga inte av individen uppfattas som 
superordinär kommer de produkter denne förknippas med inte heller 
uppfattas som speciella. 
 
Vi tolkar utifrån empirin celebriteter som en stark form av superordinär 
grupp som i denna kontext influerar många kunder. Kopplingen till 
celebriteter kan enligt McCracken (1989) vara viktig då de varumärken 
dessa använder sig av förknippas med den status dessa tillskrivs. Den 
produkt celebriteten förknippas med kan vara en subkulturell artefakt och 
därför intressera individer, men detta behöver inte vara fallet. Bara att 
produkten associeras med celebriteten är tillräckligt.  
 

”…klassiskt enkelt [exempel] på skateboard är ju Tony Hawk 
med Birdhouse. Skulle han byta märke så är ju Tony Hawk lika 
intressant och det nya märket skulle få ett väldigt snabbt 
genomslag.”    

 
Brädsportsbutik i Malmö 

 
Den person som respondenten talar om i citatet, Tony Hawk, är en 
världskänd skateboardåkare som kan ses som ett ansikte för den subkultur 
han är en del av. Citatet belyser celebritetens starka ställning gentemot det 
varumärke denne förknippas med. Ur citatet ser vi också att det framför allt 
är Tony Hawk som är av intresse då hans påverkan flyttas om han byter 
varumärke. Varumärket och själva produkten ser vi i detta fall som 
sekundärt. Hur vi tolkar samspelet visar vi i modellen nedan som illustrerar 
att det är celebritetens påverkan som är det primära för kunden och inte 
varumärket i sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALYS 
 

 
 

125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGUR 16, KONSUMENTEN FÖLJER CELEBRITETEN 
 
 
Som bilden visar är varumärket enbart ett verktyg för individen i dennes 
strävan att ta del av celebritetens status. Uppdelningen vi i teorikapitlet 
gjorde mellan produkt och varumärke får här ännu en dimension då även 
varumärkena är substituerbara om det är celebriteten som är intressant 
(Kotler et al, 1999; Aaker, 1991). Det är således dennes anknytning till 
varumärket som i detta fall utgör värdet för kunden. En av anledningarna 
till att celebriteters insatser framstår som bättre och deras liv som mer 
meningsfulla kommer från att deras livsstil och prestationer stundom 
överdrivs då de förmedlas via media (McCracken, 1989). Bland annat i 
äventyrsbutiken i Östergötland och surfbutiken i Stockholm framhålls den 
överdrivna och vinklade bild som media stundom förmedlar.   
 
 

5.10.1 DE AKTIVAS ROLL I SKAPANDET AV CELEBRITETERS 
STATUS 

 
Att celebiteter, i detta fall aktivitetens proffs, har stort inflytande som 
superordinär grupp visade vi ovan. Detta gäller gentemot både de aktiva 
utövarna och de icke aktiva. Celebriteterna tillskrivs status av bägge 
grupperna, men de aktiva ser vi som mer tongivande. Dessa utövar själva 
aktiviteten, är många gånger en del av subkulturen och ges enligt oss därför 
större inflytande över tillskrivandet av celebitetens status.  Som vi ser det 
kan dock de icke aktiva individernas intresse för proffsen vara helt 
frikopplat från de aktiva, men de aktivas superordinära ställning gör att det 
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initialt är dessa som ger proffsen legitimitet. På samma sätt som de aktiva 
utgör en superordinär grupp gentemot de icke aktiva befinner de sig i 
subordinärt läge gentemot proffsen.  
 
Lägger vi in de aktiva som superordinär grupp i celebritetsmodellen får 
denna en annan utformning. Till skillnad från den modell vi presenterade i 
teorin är det i denna kontext framförallt individer i superordinär ställning 
som enligt oss tillskriver celebriteten mening och innebörd. På denna punkt 
skiljer sig modellen från den i teorikapitlet då den tidigare endast visade att 
individer i samhället gemensamt tillskriver celebriteter mening. När vi visat 
på superordinära gruppers påverkan på subordinära kan vi utveckla 
modellen med ytterligare en dimension. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 17, VÅR UTVECKLING CELEBRITETSMODELLEN 

 
 

5.10.2 VIDAREUTVECKLING AV FÖRKLARINGSMODELLEN 
 
Det är återigen dags att sammanfatta vad som sagts fram till denna punkt 
och vidareutveckla den modell som presenterades tidigare. Sporternas 
aktiva utövare ses i denna kontext som superordinära av icke aktiva 
individer. Utövarna tillskrivs av olika anledning status. Detta kan ske på 
lite olika sätt och tre olika superordinära grupper presenterades; 
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subkulturer, referensgrupper och celebriteter. Gemensamt för subkulturer 
och celebriteter är att icke aktiva individer imiterar dessa i syfte att ta del 
av den status de tillskrivits. I fallet med referensgrupper är det dock 
framförallt produktens funktion som är den drivande faktorn bakom 
imitationen. Det är här nödvändigt att uppmärksamma att den status de 
aktiva tillför är större än den de själva besitter. Detta beror på att de inte 
bara själva är del av en superordinär grupp utan också representanter för 
samtliga av dessa. När de aktiva besöker återförsäljarnas butiker 
representerar de således förrutom sin egen status således också statusen hos 
andra superordinära grupper. Om vi återvänder till den modell som 
presenterades tidigare kan den nu kompletteras med de aktiva utövarnas 
position som superordinär grupp och den status de bidrar med till 
återförsäljarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 18, UTVECKLAD SYSTEMMODELL 
 
