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Sammanfattning 
 
Titel: Konsumtionsbeteende och sociala identiteter - om samspelet mellan konsument, 
subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål i friåknings- och 
downhillcykling. 
 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om och skapa en ökad förståelse 
för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med 
subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. Tidigare forskning om 
konsumtionsbeteende och sociala identiteter har i många fall fokuserat på antingen 
den enskilda konsumenten, gruppen (subkulturen), upplevelserummen eller 
konsumtionsföremålen eller i bästa fall kombinerat två av dimensionerna. Denna 
studies bidrag är att använda förklaringsgrunder från flera olika forskningsområden 
och med utgångspunkten i empirin utveckla kunskap om och förståelse för hur 
konsumenter konstruerar och uttrycker sociala identiteter i samspel med 
subkulturen, upplevelserummen och konsumtionsföremålen. Den praktiska nyttan 
är att öka förståelsen för hur nära kopplade upplevelser, varor och tjänster är till 
konsumenternas sociala identiteter. I utveckling, paketering och marknadsföring 
kan praktiker använda insikterna i denna studie om hur konsumenter använder sitt 
sociala och kulturella sammanhang, upplevelser, varor, tjänster och platser som 
byggstenar för att konstruera och uttrycka sociala identiteter. 
 
Det empiriska materialet i denna studie är intervjuer med konsumenter ur, samt 
egna observationer i, subkulturen friåknings- och downhillcykling i Åre och 
Whistler. Intervjuerna och observationerna analyseras utifrån en tolkande och 
teorigenererande ansats. För att utveckla kunskap om och öka kunskapen om hur 
sociala identiteter skapas och uttrycks har analysen delats upp i två delar. I den 
första delen beskrivs och analyseras ett antal olika dimensioner i den 
identitetsrelaterade infrastruktur som konsumenter använder för att skapa och 
uttrycka olika sociala identiteter. I intervjuer och observationer framträder två 
grundläggande dimensioner; konsumenternas erfarenhetsgrad samt ett antal 
aktiviteter som individerna genomför som kan ha en bevarande eller förändrande 
inverkan på hur sociala identiteter skapas och uttrycks. Utöver dessa dimensioner 
beskrivs och analyseras också andra dimensioner i den identitetsrelaterade 
infrastrukturen som är betydelsefulla för hur konsumenter skapar och uttrycker 
sociala identiteter. Dessa är konsumenternas identitetsstödjande subkulturella 
nätverk, konsumenternas identitetsrelaterade upplevelserum och 
konsumtionsföremål. Dessutom beskrivs och analyseras ett antal processer som 
genereras när konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter.  
 



 

I den andra delen av analysen sammanfogas de olika dimensionerna i den 
identitetsrelaterade infrastrukturen till en fyrfältsmatris. De två grundläggande 
dimensionerna, erfarenhetsgraden och de bevarande/förändrande aktiviteterna 
placeras på varsin axel och genom att kontrastera och relatera dessa dimensioner 
mot varandra och mot de övriga dimensionerna i den identitetsrelaterade 
infrastrukturen framträder fyra olika typidentiteter; ”oerfaren identitetsbrytare”, 
”oerfaren identitetsbekräftare”, ”erfaren identitetsbevarare” samt ”erfaren 
identitetsutmanare”. För var och en av dessa typidentiteter beskrivs och analyseras 
varje typidentitets särskiljande drag och unika karaktäristika. I fyrfältsmatrisen visas 
också en identitetsresa som konsumenter kan göra när de väljer att utveckla sin 
sociala identitet och därför rör sig mellan (eller väljer att stanna kvar i) olika 
typidentiteter.  
 
Nyckelord: Konsumtionsbeteende, sociala identiteter, subkultur, upplevelserum, 
konsumtionsföremål 
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1 Inledning 

// S. och jag går bort till the Village Gondola. Runt omkring oss på torget utanför liften står 
horder av cyklister. Äldre män med begynnande magar, medelålders kvinnor med seniga, 
vältränade kroppar, barn som ser ut som utomjordingar med sina överdimensionerade, 
hjälmklädda huvuden, coola killar och tjejer med de senaste cyklarna. Själv smälter jag in ganska 
bra i min svart-gråa klädsel och skyddsutrustning från SixSixOne. Jag har på mig mina nya 
skate-skor från Globe. Jag ser ut och känner mig som en cyklist. Jag har valt att bära min Åre 
BikePark-cykeltröja. Det finns förväntan i luften. Till tonerna av Beethovens ”Pianokonsert nr 
5” (vilket känns udda men ändå på något sätt helt rätt denna vackra morgon) gör sig folk redo 
för att cykla. De pratar om var de ska cykla idag, hur lederna var igår, de jämför blåmärken och 
skrapsår och blir beundrade för den nya cykeln. Där är Cedric Gracia, viskar någon och pekar 
ut en mörk kille med orange och svarta goggles och en matchande orange-svart cykeltröja med 
sponsorvarumärkena tryckta på bröstet och utmed armarna. Det märks att världens största 
cykelevent för friåknings- och downhillcykling är i byn. Under Crankworx vimlar det av 
cykelkändisar.  
 
S. vinkar till lifttjejen och säger att vi ska upp till toppen. Från toppen av Whistler Mountain får 
man bara cykla tillsammans med guide. Delar av turen i liften upp sitter jag stum av utsikten. 
Vilket helt otroligt vacker natur! Det finns inte ett moln på himlen och bergen är så vackra att 
ögonen tåras. Det är så mycket färger. S. pekar ut Green Lake som verkligen är helt grön på 
grund av att vattnet kommer direkt från glaciären. Bredvid ligger Alta Lake som är blå. Det ser 
overkligt ut med två sjöar bredvid varandra som har helt olika färg. [..] Vi når toppen, 2160 
meter över havet, och innan vi cyklar iväg testar S. mig lite. Jag får åka utför en brant slänt med 
lite sten i. Min hyrcykel, en heldämpad Kona Freight Train, känns stor och klumpig under mig. 
Jag känner att jag inte riktigt kommer överens med cykeln, vilket får mig att tvivla på min 
förmåga. Jag består tydligen i alla fall testet med den branta slänten för S. säger att det finns två 
alternativ ner. Vi ska ta den svårare av dessa, ”Route 86”, och det kommer att bli ”awesome”. 
”Det kommer att bli brant på ett par ställen” berättar han vidare. Jag svettas redan och tänker: 
Kommer jag att klara detta? 
 
Vi ger oss iväg. Vägen är full med rullgrus och väldigt dammig. Kurvorna är branta och jag 
cyklar på i en takt där jag känner mig säker. Tänker hela tiden på hur jag jobbar med 
bromsarna. Man vill verkligen inte ha överhettade bromsar här. Efter att par kurvor stannar S. 
och jag tittar upp. Jag har varit så koncentrerad på cyklingen att jag inte sett något av 
omgivningarna. De ord jag har känns torftiga för att beskriva det jag ser. S. ler och ser stolt ut. 
Vi är helt ensamma och omgivna av mäktiga berg. Det är helt tyst. Bergen går i gråblåa nyanser 
och toppas av vit snö och glaciärer. Himlen är knallblå och solen lyser intensivt. Det är inte lika 
hett här uppe som nere i cykelparken och luften går bättre att andas. Det luktar damm och svettig 
hud med solskyddsfaktor. Nedanför leden stupar det brant utför. Slänterna går i alla tänkbara 
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gröna nyanser, mer mot grått där det är torrare och limegrönt där det är som mest frodigt. Nere i 
dalen ligger ytterligare en turkosfärgad sjö. Nästan motvilligt tar jag upp cykeln och trampar 
vidare. [..] 
 
Allt för snart är vi nere i övre delen av cykelparken. Innan vi tar in på leden ”No Joke” får jag 
lite coaching av S. Han berättar hur man innan hopp ska ”pre-loada” cykeln. Jag förstår vad 
han menar, men inser att detta är något jag helt klart behöver träna mer på. Vi ger oss av nerför 
”No Joke” och när vi passerar skylten med den svarta diamanten hinner jag knappast tänka på 
att detta är en svart led i Whistler (!!) Jag cyklar på med bra känsla i kroppen och stort 
självförtroende. Jag kommer bättre och bättre överens med cykeln. Det känns som att jag äntligen 
börjar jobba med cykeln istället för mot den. Vi stannar vid några brantare passager och S. 
påminner om hur jag ska hålla kroppen och låta cykeln göra en del av jobbet. Leden brantar på 
och blir stökigare med massor av rötter och stenar. Åker (konstigt nog) bara rakt på utan att ens 
kolla hur brant det är. Litar på cykeln och min egen förmåga. Så kommer första kraschen.  
 
Blir förvånad (som vanligt) när jag ligger där och spottar grus. Smaken av jord blandas med den 
järnaktiga smaken av blod. Har tydligen bitit mig i tungan. Hör att det skramlar bakom mig 
och att någon gnisslande tvärbromsar. Tar mig upp och drar cykeln åt sidan för att cyklisten 
bakom mig ska komma förbi. Men istället för att fortsätta stannar han och frågar hur det gick. 
Det visar sig att med mig är det bara bra, förutom några skrubbsår, men att min bakväxel har 
fått sig en smäll och sticker in i ekrarna. Med några säkra tag böjer han till den och jag tackar 
för hjälpen. Cyklar vidare ner till S. som står och väntar oroligt lite längre ner. Han undrar vad 
som hänt. Jag berättar och han kollar igenom cykeln. Vi cyklar vidare och efter ett tag kommer vi 
ut till ”Smoke & Mirrors” som visar sig vara en north shore-led [brädlappsbana byggd en bit 
ovanför marken]. Jag har aldrig cyklat north shore förut och blir plötsligt rädd för att falla ner.  
 
Även om själva bräddlappsbanan är bred så är själva känslan att cykla ovanför marken lite 
skrämmande. Stannar och andas några gånger innan jag cyklar ut på north shore-sektionen. Ser 
S. susa iväg. Hänger på och riktar fokus framåt och inte på alla armar i gips som jag har sett 
runt Skiers Plaza. Väl nere känner jag adrenalinet rusa genom kroppen. Det känns helt 
underbart!!! Vet att det inte är någon ”stor” bedrift, men det är något jag aldrig cyklat förut. S. 
ser mitt rushleende och vi ler ikapp. Vi kliver upp på cyklarna och kör vidare. Helt plötsligt blir 
det brantare klippartier och jag känner att när jag börjar bromsa så glider bakhjulet i sidled i 
dammet. Det är bara att släppa på och försöka undgå att köra in i träden. Jag klarar passagen 
och jag hör S. ropa: ”Excellent, Helena!”. Vi cyklar vidare ner genom cykelparken och väl nere 
vid Skiers Plaza har det gått nästan tre timmar sedan vi tog liften upp. Trots att jag är trött i 
huvudet av koncentration och fokus, skrubbsåren svider och magen skriker av hunger kommer jag 
på mig själv att inte kunna sluta le. Om det är någonstans jag kommer att ha träningsverk i 
imorgon så är det i ansiktet av detta stora leende som finns kvar i ansiktet ända tills jag somnar 
den kvällen. // (fältdagbok, 2005-08-06) 
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1.1  Prob lembakgrund o ch  sy f t e  
Liftburen cykling1 (och även cross country2) har erbjudits i mer än tio år på flera 
turistdestinationer i USA och Kanada, men inte förrän för ett par år sedan började 
utvecklingssiffrorna peka i höjden. De senaste somrarna har flera destinationer i 
USA och Kanada haft 200%-iga ökningar när det gäller antalet åk i liften på 
sommaren. Den ort som särskilt lyfts fram som föregångare är Whistler i Kanada. 
Idag har Whistler fler gäster på sommaren än på vintern och en av anledningarna är 
utvecklingen av den liftburna cyklingen. Whistler Bike Park3 öppnade 1999 och 
hade då 10 000 cykelbesökare. 2003 noterades 80 000 besökare. Om antalet 
besökare fortsätter stiga i samma takt som man har prognostiserat, nämligen 250 
000 besökare år 2008, kommer antalet cyklister att överskrida antalet skid- och 
snowboardåkande besökare motsvarande år. (McSkimming, 2004) I Sverige börjar 
fler och fler destinationer få upp ögonen för att cykling skulle kunna bli sommarens 
motsvarighet till skid- och snowboardåkning. Till exempel började Åre utveckla 
specifika leder för cykling på Åreskutan för drygt två år sedan och har antalet 
cykelgäster ökat varje år. Våren 2006 invigdes Åre Bike Park4 officiellt.  
 
Vad är då anledningen till denna explosionsartade utveckling i konsumtion av 
cykelupplevelser? Svaret är utveckling av friåknings- och downhillcykling. De 
fysiska upplevelserna i friåknings- och downhillcykling handlar om upplevelser 
knutna till en cykelpark (ungefär som en snowboardpark på vintern) där man åker 
lift upp och via olika leder med hopp, velodromkurvor, drops, etc. cyklar ner. De 
fysiska upplevelserna förefaller emellertid bara vara en av anledningarna till att 
människor köper cykelupplevelser. Det verkar som att de sociala aspekterna av 
friåknings- och downhillcyklingen är minst lika viktiga. I friåknings- och 
downhillcykling tycks konsumenterna ha hittat ett socialt och kulturellt 
sammanhang (det vissa kallar subkultur) som de känner en stark tillhörighet till och 
som de identifierar sig så starkt med att det har blivit en del av dem själva. De har 
hittat sätt att skapa och uttrycka vem de är gentemot sin omgivning (det som i vissa 
sammanhang kallas sociala identiteter). Olika uttryck för den sociala identiteten är 
att konsumenterna pratar på vissa sätt, ser ut på ett visst sätt, gör speciella 

                                         
1 I texten används begreppet liftburen cykling som ett samlingsnamn för alla typer av cykling där cyklisten 
tar liften upp och cyklar ner. För att beteckna den subkultur som har vuxit fram runt den liftburna 
cyklingen använder jag begreppet ”subkulturen friåknings- och downhillcykling” (se ytterligare diskussion 
om subkulturbegreppet i kapitel 2 och kapitel 3). Inom denna subkultur finns olika grupperingar som på 
en glidande skala identifierar sig antingen mer med friåkningscykling (som på engelska kallas freeride) eller 
downhillcykling (relationen mellan dessa begrepp diskuteras i kapitel 5). När jag relaterar till individer ur 
någon av dessa grupperingar kallar jag dem friåkningscyklister respektive downhillcyklister. 
2 Cross country är cykling i skog och mark enbart med hjälp av muskelkraft, alltså ej liftburen cykling. 
3 Whistler Bike Park (hämtad 2006-10-27) < http://www.whistlerbike.com/index.htm> 
4 Åre Bike Park (hämtad 2006-10-27) < http://www.arebikepark.com/parser.php?did=1337:1> 
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aktiviteter på speciella ställen tillsammans med likasinnade samt att de konsumerar 
varor, tjänster och upplevelser från specifika varumärken.  
 
Identitetsskapande och -uttryckande är en process där individen reflekterar över 
vem han eller hon är eller vill vara. (Lindgren och Wåhlin, 1998; Tilley, 2006) I 
denna process har konsumtion fått en allt större roll och fyller inte enbart basala, 
materiella funktioner. Konsumtion innehar också symboliska, sociala och kulturella 
värden vilka används som byggmaterial när individer skapar och uttrycker 
identiteter (Levy, 1959; Solomon, 1983; Belk, 1988; Elliot and Wattanasuwan, 1998; 
Hogg och Michell, 1996; Maffesoli, 1996). I konstruktionen och uttryckandet av 
identiteter fungerar också olika subkulturer som en grund att bygga olika sociala 
identiteter utifrån (Goulding et al, 2002; Wheaton och Beal, 2003; Bäckström, 
2005). Goulding et al (2002) menar att dagens subkulturella grupperingar i ökad 
grad har blivit ett forum för att utveckla sin kreativitet och uttrycka sin identitet.  
 
Men vad är det som mer specifikt händer när konsumenter använder ett 
subkulturellt sammanhang för att konstruera och uttrycka sina identiteter? Hur sker 
själva konstruktionen av identiteterna och hur uttrycks de? Vad betyder kontakten 
och kommunikationen med andra konsumenter? Hur kommer det sig att 
människor verkar relatera så starkt till olika konsumtionsföremål5? Och vilken 
betydelse har platsen (det vissa kallar upplevelserummet)? 
 
För att hitta svaren på dessa frågor kan jag vända mig till ett antal olika 
forskningsområden, men problemet är att inget av dessa områden ensamt ger något 
fullständigt svar. En genomgång av olika teoretiska perspektiv visar att teorier som 
bidrar med insikter om hur sociala identiteter skapas visserligen ger en fördjupad 
kunskap om relationen mellan den enskilda konsumenten och andra konsumenter i 
konstruktionen och uttryckandet av sociala identiteter. Detta räcker emellertid inte 
till för att även förklara den interaktion som upplevelserum och 
konsumtionsföremål har med konsumenter och vise versa när han eller hon skapar 
och uttrycker sociala identiteter. Det som fattas i forskning om hur konsumenter 
konstruerar och uttrycker sociala identiteter är en bredare forskningsstudie som tar 
hänsyn till den enskilda konsumenten, andra konsumenter (subkulturen) men också 
upplevelserummen och konsumtionsföremålen. De reflektioner som har lett fram 
till detta ställningstagande behöver utvecklas närmare, vilket görs i nästkommande 
stycken. 
 

                                         
5 I begreppet konsumtionsföremål inräknas i denna studie, där inget annat anges, även upplevelser och 
tjänster. 



 5 

Forskning kring identitet, och speciellt konsumenters identiteter, finns inom många 
olika forskningsområden (Sirgy, 1982). Eftersom huvudfokus i denna studie ligger 
på konsumenters interaktion med sin sociala, kulturella och fysiska omgivning (och 
inte på hur mer introverta, psykologiska processer formar identiteten) har studiens 
teoretiska referensram när det gäller konsumtionsbeteende och identitet tagit sin 
utgångspunkt i den sociala identitetsteorin (Turner, 1982; Tajfel, 1982). Den sociala 
identitetsteorin bygger på den symboliska interaktionismen och mer specifikt 
Goffman (1959; 1961) som var en av de första att använda begreppet social 
identitet. Tajfel (1981, s 255) definierar social identitet som ”that part of the 
individual’s self-concept which derives from knowledge of his membership of a social group (or 
groups) together with the value and emotional significance attached to that membership”. Reed 
(2004) hävdar att den sociala identitetsteorin är relevant och användbar för 
konsumentforskning eftersom forskningen visar att konsumenters sociala 
identiteter påverkar konsumenters bedömningar, föreställningar och beteenden. 
Reeds egen forskning (2004) visar att omdömen och konsumtionsval som baseras 
på konsumenters sociala identitet är mycket motståndskraftiga trots att man i 
forskningsstudierna genomfört olika åtgärder för att neutralisera den sociala 
identitetens effekt på konsumtionsvalen.  
 
En svaghet i forskningen om konsumenters sociala identiteter (Reed, 2002; Reed, 
2004; LeBoeuf och Shafir, 2003; Bolton och Reed, 2004) är att det saknas någon 
uttalad koppling till forskning om hur konsumenter konstruerar och uttrycker 
sociala identiteter i subkulturer trots att det finns många paralleller. 
Identitetsbegreppet är centralt i många studier om subkultur. Som nämndes ovan 
menar Goulding et al (2002) att dagens subkulturella grupperingar har ökat i 
betydelse när det gäller individers möjlighet att utveckla sin kreativitet och uttrycka 
sin identitet. Green (2001) menar att en subkultur är något man socialiseras in i 
genom att man lär sig dess unika värden, normer och beteenden. Ju djupare man 
socialiseras in i subkulturen och blir en del av den, desto närmare relateras ens 
identitet till subkulturen. (Green, 2001) En annan tongivande forskare som 
påverkat subkulturforskningen är Maffesoli (1996). Han menar att identitet inte 
längre formas utifrån traditionella strukturer (som klass, kön eller religion) utan att 
det är individernas konsumtionsaktiviteter som skapar nya former av grupperingar, 
det han kallar ”tribe”. I dessa nya grupperingar kan identiteten vara pluralistisk, 
flytande och på ”deltid” istället för att vara fast, stöpt i en viss form och på 
”heltid”. (Maffesoli, 1996) Ambitionen med detta arbete är att slå en brygga mellan 
forskning om konsumenters sociala identiteter och forskning om hur subkulturella 
identiteter uppstår i olika konsumtionssammanhang.  
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En annan svaghet i forskningen om konsumenters sociala identiteter, (Reed, 2002; 
2004; LeBoeuf och Shafir, 2003; Bolton och Reed, 2004) är att den inte riktar fokus 
på den aktiva roll som upplevelserummen och konsumtionsföremålen kan ha i 
konsumenternas identitetskonstruktion. Därför är ambitionen i denna studie att 
betrakta upplevelserum och konsumtionsföremål som aktiva agenter i processen 
där sociala identiteter konstrueras och uttrycks. I skapandet, användandet, 
utbytandet och konsumtionen av föremål och upplevelserum kan föremålen och 
upplevelserummen spegla, förmedla eller skapa upplevelsesammanhang, där 
konsumenterna upptäcker nya sidor hos sig själva som de tidigare varit omedvetna 
om. Detta ligger i linje med Tilley (2006) som menar att föremål och platser bör 
betraktas både som subjekt och objekt i individers identitetskonstruktion eftersom 
de både har fysiska och ideologiska effekter på människor. Han menar att en analys 
av vilken påverkan föremål och platser har på hur människor tänker och handlar 
kan bidra till en djupare förståelse för hur människor skapar och uttrycker 
identiteter. 
 
När det gäller begreppet upplevelserum är en svårighet att hitta ett lämpligt svenskt 
begrepp (för diskussion om detta se Mossberg, 2001). På engelska används place, 
space, landscape, servicescape, scene etc. Mossberg föreslår begreppet 
upplevelserum, vilket är det begrepp som jag har valt att användaß i denna studie. 
Mossberg (2001) använder begreppet relativt brett och tolkar in både psykologiska, 
sociala och fysiska aspekter i det. Stedman (2002) anser att identitet är en 
grundläggande komponent i begreppet plats. Han menar att genom en nära 
interaktion med en plats börjar människor definiera sig själva i termer av den 
platsen. I vissa fall går det så långt att de inte längre kan uttrycka vem de är utan att 
självklart räkna in omgivningen. Ett forskningsområde som bidrar till kunskap om 
kopplingen mellan plats och identitet är turismforskningen. ”Place” och ”space” är 
grundläggande begrepp i turismforskning. Trots detta är det få studier som har 
studerat hur identitet skapas och uttrycks utifrån ett platsperspektiv. Palmer (2005) 
och konstaterar att trots att relationen mellan turism och identitet ofta diskuteras i 
litteraturen är det mycket få studier som fokuserar på de sätt som människor 
konstruerar och uttrycker sina identiteter genom att vistas på signifikanta platser 
och interagera med landskap, föremål, byggnader och monument. Med få undantag 
bygger turismforskningsstudierna om relationen plats-människa på kvantitativa 
mätningar av styrkan i relationen. Detta bekräftar behovet av forskningsstudier som 
i likhet med min, lägger större vikt vid upplevelserummens betydelse för 
konsumenters konstruktion och uttryckande av sociala identiteter och som mer 
kvalitativt försöker förstå vad som händer när konsumenter skapar och uttrycker 
sociala identiteter i samspel med olika upplevelserum. 
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När det gäller forskning om konsumenters interaktion med konsumtionsföremål 
och vice versa har forskningen koncentrerats på två olika nivåer. Den ena nivån är 
den individuella där forskningen till exempel visar att föremålen kan bli en 
förlängning av konsumenten (Belk, 1988). Den andra nivån är gruppnivån, där 
forskare har analyserat konsumtionsföremålens betydelse för att särskilja sig som 
enskild konsument i gruppen (Horton, 1984; Slater, 1997) eller 
konsumtionsföremålens förmåga att integrera konsumenter i olika former av 
grupper, till exempel brand communities (Muniz och O’Guinn, 2001) eller 
konsumtionssubkulturer (Schouten och McAlexander, 1995). Relativt få studier har 
haft ambitionen att kombinera de båda nivåerna och analysera både 
konsumtionsföremålens differentierande och integrerande funktioner. Cooper et al 
(2005) utgör ett intressant undantag. De presenterar en modell som har ambitionen 
att förklara konsumtion både som ett uttryck för den personliga identiteten 
(individualistic consumption) och konsumtion som ett system av meningar vilket 
länkar ihop konsumenter till sociala stammar (neo-tribal consumtion). En svaghet 
med denna studie är dock att även Cooper et al (2005) passiviserar 
konsumtionsföremålens roll och ser dem mer som objekt än som aktiva subjekt i 
konsumenters identitetsskapande och -uttryckande. 
 