 

5.11 MENING FINNS OM DU SER DEN 
 
Nedan återfinns Peirces (1958 i Mick, 1986) meningstriad, en modell som 
visar hur individer skapar mening genom att konsumera vissa produkter. 
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Modellen sammanfattades i referensramen med att tolkaren, det vill säga 
individen, ser vissa produkter och varumärken, objekt, som symboler för 
något bakomliggande och genom att tillgodogöra sig objekten känner 
individen en koppling till det bakomliggande och upplever mening.  
 
 
 

FIGUR 19, PEIRCES MENINGSTRIAD (1958 I MICK, 1986) 
 
Det som objekten i denna kontext förknippas med är aktiviteten, 
subkulturen, den status som de aktiva och celebriteterna tillskrivits och den 
kunskap referensgrupperna innehar. En individ som inte utövar aktiviteten 
tillhör inte någon av dessa grupper men kan uppleva mening genom att 
köpa de produkter som associeras med detta. Det är således i ett 
meningsperspektiv associationen till något bakomliggande som uppfattas 
som åtråvärt och skapar mening. Detta innebär dock inte att den mening 
som finns i de superordinära grupperna överförs till individen i fråga. Det 
finns inget flöde av mening från en punkt till en annan eftersom individen 
skapar sin egen mening genom att uppleva den. De superordinära 
grupperna utgör dock enligt oss en punkt utifrån vilken mening kan 
härstamma, men likt en kompass inte minskar polernas magnetism genom 
att visa riktningen till dem, minskar inte heller de superordinära gruppernas 
mening genom de subordinära gruppernas association. Ser vi de 
superordinära grupperna som ett riktmärke eller ett mål att närma sig ligger 
Gärdenfors (1995 i Andersson och Sylwan, 1997) syn på mening nära till 
hands då denna innebär att mening är att se logiska mönster i tillvaron. Att 
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via konsumtion av varor närma sig de superordinära grupperna är således 
en del i det mönster ur vilken mening kan uppfattas. 
 
Den förklaringsmodell vi löpande använt oss av går att kombinera med 
meningstriaden. Om denna ställs på högkant ovanpå förklaringsmodellen 
framträder nedanstående bild. Tolkaren är således de icke aktiva utövarna 
som i återförsäljarnas butiker finner de objekt de ser som symboler för de 
superordinära grupperna. Genom att konsumera dessa associeras de till den 
status de superordinära gruppera givits och mening skapas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGUR 20, SYSTEMMODELL MED MENING 
 
 

5.12 ÄR SYMBOLVÄRDE OFÖRGÄNGLIGT 
 
De superordinära är som bekant individer som utövar aktiviteten och 
många gånger ser detta snarare som deras livsstil än en fritidsaktivitet. De 
produkter och varumärken de använder sig av är för dem ett sätt att 
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uttrycka detta. Vi har tidigare visat vilken stark roll ett varumärke eller en 
produkt kan spela för individer. Produkterna har dessutom i vissa fall 
symboliskt värde för den subkultur de aktiva genom utövandet och idé 
inkorporerandet i varierande utsträckning är del av. När individerna i en 
subkultur vill avvika från det de ser som masskulturen är det också viktigt 
för dess medlemmar att kunna signalera detta om de skall kunna åtnjuta 
den mening som Gottdiener (1985) framhåller att subkulturer har. 
Avståndstagande från den stora massan av individer och samhörighet till 
subkulturen tolkar vi ur respondenternas svar som en viktig del av dessa 
individers identitet. Enligt vår mening är ett av de främsta sätten att 
signalera detta genom de produkter och varumärken som används och det 
blir därför viktigt att dessa inte finns överallt eller används av personer utan 
anknytning till aktiviteten eller subkulturen.  
 
Vi har visat att pretenders genom att imitera de aktiva utövarna skapar 
mening. Detta gör de genom att använda samma varumärken och produkter 
som de aktiva vilket medför att de syns på fler individer. Trots att dessa 
inte har någon direkt koppling till aktiviteten eller subkulturen är vår 
tolkning av respondenterna att de aktiva inte i någon större utsträckning ser 
denna imitation som ett problem. Detta kan enligt vår mening delvis 
förklaras med att de har tillräcklig kunskap om aktiviteten, utövarna och 
subkulturen för att uppfatta dessa som åtråvärda och det är också därför de 
imiterar de aktiva. I och med att de gör detta visar de också på att de förstår 
produkternas symbolvärden och vet vad dessa betyder. 
 

”Har man ansträngt sig så mycket att man ser skillnad på JC och 
vår butik så har man också tagit reda på lite till, jag tycker nog 
att dom flesta av våra kunder är väl insatta även om dom inte är 
aktiva…så dom känner också till dom olika åkarna och 
varumärkena och hur dessa förs fram…ja de vet vad just det här 
varumärket står för och det är också vad dom vill stå för…”  

 
Brädsportsbutik i Malmö 

 
Det är enligt vår tolkning först när produkterna börjar användas av 
individer som befinner sig ännu längre från subkulturen än pretenders, det 
vill säga spectators, som de aktiva anser att produkterna vuxit sig för stora 
och inte längre intresserar dem. Detta avståndstagande från spectators 
gäller även pretenders, då deras identifiering med subkulturen och de aktiva 
blir otydlig. Om varumärken hamnar i de stora kedjorna och därmed vänder 
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sig till för många individer tappar återförsäljarnas kunder snabbt intresse. 
Mening och värde står här som vi ser det i negativ korrelation med 
kvantitet, det vill säga ju fler individer som använder en viss produkt desto 
mindre individuell mening kan denna symbolisera för återförsäljarnas 
kunder (Kehret-Wards, 1985 i Mick 1986). Detta är resonemang vi baserar 
på att många respondenter anger att deras kunder vill vara unika och känna 
sig speciella. När varumärkena säljs i de stora kedjorna ökar volymerna 
oftast dramatiskt och finns till hands för kunder som inte är intresserade av 
återförsäljarnas koncept. I dessa butiker handlar spectators, det vill säga 
vanliga individer ur masskulturen som inte har någon uppenbar koppling 
till subkulturen (Fox, 1987). Vi tolkar respondenterna som att dessa till 
skillnad från pretenders inte känner till varumärkenas djupare innebörd, 
generellt inte har något intresse för aktiviteten och ser varorna som 
modeprodukter. Varken kedjorna eller dess kunder har den trovärdiga 
kopplingen till aktiviteten som Bäckström (2005) framhåller som 
avgörande för att betraktas som genuin och produkternas funktion som 
meningsbärare går därmed förlorad. Vi ser det som att den volymökning 
som sker när en produkt börjar säljas i de stora kedjorna medför att den 
association som en gång fanns till en viss aktivitet blir diffus eller går 
förlorad. Vad varumärket representerar urvattnas och detta kan inte längre 
användas till att signalera tillhörighet till en viss grupp. En bidragande 
faktor till detta är också att det tätt hållna koncept som vi inledningsvis 
fastslog att återförsäljarna har inte finns i de stora kedjorna.  
 
Ovanstående resonemang kan illustreras i en modell. Denna visar hur den 
mening en produkt eller ett varumärke kan vara bärare av urholkas då 
volymerna ökar. Modellen känns igen från referensramen men i detta 
utförande har vi lagt till den kulturella aspekten för att skapa en högre 
förklaringsgrad. Precis som vi uppgav i teorikapitlet är kurvans lutning 
kontextspecifik och specifik för olika produkter. Detta är vår tolkning av 
hur mening och antal korrelerar i vår undersökning. I och med att en 
produkt ökar i volym minskar dess värde som meningsbärare. Detta sker 
initialt när produkten börjar användas av subkulturens pretenders. Denna 
minskning framstår som vi diskuterat ovan inte som särskilt stor. 
Brytpunkten kommer då produkterna börjar synas på den breda massan av 
spectators och dödskallen symboliserar att varumärket då dör i 
återförsäljarnas butiker.  
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5.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 21, UTVECKLAD MENINGSKURVA 
 
 

SNABBHET 
 
Då produkter och varumärken blir för vanligt förekommande måste 
superordinära grupper söka nya uttryckssätt om de tydligt skall kunna 
signalera sin identitet. Det är viktigt att notera ett det bara är produkternas 
och varumärkenas roll som meningsbärare som förstörs i och med stor 
spridning och inte meningen i sig, på samma sätt som polernas magnetism 
inte minskar om många personer använder kompass. Sökandet efter nya 
varumärken och produkter är för superordinära grupper också en drift i sig 
själv och behöver inte vara en handling baserad på avståndstagande (Fisher 
och Price, 1992). 
 

”...dom aktiva vill visa att dom leder utvecklingen och är i täten 
och har varit med och påverkat lite grann. Sen kommer dom 
andra ett steg efter…” 

 
Brädsportsbutik i Malmö 

 
Av exemplet ovan framgår att när de aktiva leder utveklingen och på så sätt 
söker nya vägar att utrycka sig följer de icke aktiva individerna ett steg 
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5.14 

efter. Detta är också något som styrks av andra respondenter. I vissa fall 
stannar imitationen upp i detta led och varumärket eller produkten kan 
stanna kvar bland återförsäljarnas kunder. I vissa fall hamnar dock 
produkten eller varumärket i de stora kedjorna och den utveckling som 
beskrivits ovan och i modellen tar fart. Detta gör att det eviga sökandet 
efter nya uttryck både kan vara ett sätt att visa att man är med i en 
superordinär grupp och ett sätt att kontinuerligt försöka särskilja sig. Ett 
tydligt exempel på detta lyfts fram av återförsäljaren i Åre som berättar om 
kamoflagemönster på snowboardkläder som för ett par år sedan var mycket 
smalt men nu finns över allt. De aktivas sökande efter nya produkter och 
varumärken gör också att återförsäljarna konstant måste utveckla sitt 
sortiment för att behålla attraktionskraft. 
 