Utifrån ovanstående diskussion om tidigare forsknings styrkor och svagheter 
avslutas studiens inledande kapitel med att presentera studiens syfte. Studiens syfte 
är: 
 
Att utveckla kunskap om och förståelse för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala 
identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. 
 
Tidigare forskning kring konsumtionsbeteende och sociala identiteter har i de flesta 
fall fokuserat på antingen den enskilda konsumenten, gruppen (subkulturen), 
upplevelserummen eller konsumtionsföremålen eller i bästa fall kombinerat två av 
dimensionerna. Föreliggande studies bidrag är att genom att använda 
förklaringsgrunder från flera olika forskningsområden (till exempel forskning om 
sociala identiteter, subkultur, turism och konsumtion) utveckla kunskap om och 
förståelse för hur konsumenter konstruerar och uttrycker sociala identiteter i 
samspel med subkulturen, upplevelserummen och konsumtionsföremålen. 
Ytterligare ett bidrag är att mer tydligt lyfta fram upplevelserummens och 
konsumtionsföremålens aktiva roll i skapandet och uttryckandet av sociala 
identiteter och inte bara tilldela konsumenten eller subkulturen aktiva roller. 
 
Den praktiska nyttan av föreliggande studie är att praktiker på företags- och 
destinationsnivå kan få en ökad förståelse för hur konsumenter köper upplevelser, 
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varor och tjänster och hur dessa är nära kopplade till konsumenternas sociala 
identiteter. I utveckling, paketering och marknadsföring av befintliga och nya 
upplevelser, varor, platser och tjänster (speciellt de som är riktade mot 
sportsubkulturer) kan praktikerna använda insikterna i denna studie om hur 
konsumenter använder sitt sociala sammanhang (subkulturen), upplevelser, varor, 
tjänster och platser som byggstenar för att konstruera och uttrycka sociala 
identiteter. McCracken (2006) uttrycker det på följande sätt: ”If a product is successfully 
tied to an idea, branding persuades people - consciously or not - to consume the idea by consuming 
the product. [..] A potent brand becomes a form of identity in shorthand. If brands are ideas, then 
branding is a process of meaning manufacture and management. That's our job. How to get 
meanings into brands, so that people might extract this meaning for purposes of identity 
construction.”6 Frågan som praktiker bör ställa sig efter att ha läst denna studie är: 
Vilka är kärnvärdena i våra varor, tjänster, upplevelser eller destinationer och på 
vilket sätt kan vi underlätta för vår(a) huvudmålgrupp(er) att symboliskt använda 
dessa i processen att skapa och uttrycka sociala identiteter?  

1.2  Dispos i t ion 
Efter detta inledande kapitel påbörjas i kapitel 2 en metoddiskussion som fortsätter 
i kapitel 4. Kapitel 2 behandlar frågor om grundläggande föreställningar om vad 
verkligheten, människan och kunskap är, vilket tillsammans med en beskrivning av 
mina tidigare erfarenheter och utbildningar, sammanfattas i studiens 
forskningsstrategi. I kapitel 4 fortsätter metoddiskussionen med att beskriva och 
problematisera val av datainsamlingsmetoder, urval samt tolknings- och 
analysprocedurer. Mellan kapitel 2 och 4 ligger ett teorikapitel (kapitel 3) som 
beskriver olika perspektiv på konsumtion och identitet och där jag i slutet av 
kapitlet sammanfattar det teoretiska perspektiv som ligger till grund för arbetet med 
intervjuer och observationer. 
 
Den läsare som är mer praktiskt intresserad kan efter att ha läst kapitel 1 hoppa 
över kapitel 2 till 4 och börja läsa direkt vid kapitel 5. Kapitel 5 beskriver de bilder 
och berättelser av friåknings- och downhillcyklingen som studiens analys bygger på. 
Från denna beskrivning av friåknings- och downhillcykling utvecklas i kapitel 6 och 
7 kunskap om och förståelse för hur samspelet mellan konsumenter, subkultur, 
upplevelserum och konsumtionsföremål skapar en dynamisk process där sociala 
identiteter konstrueras och uttrycks. I kapitel 8 finns en sammanfattning av den 
genererade teorin samt studiens slutsatser. Kapitel 8 innehåller även en diskussion 

                                         
6 McCracken, G. (2006-07-31) This blog sits at the intersection of anthropology and economics ”The 
Brand, an Anthropological Defenition” (hämtad 2006-10-27) 
<http://www.cultureby.com/trilogy/2006/07/the_brand_an_an.html> 
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om studiens teoretiska och praktiska relevans samt om relevanta sanningskriterier 
för denna studie. Här behandlas också potentiella utvecklingsmöjligheter av studien 
samt frågor för fortsatt forskning.  
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2 Grundläggande vetenskapsteoretiska 
föreställningar och forskningsstrategi 

Avsikten med att reflektera kring de grundläggande vetenskapsteoretiska 
föreställningar som påverkar denna studie är att skapa trovärdighet för studiens 
resultat. Reflektion kring grundläggande föreställningar och vetenskapsteori 
innebär, enligt Alvesson och Sköldberg (1994), att man medvetandegör sig om sitt 
eget perspektiv och självkritiskt belyser sig själv som forskare. Nedan behandlas 
därför följande frågor: Hur ser jag på verkligheten och människan? Vad är kunskap 
och hur kan jag utveckla kunskap om världen? Vilka är mina allmänna 
förföreställningar som påverkar studien? Utifrån svaren på dessa frågor formar jag 
studiens forskningsstrategi. Forskningsstrategin beskriver relationen mellan empiri 
och teori, studiens teorigenererande ansats samt synen på vilken typ av resultat som 
studien kan komma att generera. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vilken 
metodsyn jag har samt vilka typer av metoder för insamling av information och 
analys som är för denna studie. Studiens praktiska genomförande, det vill säga 
urval, metodval för datainsamling samt analys kommer att diskuteras i kapitel 4 
Fält, material och analys. 

2.1  Syn på världen och  människan 

Detta stycke inleds med en diskussion om hur jag ser på verkligheten och 
människan. Tror jag att det finns en värld som existerar utanför och oberoende av 
oss eller är världen något som konstrueras i vårt medvetande? Är världen enbart en 
social och kulturell konstruktion? Vilken roll har människan i verkligheten? Ser jag 
människan som aktiv, kreativ och fri att skapa sig själv och sin omvärld eller är hon 
”fånge” i strukturerna?  
 
Utgångspunkten i denna studie är tanken om att vi lever i en socialt och kulturellt 
konstruerad verklighet och att denna verklighet är befolkad med aktiva, tänkande 
och ömsesidigt tolkande individer. Verkligheten är föränderlig och konstrueras 
ständigt genom interaktion mellan individer och grupper av individer i samhället. 
Denna syn på verkligheten och människan ligger nära Berger och Luckmanns 
(1966) socialkonstruktionism. En huvudtes hos Berger och Luckmann (1966) är att 
människan ständigt konstruerar, bekräftar och modifierar verkligheten i interaktion 
med andra. Verkligheten presenterar sig inte färdigt observerbar som sådan, utan 
konstrueras i en ständig dialektisk rörelse mellan människan och hennes sociala 
värld. Genom språket både uppfattar och producerar människor verkligheten, 
vilket främst sker i möten mellan människor ansikte mot ansikte. Då människor i 
samtal med varandra konstruerar verkligheten innebär det att samtalsdeltagarna 
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bygger upp kontexten och ger villkoren för den fortsatta interaktionen och för de 
möjligheter till handling som därigenom genereras. (Berger och Luckmann, 1966) 
 
Språkets roll är central för att överbrygga olika sociala verkligheter och skapa en 
sammanhängande helhet. Språket kan tydliggöra andra människors perspektiv även 
i situationer som ligger bakåt eller framåt i tiden. (Berger och Luckmann, 1966) Min 
syn på språket är att det både är ett kommunikationsmedel och en grund för 
meningsskapande. Språket är det medium i vilket vi lever tillsammans med andra 
människor och med hjälp av vilket vi skapar vår sociala tillvaro. Jag anser att 
språket och hur vi använder det kan ses som uttryck för och bärare av värderingar 
och grundläggande antaganden. Varje försök att förstå eller förklara världen utgår 
från de begrepp vi skapar om den. 
  
En studie som främst fokuserar på individer som aktivt konstruerar sin verklighet 
kan kritiseras för att underbetona vikten av övergripande strukturer och historiska 
faktorer, till exempel ekonomiska krafter, politisk makt eller klass. Jag är medveten 
om att jag inte kan bortse från sociala och kulturella strukturers (det vill säga 
mönster av viss varaktighet och beständighet) påverkan på individerna, men i 
denna studie väljer jag att betona individerna som handlande agenter framför 
strukturerna. Danermark et al (2003) menar att i många fall väljer forskaren att anta 
en analytisk inriktning som antingen betonar strukturerna (faktaparadigm) eller 
människan som handlande agent (handlingsparadigm). Inom faktaparadigmet har 
objektiva sociala strukturer förtur framför individen. Inom handlingsparadigmet 
betraktas sådana strukturer som ett avsiktligt eller icke avsiktligt resultat av 
mänskliga händelser. Resultatet blir emellertid att faktaparadigmet har svårt att 
förklara variationer i människors värderingar och handlingar samtidigt som 
handlingsparadigmet har problem med att förklara den stabilitet som många sociala 
mönster ofta uppvisar. (Danermark et al, 2003)  
 
Det finns därför en del ansatser, till exempel Giddens (1984) och Archer (1995) 
som försöker förena de olika paradigmen. Giddens (1984) menar att det är genom 
det mänskliga handlandet som strukturer skapas, omskapas och upprätthålls och att 
strukturen på samma gång begränsar och ger möjligheter för handlande. I 
diskussionen om huruvida människan är en handlande agent eller passiv fånge i 
strukturerna ansluter jag mig till Giddens (1984). Han menar att människan både 
aktivt skapar och tolkar sina och andras sociala strukturer av meningar och 
föreställningar av verkligheten men att också de sociala strukturerna styr 
människors beteenden till mönster och strukturer av beteenden. Detta synsätt får 
konsekvensen att jag till exempel betraktar sociala normer inom subkulturen 
friåknings- och downhillcykling som socialt och kulturellt skapade av individerna, 



 12 

men att normerna genom sin relativt beständiga och varaktiga karaktär utgör 
strukturer som också styr individernas tankar och beteenden. I detta 
ställningstagande lutar jag mig också mot Goffman (1983) som överbrygger klyftan 
mellan individen och strukturerna genom att framställa förhållandet dem emellan 
som ett spänningsfält, som får sin kraft både i individens motstånd mot 
strukturerna och strukturernas reglerande kraft. Vid den ena polen i spänningsfältet 
finns individens totala anslutning till en social enhet (anpassning till strukturen) och 
samtidigt frånvaron av personlig identitet. Vid den andra polen finns den känsla av 
personlig identitet som uppstår i motståndet mot den sociala enhetens tryck. I den 
sociala verkligheten finns exempel längs hela den glidande skalan mellan polerna. 
(Goffman, 1983) 
 
Den sociala verklighet som studeras i denna studie är subkulturen friåknings- och 
downhillcykling och därför är en diskussion om hur jag ser på begreppen kultur 
och subkultur relevant. I samklang med diskussionen ovan väljer jag att betrakta 
kultur och subkultur utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. Termen kultur har 
dock en mängd betydelser. En definition är ”de normer, värden, erfarenheter, 
färdigheter och vävar av innebörder som människan spinner för att ge mening och 
begriplighet åt verkligheten” (Öhlander, 1999:11). Likaså definieras termen 
subkultur olika beroende på sammanhang. Den definition som används i denna 
studie är att subkulturer är instabila, föränderliga, skiftande, sociala och kulturella 
grupperingar med suddiga gränser som ofta har karaktäristiska 
konsumtionsaktiviteter, lojaliteter till specifika varumärken, en speciell känsla 
och/eller ett sinnestillstånd som minsta gemensamma nämnare. Termen subkultur 
och andra näraliggande begrepp kommer att diskuteras mer ingående i kapitel 3 
Konsumtionsbeteende och sociala identiteter. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att min syn på kultur och subkultur är att dessa inte 
är något väl sammanhängande eller lättavgränsat samt att innebörden i 
(sub)kulturbegreppet är något som aktivt skapas av individerna och som är i ständig 
förändring. Vissa förändringar sker emellertid relativt långsamt vilket ger kulturella 
mönster av viss varaktighet och beständighet. Jag ser det som att olika människor 
har olika verklighetsbilder och innebördsstrukturer men att dessa kan vara mer eller 
mindre överlappande. De delar som är överlappande utgör gemensamma delar av 
verkligheten för en grupp av människor, till exempel en subkultur. Vissa av dessa 
gemensamma innebördsstrukturer kan vara mycket fasta och delas av så gott som 
alla människor (till exempel att man inte ska döda någon) medan andra är mycket 
mer föränderliga och delas av en liten grupp (till exempel hur ett varumärke tolkas 
inom subkulturen friåknings- och downhillcykling). Synen på kultur som något 
föränderligt och något som inte kan tas för givet att den delas av en given grupp 
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människor riktar fokus bort från det antaget kollektiva (som till exempel många 
etnologer traditionellt har gjort, se diskussion i Öhlander, 1999:11, om skillnaden 
mellan kulturer och identiteter) till det mer löst, sammanhängande individuella. I 
denna studie ligger mitt fokus i första hand inte på kollektiva ”kulturer” utan 
individuella sociala ”identiteter”. 

2.2  Vad är kunskap o ch  hur kan vi  t i l l ägna oss  den? 

Utifrån tanken om en socialt och kulturellt konstruerad verklighet är min 
utgångspunkt att kunskap handlar om att tolka och begreppsliggöra de betydelser 
människor lägger i sina sociala konstruktioner av verkligheten och hur dessa 
tolkningar ömsesidigt och ständigt påverkar varandra. Kunskapandet går ut på att 
skapa en förståelse för de verklighetsbilder med hjälp av vilka människorna 
orienterar sig och därigenom också skapa en förståelse för människors handlingar i 
den sociala världen. När jag förstår hur de olika verklighetsbilderna utvecklas och 
förändras kan jag också förstå varför sociala fenomen förändras och på vilket sätt 
det sker. Denna studie bygger sålunda på en tolkande kunskapssyn. Ambitionen är 
att, genom både mina egna och andra människors tolkningar av verkligheten, tolka 
och förstå det sociala och kulturella sammanhang där konsumenter i samspel med 
subkultur, konsumtionsföremål och upplevelserum skapar och uttrycker sociala 
identiteter.  
 
Ett annat grundantagande som påverkar min syn på vad kunskap är och hur jag kan 
nå kunskap är en övertygelse om att ”studera” människor i deras naturliga miljö 
och studera händelser på plats när de sker. Många människor har svårt att beskriva 
vad de tänker och hur de gör om de inte har tillgång till de sociala, kulturella och 
materiella delar som utgör deras värld i vanliga fall. Detta grundantagande har 
inspirerats av etnologi, det vill säga vetenskapen om människors materiella, sociala 
och andliga kultur. I studiens intervjuer och observationer finns en strävan efter att 
få tillgång till det som brukar kallas ”the native’s point of view” inom etnologin för 
att på så sätt förstå den sociala, kulturella och symboliska värld som informanterna 
(och jag själv) är en del av. Självupplevda erfarenheter ges stor vikt i denna studie. 
Anledningen är en övertygelse om att för att förstå fenomen som det finns relativt 
lite kunskap om behöver jag egna erfarenheter av fenomenet. Att förlita sig enbart 
på andras upplevelser räcker inte. Det praktiska tillvägagångssättet i intervjuer och 
observationer har tydligt inspirerats av etnografiska metoder, vilket beskrivs i 
kapitel 4 Fält, material och analys. I kapitel 4 beskrivs också de svårigheter och 
positiva erfarenheter som arbetet har fört med sig. 
 
Verklighets- och kunskapssynen påverkar synen på relationerna mellan forskaren 
och de individer som är delaktiga i studien. Jag anser att vi alla är delar i ett 
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komplicerat nät av innebördsmässiga relationer, till exempel mina egna 
förföreställningar och informanternas ”teorier” om sina verkligheter. Enligt min 
mening kan en forskare aldrig vara objektiv i den meningen att han eller hon kan 
isolera sig från de beforskade i ett slags utanförskap. Forskaren liksom 
informanterna har en central roll i hur intervjuer och observationer konstrueras och 
hur kunskap uppstår. När det gäller min egen subjektiva roll i kunskapandet är det 
viktigt att reflektera över vilka av mina egna sociala konstruktioner som är 
tongivande i studiens olika steg. Vilka sociala konstruktioner går jag in i studien 
med och vilka formar jag under studiens gång? En del av de sociala 
konstruktionerna är jag medveten om och försöker på ett så tydligt och öppet sätt 
som möjligt redogöra för i detta kapitel, andra är jag med största sannolikhet 
omedveten om.  
 
När det gäller informanternas kunskapande roll betraktar jag dem som 
”medforskare” och aktiva medskapare av den kunskap som studiens analys bygger 
på. Med detta menas att jag medvetet strävar efter ett så aktivt deltagande från alla 
inblandade parter som möjligt. Detta ställningstagande är också ett försök att jämna 
ut ”maktobalansen” mellan mig som forskare och de informanter som är 
medskapare i studien. Att i denna studie välja metoder för materialinsamling där 
informanterna ges större makt att själva definiera sin sociala verklighet jämnar i viss 
mån ut maktobalansen. Att däremot helt utjämna denna obalans är mycket 
svårgörligt eftersom de parter som möts i en forskningsprocess inte har samma 
utgångspunkter, förutsättningar, intressen eller språkbruk. (Acker et al, 1983) 
Ställningstagandet att betrakta informanterna som aktiva ”medforskare” och 
ambitionen att jämna ut maktobalansen får konsekvenser för valet av metoder för 
insamling av empiriskt material, vilket redogörs för i kapitel 4 Fält, material och 
analys. 

2.3  Allmänna för föres täl ln ingar  

I detta stycke sker en reflektion över mina allmänna förföreställningar, det vill säga 
de personliga erfarenheter och tidigare utbildningar som präglar mig och därför 
också denna studie. Intresset för att forska om konsumtionsbeteende och identitet i 
relation till liftburen cykling har uppstått både ur ett teoretiskt och ett arbets- och 
nöjesrelaterat intresse för området. Det teoretiska intresset kommer från en 
nyfikenhet på kopplingarna mellan konsumtionsbeteende och identitet som har 
utvecklats via en grundutbildning i företagsekonomi med inriktning mot turism och 
marknadsföring. Under C- och D-uppsatserna grundlades även ett intresse för 
etnografiskt inspirerade studier. Båda uppsatserna var kvalitativt inriktade med 
fokus på metod (grounded theory och diskursanalys).  
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Det arbets- och nöjesrelaterade intresset har utvecklats genom att jag i flera år 
praktiskt har arbetat med destinationsutveckling i allmänhet och 
vinterdestinationers barmarksproblematik i synnerhet (bland annat i Åre). För att 
komma tillrätta med de stora säsongsvariationerna och utveckla barmarksperioden 
har liftburen cykling utkristalliserats som ett område med stora framtida 
utvecklingsmöjligheter för flera turistdestinationer både i Sverige och på andra 
ställen i världen. Efter att i flera år dessutom ha lyssnat på vänners berättelser om 
hur fascinerande, spännande och roligt friåknings- och downhillcykling är tog jag i 
maj 2005 ett beslut om att själv börja cykla.  
 
Utbildning, tidigare erfarenheter och valet att själv börja cykla har självklart 
påverkat problemområde, genomförande och resultat. Genom att medvetet 
reflektera och anta en självkritisk inställning kan förhoppningsvis tidigare 
erfarenheter och de självupplevda lärdomarna av att börja som novis i friåknings- 
och downhillsubkulturen integreras som något positivt och som ger studien djup 
och trovärdighet. Hur jag i det praktiska genomförandet av studien hanterat 
relationen forskare/friåkningscyklist utvecklas ytterligare i kapitel 4 Fält, material 
och analys. Där redogörs också för andra problem som jag har stött på under 
arbetets gång samt den kritik som eventuellt kan riktas mot det insamlade 
materialet. 
 
Efter att ha redogjort för grundläggande föreställningar, vetenskapsteori samt 
allmänna föreställningar ägnas nästa stycke till att beskriva studiens 
forskningsstrategi. 

2.4  Forskningss t ra teg i  
Forskningsstrategin kopplar å ena sidan samman problem, syfte och olika 
förföreställningar och å andra sidan den empiriska verklighet, det vill säga 
konsumenter inom subkulturen friåknings- och downhillcykling, som ska studeras. 
Frågor som ska diskuteras i detta stycke är: Hur ser jag på relationen mellan 
studiens teoretiska referensram (och mina andra förföreställningar) och empirin? 
Vilken strategi ska jag använda mig av för att närma mig den empiriska 
verkligheten? Utifrån den forskningsstrategi jag väljer, vilka resultat är tänkbara? 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för vilken syn på metod jag har och vilken typ 
av metoder för insamling av information och analys som jag anser är srelevanta för 
denna studie.  
 
När det gäller relationen mellan teoretiska och andra förföreställningar och empirin 
är min grundtanke att tidigare forskning som inspirerat denna studie (det vill säga 
kapitel 3) och mina andra förföreställningar kan sammanfattas till ett perspektiv. 
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Detta perspektiv beskrivs i stycke 3.5 Förföreställningar och teoretiska 
utgångspunkter - en sammanfattning. Perspektivet beskriver inte någon à priori-
teori som den empiriska verkligheten ska testas mot, utan snarare den utgångspunkt 
jag har valt att gå in i den empiriska verkligheten utifrån. De begrepp och 
dimensioner som har genererats i studiens analys har delvis formats utifrån 
begreppen och dimensionerna i studiens teorikapitel (kapitel 3). Ambitionen är 
emellertid att utgå från intervjuer och observationer och därur utveckla kunskap 
om och förståelse för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i 
samspel med subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. 
 
Nyttan med att formulera ett perspektiv att närma sig empirin med är att jag i 
genomgången av tidigare forskning öppnar upp för olika möjligheter att definiera 
och problematisera begreppen subkultur, identitet, konsumtionsföremål, 
upplevelserum, etc. Detta ökar min förståelse för vad dessa fenomen kan vara eller 
inte vara innan jag går in i empirin och på så sätt är risken mindre att jag hamnar i 
en naiv induktivism. Svårigheten är att inte låta perspektivet styra alltför mycket av 
mina tolkningar av den empiriska verkligheten. Förföreställningarna och de 
teoretiska perspektiven gör ovillkorligen att mitt fokus riktas mot vissa företeelser i 
intervjuer och observationer. Jag bedömer ändå nyttan större än svårigheten med 
att medvetandegöra och formulera ett perspektiv att utgå från.  
 
Grundantagandet i denna studie, att ta utgångspunkten i intervjuer och 
observationer och därur utveckla en teori, kan relateras till den teorigenererande 
tradition som har utvecklats kring grounded theory (GT)7. Teorigenererande enligt 
GT är att starta i empirin och från denna successivt utveckla teorier som är väl 
grundade i datan. Teorin är grundad och användbar (för inte bara forskaren utan 
även de praktiker som är involverade i den empiri som studeras) om den passar 
datan och utgör ett relevant sätt att begreppsliggöra specifika områden/situationer. 
Teorin ska också vara tät och innehållsrik, vilket den är om teorin förmår att 
integrera variationsrika data från olika situationer. Det är också viktigt att teorin är 
abstrakt, vilket utifrån GT menas att teorin inte är ytligt deskriptiv. Genom att 
integrera variationsrika data på en högre abstraktionsnivå kan teorin fungera och bli 
användbar för att förklara och förstå det som händer i olika sociala sammanhang. 
(Glaser och Strauss, 1967; Glaser, 1978; Johansson Lindfors, 1998; Danermark et 
al, 2003; Goulding, 2005) 
 
Den grundade, täta och abstrakta teorin ska passa till datan och inte tvärtom, vilket 
förutsätter att man inte anpassar sina tolkningar till redan färdiga kategorier. Enligt 
                                         
7 Följande beskrivning av GT bygger, där inget annat anges, på min tolkning av Glaser och Strauss (1967), 
Glaser (1978), Johansson Lindfors (1998), Danermark et al (2003) samt Goulding (2005). 
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GT bör forskaren närma sig empirin på ett relativt öppet och förutsättningslöst 
sätt. (Glaser och Strauss, 1967; Glaser, 1978; Johansson Lindfors, 1998; Danermark 
et al, 2003; Goulding, 2005) Vad det innebär att närma sig empirin relativt öppet 
och förutsättningslöst förefaller emellertid uttolkare av GT-traditionen vara oeniga 
om. Glaser och Strauss (1967) är oprecisa på denna punkt. Å ena sidan förespråkar 
Glaser och Strauss (1967) en forskning som låter data komma till tals och som 
undviker analyser utifrån färdiga begrepp. Å andra sidan hävdar de att läsning av 
litteratur ger kunskaper om tänkbara begrepp och därigenom bidrar till den 
teoretiska sensivitet som är en nödvändig resurs när data ska tolkas. (Glaser och 
Strauss, 1967) 
 
Mitt ställningstagande i frågan om relationen mellan teori och empiri är som 
formulerades ovan, nämligen att mina teoretiska och andra förföreställningar kan 
summeras till ett perspektiv. Detta perspektiv utgör den utgångspunkt utifrån 
vilken jag går in i empirin. Ambitionen i studiens analyskapitel är sedan att ur 
empirin utveckla en teori om hur konsumenter skapar och uttrycker sociala 
identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. Vad 
detta har inneburit rent praktiskt och analysmässigt beskrivs i kapitel 4 Fält, 
material och analys. I kapitel 4 beskrivs hur GT har varit vägledande när det gäller 
mina riktlinjer och procedurer för att systematiskt och genomtänkt, ur studiens 
empiri generera kunskap om och förståelse för konsumenters sociala identiteter i 
subkulturer. Här redovisas även vilka avsteg från GT som har gjorts när det gäller 
insamling och analys av empiri.  
 