Dessa påståenden kan framstå som motsägelsefulla till den argumentation 
kring branschens relativa stabilitet vi förde tidigare. Här är det dock viktigt 
att skilja de produkter och varumärken som blir en del av massmodet från 
de som inte exploaterats. De produkter och varumärken som blir en del av 
modemarknaden kommer enligt vår tolkning inte att kunna åtnjuta denna 
stabilitet. Detta förekommer och en respondent som tillfrågades uttryckte 
det som att vissa av hans märken ”hamnat i kläm” när han beskrev deras 
väg till modebraschen (Brädsportsbutik I Västerbotten). Den relativa 
stabiliteten i alternativsportsbranschen går att belysa med Saussures (1915 i 
Mick 1986) schackmetafor för mening. Vi ser det som att färre aktörer kan 
rubba schackpjäsernas position i denna bransch än inom den allmänna 
modeindustrin. Detta leder till att relativ stabilitet kan existera även där nya 
utryckssätt skapas. 
 
 

ÅTERFÖRSÄLJARNAS AVGÖRANDE ROLL 
 

”Den stora skillnaden är att jag har en genuinitet i det jag 
säljer.” 

 
Surfbutik i Stockholm 

 
Det är nu dags att återgå till återförsäljarna för att utreda vilken roll dessa 
har för den meningsskapand process vi studerar. Vi har tidigare nämt 
begreppet genuinitet och avsaknad av detta som en delförklaring till vad 
som gör att ett varumärke tappar mening när det når modebutiker. Det är 
denna geniunitet respondenter i citatet ovan talar om. Men för att 
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återförsäljarna skall uppfattas som genuina krävs att vissa villkor är 
uppfyllda. Dessa diskuteras nedan. 
 
 

5.14.1 Rätt produkter 
 
Doods et al (1991) framhåller att den mening som varumärken kan vara 
bärare av överförs till den butik som saluför dem. Det är således avgörande 
att de produkter som saluförs i butiken ses som genuina om butiken ska ses 
som genuin. Detta ser vi som en anledning till att återförsäljarna är mycket 
selektiva i sina val av produkter och bara säljer sådant med klar förankring 
i aktiviteten. Genuiniteten ligger i den raka kopplingen till aktiviteten 
(Bäckström, 2005) och enligt vårt resonemang till de superordinära 
grupperna de aktiva utövarna utgör. Att varumärket har koppling till 
aktiviteten är fundamentalt för att lyckas och detta styrks av flera 
respondenter som beskriver flera företag som misslyckats på grund av för 
dålig eller otydlig anknytning till aktiviteten. Produkter utan denna 
anknytning får inte samma image. En återförsäljare (Brädsportsbutik i 
Malmö) nämner ett flertal av de stora sportkedjornas märken och menar att 
dessa endast är kopior. De används inte av återförsäljarens kunder då de 
inte anses ha någon koppling till subkulturen eller de genuina utövarna. 
Återvänder vi till Doods et al (1991) är märken av detta slag inte 
intressanta för de återförsäljare vi studerat. Varumärkena har dålig image 
bland aktiva utövare vilken skulle överföras till återförsäljarna om de sålde 
dessa och återförsäljarna skulle därmed inte kunna leva upp till kundernas 
självkoncept (Sirgy, 1982). Samma fenomen gäller för etablerade 
varumärken som av en eller annan anledning brustit i relationen till 
återförsäljarnas kunder (Fournier, 1998). Då vi tidigare visat att 
återförsäljarna och deras kunder ser intresset för aktiviteterna som en 
livsstil, ligger Belks (1988) teori om konsumtion som ett sätt att skapa en 
självbild nära tillhands. De produkter som återförsäljaren saluför används 
således bland annat av individer till att visa vilka de är (Rosenbaum, 1972). 
I denna process ser vi det som viktigt att de produkter butikerna 
tillhandahåller och som individerna uttrycker sin identitet genom uppfattas 
som genuina. Att genom de produkter man äger visa vem man är bygger på 
att produkterna i fråga har en genuin koppling till det man vill associeras 
till. Att genom att köpa de produkter som respondenten benämner kopior 
bygga en identitet som genuin utövare går enligt vår mening inte, då 
varumärkena endast uppfattas som kopior på de varumärken genuina 
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utövare använder. Då genuinitet är så centralt ställs också vissa krav på 
butikens personal i form av koppling till aktiviteten. 
 
 

5.14.2 RÄTT PERSONAL 
 
”Jag har Maria Danielsson, hon har jobbat väldigt länge hos 
mig och är snowboardåkerska och åker världskuppen, Daniel 
Biversson har jobbat hos mig och åker världskuppen, Anna 
Olofsson har jobbat hos mig och åker världskuppen, Anna 
Brolenius som är Johan Brolenius, Sveriges bästa slalomåkares 
syster jobbar hos mig. Chris som jobbar hos mig har ju kusiner 
som är surfproffs.” 