Den tolkande och teorigenererande forskningsstrategi som har valts för att vägleda 
arbetet med studien påverkar också vilken typ av resultat som kan förväntas bli 
resultatet av denna studie. Här finns en skillnad mellan den syn på resultat jag anser 
kan uppnås och hur GT ser på resultat (Johansson Lindfors, 1998; Danermark et 
al, 2003). Resultat enligt GT är att generera teorier som är generaliserbara och 
prediktiva. GT pratar i huvudsak om två olika typer av teorier som genereras från 
empirin, nämligen substantiell teori eller formell teori. Med substantiell teori avses 
teorier som är utvecklade för ett specifikt sakområde, till exempel teorier om 
arbetslöshet eller hörselskadades sociala situation. Formell teori är teorier som 
byggs upp av abstrakta begrepp som kan generaliseras till en rad olika sakområden, 
till exempel teorier om stigmatisering, socialisering, legitimitet. Glaser och Strauss 
betraktar substantiell teori som en språngbräda i utvecklingen av en formell teori. 
Skillnaden mellan formell och substantiell teori är en gradskillnad. Det är, idealt 
sett, en fråga om en pågående abstraktionsprocess, som resulterar i formella teorier 
vars generalitet successivt ökar parallellt med att teorin grundas i allt fler 
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substantiella områden. (Glaser och Strauss, 1967; Glaser, 1978; Johansson Lindfors, 
1998; Danermark et al, 2003; Goulding, 2005)  
 
Den kunskap som genereras i denna studie är inte generaliserbar eller prediktiv i 
GT’s mening, utan förståelseinriktad. Den är individberoende och refererar till hur 
olika konsumenter upplever, tolkar och handlar i den verklighet de själva är med 
och skapar. Med detta menas inte att resultatet endast ger en förståelse i relation till 
vissa specifika konsumenter. Resultatet har en vidare innebörd eftersom resultatet 
bidrar till en allmän förståelse för de sammanhang och processer som skapar 
konsumenternas sociala verklighet och mer specifikt sociala identiteter. Enligt 
Arbnor och Bjerke (1994) kan resultat utifrån en förståelseinriktad och tolkande 
studie uttryckas i form av typiska fall (typiska individer med typiska 
verklighetsbilder vid typiska handlingar under typiska omständigheter), 
processmodeller (fokuserar hur tolkningar och verklighetsbilder utvecklas i 
relationerna människor emellan) eller faktorer som konstituerar den sociala 
verkligheten. Detta gör att forskaren kan lyfta resultatet från de enskilda fallen till 
en mer allmän förståelse av det fenomen som studeras. 
 
Jag vill avsluta detta metodkapitel med att beskriva hur jag ser på metod och vilken 
typ av metoder jag anser lämpliga för datainsamling och analys i denna studie. 
Utifrån problem, verklighets- och kunskapssyn, allmänna förföreställningar och 
forskningsstrategi förefaller det sig relativt naturligt att den typ av metoder jag 
väljer är kvalitativa. Med kvalitativa metoder får konsumenterna i studien själva 
möjlighet att kategorisera sin socialt konstruerade omvärld. Med detta menar jag att 
utifrån att jag ser informanterna och mig själv invävda i ett komplicerat nät av 
innebördsmässiga relationer är det inte möjligt att välja en kvantitativ ansats och till 
exempel i enkätform fråga konsumenter om saker som jag inte känner dessa 
konsumenters relation till (det vill säga till exempel engagemang för, intresse av, 
betydelse för). Jag anser att det är viktigt att det sociokulturella fenomen som 
studeras i denna studie studeras utifrån de konsumenter som är delaktiga i studien. 
För att detta ska kunna ske behövs kvalitativa metoder som sätter fokus på vad 
dessa konsumenter anser är relevant och meningsfullt. Jag behöver också kvalitativa 
metoder som gör att jag kan sätta mig in i in i den kännande, tänkande och 
handlande konsumenten i dennes kontext och som gör att jag kan förstå hans eller 
hennes liv i relation både till sociala och kulturella sammanhang och till individuellt 
uttryckta motiv. En redogörelse för vilka metoder jag har valt görs i kapitel 4 Fält, 
material och analys. 
 
I detta kapitel har jag redogjort för de grundläggande vetenskapsteoretiska 
föreställningar och den forskningsstrategi som studien vilar på. I nästa kapitel 
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redovisas studiens teoretiska ram som tillsammans med vetenskapsteoretiska 
förföreställningar och forskningsstrategi utgör det perspektiv som jag väljer att 
närma mig mitt empiriska fält med.  
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3 Konsumtionsbeteede och sociala identiteter 

I inledningskapitlet lyftes, förutom huvudsyftet, ett antal frågor som ligger till grund 
för denna studie. Frågor som särskilt betonades var: Hur sker konstruktionen av 
sociala identiteter och hur uttrycks sociala identiteter? Vad är det som händer när 
konsumenter använder ett subkulturellt sammanhang för att konstruera och 
uttrycka sina identiteter? Vad betyder kontakten och kommunikationen med andra 
konsumenter? Vilken betydelse har platsen (det vissa kallar upplevelserummet) för 
skapandet och uttryckandet av sociala identiteter? Hur kommer det sig att 
människor verkar relatera så starkt till olika konsumtionsföremål? 
 
För att reda ut dessa frågor och lägga en grund för studiens analys inleds detta 
teoretiskt inriktade kapitel med en diskussion om olika sätt att beskriva och 
konceptualisera begreppet identitet. Därefter behandlas olika begrepp för sociala 
och kulturella grupperingar såsom subkulturer, neo-tribes och livsstilar samt 
identitet i relation till upplevelserum och konsumtionsföremål. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av min referensram när det gäller både de teoretiska 
förföreställningar som diskuteras i detta kapitel och mina vetenskapliga och 
allmänna förföreställningar som presenterades i förra kapitlet. 

3.1  Ident i t e t  -  o l ika paradigm och perspektiv 
Synen på begreppet identitet har genomgått stor förändring. Kellner (1992) menar 
att i tidiga forskningsstudier om identitet ansåg forskarna att identitet var något 
solitt, stabilt, enhetligt och en funktion av fördefinierade sociala roller. Dessa 
sociala roller, som till exempel en yrkesroll, styrde individen till att hitta sin plats i 
världen. Identitet var inget problematiskt och inget individen reflekterade över. 
Individerna fick varken identitetskriser eller gjorde radikala förändringar av sin 
identitet. Idag har synen på identitet förändrats och de sociala och symboliska 
dimensionerna samt den individuella friheten att välja identitet har tydligare 
fokuserats. (Kellner, 1992) Dessutom har antagandet om att identiteten är en 
funktion av fördefinierade sociala roller ifrågasatts och forskare (speciellt de med 
en sociologisk utgångspunkt) hävdar att människor kan ha flera olika identiteter 
(Kleine et al, 1993). 
 
Begreppet identitet har studerats utifrån flera olika paradigm som alla har olika 
grundantaganden när det gäller ett antal frågor kring begreppet identitet; Var finns 
identiteten? Är den något internt eller externt i relation till individen? Hur 
konstrueras och förändras identiteter och vad används identiteten till? Beroende på 
paradigm och vad det är i begreppet identitet som fokuseras finns också en mängd 
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näraliggande begrepp både på engelska och på svenska. Detta gör begreppet 
identitet mycket komplext.  
 
I denna studie har jag valt att fokusera på begreppet sociala identiteter. Olika 
teorier kring sociala identiteter förefaller kunna erbjuda förklarande perspektiv på 
det samspel mellan konsument, subkultur, konsumtionsföremål och upplevelserum 
som jag avser att studera. Detta eftersom att dessa teorier, som beskrivs mer 
ingående nedan, riktar fokus på de externa och sociala (snarare än de interna och 
psykologiska) processer i vilka konsumenters identiteter skapas. Även om studier 
om konsumentens interna och psykologiska processer är mycket betydelsefulla är 
detta något som ligger bortom syftet för denna studie. För att skapa en förståelse 
för vilken eller vilka betydelser olika forskare lägger i begreppet sociala identiteter 
och varför sociala identiteter är betydelsefulla för denna studie kontrasteras 
begreppet mot ett antal andra begrepp, till exempel personlig identitet, 
identitetsideal och sociala roller. 

3.1.1 Sociala identiteter, sociala roller, personlig identitet och identitetsideal 

Kleine et al (1993) gör en distinktion mellan sociala identiteter, sociala roller, det 
globala jaget och identitetsideal. De menar att sociala identiteter (som till exempel 
kvinna, golfspelare, förälder, bankkassörska) härstammar från sociala roller, men att 
sociala identiteter inte är samma sak som sociala roller. En social roll är, menar 
Kleine et al (1993), det beteende som förväntas av en individ som intar en viss 
position i ett visst samhälle. Sociala roller delar upp samhället i olika delar. Sociala 
identiteter, däremot, delar upp en individ i olika delar. Om samhället är summan av 
alla sociala roller, är individen summan av alla sina sociala identiteter. Individens 
alla sociala identiteter tillsammans utgör det Kleine et al (1993) kallar individens 
globala jag, det vill säga individens övergripande uppfattning om vem han/hon är 
som person.  
 
Kopplat till individens sociala identiteter finns också något som Kleine et al (1993) 
kallar identitetsideal, vilket är individens uppfattning om den ideala sociala 
identiteten. Individens sociala identiteter, sociala roller, globala jag och 
identitetsideal utgör kognitiva scheman som är sammankopplade i en mental 
struktur i individernas hjärnor. Denna mentala struktur fungerar som ett filter 
genom vilket individen filtrerar sin självuppfattning, sitt sammanhang, den 
feedback individen får från social interaktion samt sin egen introspektion. 
Filtreringen påverkar hur individen lever sitt dagliga liv, inklusive hur individen 
fattar konsumtionsbeslut. (Kleine et al, 1993) 
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Begreppen som Kleine et al (1993) använder skulle kunna vara tillämpbaras i en 
studie om sociala identiteter i subkulturer, men något som kan ifrågasättas är 
relationen social identitet/social roll. Frågan är om det alltid finns någon 
fördefinierad ”allmän” uppfattning om vad som karaktäriserar den sociala rollen 
som den sociala identiteten antas härstamma från. När det gäller subkulturer som är 
relativt unga är frågan om det har hunnit utvecklats någon social roll som en 
eventuell social identitet kan härstamma från. Kleine et als (1993) resonemang 
förutsätter att det finns en motsvarande social roll till varje social identitet. Detta är 
något som jag spontant ställer mig frågande till, speciellt när det gäller sociala 
identiteter i subkulturer som är unga.  
 
Jag tror snarare att det kan vara så att det finns ett antal olika sociala roller som 
individen integrerar eller kontrasterar sig mot när han/hon utvecklar en social 
identitet utifrån till exempel en subkultur som är nyutvecklad och där det inte finns 
någon tydligt definierad social roll som individen kan relatera till. Exempel på 
sociala roller som individen i en nyutvecklad subkultur skulle kunna integrera eller 
kontrastera sig mot i utvecklandet av sin sociala identitet är kvinna, man och andra 
sociala roller i liknande subkulturer.8 
 
För att förtydliga Kleine et als (1993) resonemang skulle begreppen social identitet, 
social roll, identitetsideal samt globalt jag kunna överföras till min egen studie. Den 
sociala identiteten skulle i så fall vara hur individen uppfattar sig själv som 
friåknings- eller downhillcyklist (inklusive hur han/hon ser ut, beter sig, pratar, 
känner sig, vilka han/hon är med samt konsumtionsföremål och upplevelserum 
relaterat till den sociala identiteten). Den sociala rollen som den sociala identiteten 
härstammar från är hur individen uppfattar en typisk friåknings- eller 
downhillcyklist (om det nu finns någon sådan uppfattning). Identitetsidealet är hur 
individen uppfattar att han/hon idealt borde vara som cyklist och det globala jaget 
individens uppfattning om vem han/hon är när hon/han summerar alla sina sociala 
identiteter inklusive den som cyklist. 
 
Istället för Kleine et als (1993) begrepp ”globalt jag” väljer jag att använda 
begreppet personlig identitet och jag lägger också en något annan betydelse i 
begreppet. Här lutar jag mig mot Jacobsson (1994) som definierar personlig 
identitet som människans uppfattning om sig själv som unik varelse, medan den 
                                         
8 Kvinna och man (det vill säga kön) som social roll i relation till sociala identiteter är något som har fått 
stor uppmärksamhet inom många olika forskningsdiscipliner. Även om perspektivet är intressant har 
denna studie inte ambitionen att betona kön mer än någon annan social roll. För läsare speciellt 
intresserade av denna fråga hänvisas till exempel till Maldonado (2003). Maldonados (2003) 
forskningsstudie handlar om huruvida reklamannonser kan aktivera den sociala identiteten kön och om 
detta i så fall påverkar män och kvinnor olika i relation till varumärkesval. 
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sociala identiteten definieras som den egna självuppfattningen i relation till andra, 
det vill säga de olika sociala kategorier som individen själv och omgivningen 
placerar individen i. Den personliga identiteten inte enbart är summan av 
individens sociala identiteter, som Kleine et al (1993) hävdar, utan utöver detta är 
den personliga identiteten också den unika kärna som finns i varje individ och som 
individen inte delar med någon annan. Individens unika kärna är något som finns 
med individen från födseln men som hela tiden påverkas av individens alla 
livserfarenheter. Jämfört med de sociala identiteterna är den personliga identiteten 
mer svårförändrad (Fearon, 1999). Olika sociala identiteter är något som individen 
kan gå ur och i genom hela livet. Vissa sociala identiteter kan komma att bli så 
väsentliga för individen att han/hon helt integrerar den i sin personliga identitet 
(Turner, 1978), det som Kleine et al (2001:6) kallar ”role-person merger”, medan 
andra mer är som ”masker” (se diskussion om Goffman nedan) som individen kan 
ta av och på.  
 
Teorin om sociala identiteter, det globala självet, identitetsideal och sociala roller 
utvecklade Kleine et al (1993) i en studie om relationen mellan konsumenters 
ägodelar och deras sociala identiteter. Slutsatsen i studien var att konsumenter 
attraheras av konsumtionsföremål som är konsistenta med och som möjliggör 
engagemang i de olika sociala identiteter som tillsammans skapar konsumenternas 
globala jag. I forskningsstudien drog Kleine et al (1993) också slutsatsen att ju 
viktigare en social identitet är för konsumenten, desto mer attraktiva är de 
identitetsrelaterade konsumtionsföremålen som associeras med just den sociala 
identiteten. Med attraktiva konsumtionsföremål menar Kleine et al (1993) dels att 
konsumtionsföremålen är sådana som passar in i ett kluster av identitetsrelaterade 
föremål som kompletterar varandra. Dels menar Kleine et al (1993) att attraktiva 
konsumtionsföremål är sådana som underlättar för konsumenterna att leva ut och 
engagera sig i en viss social identitet som är betydelsefull för konsumenten.  
 
I ett antal senare studier (till exempel Kleine et al, 2000; Kleine et al, 2001; Laverie 
et al, 2002; Reed, 2002; Reed och Bolton, 2004; Reed, 2004; Green, 2001) har 
Kleine et als (1993) forskningsresultat utvecklats och utvidgats. Reeds (med fleras) 
forskning om konsumtion och sociala identiteter presenteras mer ingående nedan 
under rubriken 3.1.3 Den sociala identitetsteorin och konsumtionsbeteende. Syftet 
med min egen studie är att utveckla kunskap om och förståelse för hur 
konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkultur, 
upplevelserum och konsumtionsföremål. I detta syfte finns ett grundantagande 
(som bygger på min socialkonstruktionistiska verklighetssyn) att sociala identiteter 
(tillsammans med allt annat i vår sociala värld) är något som människor ständigt 
skapar och omskapar i relation till andra människor. Därför finner jag Kleine et als 
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(2001) forskningsstudie (där de bygger vidare på forskningsstudien från 1993) 
särskilt intressant. I denna studie utforskar de relationen mellan 
konsumtionsföremål och konsument i en dynamisk och föränderlig process som de 
kallar ”role-identity life cycle” (rollidentitetens livscykel) (Kleine et al, 2001:2). 
Begreppet ”role-identity” (rollidentitet) beskriver de som ”a person’s individualized 
version of a social role” (Kleine et al, 2001:6).  
 
Kleine et al (2001) definierar inte närmare relationen mellan rollidentitet och 
tidigare använda begrepp (social identitet, social roll, det globala självet och 
identitetsideal) i Kleine et al, (1993). De skriver att varje persons rollidentitet 
karaktäriseras av en uppsättning beteenden, en uppsättning identitetsrelaterade 
konsumtionsföremål som gör att konsumenten kan engagera sig i och utföra 
rollidentiteten, andra konsumtionsstimuli (som till exempel media) samt det 
identitetsrelaterade sociala nätverk som konsumenten utvecklar med tiden. En 
persons rollidentitet utvecklas i dynamisk cykel med olika steg (processer) vilka 
Kleine et al (2001) kallar försocialisering, upptäckt, konstruktion, underhåll och 
avveckling och menar att denna identitetslivscykel är applicerbar på identiteter som 
är fritt valda (till exempel bridgespelare, längdskidåkare och flugfiskare).  
 
Utvecklingen av identitetslivscykeln påverkas av ett antal faktorer. Tre faktorer, 
menar Kleine et al (2001), är identitetsrelaterade ägodelar, ett identitetsrelaterat 
socialt nätverk samt identitetsrelaterad media. En fjärde faktor är det de kallar 
”reflected appraisals” (Kleine at al, 2001:20). Med detta menar de hur 
identitetsrelevanta människor utvärderar individen i rollidentiteten. Utvärderingen 
görs både av individens beteende i rollen och individens identitetsrelaterade 
ägodelar och en positiv feedback leder till i många fall till att individen fortsätter att 
utveckla rollidentiteten. En femte faktor som påverkar identitetslivscykeln är 
identitetsrelaterade känslor, där Kleine et al (2001), specifikt lyfter fram stolthet och 
skam. Känslorna stolthet och skam är individens reaktion på den sociala feedback 
som individ får på sin rollidentitetsprestation och de identitetsrelevanta ägodelarna. 
Ju större stolthet individen känner beträffande sin rollidentitet och sina ägodelar 
desto större engagemang i utvecklingen av identiteten och desto viktigare blir 
identiteten för individen. (Kleine et al, 2001) 
 
Reed (2002) väljer ett annorlunda sätt, jämfört med Kleine et al (1993; 2001), att 
definiera och relatera social identitet till andra begrepp. Reed (2002) har gjort en 
genomgång av forskning om identitet9 relaterat till konsumtion och väljer att dela in 

                                         
9 Reed (2002:235) väljer att utgå från begreppet ”self” där han lånar Rosenbergs (1979) definition: ”The 
term self represents the totality of the individual’s thoughts and feelings that have reference to him- or 
herself as an object of thought.” 
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forskningen i ett antal olika övergripande paradigm. Paradigmen varierar i att ta sin 
utgångspunkt i att identitet handlar om interna, psykologiska och introspektiva 
processer till att hävda att identiteter skapas i interaktion med den sociala miljön. 
Eftersom det är konsumenterna i relation till sin omgivning som fokuseras i denna 
studie förefaller det paradigm som Reed (2002) kallar ”the self, social relationship 
and social identity” intressant.10 Detta paradigm utforskar nämligen begreppet 
identitet utifrån en bred sociologisk utgångspunkt. Paradigmet bygger på den 
symboliska interaktionismen som hävdar att människor ser sig själva genom sina 
medmänniskors ögon och formar sin identitet via medmänniskornas reaktioner. 
Inom den symboliska interaktionismen finns till exempel Goffman (1959; 1961; 
2006) som var en av de första som använde begreppet social identitet.  
 
Goffman (1959; 2006) väljer att se det sociala livet som en teaterföreställning. I sin 
dramaturgiska analys använder han uttryck som vanligen förknippas med 
teatervärlden, men som han menar passar lika bra i livet utanför teatern. Ordet 
person betyder från början mask. Detta kan tolkas som att alla människor alltid, 
mer eller mindre avsiktligt, spelar en roll. Masken står för hur individen skulle vilja 
vara och för den uppfattning som individen vill att andra ska ha om honom/henne. 
Goffman (1959; 2006) menar att individen spelar en roll och sätter på sig olika 
masker för olika situationer. Genom sin fasad gör individen klart för andra vem 
han/hon är och vilken status han/hon har. Fasaden är den expressiva utrustning 
som används av individen under framträdandet. Denna utrustning kan vara de 
möbler och den bakgrundsdekor som finns på platsen där framträdandet utspelar 
sig. En mer personlig fasad är individens ålder, kön, utseende, hållning, talmönster, 
ansiktsuttryck, gester och andra ickeverbala uttrycksmedel. (Goffman, 1959; 2006) 
 
Min tolkning är att Goffmans (1959; 2006) sätt att använda begreppet social 
identitet ligger mycket nära den defintion som Kleine et al (1993) väljer att använda 
för sociala roller, det vill säga det beteende som förväntas av en individ som intar 
en viss position i ett visst samhälle. Goffman (1959; 2006) bidrar med intressanta 
vinklingar på identitetsbegreppet och får mig genom sin teatermetafor att fundera 
på vilka som är aktörerna, regissörerna, scenerna, publiken, vilka roller som finns 
och om det finns någon fasad och vad som händer bakom scenen i den sociala 
verklighet, friåknings- och downhillsubkulturen, som ska studeras i denna studie. 
Trots detta känner jag en tveksamhet till att helt anamma perspektivet. Individerna, 
i ljuset av detta perspektiv, känns allt för beräknande, kalla och kontrollerade. All 

                                         
10 De andra paradigmen som Reed (2002:247-251) också tar upp är ”the self as an object of 
introspection”, ”the self and behaviorism”, ”the self and psychotherapy”, ”the self as information 
processor” samt ”the phenomenological self”. Dessa perspektiv är alla relevanta, men ligger bortom syftet 
för denna studie. 
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interaktion ses som en form av teater som skapas i samspel med den omgivande 
”scenen” och ”publiken”. Processen att skapa en social identitet är nära förknippad 
med det Goffman (2006) kallar fasaden. Fasaden definieras som ”den del av individens 
framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för att definiera 
situationen för de personer som observerar framträdandet. Fasaden är alltså den expressiva 
utrustning av standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av individen under hans 
framträdande” (Goffman, 2006:28). Detta förefaller vara ett alltför cyniskt sätt att 
beskriva hur sociala identiteter skapas och uttrycks och jag vänder mig hellre till 
Goffmans efterföljare utifrån vilka det har vuxit fram socialpsykologiska teorier 
kring social identitet som tycks vara mycket användbara, men hittills inte speciellt 
använda, i konsumentforskning. (Reed, 2002)  

3.1.2 Den sociala identitetsteorin 

Det som kallas den sociala identitetsteorin har utvecklats av en grupp forskare 
bland annat bestående av Hogg och Michel (1996), Hogg och Abrams (1988), 
Tajfel (1978; 1982) samt Tajfel och Turner (1979). Tajfel (1982) definierar social 
identitet som individens medvetenhet om att han/hon tillhör en specifik grupp 
relaterat till den känslomässiga värdering som det innebär att vara medlem i just 
den gruppen. Den sociala identitetsteorin vill förklara när och varför individer 
identifierar sig med och beter sig som en del av sociala grupper och genom denna 
process också integrerar gruppens attityder gentemot dem som är i respektive 
utanför gruppen. 
 