 
Surfbutik i Stockholm 

 
Citatet belyser respondentens åsikt att det är extremt viktigt att butikens 
personal har klara kopplingar till aktiviteten och detta stämmer också 
överens med Bäckströms (2005) teori som framhåller att kopplingen till 
aktiviteten är avgörande för att butiken skall klassas som genuin. Vår åsikt 
är att få personer utanför denna kontext ser detta som lika viktigt som de 
som befinner sig i denna kontext. Det är här intressant att fråga sig hur 
många modeaffärer som via uppradningen av personalens namn belyser 
affärens genuinitet. Detta tycker vi i hög grad understryker de speciella 
spelregler som gäller i denna bransch. Även brädbutiken i Malmö 
framhäver att personalen i butiken måste leva livsstilen. Lika så surfbutiken 
i samma stad som uttrycker vikten av en trovärdig koppling till aktivitet 
genom att berätta att hon funderar på att vid vissa tillfällen på butikens dörr 
upplysa kunderna om att den är stängd, eftersom att hon är ute och surfar. 
 
Om kunden enligt Sirgy (2000) utvärderar butiken utifrån självkoncept ser 
vi det som logiskt att även personalen måste leva upp till de förväntningar 
som finns på butiken. En förlängning av Sirgys (2000) resonemang innebär 
att en kund som inte identifierar eller vill identifiera sig med dem som 
arbetar i butiken inte känner att deras självkoncept uppfylls och kommer 
därför att ta avstånd från butiken. Detta tolkar vi som en förklaring till att 
respondenterna framhåller personalens egna aktivitetsutförande som viktigt 
och i vissa fall helt avgörande för legitimiteten. Då superordinära grupper 
påverkar subordinära leder detta ur enligt vår tolkning till att de som 
arbetar i butiken måste förknippas med superordinär status och representera 
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bakomliggande värden för att i någon större utsträckning kunna bidraga till 
kundernas meningsskapande process. Vi såg i den första delen av detta 
kapitel att kunskap är en avgörande variabel för butiken och dess personal 
vilket samtliga respondenter framhöll. Just hög kunskap är en av de 
variabler som leder till superordinär status (Schouten & McAlexander, 
1995). Grundläggande variabler i denna kontext är butikens kunskap, 
kvalitet och service. Detta illustrerades inledningsvis som de tre pelare 
vilka håller upp butikernas tak. Resonemanget kring återförsäljarnas roll 
berör i stor utsträckning vikten av att uppfattas som genuin och detta är det 
fundament de tre pelarna vilar på.   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FIGUR 22, GRUNDLÄGGANDE PELARE MED FUNDAMENT 
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5.15 BESVARANDE AV PROBLEMFRÅGOR 
 
Vi har under denna rubrik valt att översiktligt sammanfatta analysen för att 
tydligt besvara de problemfrågor vi presenterade i uppsatsens inledande 
kapitel. Frågorna besvaras i turordning. 
 
 

• Vilka branschspecifika krav riktas mot återförsäljarna för att 
meningsskapandet ska kunna äga rum? 

 
Hos de återförsäljare vi studerat är butikernas koncept tätt hållna runt en 
eller ett fåtal aktiviteter. Dessa tydliga koncept innebär att en individ via 
sitt beslut att besöka butiken kan signalera ett ställningstagande. Konceptet 
kan leda till att det för individen känns meningsfullt att stiga in i butiken 
utan att för den skull ha för avsikt att köpa något. Individen kan således 
konsumera konceptet i sig via upplevelsen av butiken och vad den 
symboliserar. Återförsäljarna upplever att butikernas aktiva kunder ställer 
hårda krav vad gäller service, kvalitet och kunskap. Dessa krav innefattar 
också att butikens personal och de produkter som säljs har en genuinitet. Vi 
ser dessa variabler som fundamentala krav som återförsäljarna måste möta 
för att den meningsskapande processen ska kunna äga rum. Återförsäljarna 
kan inte se sig själva som enbart punkt där pengar byts mot varor utan 
snarare som en växelstation för mening. Skulle de enbart sälja produkter 
utan djupare mening eller inte förstå sig på produktens betydelse skulle de 
inte överleva. Återförsäljarna är för många kunder en utgångspunkt för 
delar av deras identitetsskapande och återförsäljarnas roll är således större 
än att bara förmedla varor. 
 
 

• På vilket sätt är de aktiva utövarna delaktiga i detta 
meningsskapande? 

 
Om återförsäljarna lever upp till de aktivas krav kommer dessa att fortsätta 
handla i butiken och i och med detta föra med sig den superordinära status 
de besitter. De ses också som representanter för hela den superordinära 
gruppen och dess statusbidrag är således större än den status de individuellt 
är bärare av. Individer som inte är aktiva men finner aktiviteten och dess 
utövare statusfyllda kommer via konsumtion av butikens varor finna 
mening i associationen till de superordinära grupperna. De aktiva är således 
genom sitt statusbidrag delaktiga i de icke aktiva individernas 
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meningsskapande. De aktiva utövarnas uttryckssätt kommer visserligen 
konstant att utvecklas och därmed kommer också vilka produkter de 
konsumerar att skifta, men kopplingen till aktiviteten finns alltid som en 
bärande ställning så länge de aktiva handlar i butiken. De subkulturer som 
uppstått kring aktiviteterna och omsluter återförsäljarna gör att 
utvecklingen av nya uttryckssätt är stabilare än masskulturens mode. De 
icke aktiva individerna kan också vara säkra på att det som saluförs hos 
återförsäljarna inte bärs av den stora massan. Detta är något återförsäljarna 
värnar om, då de om så var fallet skulle förlora sin legitimitet och då också 
de aktiva utövarna. Kopplingen till aktiviteten skulle därmed delvis gå 
förlorad och så även intresset från de icke aktiva individerna. Butikens 
attraktionskraft kan således gå förlorad. De aktiva är således utöver sitt 
statusbidrag också delaktiga i meningsskapandet genom de krav de ställer 
på butikernas koncept och deras genuinitet. 
 

• Har individer utanför återförsäljarnas kundkrets någon påverkan på 
den mening som skapas? 

 
Inte bara butikernas attraktionskraft kan gå förlorad, även produkternas 
funktion som meningsbärare kan förstöras. Vi har visat att varumärken som 
börjar säljas utanför den butikskategori vi undersökt i de aktivas ögon 
tappar allt immateriellt värde då detta medför att varumärkena börjar 
användas av individer utan kunskap om deras värde. Detta grundas också 
på att produkterna och dess varumärke om detta sker ofta säljs i stora 
volymer och blir vanligt förekommande. Intressant att notera är att 
varumärken om detta sker inte i sig ”dör” som en respondent uttrycker det. 
Få varumärken säljer så stora kvantiteter som när de kommer in i stora 
sport- och modekedjor, men för de aktiva utövarna kan varumärket inte 
längre symbolisera mening. Men kunder utanför återförsäljarna förstör inte 
bara produkternas värde, de fyller också en funktion. Det är dessa individer 
återförsäljarnas kunder vill särskilja sig från genom att konsumera de 
produkter de konsumerar. Individerna i masskulturen, spectators, fungerar 
därför som en enhet att ta avstånd från, något som återförsäljarnas kunder 
finner meningsfullt. Individerna utanför återförsäljarna är således delaktig i 
både skapandet och förstörandet av de icke aktiva individernas mening. 
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5.16 SLUTSATS 
 
Vår undersökning visar på det komplexa samband som återfinns mellan de 
två kundgrupper som stått i fokus i detta arbete. Icke aktiva individer 
tillskriver aktiva utövare status grundat på egenskaper och kunskap de 
besitter. Denna status ligger sedan till grund för de icke aktivas närmande 
mot de aktiva utövarna. Detta närmande sker huvudsakligen genom att de 
aktivas konsumtion i återförsäljarnas butiker imiteras. De aktiva utövarna 
är helt avgörande för detta då de förutom sin egen status också ses som 
representanter för något bakomliggande och meningsfullt. Aktiviteternas 
aura i form av superordinär status och subkulturell mening må vara det som 
de icke aktiva konsumerar, men denna aura måste vara förankrad för att 
mening skall kunna skapas. De uttryckssätt de aktiva använder sig av 
uppfattas som något beständigt men är egentligen under konstant 
utveckling. Återförsäljarnas roll är att bidraga med elementära 
förutsättningar för meningsskapande genom att balansera de variabler som 
leder till att det finns en trovärdig och genuin koppling till aktiviteten och 
den subkultur denna omsluts av. Slutsatserna av vårt arbete ger oss större 
möjlighet att förstå relationen mellan kundgrupperna och vad som krävs för 
att återförsäljarna ska kunna fungera som en växelstation för mening. 
Mening och dess uppkomst är komplext att studera och därför var vårt 
något ödmjuka syfte att åskådliggöra och inte förklara den 
meningsskapande processen som äger rum. Detta har vi gjort inte minst 
genom att skapa ett antal modeller vars bidrag till förståelse vi vill 
framhålla. En mer djupgående förklaring av alla variabler som spelar in i 
meningsskapandet är något vi lämnar över till andra av forskare och 
studenter och vi hoppas att våra modeller kan vara användbara i detta 
arbete. 
 
Det krävs inte speciellt mycket kunskap för att sälja en T-shirt, men vi har 
visat att för att kunna sälja mening krävs nästan hur mycket som helst. Vi 
avrundar denna uppsats med det citat som också inledde den och minns 
Maritxu Darrigrands förklaring till varför Quicksilver vuxit sig så stort. 
 
  

”Alla kan inte lära sig surfa, men alla kan köpa en t-shirt” 
 

Maritxu Darrigrand, Richter i SVT, 21/1-2005 
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5.17 

Detta citat belyser mycket väl hur en individ kan associera sig till surfing 
och dess bakomliggande värden genom att köpa en t-shirt som 
symboliserar detta. Men det hela är inte så enkelt vilket vi vill belysa 
genom att replikera Maritxu Darrigrand. 
 