Den sociala identitetsteorin bygger på antaganden om tre olika processer vilka 
förmodas ske när den sociala identiteten påverkar individens tankar och beteenden. 
Dessa är kategorisering, identifikation och jämförelse. Kategorisering (som har 
utvecklats vidare av Turner (1985), Turner och Tajfel (1986) samt Turner et al 
(1987)) betecknar den process som äger rum när en individ placerar sig själv (och 
andra) i en viss social kategori. Turner och Tajfel (1986) menar att människans 
kognitiva system försöker att förenkla en kaotisk omvärld genom att hitta de 
kategorier som bäst passar upplevda likheter och skillnader. Individen väljer ofta att 
maximera skillnader mellan kategorier och likhet inom kategorier. På så sätt uppstår 
både så kallade inomgruppsstereotypier och utomgruppsstereotypier. Genom att 
individen kategoriserar både sig själv och andra kan han/hon lättare förstå hur 
han/hon ska bete sig på ett passande sätt och också tolka andra människors 
beteenden enligt de normer som råder inom respektive kategori. 
 
Med identifikation menas att individen identifierar sig med de grupper som 
han/hon uppfattar att han/hon tillhör. Identifikationsprocessen handlar om att 
ibland tänka på sig själv som gruppmedlem och ibland som unik individ. Om 
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individen uppfattar sig själv som gruppmedlem eller som unik individ varierar 
utifrån situationen, men både det att tänka om sig själv som gruppmedlem och unik 
individ är del av individens självuppfattning. Individens uppfattning om sig själv 
som gruppmedlem är den sociala identiteten och individens uppfattning om sig 
själv som unik individ är den personliga identiteten. Både kategoriserings- och 
identifikationsprocesser samverkar i att avgöra om en person kommer att definiera 
sig själv i termer av en specifik social identitet. Om detta sker kan de normer, 
stereotyper etc. som tillskrivs gruppen internaliseras i individen, vilket gör att 
sociala identiteten inte går att skilja från den personliga. (Postmes, Haslam och 
Swaab, 2005; Turner, 1978; Kleine et al, 1993) 
 
Det tredje grundantagandet, jämförelse, har redan bitvis diskuterats. Genom att 
individen kategoriserar sig själv och andra sker en konstant jämförelse. Det Turner 
och Tajfel (1986) lägger i begreppet är att i den jämförande processen tenderar 
individerna att se den egna gruppen i mer fördelaktig dager än den grupp som man 
jämför med. Detta sker därför att individen vill se sig själv i ett fördelaktigt ljus och 
individen väljer att göra jämförelser på ett sätt som framstår fördelaktigt för 
gruppen och således också för sig själv. 
 
Alla dessa tre processer; kategorisering, identifikation och jämförelse skulle kunna 
vara tillämpbara i en analys om samspelet mellan konsumenter, subkultur, 
upplevelserum och konsumtionsföremål eftersom de förefaller påverka hur sociala 
identiteter skapas och uttrycks. Vilka sociala kategorier använder olika konsumenter 
för att kategorisera sig själv och andra när de skapar och uttrycker sociala 
identiteter? Hur ser inomgrupps- och utomgruppsstereotypierna ut? Hur tänker 
konsumenterna kring sig själva som unika individer och i relation till gruppen? 
Vilka jämför sig de med och på vilket sätt? 
 
Även om den sociala identitetsteorin förefaller användbar i en analys av hur 
konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkultur, 
upplevelserum och konsumtionsföremål är en svaghet i den sociala identitetsteorin 
att påverkansprocesserna presenteras som alltför mekaniska och enkelriktade. Den 
sociala identiteten antas påverka konsumenten och när väl den sociala identiteten är 
aktiv spelar konsumentens personlighet (eller personliga identitet) ingen roll. 
Greenwood (2004) för ett liknande resonemang och hävdar att hittills har lite 
forskning gjorts om påverkan i den andra riktningen, det vill säga hur individernas 
personliga identitet påverkar den sociala identiteten.  
 
En forskningsstudie med den ambitionen har genomförts av Postmes et al (2005). 
De presenterar en modell som tar hänsyn både till de deduktiva och induktiva 
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processer som formar den sociala identiteten. De deduktiva processerna beskriver 
de processer på gruppnivå där den sociala identiteten etableras genom implicit och 
explicit jämförelse med andra grupper. Skillnader mellan grupperna maximeras och 
skillnader inom grupperna minimeras, vilket leder till att en distinkt och klar social 
identitet skapas. De induktiva processerna beskriver istället de sätt på vilka 
individerna kan påverka den sociala identiteten. I många fall sker en förhandling 
mellan individerna inom gruppen om olika uppfattningar om vad som pågår 
omkring dem och vad som gäller för gruppen eller inte.  
 
I dessa förhandlingar och processer behövs inte en jämförelse med en ”outgroup” 
utan det som formar den sociala identiteten och gruppnormerna är interaktionen 
mellan individerna inom gruppen. (Postmes et al, 2005) Insikterna från Postmes el 
als (2005) studie, att påverkansprocesserna går både från grupp till individ och 
tvärtom samt att individerna i många fall inte behöver ha en jämförande grupp, 
borde vara applicerbara på en studie om sociala identiteter i en relativt nyutvecklad 
subkultur. Frågan är om det finns några sociala grupper som konsumenterna i 
subkulturen kan jämföra sig med eller om det är mer troligt att det är som Postmes 
et al (2005) föreslår, att jämförelserna snarare sker på individnivå.  

3.1.3 Den sociala identitetsteorin och konsumtionsbeteende 

Den sociala identitetsteorin har använts i ett fåtal forskningsstudier som handlar 
om konsumtion (Reed, 2002). I dessa studier har sociala identiteter visat sig vara 
mycket relevanta och användbara förklaringsgrunder för konsumtionsbeteende 
eftersom de sociala identiteterna har visat sig påverka konsumenternas 
bedömningar, föreställningar och beteenden (Reed, 2002; Reed och Bolton, 2005; 
LeBoeuf och Shafir, 2003; Bolton och Reed, 2004; Forehand et al, 2003; Green, 
2001). Reed (2004) visar att omdömen och val som baseras på konsumenters 
sociala identitet är mycket motståndskraftiga trots att forskarna försöker 
neutralisera de sociala identiteternas effekter på konsumtionsvalen. Även studier 
utanför konsumtionsforskningen (till exempel inom socialpsykologi) har visat att 
individer påverkas starkare av den grupp de tillhör än av människor utanför 
gruppen (Abrams et al, 1990). Studier har visat att även om gruppen är tillfälligt 
sammansatt och uppgifterna som ska lösas är irrelevanta för gruppen påverkas 
individerna starkare av den grupp de för tillfället tillhör än av andra människor 
omkring dem (Abrams et al, 1990). 
 
Mycket talar för att sociala identiteter är en mycket viktig aspekt när det gäller 
konsumtionsbeteende, men de sociala identiteterna styr inte konsumtionsvalen vid 
alla tillfällen. Reed (2002) menar att det finns ett antal olika faktorer som avgör om 
de sociala identiteterna påverkar konsumenten eller inte. En faktor är om den 
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sociala identiteten i fråga är ”salient”, det vill säga om identiteten är aktiverad och 
ligger längst fram i medvetandet. Om en social identitet är verksam kan den 
aktivera specifika attityder och beteenden som påverkar konsumentens beteenden. 
Om konsumenten påverkas av den sociala identiteten i valsituation är också 
beroende av till vilken grad konsumenten identifierar sig med den sociala 
identiteten (det vill säga hur pass betydelsefull den är jämfört med andra sociala 
identiteter). Där kan intensiteten variera från att vara en social identitet 
konsumenten ikläder sig för tillfället för att göra intryck på någon (det vill säga inte 
så betydelsefull) till att vara den lins genom vilken konsumenten ser sig själv och 
sitt liv (det vill säga mycket betydelsefull). (Reed, 2002) 
 
Ytterligare en faktor som avgör om den sociala identiteten påverkar 
konsumtionsvalet är att valet måste handla om konsumtionsföremål som är 
relevanta för den sociala identiteten. En fjärde faktor som avgör om den sociala 
identiteten påverkar konsumenten är om det i den sociala identiteten finns klara 
normer som kan hjälpa konsumenten i valsituationen. Om valet står mellan två 
olika varumärken, finns det normer i den sociala identiteten som talar för det ena 
respektive det andra? I denna process är den sociala feedbacken från andra 
konsumenter som delar den sociala identiteten en femte viktig påverkansfaktor. 
Vad andra i gruppen anser om valsituationen är speciellt viktigt när en person först 
börjar anamma en social identitet. Efter den initiala fasen och efter att ha tillskansat 
sig tillräckligt mycket kunskap och säkerhet blir konsumenten inte lika beroende av 
andras tyckande och tänkande i valsituationerna. (Reed, 2002) 
 
Vad innebär tidigare forskning om sociala identiteter och konsumtionsbeteende för 
denna studie? En konsekvens av Reeds (2002) forskning blir att i en studie om 
konsumtionsbeteende och sociala identiteter i subkulturer bör forskaren vara 
medveten om en del aspekter när han/hon väljer informanter som är aktiva i en 
subkultur som de själva valt som empiriskt fokus. Förmodligen går det att 
förutsätta att den sociala identiteten aktiveras genom att informanterna uppmanas 
berätta om sig själva utifrån den sociala identiteten samt att de på ett eller annat sätt 
identifierar sig med den sociala identiteten eftersom de själva valt att vara delaktiga i 
subkulturen. Frågan är om detta påverkar deras syn på identitetsrelaterad 
konsumtion och i så fall hur? Hur ser informanternas identifikation med den 
sociala identiteten ut och vilka konsumtionsföremål anses vara relaterade till den 
sociala identiteten? Finns det några normer i den sociala identiteten som ”styr” 
konsumenterna i deras konsumtionsval och hur fungerar den sociala feedbacken 
från subkulturen? Detta är frågor som ska besvaras i studiens analys. 
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3.2  Subkultu r,  ne o- tri be  e l l e r l i vss t i l?  
Ett val i denna studie är att använda begreppet subkultur. Hur kommer sig detta? 
Är subkultur ett relevant begrepp och passar inte till exempel neo-tribes, livsstil 
eller något annat begrepp bättre? En anledning till valet av begreppet subkultur är 
att det riktar fokus på ”kultur”. En subkultur är något mer än bara en löst 
sammansatt grupp. I begreppet ligger ett antagande om att gruppen delar någon 
form av ”kultur” (Donnelly, 1981). Genom att använda begreppet subkultur om 
friåknings- och downhillcykling vill jag poängtera att jag ser friåknings- och 
downhillcykling som något mer än en löst sammansatt grupp som utövar den 
fysiska aktiviteten utförscykling. Det förefaller som att det finns inlärda 
beteendemönster, attityder, kunskap, språk och olika symboler som individerna 
använder när de kommunicerar med varandra, det vill säga det vissa skulle definiera 
som kultur (till exempel Fornäs, 1995).  
 
Det finns en lång forskningstradition om begreppet subkultur (vid bland annat vid 
Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) i England och i den så kallade 
Chicago-skolan i USA). Den tidiga forskningen fokuserade på avvikande beteenden 
och studierna handlade om gängbeteenden och brottslighet. Forskningsinriktningen 
förändrades gradvis och när studierna mer kom att handla om ungdomskulturer 
baserade på stil, till exempel mods och skinheads och blev begreppet subkultur blev 
mer och mer centralt. I begreppet låg att subkulturerna uppstod (inom 
arbetarklassen) som ett kollektiv motstånd mot de strukturella förändringar som 
skedde i samhället. Själva ordet ”sub” i subkultur visade att subkulturen sågs som 
underordnad ”mainstreamkulturen” (Negus, 1996). 
 
Idag finns många som ifrågasätter de traditionella subkulturteorierna (till exempel 
Muggelton och Weinzierl, 2003; Bennett och Kahn-Harris, 2004). Kritiken handlar 
om att subkulturbegreppet är för starkt relaterat till begreppet motstånd, det vill 
säga antagandet om att subkulturer uppstår som en reaktion mot något. Bennett 
(1999) ifrågasätter om begreppet verkligen kan beskriva dagens kulturella 
grupperingar. Det som skiljer subkulturerna idag från dem som begreppen 
ursprungligen utvecklades för (då subkulturerna betraktas som relativt stabila och 
homogena) är främst att gränsdragningarna numera är mycket suddigare mellan 
olika subkulturer och att begrepp som klass, ras och motstånd inte alls ger lika 
naturliga förklaringsgrunder som tidigare. Ytterligare kritik som har framförts 
handlar om att kvinnorna har osynliggjorts i studierna om subkulturer (McRobbie, 
1984;1990). Bennett (1999) tycker dessutom att begreppet har vattnats ur och 
omfattar idag i princip alla sociala sammanhang där unga, stil och musik är 
inblandade.  
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Bennett (1999) väljer istället att använda begreppet neo-tribes. Han bygger sina 
argument på Maffesoli (1996) och menar att det inte verkar finnas mycket bevis för 
att även de mest engagerade grupper är så homogena eller stabila som det 
traditionella begreppet subkultur antyder. Istället menar han att speciellt unga 
människors subkulturer förefaller vara instabila, föränderliga och skiftande 
kulturella grupperingar. Shields (1992) beskriver den postmoderna människan som 
en person som rör sig mellan olika grupperingar där hon kan leva ut sina olika 
identiteter. Utifrån detta, menar Bennett (1999) att man måste tänka annorlunda 
kring begreppet grupp. Han argumenterar för att Maffesoli’s (1996) tribus (eller 
tribes) ger en mycket bättre förklaringsgrund. Anledningen är att begreppet tribe 
saknar associationer till någon rigid organisatorisk form. Istället ger det 
associationer till en speciell känsla eller ett sinnestillstånd som uttrycks genom 
livsstilar kretsandes kring form och utseende. (Maffesoli, 1996) 
 
Bennet (2000) lyfter även fram begreppet livsstil som alternativ till subkultur eller 
neo-tribes. Bennet (2000) argumenterar för att livsstilsbegreppet är bättre för fånga 
det individualistiska i de processer i vilka (unga) människor uttrycker sina 
identiteter. Miles (2000) menar att livsstilar är levda kulturer i vilka individer aktivt 
uttrycker sina identiteter i relation till den dominerande kulturen. Livsstilsbegreppet 
riktar fokus på individens identitet, snarare än den kollektiva gruppidentiteten, 
något som har kritiserats bland annat av Blackman (2005). Blackman (2005) menar 
att både Bennet (2000) och Miles (2000) genom livsstilbegreppet ignorerar det 
kollektiva i det senaste årtiondets ravefester, festivaler och anti-kapitalistiska 
demonstrationer. Dessa sociala och kulturella grupperingar, menar Blackman 
(2005), visar tydligt att grupperingarna inte enbart handlar om individernas 
identitetsskapande utan att det också finns en kollektiv, subkulturell identitet. 
Fornäs (1989) använder istället för livsstil begreppet stil. Han menar att stil är en 
uppsättning utåtvända identitetsmarkörer. Stil är skilt från, men inte oberoende av 
en individs identitet. Varje stil ger uttryck åt en identitet utan att vara liktydig med 
den. (Fornäs, 1989) 
 
När det gäller begreppen subkultur, neo-tribes eller livsstilar väljer jag att, trots den 
kritik som subkulturbegreppet har fått under senare år, att använda begreppet 
subkultur. En anledning till detta är att begreppet, som tidigare nämnts, lägger 
fokus på den kultur som är en av friåknings- och downhillcyklingens gemensamma 
nämnare. Ytterligare en (mer praktisk) anledning att använda begreppet subkultur 
är att det är välkänt och används även av praktiker, vilket kan underlätta för 
studiens empiriska genomförande.  
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Den betydelse jag lägger i begreppet subkultur skiljer sig emellertid från det 
traditionella subkulturbegreppet och ligger mycket närmare Bennetts (1999) 
definition av en neo-tribe. Genom att revidera betydelsen i begreppet visar jag 
också att jag är medveten om den kritik som tidigare subkulturstudier har fått. Den 
definition av subkultur som används i denna studie är att subkulturer är instabila, 
föränderliga, skiftande, sociala och kulturella grupperingar med suddiga gränser 
som ofta har karaktäristiska konsumtionsaktiviteter, lojaliteter till specifika 
varumärken, en speciell känsla och/eller ett sinnestillstånd som minsta 
gemensamma nämnare. 

3.2.1 Konsumtionssubkulturer, sportsubkulturer och fritidssubkulturer 

Subkulturbegreppet används i flera olika typer av studier, till exempel om 
konsumtionssubkulturer, sportsubkulturer och fritidssubkulturer. Något som 
betonas i flera studier om subkulturer är koppling till konsumtion. Maffesoli (1996), 
anser att konsumtion utgör grunden för dagens sociala och kulturella grupperingar. 
Den gemensamma nämnaren för dagens subkulturer, menar Maffesoli (1996) är 
”the catchwords, brand-names and sound-bites of consumer culture”. Cova (1997) utvecklar 
detta vidare och menar att det som länkar grupperingarna samman inte är en 
formell kod som var fallet bland subkulturerna på 60- och 70-talet. Istället är det 
delade känslor, livsstilar, nya sätt att se på moral, en känsla av att vara förbisedda 
samt konsumtion. Andra som lyfter fram konsumtionens betydelse för 
subkulturens medlemmar är till exempel Schouten och McAlexander (1995). I 
samband med sin omfattande etnografi om Harley Davidson-åkare myntade de 
begreppet ”subcultures of consumption”. Schouten och McAlexander (1995) 
använder begreppet konsumtionssubkultur för att förklara hur konsumenter 
använder konsumtionsaktiviteter, produktkategorier och varumärken som bas för 
social interaktion och gruppering och hur de därigenom organiserar sina liv och 
identiteter.  
 
Ytterligare en forskare som har fokuserat på subkulturer, konsumtion och identitet 
är Green (2001). Hon har genomfört en forskningsstudie om 
sporteventmarknadsföring och menar att idag räcker det inte med att bara 
tillhandahålla bra sportunderhållning för att attrahera besökare och deltagare till 
event. Eventarrangörerna måste också tänka utifrån ett besök på ett sportevent 
utgör en typ av symbolisk konsumtion för besökaren. Eventbesöket är laddat med 
symbolisk mening för besökaren och forskning om sportsubkulturer visar att varför 
individer konsumerar sport (i form av till exempel event, aktivt deltagande, 
konsumtionsföremål) kan förstås som att individen attraheras till och vill bli 
associerad med de värden som förknippas med den specifika subkultur som omger 
den sport man konsumerar. Deltagande i sportsubkulturer är ett sätt att skapa och 
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uttrycka sin identitet. (Green, 2001; Baldwin och Norris, 1999; Donnelly och 
Young, 1988) 
 
Kates (2002) har gjort en genomgång av forskningsstudier om konsumenter som 
har en stark anknytning till en subkultur (till exempel goter, punkare, Star Trek fans 
och bergsbestigare). Tre huvudsakliga teoretiska områden lyfts fram i dessa studier; 
etos (de delade kulturella meningar som subkulturen bygger på), upprätthållande av 
gränser samt hierarkisk struktur baserad på medlemmarnas visade hängivenhet. 
Kates (2002) egen studie handlar om homosexuella män och i den kritiserar han 
bland annat Schouten och McAlexander (1995) genom att ifrågasätta deras syn på 
subkulturer som relativt homogena. Han ifrågasätter också begreppet gräns och 
undrar hur subkulturella konsumenter genom konsumtion kan göra symboliska 
gränsdragningar om gränserna är flytande och hela tiden förändras. När det gäller 
statusbegreppet ställer han sig frågande till hur subkulturmedlemmarna kan uppnå 
status inom subkulturen om status inte grundar sig på gruppnormer och enhetlighet 
utan snarare förhandlas på individuell nivå. Kates (2002) resultat visar att bilden av 
konsumtionssubkulturer är mycket varierad och att individerna inom subkulturerna 
även använder konsumtion inte bara för att uttrycka det gemensamma utan också 
för att uttrycka det individuella och personliga.  
 
Kates (2002) lyfter också fram att det finns skillnader mellan så kallade ”leisure 
subcultures” och andra subkulturer. Fritidssubkulturer är subkulturer som uppstår 
kring vissa aktiviteter eller varumärken som man kan välja att gå in och ur i och 
som inte är en konstant del av ens liv. Ett exempel på en fritidssubkultur är 
ravekulturen, där man kan vara ravare på helgerna och ha ett annat liv i 
veckodagarna. Punkarna däremot skulle inte betraktas som en fritidssubkultur 
eftersom tillhörigheten (hår, tatueringar etc.) är något man inte döljer i andra 
sammanhang utan en subkultur man lever med 24 timmar om dygnet. (Kates, 2002) 
 
Genomgången av forskning kring subkulturer, neo-tribes och livsstilar belyser ett 
antal aspekter som kan vara fruktbara i en analys av hur konsumenter i subkulturer 
skapar och uttrycker sociala identiteter. Dessa är till exempel frågan om hur 
subkulturer uppstår i dagens samhälle. Subkulturer uppstår inte alltid som ett 
rebelliskt motstånd mot något utan kan likaväl uppstå kring till exempel ett behov 
av tillhörighet och gemenskap, fritids- eller sportintressen eller utifrån liknande 
konsumtionsmönster eller en lojalitet till ett visst varumärke. Begreppet gräns är 
fruktbart både för att analysera skiljelinjerna mellan olika subkulturer och för att 
analysera gränser mellan individer i en subkultur. Gränsdragningarna mellan olika 
subkulturer och andra grupperingar förefaller kunna vara suddiga i vissa fall och 
mer tydliga i andra fall. Frågan är också hur individerna uttrycker sina individuella 
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identiteter inom subkulturen, det vill säga hur individerna drar gränser kring det 
som är unikt för individen i relation till gruppen. Det finns också en poäng att göra 
en distinktion mellan livsstil och social identitet. En tolkning är att livsstil är en 
uppsättning normer och riktlinjer som innefattas i den sociala identiteten och 
beskriver hur man ”bör” leva sitt liv utifrån den sociala identiteten. I livsstilen finns 
antaganden om utseendestilar och beteenden, så kallade utåtriktade 
identitetsmarkörer (Fornäs, 1989), som den som tillägnar sig en social identitet 
idealt ”bör” anamma. 

3.3  Uppleve l s erum 
Hur påverkar människor och platsen varandra när det gäller att skapa och uttrycka 
sociala identiteter? En svårighet med detta område är att hitta ett lämpligt svenskt 
begrepp för att uttrycka en rumslig dimension som inte låser tankarna till det 
fysiska (för diskussion om detta se Mossberg, 2001). På engelska används begrepp 
som site, space, scene, servicescape, spatiality, place, setting, destination och body. 
Mossberg föreslår begreppet upplevelserum, vilket är det begrepp jag har valt att 
använda i denna studie. Mossberg (2001) använder begreppet relativt brett och 
tolkar in både psykologiska, sociala och fysiska aspekter i det. Jag använder 
begreppet upplevelserum för att beskriva olika fysiska (till exempel permanenta, 
temporära, kommersiella, privata eller offentliga), virtuella (till exempel bloggar och 
communities) och mentala (till exempel individernas drömmar och längtan) 
upplevelserum. 
 
Stedman (2002) anser att identitet är en grundläggande komponent i begreppet 
plats. Han menar att genom en nära interaktion med en plats börjar människor 
definiera sig själva i termer av den platsen. I vissa fall går det så långt att 
människorna inte längre kan uttrycka vem de är utan att självklart definiera in 
platsen i sin självuppfattning. Lynch (1960) skriver att platsers identitet särskiljer 
dem från andra platser, men att uppfattningen om vad platsens unika identitet 
egentligen är kan variera mellan människor. Andra forskare menar istället att det 
ofta finns en gemensam uppfattning i hur människor upplever platsers identitet och 
att denna uppfattning baseras på delade eller liknande upplevelser. (Greider och 
Garkovich, 1994)  
 
Detta att en nära interaktion med en plats kan påverka människor att också börja 
räkna in platsen i sin sociala identitet förefaller vara ett fruktbart perspektiv. 
Exempel på detta kan vara att i friåknings- och downhillcykling är upplevelserna i 
många fall kopplade till en fysisk plats, en så kallad cykelpark. Kan det vara så att 
cyklisternas uppfattning om sig själva påverkas av den nära interaktion med en 
specifik plats som cyklingen innebär? Och på vilket sätt påverkas en 
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upplevelsekonsument, som till exempel en cyklist, av platsens eller 
turistdestinationens egen identitet? 
 
Ett forskningsområde som skulle kunna bidra med svar på dessa frågor är 
turismforskningen. ”Place” och ”space” är grundläggande begrepp i 
turismforskning, till exempel när det gäller destinationsmarknadsföring (place 
marketing, place branding). Place branding är ett relativt nytt begrepp som kopplar 
samman begreppet identitet och plats (eller destination om man pratar utifrån ett 
turistiskt perspektiv). Rainisto (2003) menar att place branding skapar ett mervärde 
till en plats och det centrala är att bygga platsens varumärkesidentitet. 
Varumärkesidentiteten har många komponenter såsom destinationens namn, 
symboler förknippade med destinationen, hur destinationen har paketerats 
marknadsföringsmässigt och destinationens rykte. Varumärkesidentiteten står för 
hur de som äger varumärket vill att varumärket ska uppfattas av gästerna, medan 
destinationens image istället är hur gästerna verkligen uppfattar destinationen. 
Varumärkesidentiteten skapar en relation till gästen genom en underförstått 
mervärde som består av funktionella, emotionella och självförverkligande fördelar 
för gästen som han eller hon kan använda i sitt skapande och uttryckande av sociala 
identiteter. (Rainisto, 2003) 
 
Vad är det då mer konkret som gör att upplevelserummen blir en del av 
konsumenters sociala identiteter? Tilley (2006) menar att så fort vi tänker på sociala 
eller kulturella identiteter så tenderar vi att placera dem i en omgivning eller relatera 
dem till en plats. Idéer och känslor kring identitet är lokaliserade i samspelet mellan 
platser och omgivningar (både i den faktiska verkligheten och hur de presenteras i 
till exempel guideböcker eller på Internet) och det vi upplever i kropp och själv när 
vi möter platser och omgivningar. (Tilley, 2006) För att förklara hur 
upplevelserummen påverkar konsumenterna (och därmed också i skapandet och 
uttryckandet av sociala identiteter) vänder jag mig till Mossberg (2001). Mossberg 
(2001) har utvecklat en modell (utifrån Bitner, 1991) som visar samspelet mellan 
omgivningen och individerna när en tjänst produceras och konsumeras. Modellen 
visar bland annat de fysiska dimensionerna i omgivningen (till exempel ljud, 
temperatur, möbler, layout, skyltar), de sociala dimensionerna (andra människor) 
och de interna dimensionerna (individens kognitiva, känslomässiga och fysiologiska 
reaktioner) alla har stor betydelse för hur upplevelserummen påverkar individen, 
både när det gäller individuella beteenden och interaktionen mellan individerna 
sinsemellan och interaktionen med själva upplevelserummet. 
 
Mossbergs (2001) modell skulle kunna vara fruktbar att använda i en analys av 
samspelet mellan konsumenter och upplevelserum, eftersom den framställer 
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upplevelserummet som något dynamiskt, levande och som aktivt påverkar de 
konsumenter som producerar och konsumerar upplevelser i upplevelserummet.  

3.4  Konsumtions fö remål 
Kleine et al. (1993) hävdar, i likhet med tidigare forskning (till exempel Belk, 1988; 
Sirgy, 1982) att det finns ett klart samband mellan människors sociala identiteter 
och deras identitetsrelaterade ägodelar. De identitetsrelaterade ägodelarna bildar en 
sammanhängande uppsättning föremål kring varje social identitet. Individens 
identitetsrelaterade ägodelar kan skilja sig från den stereotypa sociala roll som den 
sociala identiteten härstammar från. Med det menar Kleine et al (1993) att den 
uppsättning föremål som individen använder för att till exempel påta i trädgården 
kan skilja sig från den uppsättning föremål som associeras till den stereotypiske 
trädgårdsmästaren. Eftersom människor har många olika sociala identiteter används 
olika konsumtionsföremål för att symbolisera olika sociala identiteter. Kleine et al 
(1993) menar att den mest betydelsefulla sociala identiteten förmodligen har de 
mest betydelsefulla konsumtionsföremålen knutna till sig.  
 
När människor träffar varandra gör de ofta en tolkning av de föremål andra har 
och antar att om en person exempelvis har en uppsättning trädgårdsredskap, ett 
växthus samt jord under naglarna så tolkar de detta som att detta är en person som 
har valt den sociala identiteten trädgårdsodlare (Phillips, 2003). Men är det så att 
det alltid är mängden identitetsrelaterade konsumtionsföremål som avgör om en 
social identitet kan tolkas som betydelsefull eller inte utan eller kan det likaväl vara 
hur attraktiva och värdefulla konsumtionsföremålen är för konsumenten? Kan det 
också vara så att avsaknad av konsumtionsföremål också kan säga något om en 
social identitet? Ett exempel kan vara sociala identiteter (till exempel yoga) där den 
sociala identiteten innehåller mer eller mindre uttalade normer om att 
konsumtionsföremål inte bör tillskrivas något överdrivet värde. Att inte tillskriva ett 
konsumtionsföremål något värde borde på liknande sätt som att tillskriva dem 
mycket värde kunna vara ett sätt att uttrycka sociala identiteter. 
 
Studier av ravekulturen (Goulding et al, 2002) visar att subkulturella 
konsumtionsaktiviteter är mycket viktiga för att skapa och uttrycka identiteter och 
här ingår konsumtionsföremål som ett grundläggande inslag. Val av till exempel 
kläder, accessoarer och fritidsaktiviteter kommunicerar symboliskt till andra 
medlemmar i gruppen och är en del av det Thornton (1996) kallar ”subkulturella 
kapitalet”. Bocock (1993) menar att konstruktionen av identiteten kan ses som en 
process där konsumenten väljer (eller väljer bort) konsumtionsföremål som till 
exempel kläder, skor, musik eller sportaktiviteter för att definiera vem som är 
medlem i en specifik grupp och vem som är utanför den. (Bocock, 1993) 
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En av de flitigast citerade när det gäller föremål som en del av självet är Belk 
(1988). Hans tes är att våra ägodelar (även människor och platser) kan bli en 
förlängning av oss själva. Med detta menar han att föremål är viktiga för hur vi 
definierar oss själva och att vi överför vår identitet på våra ägodelar samtidigt som 
ägodelarna överför sina identiteter på oss. Det finns olika sätt som föremål kan bli 
en förlängning av vår identitet. Ett sätt är att äga eller ha kontroll över dem. Ett 
annat är att ge bort föremål. I processen att välja ut, slå in och sättet att presentera 
presenten ger vi också bort en bit av oss själva. Ett tredje sätt är att skapa föremål, 
till exempel att skriva en bok eller en sång. Patent och copyright är sätt att 
formalisera och paketera identiteten. (Belk, 1988) En skillnad mellan Belk (1988) 
och Kleine et al (1993) är att Kleine et al (1993:212) hävdar, vilket är något jag 
instämmer i, att människor kan ha flera ”extended selves”. Jag menar att för alla 
sociala identiteter som människor tillägnar sig kan olika identitetsrelaterade 
ägodelar bli förlängningar av dessa sociala identiteter. 
 
Det aldrig är någon slump vilka föremål människor har eller hur de används. Ibland 
tycks saker förstärka, ibland motsäga det som vi uttrycker i ord och handling. 
Ibland hjälper sakerna oss att se vad människor vill, ibland avslöjar de det 
människor inte vill säga. En del människor demonstrerar tillhörighet genom val av 
saker, andra sätter gränser och markerar avstånd genom att välja bort. Vissa ting 
representerar människors vardagsverklighet och vardagspraktik medan andra får stå 
för idéer och ideal. (Silvén, 1999) Exempel på detta, menar Phillips (2003) är hur 
mycket vissa människor bryr sig om sin bil genom att tvätta och polera den eller 
hur svårt andra människor har att göra sig av med gamla och slitna kläder.  
 
Forskning om konsumtionsföremål som en viktig del av vårt identitetsskapande 
och -uttryckande ligger nära den forskning som brukar kallas symbolkonsumtion. 
Veblen brukar räknas som den förste som betonade konsumtionens symboliska 
sidor. Hans tes var att iögonfallande konsumtion (conspicuous consumption) 
användes för att signalera välstånd, makt och status, vilket mindre välbeställda 
människor avundades och viljan hos de lägre skikten att imitera denna konsumtion 
väcktes. För att skilja sig från pöbeln förändrade de välbeställda då sitt 
konsumtionsmönster, vilket de mindre välbeställda försökte ta efter. Detta skapade 
ett ständigt sökande efter nya konsumtionsföremål både från den stora 
efterhärmande massan och från de mer välbeställda som ville särskilja sig från 
pöbeln. (Trigg, 2001) Simmel har formulerat en liknande teori som brukar kallas 
trickle-down-principen: Modet är social betingat och förändringar i modet orsakas 
av att samhällets lägre skikt vill efterlikna de högre. (Trigg, 2001) För att 
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vidareförädla Veblens och Simmels tankar har en mängd studier inom detta område 
genomförts (se till exempel Mason, 1989; O’Cass och McEwen, 2004) 
 
Vad får det för konsekvenser om jag väljer att betrakta skapande och uttryckande 
av sociala identiteter i subkulturer utifrån Veblen eller Simmel? En konsekvens kan 
vara att tillämpa tankegångarna på destinationsnivå och en annan att applicera dem 
på konsumentnivå. Eftersom en jämförelse mellan olika destinationer inte är fokus 
för denna studie, är det mer relevant att fundera på vilka jämförelser som går att 
göra utifrån ett konsumentperspektiv. Vilka motsvarar ”de välbeställda” och vilka 
kan liknas vid ”pöbeln” i subkulturen friåknings- och downhillcykling eller kanske 
mer relevant uttryckt; vilka är föregångarna och efterföljarna? 
 
När det gäller konsumtionens symboliska sidor är Levy (1959) den som brukar 
betraktas som symbolkonsumtionens fader. I sin klassiska ”Symbols for Sale” 
kritiserar han synen på människan som ”the economic man” och påpekar att 
människor köper saker inte enbart utifrån nytta och funktion utan också utifrån vad 
de betyder, det symboliska värdet. Levy (1959) menar att konsumtionens 
symboliska dimension gör att konsumenter får lättare att ta beslut. Symbolvärdet 
skapar preferenser hos konsumenterna som sträcker sig bortom nytta och funktion 
och dessutom fungerar som en resurs i att skapa och underhålla sociala relationer 
(Douglas och Isherwood, 1979).  
 
I motsats till funktionellt värde och nyttovärde som kan uttryckas fysiskt i 
materiella föremål så är symboliskt värde och mening något som är svårgripbart. 
Den symboliska meningen skapas i det sociala sammanhanget. Symbolvärdet kan 
bara förstås när den person eller grupp som tar emot det symboliska värdet förstår 
och delar samma värden och meningar som den som ger det. Symbolisk mening 
uppstår genom en socialiseringsprocess där individer lär sig att acceptera gemensam 
mening när det gäller vissa symboler och objekt men också att själva utveckla 
individuella symboliska tolkningar. (Wee och Ming, 2003) Det finns olika sätt att 
genom konsumtion kommunicera med andra. Exempel kan vara formella eller 
informella uniformer, tatueringar och speciella varumärken. För att koppla tillbaka 
till subkulturer kan Schouten och McAlexanders (1995) studie om Harley 
Davidson-motorcyklister nämnas. Där kan köpet av en motorcykel ses som en 
symbolisk gräns. Har man en motorcykel är man med, har man inte en är man 
utanför. Och även om man har en motorcykel så finns det många andra sätt att 
symboliskt visa hängivenhet och skylta med gruppidentiteten, till exempel 
tatueringar, att man modifierar motorcykeln och genom att bära 
subkulturrelaterade pins. Alla dessa symboler är också ett sätt att särskilja sig från 
andra grupper. (Schouten och McAlexander, 1995) 
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Andra som betonar de symboliska dimensionerna av konsumtion är Hirschman 
och Holbrook (1982). De brukar räknas som de första att föra fram begreppet 
upplevelse inom konsumtionsforskning och menar att man i 
konsumtionsbeteendeforskning också bör se till fantasier, känslor och vikten av att 
ha roligt. I sin forskning lyfter Hirschman och Holbrook (1982) fram tre saker. Det 
första är att när det gäller konsumtionsbeslut så är känslor en starkare drivkraft än 
ekonomisk nytta. Det andra är att vid konsumtion så överför konsumenten en 
subjektiv mening till produkten som kompletterar produktens konkreta attribut. 
Detta liknar i hög grad Levy’s (1959) tidigare påståenden. Det tredje Hirschman 
och Holbrook (1982) för fram är att forskaren måste vara uppmärksam på hur 
konsumenten konstruerar sin verklighet och att konsumentens uppfattning om 
verkligheten mycket väl kan bygga på hur han/hon skulle vilja att det var istället för 
hur forskaren uppfattar att det verkligen är. 
 
Holt (1998) hänvisar till Bourdieu som menar att det finns tre olika typer av 
resurser när det gäller det skapandet av symbolvärde. Dessa är ekonomiskt, social 
och kulturellt kapital. Det ekonomiska kapitalet är de finansiella resurserna som 
individen har, medan det sociala kapitalet refererar till individens relationer och 
sociala nätverk. Det kulturella kapitalet består av ”socially rare and distinctive tastes, 
skills, knowledge and practices” (Bourdieu, 1984 i Holt, 1998). Även om individen har 
ekonomiska tillgångar så att han/hon kan konsumera varumärken och produkter, 
kan individen inte klara sig utan den känsla och kunskap för vad som är ”rätt” som 
det kulturella kapitalet ger och därmed inte heller uppnå någon hög social status. I 
detta sammanhang är det kulturella kapitalet avgörande för att genom 
symbolkonsumtion kommunicera en social position. (Holt, 1998; se också 
”subkulturellt kapital” Thornton, 1996).  
 
Elliot och Wattanasuwan (1998) forskar om symbolvärdena i både tjänster och 
varor och menar att konsumenter använder dessa för att forma och utveckla sin 
identitet. Thomson (1995) beskriver jaget som ett symboliskt projekt som aktivt 
konstrueras och bevaras genom symbolisk konsumtion. Den symboliska mening 
konsumenter lägger i varorna och tjänsterna används för att uttrycka sociala 
identiteter i relation till det omgivande samhället. Konsumenterna använder 
konsumtion som ett sätt att skicka kodade budskap till andra, men också för att 
tolka andra människors kodade budskap. Hur lyckosam denna process är beror på 
hur insatta individerna är i de koder som används. (McCracken och Roth, 1989) 
 
Det förefaller vara så att den symboliska kommunikationen konsumenter i mellan 
har stor betydelse för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter. 
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Konsekvenserna av detta resonemang skulle kunna vara att sociala identiteter, till 
exempel friåknings- och downhillcykling, är fyllda av symboliska budskap 
paketerade i identitetsrelaterade varor, tjänster och upplevelser. 

3.5  Förfö res täl ln ingar och teo re t i ska utgångspunkte r -  en 
sammanfattn ing 

I detta stycke sammanfattas de perspektiv och tongivande begrepp (som har 
diskuterats i detta kapitel) som tillsammans med vetenskapliga och allmänna 
förföreställningar (vilka diskuterades i kapitel 2) utgör min referensram vid 
genomförande och analys av studien. Syftet är inte att ge några exakta definitioner 
av de begrepp som lyfts fram utan tydliggöra det forskningsintresse som är grunden 
för studien.  
 
Utgångspunkten i denna studie är en föreställning om att vi lever i en socialt och 
kulturellt konstruerad verklighet befolkad med aktiva och tolkande individer, där 
språket både är ett kommunikationsmedel och en grund för meningsskapande. Min 
syn är att människan både aktivt skapar och tolkar meningar om verkligheten men 
att vissa tolkningar genom sin relativt beständiga och varaktiga karaktär bildar 
strukturer som också styr individernas tankar och beteenden. Kunskap, för mig, 
handlar om att tolka och begreppsliggöra de betydelser människor lägger i sina 
sociala och kulturella konstruktioner av verkligheten. Utifrån denna kunskap kan 
jag sedan skapa en förståelse för människors handlingar i den sociala världen. 
Kunskapssynen kan summeras som tolkande och förståelseinriktad, där stor vikt 
läggs vid deltagarnas aktiva deltagande och en strävan efter egna upplevelser på 
plats ”där det händer”. Utbildning, tidigare arbetserfarenheter samt ett nyfiket 
intresse för liftburen cykling har tillsammans med andra förföreställningar lett fram 
till valet av empiriskt fält samt en kvalitativt inriktad, teorigenererande 
forskningsstrategi. 
 
Utifrån den teoretiska genomgången är det vissa insikter och begrepp som 
förefaller applicerbara i en studie om hur konsumenter skapar och uttrycker sociala 
identiteter. När det gäller identitetsbegreppet väljer jag att göra en distinktion 
mellan personlig och sociala identiteter samt mellan sociala identiteter och sociala 
roller. Jag ser den personliga identiteten som individens unika kärna, vilken 
särskiljer individen från andra. Jag definierar sociala identiteter (och jag instämmer 
jag med tidigare forskningsstudier som säger att varje människa kan välja att ha 
många olika sociala identiteter) som individens uppfattning om sig själv i relation 
till olika sociala och kulturella sammanhang (och roller) (till exempel mamma, 
bankkassörska eller flugfiskare). Sociala identiteter härstammar från olika sociala 
roller (inte enbart en social roll, som Kleine et al (1993) menar) som individen 
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integrerar i de sociala identiteterna eller kontrasterar dem gentemot. Jag utgår också 
från att det finns en typ av identitetsideal som varje individ skapar kring den sociala 
identiteten, det vill säga en bild av hur individen skulle vilja vara som till exempel 
den perfekta eller ideala friåknings- eller downhillcyklisten. När en social identitet 
skapas och uttrycks förefaller det också som att det skapas ett antal olika processer, 
till exempel det som i den sociala identitetsteorin kallas kategorisering, 
identifikation och jämförelse. I en studie om hur sociala identiteter skapas och 
uttrycks är det viktigt att analysera vilka sociala kategorier individerna kategoriserar 
sig själv och andra i, identifierar sig och jämför sig med.  
 
En av de sociala och kulturella grupperingar som individerna i denna studie 
kategoriserar sig själva i och identifierar sig med är subkulturen friåknings och 
downhillcykling. Begreppet subkultur väljer jag att definiera som instabila, 
föränderliga, skiftande, sociala och kulturella grupperingar med suddiga gränser 
som ofta har karaktäristiska konsumtionsaktiviteter, lojaliteter till specifika 
varumärken, en speciell känsla och/eller ett sinnestillstånd som minsta 
gemensamma nämnare. Till dessa tankar om vad subkulturer är förs också insikten 
om subkulturens och konsumtionsaktiviteters betydelse för hur individer skapar 
och uttrycker sociala identiteter. Frågor som ska besvaras i analysen är: Finns det 
konsumtionsföremål som är särskilt viktiga för hur konsumenter utvecklar och 
uttrycker sociala identiteter i subkulturer? Finns det några normer i den sociala 
identiteten som ”styr” konsumenterna i deras konsumtionsval? Hur fungerar den 
sociala feedbacken från subkulturen? 
 
När det gäller kopplingen mellan identitet och upplevelserum lutar jag mig dels mot 
Tilley (2006) som menar att så fort vi tänker på sociala och kulturella identiteter 
tenderar vi att placera dem i en omgivning eller relatera dem till en plats. Han 
menar att identiteter är lokaliserade i samspelet mellan upplevelserum och det vi 
upplever i kropp och själ när vi möter platser och omgivningar. Dels tar jag också 
med mig en övertygelse att upplevelserum kan vara aktiva subjekt när det gäller 
identitetsskapandeprocesser. Fruktbart är därför Mossbergs (2001) resonemang om 
hur upplevelserum påverkar konsumenter både fysiskt, socialt och kognitivt.  
 
Det råder ingen tvekan om att tidigare forskning visar att konsumtionsföremål och 
deras inneboende symbolvärden är en dimension i hur konsumenter skapar och 
uttrycker sociala identiteter. När människor träffar varandra gör de ofta en tolkning 
av de föremål andra har och bildar utifrån detta en uppfattning om vilken eller vilka 
sociala identiteter människorna har. Tidigare studier om identitetsrelaterade 
ägodelar (Kleine et al, 1993), symbolkonsumtion (Levy, 1959) och 
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konsumtionsföremål som en förlängning av självet (Belk, 1988) betonar alla viktiga 
dimensioner i hur sociala identiteter skapas och uttrycks.  
 
Detta kapitel inleddes med ett antal frågor, nämligen: Hur sker konstruktionen av 
sociala identiteter och hur uttrycks sociala identiteter? Vad är det som händer när 
konsumenter använder ett subkulturellt sammanhang för att konstruera och 
uttrycka sina identiteter? Vad betyder kontakten och kommunikationen med andra 
konsumenter? Vilken betydelse har platsen (det vissa kallar upplevelserummet) för 
skapandet och uttryckandet av sociala identiteter? Hur kommer det sig att 
människor verkar relatera så starkt till olika konsumtionsföremål? 
Sammanfattningsvis kan sägas att detta kapitel har lett mig i rätt riktning när det 
gäller svaren på dessa frågor, men att kapitlet också visar att för att kunna svara på 
huvudsyftet för studien och ovanstående frågor behöver jag även empiriskt 
genererat material. Innan jag redogör för mina intervjuer och observationer, 
behandlar nästa kapitel de val jag har gjort i relation till metoder för insamling av 
och analys av empiriskt material.  
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4 Fält, material och analys 

Utifrån problem, syfte, verklighets- och kunskapssyn, forskningsstrategi samt 
teoretiska förföreställningar har jag gjort ett urval av vilka delar av den empiriska 
verkligheten jag vill studera. Jag har också valt olika sätt att samla in information 
om och analysera detta utsnitt av verkligheten. Det är dessa val detta kapitel 
handlar om. Kapitlet inleds med en diskussion om etnografiskt inspirerade metoder 
och de kriterier jag har gjort mitt urval av empirin utifrån. Efter detta kommer en 
introduktion till de kvalitativa, etnografiskt inspirerade, metoder som har valts och 
en argumentation om varför de valts. Sedan presenterar jag hur jag har använt de 
olika metoderna samt reflekterar över det material som samlats in med respektive 
metod inklusive positiva erfarenheter, svårigheter och den eventuella kritik som kan 
riktas mot materialet. Sist i kapitlet kommer ett stycke som beskriver 
analysprocessen och som redogör för hur jag ur intervjuer och observationer har 
genererat kunskap om och förståelse för hur konsumenter skapar och uttrycker 
sociala identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och 
konsumtionsföremål. 

4.1  Om att  använda e tnog raf i skt inspi re rade me tode r 
De metoder för datainsamling som har använts i denna studie är inspirerade av 
metoder som har utvecklats inom etnologi och antropologi och som idag används 
inom en mängd olika forskningsområden. Bilden av att ”arbeta på fältet” som en 
”riktig” etnolog eller antropolog har starkt påverkats av hur etnologer och 
antropologer traditionellt har arbetat (och ibland fortfarande arbetar). Efter att ha 
förberett sig ett par år, förväntades forskaren spendera åtminstone två år (gärna 
fördelat i två omgångar, med en paus på ett par månader för att tänka igenom 
materialet) i det primitiva samhälle han hade valt som forskningsområde. Forskaren 
skulle leva mitt i samhället, bara kommunicera med invånarna på deras eget språk 
och han förväntades studera hela kulturen och allt det sociala livet. Efter 
hemkomsten från fältet tog det ytterligare cirka fem år att analysera materialet, 
vilket gjorde att en forskningsstudie kunde ta runt tio år. Idag har bilden av 
etnologiska och antropologiska studier nyanserats och modifierats. Både kortare 
och längre studier genomförs, på ett eller flera ”fält” och med nära eller mer 
distanserade metoder. (Hannerz, 2003) 
 
De metoder för datainsamling som oftast används inom antropologin och 
etnologin är deltagande observation, intervjuer, studier av ting och föremål samt 
fotografering och videofilmning (Kaijser och Öhlander, 1999). Det finns ett antal 
övergripande svårigheter med att använda denna typ av metoder. Hur jag praktiskt 



 44 

har hanterat svårigheterna diskuteras under de olika metoderna, men i denna 
inledning sker en diskussion om övergripande svårigheter med etnografiskt 
inspirerade metoder. En svårighet med metoderna är att samtidigt skapa närhet till 
det som studeras och att behålla en analytisk distans. Närhet är en förutsättning för 
att komma ”bakom kulisserna”. Det personliga engagemanget är inte en ”farlig 
partiskhet”, det är ett villkor för att människor ska lära känna varandra och ta del i 
varandras liv (Davies, 199). Men det finns också problem med närheten, till 
exempel risken att hamna i en rollkonflikt mellan att vara forskare och ”vara en av 
dem”. Under fältstudieperioden har jag flera gånger känt att jag har hamnat i en 
rollkonflikt mellan min roll som forskare och subkulturmedlem. Jag har känt ett 
starkt behov att bygga upp nära relationer till människorna i subkulturen och bli 
accepterad som en av dem, vilket har lett till att jag ute på fältet sällan har berättat 
något om mitt liv som forskare11 (jag har självklart vid intervjuer presenterat syfte 
och mål med studien).  
 