”Ingen kommer att vilja köpa en t-shirt om inte någon lär sig att 
surfa” 

 
Johan Hallgårde och Kenth Johansson 

 
 

REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE 
FORSKNINGSFRÅGOR 

 
Vi har nämnt att vissa återförsäljare ser att andelen icke aktiva individer 
som handlar i deras butiker kontinuerligt ökar i jämförelse med de aktiva 
utövarna. Detta väcker en tanke om huruvida konsumtion av symboler är 
intressantare än meningssökande via aktiviteten. Ur detta perspektiv vore 
det intressant att studerade frågan: Är samhället på väg mot en framtid 
där det kommer att vara viktigare att via konsumtion representera 
tillhörighet än att genom deltagande vara en del av det man 
representerar? 
 
Begreppet genuinitet spelar en viktig roll i denna uppsats. Det bär i sig en 
viss komplexitet och att utforska dess fulla magnitud ligger inte inom 
ramen för detta arbete men är ändå något vi finner intressant. Genuinitet 
behöver inte som i detta fall betyda en koppling till en aktivitet eller 
subkultur utan dess innebörd kan variera. Vanligt är dock att det står som 
en garant för något. Vi har alla stöt på produkter som med märkningar som 
”Made in Sweden” syftar till att associeras med speciella värden som till 
exempel kvalitet. Att använda sig av genuina svenska produkter framställs 
som något positivt och är det detta köpare eftertraktar kan inte produkter 
framställda någon annan stans konkurrera på samma villkor. I en allt mer 
globaliserad värld har vi en känsla av att olika typer av genuinitet kommer 
bli ett viktigare strategiskt kort för företag att använda sig av, men vi tror 
inte att det räcker med en klisterlapp med ursprungsland för att skapa 
konkurrensfördelar via genuinitet. Framförallt inte då vi har visat på att det 
i den kontext vi studerat är många faktorer som spelar in. En fråga vi anser 
är av intresse att vidare utforska är därför: Kan ett företag via genuinitet 
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erhålla strategiska fördelar? Kan företag i sig själva skapa denna 
genuinitet? 
 
Vi har också i uppsatsen talat om den relativa stabilitet vi uppfattar att 
branschen har och vår åsikt är att stabilitet kan vara något som kunder via 
sin konsumtion eftersträvar. Om vi utgår från att allt omkring oss är 
föränderligt kan således konsumtion vara en strävan mot stabilitet i en 
annars föränderlig värld. Om detta är fallet vore det ytterst intressant att 
studera stabilitet, eller snarare illusionen om stabiliteten, som en variabel i 
modern konsumtion. Frågan blir då: Kan företag via en illusion av 
stabilitet skapa konkurrensfördelar i en föränderlig omvärld? 
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BILAGA 1  
E-MAIL TILL ÅTERFÖRSÄLJARNA 

 
Hej. 
 
Vi är två sistaårsstudenter på Ekonomprogrammet i Linköping som skriver 
vår magisteruppsats.  
 
Som butiksägare eller butikschef ser Du säkert olika typer av kunder som 
handlar i Din butik. Vi vill med vår uppsats studera sambandet mellan 
dessa och förstå vad som styr deras konsumtion. Förhoppningsvis kommer 
detta att resultera i en uppsats som har ett akademiskt värde men som också 
har en verklighetsanknytning och kan tillföra Dig något i form av ökad 
förståelse för Dina olika kundgrupper och vad som får dem att handla.  
 
Vi har valt att studera kategorierna äventyrsbutiker och butiker inriktade 
mot skateboard, surfing och snowboard/skidor. Vi kontaktar butiker som 
valts ut baserat på butikens inriktning, information om butiken, och för att 
få en spridning, även butikens geografiska läge. Vi tror att de svar Du kan 
bidraga med är relevanta för vår undersökning. 
 
Vi hoppas att någon ansvarig på Ert företag har möjlighet att ge oss en 
intervju. Frågorna kommer att handla om olika kundgrupper, deras 
konsumtion, vikten av varumärken, samspelet mellan kundgrupperna och 
synen på exploatering av varumärken. Intervjun är s.k. kvalitativ, d.v.s. vi 
ger inga svarsalternativ utan Du berättar utifrån Din erfarenhet hur Du ser 
på saker och ting.  Av erfarenhet vet vi att intervjuerna tar 30-45 minuter. 
Vi siktar på att genomföra intervjuer med olika företagare runt om i 
Sverige och på grund av den tid det tar att resa landet runt planerar vi att i 
stor utsträckning använda oss av telefonintervjuer. Om Du är intresserad av 
att deltaga men hellre ser en personlig intervju så kommer vi i stället till 
Dig om det är möjligt för oss.  
 
Vår förhoppning är att vi kan få spela in alla intervjuer, såväl personliga 
som över telefon, för att vi inte vid analysen av svaren riskerar att 
förvanska det som sagts. Detta är dock upp till den intervjuade att avgöra. 
Vårt syfte är inte att redogöra för personliga åsikter utan se ett mönster i 
branschen i stort. Butiken kommer i uppsatsen inte att nämnas vid namn 
utan anonymiseras. De inspelade intervjuerna kommer att skrivas ut och 
inspelningen kommer sedan att raderas.  



 

 

Vi har förståelse för att det kan vara svårt att hitta tid för att hinna med en 
intervju men vi hoppas att det ska gå klämma in då vi kan anpassa oss och 
genomföra intervjun vilken tid som helst på dygnet och även helger. Om 
Du vill deltaga bestämmer Du när den ska genomföras. Ju förr desto bättre 
då även vi kämpar mot tiden.  
 