Genom detta har min forskaridentitet försvagats (vilket också antagligen har 
påverkats av att jag har bott på ett av fälten, Åre). Förmodligen har detta resulterat i 
att mitt kritiska förhållningssätt ibland har sviktat. En möjlig konsekvens av detta är 
att jag i denna studie väljer att fokusera på den aktiva, fria, skapande konsumenten 
(eftersom jag själv vill se mig som en sådan) istället för den påverkan strukturer 
som till exempel marknadsföringskrafter, grupptryck och övergripande 
samhällstrukturer har på oss som konsumenter. Risken finns att jag själv är för 
involverad i sammanhanget för att tydligt se strukturerna. Jag bedömer emellertid 
denna eventuella risk är värd att ta jämfört med de fördelar kunskapsmässigt 
(detaljrikedom, nyanser, förståelse) som de ”nära” metoderna medför. 
 
En annan svårighet med antropologiska och etnologiska metoder är att hantera den 
rikedom av empiri som metoderna leder till. Hur gör jag för att inte förlora mig i 
detaljer och för att undvika att drunkna i allt material? Jag har försökt hantera detta 
genom att begränsa mig så lite som möjligt i datainsamlingsfasen och göra 
beskrivningen av konsumenter, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål 
så rik som möjligt. I analysfasen har jag däremot fokuserat materialet för att kunna 
presentera en teori som är tydlig, poängrik och har förklaringsvärde för hur 
konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkultur, 
upplevelserum och konsumtionsföremål. 

                                         
11 Förutom mina närmaste vänner är det få eller inga av dem som jag cyklat med som vet vad jag arbetar 
med, på samma sätt som jag inte vet vad dessa människor arbetar med. Vad man arbetar med är något 
som man sällan diskuterar, eftersom det är det man har gemensamt, cyklingen, som står i fokus. Många i 
Åre har valt en livssituation där det är det som man gör utanför arbetet som är det viktigaste i livet, inte 
arbetet. 
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Ytterligare en svårighet är att förbereda sig mentalt inför fältarbetet. Hur hanterar 
jag att upplevelserna på fältet inte motsvarar det jag har förväntat mig? Min strategi 
har varit att anta en pragmatisk systematik (Öhlander, 1999:10) i fältarbetet. Med 
detta menas att jag kombinerar en medvetenhet om hur kunskapen i denna studie 
ska skapas (hur, vad jag ska göra och varför) med möjligheterna till intuition, 
improvisation och kreativitet, det vill säga att tillåta mig själv att vara lyhörd inför 
människor jag träffar och situationer jag är i och om situationen så kräver ändra 
mina uppgjorda planer. 
 
De metoder som används i denna studie är intervjuer (där vissa kombineras med 
autodriving utifrån fotodagböcker som informanterna har gjort) samt deltagande 
observation som har dokumenterats med hjälp av både text och foton.12 Utöver 
detta material har jag även studerat filmer, tidningar, Internetsidor, annonser, 
klistermärken, affischer, min cykel och utrustning, produktguider, kläder etc. som 
har lärt mig massor om subkulturens alla nyanser.  

4.2  Urval 

De deltagande observationerna och intervjuer har genomförts på två olika ”fält”, 
Åre (Sverige) och Whistler (Kanada). Tidsperioden för fältstudierna i Åre var från 
maj 2005 till maj 2006, med den huvudsakliga fältperioden under maj till augusti 
2005 (den liftburna cyklingens högsäsong i Åre). Fältstudierna och intervjuerna i 
Whistler genomfördes under en period av åtta dagar i augusti 2005. Anledningen 
till att just denna tidsperiod valdes var att världens största cykelevent för friåknings- 
och downhillcykling, Crankworx, pågick under denna period.  
 
Kriteriet för urval av både informanter och fältobservationer i denna studie har, i 
enlighet med den GT-inspirerande forskningsstrategin, varit relevant för den 
framväxande teorin, inte representativitet. När det gäller urval menar Glaser och 
Strauss (1967) att vilken grupp som helst, där det aktuella problemet kan studeras 
kan väljas inledningsvis, men att det fortsatta urvalet ska styras av den framväxande 
teorin. Glaser och Strauss (1967) menar att urvalet bör styras av både minimering 
och maximering av olikheterna i det som studeras, vilket betyder att inledningsvis 
kan likheter styra urvalet, men efterhand bör olikheterna styra. 
 
Vad detta konkret har inneburit för denna studie är att urvalet inledningsvis styrdes 
av en gemensam nämnare (likhet), nämligen att informanterna skulle vara aktiva 
medlemmar i subkulturen friåknings- och downhillcykling och att fälten skulle 

                                         
12 En tabell med en översikt över informanter, intervjuer och fältdagböcker finns i appendix 2. 



 46 

fokuseras till fält som enligt min förförståelse hade klara kopplingar till subkulturen 
friåknings- och downhillcykling. Inom denna ram har ambitionen sedan varit att 
maximera olikheterna så mycket som möjligt, till exempel när det gällde 
informanterna; ålder (17 till 46 år), tidigare cykelbakgrund (från att vara hängiven 
cross country-cyklist till att ha cyklat friåkning eller downhill i många år), inkomst 
(låg till hög), etc. När det gäller urvalet av specifika informanter gjordes detta med 
hjälp av ett så kallat snöbollsurval (det vill säga ett icke-slumpmässigt urval av 
personer där man via redan valda personer letar sig fram till andra personer som 
man tar med i urvalet) (jfr nätverksurval (Merriam, 1994 )). Den första informanten 
(Adam) valdes i samband med en doktorandkurs i kvalitativ metod (våren 2005) 
och kom att bli något av en ”gatekeeper” i relation till subkulturen. Han har genom 
hela studien varit ett bollplank att bolla tankar och idéer med. Ett problem med att 
använda snöbollsurval var att jag riskerade att bara få med människor ur samma 
bekantskapskrets som mig och Adam. Jag har försökt undvika detta problem 
genom att tydliggöra problemet för informanterna och be dem rekommendera 
personer som är så olika dem själva som möjligt och gärna sådana som befinner sig 
i utkanten av bekantskapskretsen. 
 
När det gällde ”fälten” valdes två olika fält, Åre och Whistler, med ambitionen att 
maximera olikheterna mellan fälten så mycket som möjligt. Åre - den oslipade 
diamanten; en outvecklad turistdestination sommartid med oerhörd potential för 
att utveckla liftburen cykling. Whistler - den glittrade, välslipade och 
mångfacetterade diamanten; världens mest kända turistdestination när det gäller 
liftburen cykling och som allmänt betraktas som den mest utvecklade när det gäller 
cykelrelaterade tjänster och varor. En svaghet i materialet är att möjligheten att 
”vara på fältet” i Whistler var begränsad till åtta dagar. Detta påverkade naturligtvis 
både min möjlighet att skapa fältanteckningar med djup och nyanser och att skapa 
nära relationer med informanterna eftersom jag bara träffade dem under själva 
intervjutillfället. Språkskillnaderna försvårade också möjligheten att utveckla samma 
typ av relation till informanterna som när man delar modersmål.13 Något som 
underlättade skapandet av närhet till informanterna i Whistler var att jag använde 
mig av snöbollsurvalsmetoden och att relationen med informanterna började med 
en rekommendation av en bekant. Att tiden på fältet i Whistler var så kort har 
påverkat att jag lutar mig mer mot intervjumaterialet i Whistler, eftersom mina 
fältanteckningar är mycket mer begränsade än de i Åre. 
 
Utifrån en inledning om svårigheterna med etnografiskt inspirerade metoder och 
ett resonemang om urval presenteras i nästkommande stycken studiens 
                                         
13 Jag har valt att inte översätta de engelska citaten eftersom jag inte ville att någon eventuell mening eller 
tolkningsmöjlighet för läsaren skulle gå förlorad i en översättning. 
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huvudsakliga metoder för datainsamling; intervjuer med hjälp av autodriving samt 
deltagande observationer. 

4.3  Interv jue r o ch autodriving 
En intervju är en kommunikationsplattform där någon berättar något och besvarar 
frågor som ställs av en annan person och där det sagda registreras i någon form. En 
intervju görs i ett bestämt syfte, nämligen att intervjuaren söker den andra 
personens kunskaper, synpunkter, tankar och upplevelser av något. I intervjuer kan 
verkligheten beskrivas och gestaltas genom att människor berättar om sina liv och 
erfarenheter, sina tankar och upplevelser och genom att de delger sina versioner av 
tolkningar av skeenden. (Fägerborg, 1999) I denna studie har vissa av intervjuerna 
kombinerats med en annan metod som jag kallar autodriving (Heisley och Levy, 
1991), i brist på ett bättre svenskt ord. På engelska kallas metoden också photo-
interviewing, photo-elicitation, reflexive photography, photo novella och 
photovoice. (Hurworth, 2003) 
 
Att arbeta med foton som ett hjälpmedel vid intervjuande är inget nytt. Tekniken 
användes redan i den tidiga antropologiska forskningen, där forskarna tog bilder på 
till exempel ritualer och föremål som de sedan bad informanterna att berätta om. 
Sedan dess har tekniken använts inom en mängd olika forskningsstudier, till 
exempel om etnisk identifikation (Gold, 1986) och om unga barn (Diamond, 1996). 
Begreppet autodriving användes för första gången av Heisley och Levy (1991). De 
använde foton som ett sätt att öka informanternas engagemang i intervjuerna och 
som ett sätt att få tillgång till informanternas konsumtionsmönster. Det som skiljer 
denna teknik från den tidiga antropologins är att informanterna själva tar bilderna. 
Bilderna är det som sedan mer eller mindre automatiskt driver intervjun framåt, 
därav termen autodriving. (Heisley och Levy, 1991) 
 
Även om det finns en del svårigheter med att använda foton vid intervjuer (till 
exempel etiska frågor, frågor om exponering individernas av privatliv och urval), 
menar Hurworth (2003) att metoden har många fördelar. Tekniken erbjuder 
möjligheter att slå en brygga mellan psykologiska och fysiska verkligheter genom 
kombinationen av ett visuellt och verbalt språk. Tekniken hjälper forskaren att 
skapa tillit mellan informanterna och forskaren, ger informanterna större 
delaktighet i forskningsprocessen samt ger mer detaljerade intervjuer fyllda med 
oförutsedd information. (Hurworth 2003) 
 
Anledningen till att intervjuer valdes som en av metoderna i denna studie är att 
metoden erbjuder en möjlighet att gå på djupet, både tematiskt och genom 
möjligheten att ställa följdfrågor. Intervjuerna som genomfördes i studien gav 
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informanterna möjlighet att reflektera och tala om sig själva och berätta om sina 
tankar, drömmar, idéer, värderingar, farhågor och förhoppningar. I denna studie 
ligger tonvikten på intervjuerna med informanterna (jämfört med 
fältanteckningarna från de deltagande observationerna).  
 
Skälet till detta är ambitionen att låta informanternas berättelser och tolkningar 
komma i första hand och använda mina egna berättelser och tolkningar av 
fältobservationerna för att kontrastera, relatera och komplettera informanternas 
berättelser och bilder. I de fall som var möjliga (fem av de sju som gjorde 
fotodagbok i Åre) användes autodriving med hjälp av fotodagböcker som 
informanterna hade gjort innan intervjutillfället. Fotodagböckerna genomfördes på 
så sätt att informanterna fick låna en digitalkamera och själva välja en cykeldag att 
dokumentera visuellt. De instruktioner informanterna fick när det gällde att ta 
foton till fotodagböckerna var enkla: ”Fotografera en helt vanlig cykeldag så som 
du ser den.” Informanternas foton gav en mycket bra möjlighet att få insikt i vad 
informanterna ansåg att cykling var samt hur informanterna ansåg att cykling hände 
ihop med deras övriga liv. 
 
Ambitionen med att använda autodriving i studien var att öka informanternas 
möjlighet att själva lyfta fram det de ansåg viktigt och för att göra dem mer aktiva i 
datainsamlingsprocessen. Valet att använda autodriving vid intervjun styrdes av 
intervjusituationen, om informanten hade gjort fotodagbok eller inte, om 
fotodagböckerna var färdiga vid intervjutillfället samt informanternas vilja att 
berätta om sina bilder. Vid de två tillfällena i Åre där autodriving inte användes fick 
informanterna själva skriva kommentarer till sina bilder där de beskrev varför de 
tagit bilden och vilka associationer de fick när de såg bilden.  
 
En av informanterna i Åre hade inte möjlighet att göra någon fotodagbok. 
Anledningen var att han skulle resa bort ett längre tag och intervjun med honom 
genomfördes sent i studien och jag var på väg att lämna fältet. Jag skulle ha kunnat 
välja en annan informant som hade möjlighet att göra fotodagbok, men jag 
bedömde att hans perspektiv som mycket erfaren subkulturmedlem i Åre 
övervägde nackdelen med att han inte hade möjlighet att göra fotodagbok. 
Ambitionen i Whistler var att informanterna skulle ha gjort fotodagböcker men när 
jag anlände till fältet i Whistler insåg jag att på grund av att cykeleventet Crankworx 
genomfördes under den tid jag var där var det svårt att ens rekrytera informanter 
till mina intervjuer. Därför är också intervjuerna i Whistler något kortare. I många 
fall genomfördes intervjuerna utomhus, när informanterna hade en stund över. 
Fördelen med detta var att intervjuerna verkligen genomfördes på plats där allt 
hände. Utmaningen var att hålla kvar fokus både hos mig och hos informanterna i 
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en miljö som i många fall var högljudd och stökig. En nackdel med att intervjuerna 
från Whistler är kortare är att materialet inte bidrar med en lika stor 
detaljeringsgrad, vilket gör att förståelsen för informanterna i Whistler är ytligare än 
för dem i Åre. 
 
Intervjuerna både i Åre och i Whistler genomfördes med hjälp av en frågeguide.14 
Frågeguiden hade utformats dels utifrån den första intervjun (som genomfördes i 
samband med doktorandkursen i kvalitativ metod våren 2005) och dels utifrån det 
perspektiv av teoretiska och andra förföreställningar (se stycke 3.5 Sammanfattning 
av studiens förföreställningar och teoretiska utgångspunkter) som fungerade som 
ett avstamp för studiens empiriska delar. Intervjuguidens frågor fungerade som en 
struktur för intervjuerna, med i de flesta fall ställdes inte frågorna i den ordning 
som finns i intervjuguiden. Frågorna ställdes i den följd som kändes lämplig utifrån 
informant och intervjusituation. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en digital 
diktafon och situationen och informanterna fotograferades.  
 
Förutom de fördelar som redan nämnts var en klar fördel med autodriving att 
denna metod visade sig vara ett sätt att utmana Åreinformanternas tankar och bidra 
till ett nyansrikt material. När informanternas foton användes som grund i 
intervjuerna väcktes ofta oväntade minnen till liv vilket ledde till nya perspektiv och 
förklaringar. 

4.4  Deltagande fäl tobservat ione r med h jä lp av text o ch f o to  

Deltagande observation kan genomföras med olika grader av deltagande, från att 
inte samtala eller interagera med människor alls till att aktivt delta i vad människor 
gör, pratar om och känner. Gold (1958) använder fyra olika idealtyper när han 
beskriver de olika roller forskaren kan välja att ha i deltagande observation; den 
fullständiga deltagaren (där forskaren deltar fullt ut och studieobjekten inte vet om 
att forskaren forskar på dem), deltagaren som observatör (där relationen 
studieobjekt-forskare är uttalad och tydlig), observatören som deltagare (mer 
formell än deltagaren som observatör, ofta korta engångskontakter) och den 
fullständiga observatören (där forskaren försöker att inte ha någon social 
interaktion med studieobjekten alls). (Gold, 1958) 
 
Den typ av material som deltagande observation ger är beskrivningar av skilda 
fenomen så som dessa tar sig uttryck i specifika fysiska, sociala och kulturella 
sammanhang. Det är möjligt att fånga både det som är unikt och det som är 
återkommande. Deltagande observation kan ge kunskap om sådant som människor 

                                         
14 Se Appendix 1 ”Frågeguide”. 
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tar så för givet att de inte tänker på att berätta om dem i intervjuer. Metoden ger 
också tillgång till människors praktik och gestaltningar - hur de till exempel 
använder kroppen samt vilka kläder, smycken och föremål som används - som inte 
tar vägen via intellektet och språket. Deltagande observation kan därför ge 
möjlighet att jämföra likheter och skillnader i vad människor gör och hur de själva 
beskriver vad de gör. (Öhlander, 1999) 
 
Anledningen till att jag valde deltagande observationer som en av metoderna i 
studien var att som nybörjare i subkulturen friåknings- och downhillcykling 
behövde jag en metod som kunde ge mig tillgång till det som jag inte hade kunnat 
ana mig till att fråga om. Jag ville också få tillgång till allt det som inte kan uttryckas 
genom språket, antingen för att det var så självklart för informanterna eller för att 
informanterna inte hade ord för de upplevelser de varit med om. Ytterligare en 
anledning var den betydelse som upplevelserummen och konsumtionsföremålen 
har i denna studie. Genom deltagande observationer kunde jag observera kläder, 
cyklar, smycken, skyltar, dofter, ljud, smaker etc. En anledning var också att det gav 
mig en möjlighet att jämföra vad informanterna berättade i intervjuerna med både 
observationer av vad de faktiskt gjorde och mina egna upplevelser av liknande 
händelser och aktiviteter.  
 
Under mina fältobservationer har jag varit, för att använda Golds (1958) 
terminologi, fullständig deltagare. Jag har deltagit i aktiviteterna på fältet och varit 
en del av subkulturen och människorna runt omkring mig har inte vetat om att jag 
varit forskare (med undantag, som nämndes tidigare, av mina informanter). De 
aktiviteter jag har deltagit i är till exempel att ha köpt cykel och utrustning och ha 
upplevt cyklingen fysiskt, socialt och mentalt. Jag har deltagit på informella träffar 
som till exempel fester hemma hos cyklister och after bike på uteserveringar. Jag 
har deltagit i formella event som Åre Mountain Mayhem, NM i downhill och 
Crankworx i Whistler både som åskådare och som volontär. Jag har surfat runt på 
nätet, läst cykeltidningar och sett cykelfilmer. Jag har köpt kläder med specifika 
cykelmärken och jag har sålt min cykel. Förutom att ha cyklat i Åre och Whistler 
har jag också cyklat på ett par ställen i Europa (Leogang, Saalbach-Hinterglem, 
Nauders och Scoul). Om man ser till de berättelser om vad friåknings- och 
downhillcykling är för informanterna och jämför med mina egna upplevelser är det 
främst ett område som jag få egna erfarenheter av; mekande och modifierande av 
min cykel. Anledningen till detta är helt enkelt brist på kunskap och i ärlighetens 
namn också brist på intresse. Trots detta har jag ändå aktivt sökt upp möjligheter 
att öka mina erfarenheter även inom detta område. 
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Dokumentationen av fältobservationerna har skett både skriftligt och med hjälp av 
foton. Med hjälp av kameran spelade jag också in videosekvenser där jag fångade 
skeenden och ljud samtidigt som jag kommenterade vad som hände. Med jämna 
mellanrum skrev jag rent fältanteckningarna till en mer sammanhängande berättelse 
med så många nyanser som möjligt utifrån syn, hörsel, smak, doft och känsla. 
Fördelen med att fotografera och filma var att jag kunde fånga många fler detaljer 
samt att jag när som helst kan återvända till fotona och filmerna och därmed i 
sinnet vara tillbaka på fältet. En nackdel var ibland att när människor blev 
medvetna om att de fotograferades eller filmades förändrades deras beteende. De 
slutade prata, ändrade kroppshållning, etc. En svårighet var också de etiska 
aspekterna, det vill säga att avgöra när det inte var lämpligt att fotografera och på 
vilket sätt jag skulle använda materialet i studien. 
 
Fältobservationerna i Whistler är mindre omfattande, mindre nyansrika och ytligare 
än de i Åre. Även om fältobservationerna i Åre är mer omfattande, mer nyansrika 
och detaljerade är en nackdel med att välja sin hemort som sitt fält är emellertid att 
det är lätt att bli hemmablind. Därför var det en fördel att välja ett fält som jag 
aldrig tidigare hade besökt. Den nya miljön i Whistler bidrog förmodligen till att jag 
observerade företeelser i subkulturen som jag annars skulle ha gått miste om, 
eftersom jag hade tagit dem för givna i hemmamiljön i Åre. Eftersom subkulturen 
och cyklingen i Whistler är mycket mer välutvecklad upptäcktes också företeelser i 
Whistler som inte finns i Åre. Tack vare besöket i Whistler fick jag min 
subkulturella tolkningsram reviderad och efter besöket såg jag subkulturen i Åre på 
ett helt annat sätt. Till exempel insåg jag att subkulturen i Whistler var mycket mer 
nyanserad och att cykelupplevelserna var mycket mer kommersialiserade och 
anpassade till turister samt att vissa fenomen (som till exempel vissa typer av 
konflikter inte hade observerats i Åre).  
 
En nackdel med ett fält som jag har en stark relation till (Åre) och ett fält (Whistler) 
där relationen är svagare är att förståelsen och tolkningarna av både informanter 
och observationerna ser olika ut. Detta kan ha påverkat analysen på så sätt att 
materialet från Åre får ett större tolkningsföreträde än det från Whistler. Andra 
övergripande svårigheter med fältstudierna har varit att jag i början hade svårt att 
lära mig subkulturens språk, speciellt de tekniska uttrycken. Fältstudierna har varit 
mycket tidskrävande och bitvis också har de också varit psykiskt betungande på 
grund av, som nämndes tidigare, den rollkonflikt jag upplevde mellan min 
forskaridentitet och min subkulturella identitet.  
 
De fördelar jag har upplevt med de deltagande fältobservationerna är att jag 
successivt har haft en möjlighet att utveckla en liknande tolkningsram som de 
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människor jag har intervjuat i studien. Det är en styrka för studien att jag närmade 
mig subkulturen som nybörjare. Det gjorde att jag fick ett annat perspektiv än mina 
mer erfarna informanter och som nybörjare kunde jag ställa massor av frågor utan 
att verka dum eller alltför nyfiken. Eftersom jag genomförde intervjuerna och 
observationerna parallellt var en stor fördel att jag kunde fråga mina informanter 
om fenomen jag observerat som ingen av studiens först intervjuade informanter 
nämnt, förmodligen för att dessa informanter redan var så vana vid subkulturens 
normer, attityder och beteenden.  
 
Efter en presentation av och reflektion över studiens datainsamlingsmetoder och 
urval fokuseras nästa stycke på hur analysen av intervjuer och observationer har 
genomförts. 

4.5  Analys  som samman fa ttn ing av data  och gene re rande av teo ri  

I denna studie ligger analysens fokus på individnivå och inte på till exempel 
företags- eller samhällsnivå. Syftet är att utveckla kunskap om och förståelse för hur 
konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkulturen, 
upplevelserummen och konsumtionsföremålen. Som diskuterats på annan plats är 
det ett medvetet val att låta konsumenter som aktivt konstruerar sin verklighet stå i 
förgrunden i denna studie och att jag är medveten om att jag därmed riskerar att 
underbetona vikten av övergripande strukturer och historiska faktorer, till exempel 
marknadskrafter, politisk makt och klass. Jag är medveten om att jag inte kan 
bortse från sociala och kulturella strukturers (det vill säga mönster av viss 
varaktighet och beständighet) påverkan på konsumenter, men i denna studie väljer 
jag att betona konsumenterna som handlande agenter framför strukturerna. 
 
I många fall i analysen är gränsdragningar mellan de olika dimensionerna 
konsument, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål svåra att dra. 
Analysen skulle se annorlunda ut om jag istället för konsumenterna lät någon av de 
andra dimensionerna spela huvudrollen (vilket diskuteras i kapitel 8 under 
potentiella utvecklingsmöjligheter). Analysen avgränsas emellertid till att fokusera 
på konsumenternas perspektiv även om de andra dimensionerna hela tiden finns 
med i det dynamiska samspel där sociala identiteter skapas och uttrycks. 
 
Analysen av studien baseras på olika typer av kvalitativa data. Dessa är 
intervjuutskrifter, informanternas fotodagböcker, informanternas texter kring 
fotona samt mina egna visuella och skriftliga fältanteckningar. Som nämndes ovan 
ligger huvudvikten vid intervjuutskrifterna och informanternas foton. 
Fältanteckningarna har används dels för att fördjupa den kunskap som 
informanternas berättelser och bilder har gett, dels för att kontrastera 
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informanternas material mot och dels för att tillföra ett nybörjarperspektiv till 
materialet. I analysprocessen har jag tolkat det kvalitativa materialet i ett antal olika 
sammanlänkande och ibland parallella procedurer. Som framgått av tidigare kapitel 
har denna studie inspirerats av GT. När det gäller de olika procedurerna för att det 
ur den empiriska datan generera en teori finns det vissa likheter och vissa skillnader 
när det gäller GT. Analysens olika procedurer samt likheter och skillnader med GT 
beskrivs i nästkommande stycken. 
 
Enligt Glaser och Strauss (1967) sker begreppsbildning och teorigenererande i en 
enda process. Jag har emellertid valt (i likhet med Johansson Lindfors, 1989) att 
dela in processen i två delar, en datasammanfattande och en teorigenererande. En 
av de vikigaste beståndsdelarna i analysen är enligt Glaser och Strauss (1967) den 
konstant komparativa metoden, som de menar består av två olika typer av kodning; 
den substantiva och den teoretiska. Den substantiva kodningen handlar om 
begreppsliggörande eller kategorisering av kategorier som urskiljer och namnger 
gemensamma egenskaper hos data. Den teoretiska kodningen beskriver hur de 
substantiva koderna och begreppen relateras till varandra. Under all typ av kodning 
är skrivandet av memos av stor vikt. Memos är en kortare eller längre 
sammanfattning av olika idéer som dyker upp vid arbetet med kodningen 
(Goulding, 2005). I likhet med Johansson Lindfors (1998) väljer jag att lägga lite 
annan innebörd i den substantiva respektive teoretiska kodningen än vad Glaser 
och Strauss (1967) gör. Jag väljer att tolka den substantiva kodningen som en 
datasammanfattning eller komprimering av det empiriska materialet och den 
teoretiska kodningen som själva teorigenereringen.  
 
Den substantiva kodningen (eller datasammanfattningen som jag hädanefter kallar 
den) ska enligt Glaser och Strauss (1967) ske genom en rad för rad-jämförelse där 
man närmar sig datan utan bestämda föreställningar eller begrepp, så kallad öppen 
kodning. Syftet är att skapa begrepp som ger innebörd åt data och kategorier som 
sammanför olika begrepp på en högre abstraktionsnivå. Detta är ett mycket 
tidskrävande arbete. Materialet måste gås igenom ett antal gånger, detaljerat och 
ingående, och brytas ner i meningar eller stycken. En strategi för att utveckla 
begrepp är att kontinuerligt ställa frågor till materialet: Vem? När? Var? Vad? Hur? 
Hur mycket? Varför? En annan strategi är att systematiskt jämföra olika fall 
(personer, situationer, tidpunkter) och tydliggöra skillnader och likheter. I kontrast 
mot något annat kan specifika innebörder framträda på ett särskilt tydligt sätt. 
Glaser och Strauss (1967) får datasammanfattningen (och även teorigenereringen) 
att framstå som en mycket objektiv och mekanisk process och jag håller med 
Johansson Lindfors (1989) som menar att de underbetonar forskarens 
meningstilldelande roll i den datasammanfattande (och teorigenererande) 
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processen. Datasammanfattning, ens på den mest grundläggande nivå, är inte något 
som bara växer fram utan det sammanhang som de olika delarna av datan 
förekommer och min egen förförståelse påverkar hela tiden processen. 
 
En beskrivning av datasammanfattningsprocessen blir av naturliga skäl en 
förenkling av den verkliga processen. I verkligheten var processen mödosam, 
tidskrävande och under slutförandet av den framväxande teorin har det hela tiden 
skett ett samspel mellan datasammanfattningen och teorigenerering, vilket har 
resulterat i omsorteringar, omtolkningar och kompletteringar i beskrivningen av 
empirin. Datasammanfattningen i denna studie genomfördes på så sätt att alla 
transkriberade intervjuer plus fältanteckningarna genomlästes noggrant flera gånger. 
I bakhuvudet fanns hela tiden frågorna Vem? När? Var? Vad? Hur? Hur mycket? 
Varför? och varje ny person, situation, händelse jämfördes hela tiden med de 
tidigare personerna, situationerna och händelserna.  
 
För att uppnå överskådlighet skrevs all text ut och varje incident i texterna klipptes 
manuellt isär, namngavs och lades på hög med andra urklipp som föreföll handla 
om samma saker. Resultatet av denna process blev ett antal (runt femtio) 
grundkategorier. Utifrån dessa grundkategorier växte olika teman fram, till exempel 
könsroller, individens relation till cykeln, kropp och själ, offentliga rum, där de 
olika grundkategorierna ibland användes för att bygga flera teman.  
 
Utifrån temana framträdde efter ytterligare genomläsningar fyra huvudsakliga 
dimensioner, nämligen de fyra olika dimensioner som diskuterades i inledningen 
och i teorikapitlet; konsument, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. 
Denna sortering resulterade i att ett tema (media) sorterades bort till fortsatt 
forskning (se diskussion om medias roll i kapitel 8 under potentiell utveckling av 
teorin). I den slutliga framställningen i studien valde jag att relatera dimensionerna 
konsument och subkultur under samma rubrik, så att empirin (i kapitel 5) 
presenteras under tre huvudrubriker; cyklisterna, upplevelserummen och 
konsumtionsföremålen.  
 
Glaser och Strauss (1967) betonar samtidigheten i datainsamling, kodning och 
analys och om så är nödvändigt kan den framväxande teorin leda till 
omprioriteringar i till exempel urval. Kodning-urval-kodning bör pågå tills man har 
utvecklat en teori som är mättad. En teori är mättad när nya urval inte längre ger 
några nya kunskaper som är relevanta för de kategorier som teorin bygger på, 
samtidigt som relationerna mellan kategorierna är väl grundade i data. Jag har valt 
en annan väg i denna studie. Utifrån teoretiska och andra förföreställningar gjordes 
en datainsamling med ambitionen att både minimera och maximera skillnader (se 
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diskussion om urval ovan). I samband med intervjuer och fältobservationer skedde 
viss reflektion och idéer som dök upp sammanfattades i memos (cirka femton 
stycken), men inga avgörande omprioriteringar i urvalet gjordes. Den mer 
systematiska analysen i detta arbete genomfördes efter att den huvudsakliga 
datainsamlingen var avklarad. Ambitionen är att i fortsatta forskningsprojekt samla 
in ytterligare data för att stärka den teori som generas i denna studie (se diskussion 
kapitel 8). 
 
Den teoretiska kodningen (eller teorigenereringen som jag hädanefter kallar den) 
beskriver Glaser och Strauss (1967) som en mer selektiv kodning där kodningen 
koncentreras till det som tycks vara kärnkategorier. Kärnkategorier är sådana som 
övriga kategorier kan relateras till och som kan integrera andra kategorier på en 
högre abstraktionsnivå. I denna del av processen avgränsas också arbetet med 
analysen till att peka ut vissa relationer som mer grundläggande än andra. För att 
detta ska lyckas måste man vara klar över det huvudproblem som teorin ska 
förklara. (Glaser och Strauss, 1967) När det gäller den teorigenererande processen 
finns ett antal vägledande begreppsfamiljer som forskaren kan använda som hjälp 
för att lyfta analysen till en mer abstrakt nivå. Dessa är till exempel kausalitet, orsak, 
konsekvens, villkor eller process. (Danermark et al, 2003) 
 
Parallellt med att datasammanfattningen i studien växte, uppstod olika idéer om de 
olika temanas karaktär och relationerna mellan dessa. Genom ytterligare 
bearbetning av empirin, konstant jämförelse mellan olika kategorier och teman 
samt genom att återvända till huvudfrågan och syfte för studien växte successivt ett 
embryo till teori fram om samspelet mellan konsumenter, subkultur, upplevelserum 
och konsumtionsföremål när sociala identiteter skapas och uttrycks. Vissa 
dimensioner framträdde som mer väsentliga i den betydelsen att de hade en 
övergripande förklaringsgrad, medan andra framträdde först när vissa dimensioner 
kontrasterades och relaterade till varandra. Genom ytterligare tolkningar och 
omtolkningar vidareutvecklades teoriembryot och vissa dimensioner började 
framstå som mer relevanta samt ha större förklaringsnytta än andra. Dessa 
dimensioner analyseras i sammanfattningen av empirikapitlet, stycke 5.4 
Introduktion till analys och teorigenerering. Tänkbara sätt att stärka den utvecklade 
teorin samt frågor för fortsatt forskning diskuteras i kapitel 8. 
 
Efter att ha redogjort för hur data har valts ut, samlats in och analyserats 
presenteras i nästa kapitel en beskrivning och sammanfattning av intervjuer, foton 
och fältanteckningar. 
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5 Bilder av och berättelser om friåknings- och 
downhillcykling 

Ambitionen med kapitel 5 är att läsaren ska få en känsla för hur en friåknings- eller 
downhillcyklist ser ut, beter sig, pratar samt hur det känns att vara en friåknings- 
eller downhillcyklist för på så sätt lättare följa med i analysen senare i studien. 
Kapitlet är organiserat så att först presenteras hur friåknings- och downhillcyklister 
ser ut och vad de gör. Sedan presenteras vad friåknings- och downhillcyklister 
pratar om, hur de anser att det är och känns att vara friåknings- eller downhillcyklist 
samt vem man är eller kan vara inom subkulturen. Därnäst kommer en beskrivning 
av var friåknings- och downhillcyklister håller till och deras relationer till olika 
upplevelserum samt en beskrivning av friåknings- och downhillcyklisters relationer 
till sina ägodelar, andra konsumtionsföremål samt olika varumärken. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning som också kan ses som en introduktion till den 
teori som utvecklas i kapitel 6 och kapitel 7. 

5.1  Friåknings-  och  downhi l l cykl i s te r 

5.1.1 Hur ser friåknings- och downhillcyklister ut och vad gör de? 

I de foton som informanterna delar med sig av, intervjuerna och i 
fältobservationerna finns olika berättelser om hur man ser ut och vad man gör som 
friåknings- eller downhillcyklist. Det framkommer att det är stor skillnad mellan när 
friåknings- och downhillcyklisterna är i ”uniform” (det vill säga rustade för cykling) 
och när de inte är det. När åkarna inte bär ”uniform” är de flesta av sätten att 
markera att man är en friåknings- eller downhillcyklist sådana som åkarna kan välja 
att dölja i sammanhang där de av någon anledning inte vill skylta med att de cyklar 
liftburen cykling. Denna möjlighet skiljer dem exempelvis från subkulturer som 
skinheads och punkare där visuella, subkulturella markörer som hårstil, tatueringar 
och andra kroppsutsmyckningar är svåra att dölja.  
 
Även inom den liftburna cyklingen finns subkulturella markörer inristade eller 
monterade i den egna kroppen. Gips, ärr, blåmärken, skruvar/ställningar blir ibland 
bestående subkulturella uttryck. Eve, som är en erfaren cyklist, skrattar stort, visar 
fram sin arm och svarar följande på om det finns sätt att känna igen en friåknings- 
eller downhillcyklist:”Apart from the scars? I have this nice one here.” Ärr och annat som 
kommer sig av cykelskador skiljer sig inte från andra ärr, men tillsammans med 
andra subkulturella uttryck blir ärren ytterligare ett sätt att identifiera en friåknings- 
eller downhillcyklist. Många cyklister, speciellt för dem som det är viktigt att visa att 
de tillhör subkulturen, väljer också att visuellt markera att de är friåknings- eller 
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downhillcyklister även när de inte cyklar. Detta sker till exempel genom att bära 
kläder med varumärken relaterade till cyklingen eller smycken gjord av en 
cykelkedja, att skapa filmer tillsammans med vänner på sin egen åkning eller att 
dekorera hemmen med cykelposters.  
 
När det gäller cyklister i ”uniform” finns ett antal olika sätt att visuellt definiera 
olika typer av cyklister inom den liftburna cyklingen. Typ av och varumärke på 
cykeln, kläderna och utrustningen är några av de viktigaste sätten att signalera 
vilken typ av cyklist man är. När en person börjar intressera sig för cykling startar 
en process där personen medvetandegörs om och lär sig vad som är ”rätt” och 
”fel” utseende och beteende. Ett bra exempel på detta är Bertil, som bor i 
Stockholm, men har cyklat i Åre ett par somrar. Vid första tillfället som Bertil 
provade liftburen cykling i Åre hade han med sig sin cross countrycykel och bar 
tighta lycracykelbyxor. ”När jag träffade de här killarna vid liftstationen insåg jag att det var 
helt andra grejer de hade. Andra kläder, andra cyklar. De tittade lite på mig som att den här 
killen måste ju ha kommit fel!” [..] Jag förstod att jag nånstans hade missat det här med 
freeridekulturen. Så jag kände….Bara efter ett par dagar bytte jag ut lite av min utrustning. 
Eller redan nästa dag. Och så skrattade vi lite åt det på puben några dagar senare att det såg 
förstås roligt ut när jag kom med mina lycrakläder och försökte smälta in.”  
 
Skillnaderna mellan de olika grupperingarna inom den liftburna cyklingen kan 
tyckas minimala för en utomstående, men det finns betydande nyansskillnader. När 
det gäller cykeln handlar det om vilken typ av cykel och komponenter åkaren har 
och hur cyklisten väljer att ställa in dessa. Inom cyklingen görs det skillnad mellan 
vanliga mountainbikes (det vill säga cross country-cyklar som man cyklar både 
uppför och nerför med) och cyklar som används i cykelparker. Friåknings- och 
downhillcyklister definierar sig själva genom att jämföra sig med exempel cross 
country-cyklister, som är något helt annat än friåknings- och downhillcyklister. 
Amelia berättar om en bild på ”cross country-filurerna” som på det SM där även 
hon var med hade monterat sina cyklar på speciella rullar där de värmde upp. 
”Downhill-tävlingen kändes inte lika seriöst på nåt vis. Här går vi och kollar upp målområdet 
och stirrar på alla cross country-cyklister som står och värmer upp och rullar. Vi förstod inte 
riktigt var vi hade hamnat någonstans.” 
 
Cyklarna som används i cykelparkerna kan delas upp i friåknings- och 
downhillcyklar. Skillnaden mellan dessa typer av cyklar är att downhillcykeln är 
anpassad främst för cykling nerför och oftast är tyngre, med kraftigare 
komponenter och bättre fjädring. En friåkningscykel är smidigare och lättare och 
kan även användas för att cykla korta sträckor uppför. Det finns också så kallade 
hardtails (det vill säga cyklar som inte har någon bakdämpning). Dessa används 
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delvis i cykelparkerna, men oftast när man cyklar dirt (det vill säga en grusgrop eller 
dylikt med byggda hopp). Dirt-cyklarna används också ibland som nybörjarcykel 
(speciellt om åkaren är intresserad av att hoppa) eftersom de är billigare än 
friåknings- och downhillcyklar. Calle har genom inställningen på cykeln markerat 
vilken typ av cyklist han är, en downhillcyklist. Genom att skämta om 
”multisportare” markerar han också vad han inte är. ”Jag har den [fjädringen] inställd 
för utförscykling. Jag prioriterar ju utförscyklingen, det är inte värt [att kunna cykla uppför] 
Astmabacken för det. Och så går ju multisportlarmet och multisportpolisen kommer ut!” 15 
 
När det gäller kläder och skyddsutrustning finns skillnader mellan de olika 
grupperingarna inom den liftburna cyklingen. En förenklad och stereotyp skiljelinje 
går mellan en cyklist i jeans och T-shirt (som beskriver en friåkningscyklist) och en 
cyklist i ett färg- och varumärkesmatchat racingställ (som beskriver en tävlande 
downhillcyklist). En typisk (professionell eller i alla fall någon som anser sig mycket 
duktig) friåkningscyklist är någon som många gånger väljer att cykla med så lite 
skydd som möjligt (ofta bara en skatehjälm) medan downhillcyklister har hjälm som 
skyddar hela huvudet och hakan (full face-hjälm) samt alla andra tänkbara skydd. 
Dessa grupperingar finns både i Åre och i Whistler, även om grupperingarna är 
tydligare i Whistler. Nedanstående karikatyrer (där ”the Seattle Huck Squad” 
motsvarar det jag kallar friåkningscyklister) finns på en ”cykelbummares” blog i 
Whistler. 

                                         
15 Med skämtet menar han att för många multisportare är cyklingen en tävlingsgren och att dessa 
multisportare alltid skulle välja att cykla uppför Astmabacken eftersom det gav ett bra tillfälle att träna 
kondition. Astmabacken är en relativt brant väg som går från Åre by till Torpet (populärt bostadsområde i 
Åre) förbi Åre gamla sjukhus (som bland annat har behandlat astmapatienter, därav namnet 
Astmabacken). Som downhillcyklist vill Calle inte bli förknippad med en multisportcyklist. 
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Bild 1: Stereotyp downhillcyklist16  

 
Bild 2: Stereotyp friåkningscyklist17  

 
Henry är mycket medveten om vad andra åkare får för uppfattning om honom när 
de ser hans cykel.”As soon as they see the bike they think I must be a good rider to be riding 
that bike. And I hope to say: Yeah, I think I am a good enough rider to support the bike I’m 
riding. I’m not riding a bike that is designed for someone above my ability. [..] So when I’m riding 
I think that people’s perceptions are somewhat confirmed.” 
 
Amelia menar att det kan kännas stressande att bli bedömd i subkulturen utifrån 
cykeln man åker på, speciellt om man inte känner sig tillräckligt erfaren för den 
cykel man cyklar på. ”Det kan kännas stressande. Att nu måste jag leva upp till….När folk 
säger det är klart att du klarar det där, din cykel klarar ju det. Jaha, men inte jag! Jag kände att 
när jag köpte den här så köpte jag en för bra cykel mot vad jag är värd. Jag cyklar ju ändå inte 
så här bra. Varför ska jag ha en sådan, jag behöver inte en sån bra cykel.” 
 
Även om de visuella uttrycken är viktiga handlar inte allt om hur man ser ut, vad 
man gör är naturligtvis också viktigt. Förutom de visuella intrycken som ärr, kläder, 
cykel och annan utrustning ger, finns också specifika beteenden som skickar ut 
signaler om vad man gör när man är en friåknings- eller downhillcyklist. Exempel 
på sådana beteenden som de flesta är medvetna om är en del av den liftburna 
cyklingen är att man cyklar, bygger hopp och leder och engagerar sig i utvecklingen 
för att skapa förutsättningar för bra cykelupplevelser, mekar med sin cykel, 

                                         
16 The Whistler Diaries (2006-08-31) ”Anatomy of #2” (hämtad 2006-09-25)  
< http://www.whistlerdiaries.com/blog/index.php?m=08&y=06>  
17 The Whistler Diaries (2006-08-31) ”Anatomy of #2” (hämtad 2006-09-25)  
< http://www.whistlerdiaries.com/blog/index.php?m=08&y=06> 
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använder sig av cykelshopar och vistas på restauranger eller barer som har en 
anknytning till cykling. 
 
Det finns även beteenden inom den liftburna cyklingen som inte alla är medvetna 
om eller reflekterar kring. Ett exempel är hur leden av cyklister struktureras när en 
grupp cyklister ger sig iväg nedför en led. Den som anses vara snabbast och mest 
erfaren släpps först och sedan kan det vara lite ”strid” om vem som ska ligga tvåa. 
Kvinnorna och nybörjarna cyklar oftast sist. Calle säger: ”Det kan finnas lite struktur 
på det där. Jag har tänkt på det när man har åkt med tjejer som gärna hamnat sist och de säger: 
Jag vill åka sist för jag åker långsammast. Men det är inte säkert. Det är inte säkert att tjejerna 
kör långsammast.” Att det finns ”lite struktur” på leden tydliggörs av Fia som är en 
mycket skicklig downhillcyklist. Hon säger: ”Killar kan bli lite ibland….vissa…men du 
får inte cykla om mig, även fast man är på väg om….så släpper de inte förbi.” 
 
Ett annat beteende handlar om hur mer erfarna subkulturmedlemmar tar emot 
nybörjare. Generellt uppfattas stämningen inom subkulturen som mycket öppen. 
Fia beskriver att hon upplevde stämningen i Whistler som mycket välkomnande: 
”Alla pratade med alla: Ska du följa med? Vi ska hit och det är ju bara att åka med. Man fick 
hjälp i stort sätt med allt. Ska du inte följa med här? Men jag vet inte om [om jag kan]. Vi 
testar, vi kan ju testa i alla fall! Alla är så framåt.” Adam menar att även i Åre är 
subkulturen välkomnande. Han menar att eftersom subkulturen i Åre är ung finns 
ett starkt missionerande bland dem som cyklar och alla blir glada när det är fler 
människor som provar på. Men han tror också att det kommer att ändras när 
subkulturen växer. Då tror han att det kommer att bli mer av att ”vi är riktiga 
friåkare och det där är bara turister”. Johans uppfattning är att det redan idag finns 
gränser som gör att det blir grupperingar inom subkulturen i Åre. Det är inga 
gränser som inte går att överskrida, men för att göra detta måste individerna göra 
en ansträngning. Olika grupper blandas inte spontant. Han säger att när åkare från 
Stockholm kommer till Åre för att cykla blir det lätt ”vi” som bor i Åre och ”dom” 
som kommer utifrån, om inte stockholmarna redan känner folk från Åre. Min 
uppfattning som nybörjare i subkulturen stämmer med Johans. Jag känner att det 
finns en slags tröskel som nybörjare måste ta sig över för att välkomnas tillfullo i 
subkulturen. Jag minns exakt hur stor den tröskeln kändes när jag första gången 
skulle ge mig ut och cykla. Jag lånade ihop utrustning från flera olika kompisar. 
Nedanstående text är hämtat från den situation då jag skulle låna en cykel (som jag 
senare skulle komma att köpa).  
 
// A. öppnar lägenheten med ett; ”Jag hörde inte att det knackade, här är vi vana vid att folk 
bara går rakt in.” Det får mig lite ur balans. Det känns som att jag har gjort något fel, brutit 
mot någon social regel som jag inte har förstått. För att komma in i lägenheten måste jag kliva 
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över ryggskydd, benskydd och smutsiga kläder. Det råder ingen tvekan om att det är cyklister som 
bor här. När jag tagit mig in i lägenheten går vi ut på balkongen. Där står D. och M. böjda över 
cyklar. De hälsar och D. börjar berätta att han håller på att byta ut lite olika komponenter. Det 
är en ganska lång utläggning där han skämtar lite grabbigt med M. Jag förstår inte skämten. Jag 
känner att jag borde flika in några frågor om cykeln jag eventuellt ska köpa. Men jag kommer 
inte på något alls. Vad ska jag fråga? Jag vet inte vad som är viktigt att fråga om eller vad något 
heter. Istället frågar jag om de har cyklat länge och varför de vill sälja cykeln. Det visar sig att A. 
har köpt en ny och mer avancerad cykel. Blir alldeles svettig där jag står och känner att 
samtalsämnena blir färre och färre. Måtte D. bara bli klar med cykeln snart så att jag får gå 
därifrån. // fältdagbok, 2005-05-21 
 
Det finns också klara uppfattningar om vad som är fel beteende i subkulturen. En 
sak som ses med mycket oblida ögon är cykelstölder. Förutom att det är kostsamt 
och att åkaren inte kan cykla på ett tag, ligger det något mer i avskyn. Cyklisterna 
berättar att eftersom cykeln betyder så mycket för dem känns det som att 
cykeltjuven stjäl en bit av dem själva. Ett annat exempel är att man aldrig cyklar 
förbi någon som har ramlat och alltid stannar och hjälper varandra. Följande är en 
beskrivning av mina egna upplevelser av en krasch sommaren 2005.  
 