Det ligger inget vinstsyfte bakom vårt arbete och självklart kommer Du 
som ställer upp på en intervju att få ta del av den slutgiltiga uppsatsen och 
våra resultat.  Denna kommer vi i så fall att distribuera till Dig i tryckt form 
när den är klar vilket beräknas vara under juni 2005.  
 
Om Du är intresserad av att ställa upp på en intervju, svara gärna på detta 
e-mail så återkommer vi per telefon för att bestämma tid och datum. Om 
Du inte är intresserad får Du gärna meddela oss detta också så slipper vi 
besvära Dig med fler e-mail. 
 
Vid frågor, tveka inte och ring! 
 
Mvh Kenth Johansson – XXX-XXXXXXX 
          Johan Hallgårde – XXX-XXXXXXX   



 

 

BILAGA 2 
INTERVJUMALL 

 
BAKGRUNDSFAKTA 
 
• Vad har du för typ av butik? 
• Vad skiljer dig från andra sport & modebutiker? 
• Vilka är dina största varumärken? 
• Har du agentur på något märke? 
• Hur länge har du varit i branschen? 
• Varifrån inhämtar du din kunskap om branschen? 
• Vad använder du den kunskapen till? 
• Anser du att du har stor kunskap om hur branschen fungerar? 

 
KUNDER 
 
• Vilka handlar i din butik, kan dina kunder grovt kategoriseras? 
• Hur många olika kundgrupper ser du? 
• Vilken/vilka av dessa står för störst del av omsättningen? 
• Hur uppskattar att fördelningen ser ut? 
• Varför tror du att de olika kundgrupperna handlar hos dig? 
• Köper de olika kategorierna samma produkter? 
• Hur håller de olika kundgrupperna koll på vad som är inne? 
• Vad i produkten tror du utgör värdet för kunden? 
• Skiljer sig detta mellan de olika kundgrupperna? 
• Hur skulle det påverka den ena kundgruppen om den andra skulle 

handla hos dig? 
• Varför? 
• Hur skulle det påverka din butik? 
• Tror du att det är identitetsskapande för de aktiva utövarna att vara 

aktiva utövare? 
• Om det är så, tror du att denna identitet är eftertraktad av de andra 

konsumenterna som inte är aktiva utövare? 
• Försöker de aktiva utövarna särskilja sig från de övriga kunderna 

genom de varumärken de konsumerar? 
• Om ja, vad får detta för effekt på hur de andra konsumenterna ser på 

de varumärken de aktiva utövarna väljer. 
• Tror du att de olika kundgruppernas konsumtion påverkar varandra? 
• I så fall, vad beror det på? 
• Om det är så: Vad får det för effekter på gruppen som blir imiterade? 



 

 

• Hur medvetna tror du att de olika grupperna är om varandra? 
• Är det viktigt för dig att kunna tillmötesgå de olika kundgrupperna? 
• Upplever du det i så fall besvärligt?  
• I så fall på vilket sätt? 
 
VARUMÄRKEN 
 
• Är varumärken viktiga för dina kunder? 
• Varför, varför inte? 
• Hur skapas värdet i ett varumärke för dina kunder? 
• Tror du varumärkena är viktiga för individernas personliga identitet 

och syn på sig själva? 
• Skiljer sig detta mellan kundgrupperna? 
• Vad tror du det är som avgör vilka varumärken de respektive 

kundgrupperna väljer? 
• Vad gör ett märke oattraktivt? 
• Händer det att en kundgrupp överger ett varumärke? 
• I så fall, varför? 
• Tror du att dina kunder har/kan ha starka känslor för vissa/ett 

varumärke? 
• Tror du att kunder kan känna sig svikna av ett varumärke? 
• I så fall, varför? 
• Hur kan det isf ta sig uttryck? 
• Har du uppfattat att ett varumärke har gått från de aktiva utövarna för 

att sen bara finnas i den allmänna kundgruppen? 
• Behöver ett varumärke finnas kvar bland de aktiva utövarna för att 

sälja bra i den allmänna kundgruppen?  
• Behöver du de aktiva utövarna för att ge trovärdighet för dina varor 

bland de övriga kunderna?  
• Hur påverkas butikens trovärdighet av de varumärken du säljer? 
• Finns det någon skillnad mellan kundgruppernas syn på detta? 
• Finns det varumärken du inte skulle saluföra? 
• Om ja, varför?  
• Hur gör du för att vara trovärdig i alla kundgruppers ögon? 
• Är det viktigt att butiken uppfattas som genuin? 
• Finns det en negativ spänning mellan de aktiva utövarna och 

massmarknaden gällande konsumtion av varumärken? 
• Varför? 
• Finns det bland dina utövande kunder de som har gjort aktiviteten till 

en livsstil. 



 

 

• Är det en stor del av utövarna? 
• Tror du att det finns aktiva utövare som gör stora uppoffringar för att 

leva denna livsstil 
• Finns det antikommersiella drag hos era kunder, dvs de inte vill att 

deras aktivitet/varumärken ska över exploateras?  
• I så fall, hur hanterar ni detta? 
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