// Jag bestämmer mig. Jag är inte rädd. Känner lite press utifrån situation men inte farligt 
mycket. Lyfter upp cykeln och cyklar mot stendroppet. På väg fram inser jag att man inte ser 
landningen. Hinner inte tänka mer utan tar fart över. Nästa sekund ligger jag bland stenarna 
och känner smärta pulsera i vågor från benet. Hör hur de andra kommer springande och ropar: 
Hur är det? Gick det bra? Känner bara smärta och panik under hjälmen. Kan inte andas. Får 
äntligen av mig hjälmen och kan börja känna efter. Paniken lägger sig och jag får hjälp att ta av 
benskyddet. Vi konstaterar att inget är brutet och någon springer och hämtar is från 
Hummelstugan för att kyla ner benet och Cola att dricka. [..] När vi sitter där i värmen och 
solskenet känner jag otrolig tacksamhet för att alla stannar och ser till att jag är ok och att jag 
inte har skadat mig mer. Jag kan faktiskt njuta av utsikten. Inte förrän efter ett tag kommer 
känslan av att ”inte ska väl jag sinka er”, så jag säger: Ni behöver inte vänta, vilket möts av 
stora protester. Självklart väntar alla tills bilen kommer. Känner stor tacksamhet och samhörighet 
med de andra. // fältdagbok, 2005-07-04 
 
I cykelparkerna finns det också en del formella regler som bestämmer vad som är 
rätt och fel beteende. I Åre handlar dessa regler till exempel om att alla cyklister ska 
använda hjälm, att man ska visa respekt för naturen, att man inte får vara berusad 
eller drogpåverkad när man cyklar samt att den som kommer uppifrån alltid har 
väjningsplikt. I Whistler finns liknande regler och även regler för hur åkare ska 
hantera möten med björnar, vilka är en del av miljön i cykelparken. 
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Det som ovan har beskrivits handlar om bilder, berättelser och föreställningar av 
hur en friåknings- eller downhillcyklist ser ut och beter sig utifrån cyklister som 
finns inom subkulturen. Cyklisterna reflekterar också över hur andra människor, 
utanför subkulturen, betraktar dem. Bertil reflekterar över hur uppfattningen bland 
byborna i Åre har förändrats i och med att subkulturen har växt och utvecklats. 
”Nu är det ju inte så märkvärdigt längre som det var för en två, tre år sedan när det var nytt och 
främmande. Jag kan tänka mig att äldre människor trodde att man kom från en annan planet, 
med sina konstiga kläder och hjälmar och framför allt konstiga cyklar. Men nu har det blivit en 
del av vardagen här.” Amelia är medveten om att downhillcykling skickar ut vissa 
signaler till dem som är utanför subkulturen. Hon säger: ”De tror att det är livsfarligt. 
[..] Jag menar det är ju inte livsfarligt. Många tror att bara för att man cyklar downhill, så är 
man värsta adrenalinstinna, dödslängtande personen. Och det är ganska konstigt, för det är inte 
alls det man är ute efter. Visst vill man väl ha lite adrenalin ibland, men jag tror att det är 
väldigt få som har dödslängtan som kör downhill.” 
 
Adam har erfarenheter av att försöka förklara vad friåkningscykling är för ”vanliga 
människor” som inte cyklar. Han säger: ”När jag pratar med vanliga polare nere i 
Stockholm och jag säger att jag har köpt min freeridehoj som egentligen kostar 30 000 för 20 
000 tycker dom att det är ett sjukt pris för någonting som man har och cyklar till affären och 
köper mjölk med i princip. Och när dom sen får höra att: Neej, jag cyklar inte faktiskt inte till 
affären och köper mjölk med den för att för det första är den i princip omöjlig att cykla uppför 
med och för det andra vågar jag inte parkera den utanför affären, så förstår dom inte vad det 
handlar om.” Han menar att han känner av en tydlig gräns mellan de som är i 
subkulturen och ”förstår” och de som är utanför och ”inte förstår”. 
 
Efter att ha beskrivit hur friåknings- och downhillcyklister ser ut och beter sig (och 
hur man inte ser ut eller beter sig) kommer nästa stycke att beskriva vad cyklisterna 
pratar om, hur man pratar om det, men också vad man inte pratar om. 

5.1.2 Hur pratar friåknings- och downhillcyklister och vad pratar de om? 

Intervjuerna med informanterna och fältobservationerna visar att vad cyklister 
sinsemellan pratar om oftast handlar om egna cykelupplevelser, andra människor 
och deras upplevelser, kläder, utrustning, cykeln och till viss del andra 
upplevelserum. David menar att man ofta känner man igen en annan cyklist 
(förutom genom cykeln och kläderna) i olika diskussioner där han eller hon visar 
den kunskap han eller hon har om subkulturen. “You know that you meet another biker 
through one of two things, I guess. Clothing purchases and…..Maybe three things; clothing 
purchases, knowledge of certain things that you can display in conversations like knowledge of 
certain types of riding, certain tricks. And then the type of bike you ride.” 
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Som David nämner visas den subkulturella kunskapen i att åkaren kan en mängd 
olika språkliga uttryck (jargong) som handlar om olika cykeltrick eller typer av 
cykling. De språkliga uttrycken är också fokuserade kring teknik och utrustning. 
Den tekniska jargongen är avancerad och för att en ny subkulturmedlem (eller 
utomstående) ska kunna hänga med i en diskussion behövs i princip någon som 
kan översätta det som sägs. Ett exempel på detta är när Calle (som är en mycket 
erfaren subkulturmedlem) berättar om ett projekt, ”en flytande broms”, som han 
funderar på att utveckla. ”Det är jävligt svårt att förklara. Jag fattar det knappt själv. Det 
som händer med en cykel som är konstruerad på det här sättet, som många är, det är att när du 
bromsar, så låser du upp fjädringen bak. Inte helt och hållet, men ganska mycket, på grund av att 
när fjädringen trycks ihop, så minskar hjulbasen och hjulen måste kunna rulla åt andra hållet. 
Och när du nyper bromsarna då kan dom inte det. Fjädringen fungerar alldeles utmärkt så länge 
du inte rör bromsarna, men när du bromsar så börjar den studsa i bakändan. Och då kan man 
sätta bakbromsen på en arm som sitter på ett lager runt navet. Det blir som en parallellogram av 
det där och det gör att fjädringen fungerar oberoende av bromsningen.” 
 
Eftersom jargongen är avancerad finns en del individer i subkulturen som har en 
tendens att rätta mindre erfarna subkulturmedlemmar när de säger fel eller 
använder uttryck på fel sätt. Detta hände när jag diskuterade min nyinköpta cykel 
med S. (som har cyklat ett tag). // När jag pratar med S. börjar han fråga om vilka 
komponenter som sitter på cykeln. Jag funderar frenetiskt. Kommer inte ihåg vad en enda 
komponent heter. Jo just det, Manitou. Det är Manitou-gaffel svarar jag stolt. Vilken årsmodell? 
Hur är den jämfört med den och den gaffeln? Jag kan inte svara och känner mig dum. Sedan 
kommer jag på en annan sak. Det är ju något annat som är speciellt för cykeln, något som 
Specialized har patent på. Vad heter det ju igen? Det låter tyskt. Det är en Borstlink, säger jag 
lite prövande. Det heter faktiskt Horst Link, säger S. och skrattar. Känner mig ännu dummare. 
Nu när jag har en så bra cykel måste jag verkligen plugga på fackuttrycken.// (fätdagbok, 
2006-05-08) 
 
S. rättar mig i all välmening och detta får både funktionen att jag känner mig dum 
eftersom jag inte kan rätt uttryck, men det får också till följd att jag lär mig något 
nytt och att jag bestämmer mig för att lära mig ännu mer för att kunna uttrycka mig 
bättre nästa gång. Det att inte ha tillgång till språkliga uttryck eller inte kunna prata 
om det tekniska skapar ibland en gräns mellan de som kan och de som inte kan. 
Eve sägare att: ”As a girl I don’t understand a lot of the technical stuff. I have to hear it over 
and over before I understand what they are talking about. And I don’t talk technical stuff”. 
Motsatsen, att män anses som tekniska nördar, bekräftas av Calle, som menar att 
killar blir nördigare än tjejer och ägnar mycket mer tid åt att leta information på 
Internet och läsa tidningar som handlar om teknik. 
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Ytterligare sätt på hur utanförskap skapas genom språket kan Amelia ge exempel 
på. ”Ibland känner jag mig inte hemma bland de här grabbarna när de bor hos oss. [..]Ibland 
känner man sig lite bortkommen. Speciellt när de tuffare grabbarna kommer upp. Det är 
killsnack och det är ganska hårt snack om tjejer, ett grovt språk. Det hör på något sätt samman 
med cyklingen för deras del. Det är lite grabbigt.” Det är inte bara kvinnor som reagerar på 
den grabbiga jargongen, även Calle säger: ”Det jag upplever under Mayhem [stort 
cykelevent i Åre] är att det är en sån jävla machojargong, som jag kan bli skitless på.”  
 
Eftersom språket ibland karaktäriseras av avancerad och ibland relativt rå, 
machobetonad jargong får det i vissa fall till följd att mer oerfarna 
subkulturmedlemmar sitter tysta på grund av att de är osäkra. Språket kan också i 
dessa fall användas som en typ av maktutövning där syftet är att framhäva sig själv 
genom att få andra att känna sig mindre värda. Ett exempel är en fest i juli 2005 där 
både mer erfarna och oerfarna subkulturmedlemmar deltar. // På kvällen grillar vi 
hos H. och L. En kille som heter P. är där. P. cyklar tydligen också. Får inget bra intryck av 
honom. Han är visserligen lite dragen, men snackar otroligt vitt och brett om cykling och cyklar. 
A. säger att hon behöver träna på Ripbranten eftersom hon bara har cyklat den en gång innan. 
Och han bara brer på om hur lätt den är. Otroligt tröttsam typ. Slutar till slut att lyssna på vad 
han rent ordamässigt säger och studerar hur han bland annat genom olika betoningar, 
intonationer och kroppsspråk får A. att tystna och verka alltmer osäker på sig själv ju längre 
monologen håller på. Jag undrar hur mycket som är snack och hur mycket han egentligen cyklar. 
Jobbigt med människor som utnyttjar sitt ”subkulturella kapital” för att göra andra människor 
osäkra och därigenom själva känna sig större och starkare.// (fältdagbok, 2005-07-14) 
 
Ovanstående text är ett exempel på när språket, både vad individerna säger och hur 
det säger det på, kan fungera som ett sätt att medvetet och omedvetet dra gränser 
och betona skillnader mellan olika individer och grupper. Eve menar emellertid att 
språket också har en viktig sammanhållande funktion i subkulturen genom att det 
skapar gemenskap. Tack vare ett gemensamt språk för att berätta historier kan man 
dela sina upplevelser med andra människor och det skapar ett speciellt band. ”To be 
able to share that experience with other people who have done that [jumping from the box in the 
Park] and them understanding what you are feeling and you understand what they are feeling, you 
very much become part of a group. [..] You can be sitting with a bunch of people that you weren’t 
necessarily riding with or you don’t really know and there’s this connection. [..] Various sorts of 
stories bring people together.” 
 
Många av historierna som skapar gemenskap och sammanhållning handlar om 
skador och krascher. Det finns tendenser både att tona ner skadorna och 
krascherna och att skriva upp dem. Skillnaden är i vilket sammanhang historien 
kring skadan berättas och vem det är som berättar. Fia berättar om när hon 
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skadade sig på en tävling hon var med i. ”..då ramlade jag lite, jag gjorde illa knät och så 
fick jag lite hjärnskakning. Men det var ingen fara.” Hon menar att det inte var någon 
fara att få hjärnskakning och skada knät och tonar därigenom ner händelsen. 
Möjligtvis är en anledning att situationen var ett tävlingssammanhang där fallet ses 
som ett misslyckande eftersom hon var tvungen att avbryta tävlingen. En annan 
anledning kan vara att hon som erfaren subkulturmedlem har lärt sig att skador och 
krascher är något man är inte gnäller över utan är något som ingår i friåknings- och 
downhillcykling. I andra sammanhang finns det istället en tendens att glorifiera 
krascher och skador och stolt visa upp ärr och berätta historier om cykelrelaterade 
skador. Detta visar hur hängiven cyklingen man är. ”Ärr är naturens egna tatueringar. 
[..] Man känner sig mer dedikerad när man har tagit lite smäll för det man tycker är roligt och 
man vet att det är värt det.” (Adam) Det finns till och med specifika platser på 
Internet, ”hall of pain”18, där historier och filmer om samt foton på skador och 
krascher dokumenteras.  
 
Ytterligare ett exempel på vilken betydelse berättelser har för hur och när individer 
definierar sig själva som friåknings- eller downhillcyklister är när jag valde att 
publicera historien om när jag för första gången klarade av att cykla det som kallas 
”Branten” (ett relativt skrämmande parti av downhill-leden i Åre BikePark) på 
communityn www.freeridehub.se. Berättelsen handlar om hur upplevelsen kändes. 
I efterhand kan jag känna att det var vid detta tillfälle som jag officiellt ”kom ut 
med” att jag var friåkningscyklist.  
 
// [..] Sedan är det min tur. S. står och väntar. Hjärtat hamrar i bröstet och jag känner svetten 
rinna nedför ryggen under ryggskyddet. Så, upp på cykeln, hitta rätt med fötterna på pedalerna för 
att hinna få balans innan. Jag hör E.’s röst från första gången jag var här och inte klarade av att 
åka Branten eka i huvudet: ”Vad du än gör så bromsa inte!” Jag börjar i alla fall bromsa - fast 
man inte får. Bakhjulet börjar glida och jag hinner tänka – jag får inte hamna i sidled över 
kanten! Men så bara – jag släpper allt och glider över kanten. Hinner knappt tänka att ”detta 
är brant” förrän jag trycks ihop i botten och den hissnande fartkänslan i uppförsbacken på andra 
sidan fyller hela kroppen. Jag är ett enda stort lyckorus! Jag flyger! Jag är oövervinnlig! Jag är 
stark och riktigt, riktigt bra! // (artikel utifrån fältdagbok, 2005-07-2119) 
 
En sak som intervjuerna visar är att många av berättelserna och historierna är 
rotade i de lokala upplevelserna, det vill säga att de flesta av de egenupplevda 
berättelserna handlar om upplevelser i de lokala upplevelserummen. Det finns 
emellertid en skillnad mellan mer erfarna subkulturmedlemmar som eventuellt har 

                                         
18 mtbzone.com ”Hall of Pain” (hämtad 2006-10-27) <http://www.mtbzone.com/hallofpain.html> 
19 Lindahl, H. (2005-07-21) ”När jag tog branten - en nybörjares bekännelser” www.freeridehub.se 
(hämtad 2006-10-27) <http://www.freeridehub.se/10.html?&MediaId=13> 
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hunnit att resa mer både geografiskt till andra cykelparker och virtuellt till nätplatser 
för att inhämta information och mer oerfarna subkulturmedlemmar som inte har 
det. Fia är ett exempel på en mer erfaren cyklist som genomgående i hela intervjun 
relaterar sin cykelvärld i Åre till Whistler som hon alldeles nyligen har besökt. En 
sak hon fått upp ögonen för, som skiljer sig mellan Åre och Whistler, är att det är 
så många kvinnliga cyklister i Whistler jämfört med Åre. Hon säger: ”Där var det så 
kul. För det första var det så mycket tjejer. Jag har aldrig sett [så många tjejer]. På onsdagarna 
hade de tjejkväll och det var tjejer överallt och jag bara, men åh, åh, åh…..[små lustiga läten som 
antagligen betyder kolla här, kolla här, kolla här]. Det var ju jätteovant och det var ju kul för att 
det var ju såna som ”äh, kom vi hyr cyklar” som typ hade kjol och bara åkte upp och 
cyklade….och sedan var det dom som var lite mer freeride, bara någon t-shirt och några shorts och 
sedan var det dom som var mer racing, med alla skydd och allt matchar.” Med språkets hjälp 
försöker hon beskriva vad hon känner när hon upptäcker denna nya värld där det 
finns massor av kvinnor som cyklar och att dessa kvinnor dessutom varierar så 
mycket, allt från kvinnor som cyklar i kjol till riktiga fullblodstävlingscyklister.  
 
Något som också är en viktig del av språket är de delar som fattas, det vill säga vad 
man inte pratar om eller utelämnar. Ett exempel som kan tydliggöra detta kommer 
från Bertil. Har får i uppdrag att beskriva en friåkningscyklist. Han börjar: ”En 
friåkningscyklist är en sådan människa som kan….” Sedan rättar han sin definition: ”En 
sådan kille som kan ta sig nerför olika typer av banor och berg. [..] En komplett freerideåkare 
för mig det är någon som kan ta sig ner överallt, men som också kan ge sig ut i en bike park och 
göra riktigt häftiga tricks”. Detta är ett exempel på hur en ”typisk” friåkningscyklist 
konstrueras genom språket. Tidigare refererades till Eve som valde att uttrycka 
teknisk okunskap som något ”typiskt” kvinnligt. Genom språket konstruerar 
åkarna typiska antaganden och kategoriserar exempelvis människor, upplevelserum 
och varumärken på vissa sätt. Ett exempel är hur Calle kategoriserar friåknings- 
kontra downhillcyklister. Han säger: ”Freeride-åkarna har gärna avklippta jeans och lite 
sådana här gamla, slitna t-shirts på sig, medan de som tävlar har teamkläder med mycket loggor 
på. Det kan freeride-åkarna också ha ibland, men tävlingsåkarna har aldrig jeans på sig”. 
 
Det är inte bara andra människor eller grupper av människor som kategoriseras 
med hjälp av språket. Henry, som är en erfaren cyklist, har en mycket tydlig bild av 
i vilka kategorier han definierar sig själv och också hur det att han definierar sig 
själv som cyklist påverkar hans liv.”[There are] four core subjects that identifies me as a 
person and one of them is mountainbiking, as number four. The first one is my Christian faith, 
second is my nationality, being from Gibraltar, the third is my masculinity, my male gender and 
fourth, my mountainbiking. Mountainbiking has been a constant from early age, it has been an 
interest, it has been a hobby and for sure affected my kind of lifestyle, and even influenced cultural 
stuff like fashion and taste in music.” Henry väljer alltså i huvudsak fyra olika kategorier 
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för att definiera sig själv; tron, nationaliteten, könet och cyklingen. Att han 
kategoriserar sig på detta sätt får konsekvenser för hur han lever sitt liv. Han 
berättar att han upplever en konflikt mellan sin tro och cyklingen. Tron förespråkar 
avhållsamhet, medan cyklingen är extremt materialistisk och hedonistisk. Han 
menar att att balansera de olika kategorierna till en helhet är det som definierar 
honom som person. 
 
Efter att ha beskrivit vad friåknings- och downhillcyklister pratar om (och inte 
pratar om) och på vilket sätt de gör det handlar nästa stycke om hur det är och 
känns att vara cyklist. 

5.1.3 Hur är det att vara friåknings- eller downhillcyklist? 

I berättelserna och bilderna som informanterna delar med sig av om hur det är och 
känns att vara friåknings- och downhillcyklist handlar en del om individuella fysiska 
och mentala upplevelser och andra handlar om sociala upplevelser i relation till 
gruppen. När det gäller de individuella fysiska och mentala upplevelserna handlar 
friåknings- och downhillcykling om att vilja våga utmana sina fysiska och mentala 
gränser. Amelia menar att: ”Det ger lite extra spänning att ge sig utanför det man är van vid. 
Det är läskigare, men det är häftigt”. Isak och Camilla pratar om utmaningar och att 
klara dessa utmaningar som en del av lockelsen med cyklingen. Isak menar att det 
är en process, där han hela tiden ställs inför nya utmaningar och att känslan av att 
utvecklas är viktig. ”Man känner att man utvecklas och det är nya grejor hela tiden, nya 
utmaningar, nya situationer och oförutsedda saker som dyker upp”. Isak nämner fart och 
adrenalin som en av lockelserna med cyklingen. Camilla menar att adrenalinet 
hjälper henne att klara av de utmaningar hon ställs inför i cyklingen. Visst kan hon 
vara rädd men viljan att bli bättre och adrenalinrusherna får henne att övervinna 
rädslan. Hon säger också att det är fartkänslan och de cykeltekniska utmaningarna 
som gör att hon älskar cyklingen. 
 
Friåknings- och downhillcykling handlar också om att våga slå sig och se det 
positiva i det. En krasch eller skada kan upplevas som en drivande kraft mot nya 
upplevelser. Henry säger: “A misadventure I sometimes see as a positive thing. The risk in 
the sport is pushing me. I actually have enjoyed some of the crashes I’ve had. A crash that is really 
scary, that really freaks me out….I think, wow, man, I hit hard. But I get up and it’s nothing 
wrong with me. [..] It’s boosting my confidence.” Även Fia menar att det kan vara positivt 
med skador. Hon berättar om en olycka då hon körde in i ett träd och fick åka 
ambulans. ”Jag tror att för varje gång man ramlar så blir man bättre och bättre. Man märker 
att det inte var så [farligt]. Det gör inte ont. Eller ok, det gör ont att få ett skrapsår, men det 
försvinner. Jag tror man blir bättre och bättre och man övervinner den där lilla gränsen hela tiden. 
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Jag märker att jag kan köra fortare och varje gång jag ramlar övervinner jag gränsen ett snäpp 
till.” 
 
Men det finns också en baksida med att hela tiden utmana sig själv. När 
utmaningarna blir för stora upplever cyklisterna rädsla, stress eller 
prestationsångest. Jakten på nya utmaningar i relation till den upplevda risken och 
faran att skada sig upplevs som negativ. Henry menar att så är fallet för honom just 
nu. Han säger att eftersom han kraschade svårt och bröt armen förra sommaren 
har han blivit rädd för att ramla och slå sig. Den upplevda risken fungerar då istället 
som en mental barriär för nya upplevelser.  
 
Det många menar är den största belöningen med friåknings- eller downhillcykling 
är när känslan av ”flow” infinner sig eller som Amelia uttrycker det: ”Flyt i åkningen, 
det man är ute efter. Att känna att man är ett med cykeln, ett med underlaget, ett med naturen 
och att man verkligen flyter fram.” Henry menar att flow inte är samma sak som 
perfektion. ”I was going to use perfection, but perfection is not the right word. Ultimate 
attainment in your love of riding….where you are pushing your own ability. You’re pushing your 
own limits, but you are not going over the edge.” Henry gör ytterligare försök att förklara 
vad flow är när han berättar om sitt bästa cykelminne. Han beskriver en 
cykelupplevelse när han fick följa med en av de bästa guiderna i Whistler för att 
träna wallrides (när man cyklar upp på en vägg eller bergssida). ”So we went up and he 
[the guide] said: We’re going to come from this line, we’re going to take this jump. Just follow the 
exact same line that I am doing, follow my speed. So I just followed him, followed his speed and I 
hit the take off, hit the wallride and the next thing I know I’m launching from the top left hand 
corner, just launching it to mid air and then the bike landed smoothly. I didn’t have to work it at 
all. So smooth and it’s that flow feeling that I’ve been looking for and when I stopped I just 
couldn’t stop laughing, I was in that absolute moment of hysteria, you know, when you just can’t 
stop laughing”. 
 
Friåknings- och downhillcykling handlar mycket om fokus och koncentration. Isak 
menar att det som är bra med cyklingen är att hjärnan måste vara helt 
koncentrerad. ”Man mår bra av det helt enkelt. Det är bra för själen också. Det utvecklar en 
som människa.” Henry berättar om hur han upplever att det är att cykla. “I’m not 
thinking of much [..] because it’s so intense. You focus at the task at hand. Your mind isn’t really 
drifting away. You’re really focused on the terrain and on the jumps.” I och med att fokus 
helt och hållet är på cyklingen upplever många en form av eskapism. Henry säger: 
“When I was in Gibraltar and I had a really bad day I would jump on my bike and ride. [..] I 
recognize now that it was a form of escape. I was escaping from whatever was troubling me that 
day. When I rode my bike I could be in a different place, I didn’t have to deal with anyone.”  
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För flera av de mer erfarna åkarna är cyklingen så viktig att de har valt att låta 
cyklingen bli livets nav. Freddie säger: ”I live to ride. I work just do pay for my bike”. 
Hängivenheten och entusiasmen för cyklingen tar sig olika yttryck. Det kan vara allt 
från att alltid ge sig ut och cykla oavsett väder till att ”övervinna” olika hinder i 
form av för lite pengar, andra människors skepticism eller att det är långt till 
cykelparken. Tecken på hängivenhet är också att lägga flera timmar om dagen på 
informationsinhämtning (via Internet, filmer, andra människor, tidningar) om 
cyklar och övrig utrustning. Eftersom det är relativt dyrt att köpa cykel och 
utrustning i Sverige importerar en del cyklar från utlandet, ett hinder som skulle få 
mindre hängivna människor att backa. Ytterligare ett område som är nära 
förknippat med cyklingen och som ofta tar många timmar i bruk är mekandet och 
rengöringsritualerna kring cykeln. 
 
Friåknings- och downhillcykling är ett socialt fenomen. Visst händer det att åkarna 
cyklar ut ensamma ibland, men cyklingen och subkulturen skulle inte vara vad den 
är om inte relationen till andra cyklister fanns. Adam har en tydlig bild av hur han 
ser på relationen till de andra cyklisterna. Adam förklarar att det han föll för i 
friåkningscyklingen var att det inte var så organiserat och att det inte handlar om en 
lagsport. Subkulturen består av individer där relationerna definieras av andra saker 
än att ha träningstid en gång i veckan, ett lag med likadana tröjor och regler som 
måste följas. I subkulturen friåknings- och downhillcykling går och kommer istället 
folk som de vill och man väljer att umgås med dem man tycker om. ”Man kan åka 
två stycken och man kan åka ett stort gäng. Det är olika varje gång. Det är inte som i ett lag att 
det är si och så många och man kan egentligen tycka att han Per är en jävla idiot, men han är 
bra på mittfältet. Sånt slipper man helt och hållet.” 
 
När det gäller själva cykelupplevelsen är den sociala aspekten för många minst lika 
viktig som den mentala eller fysiska. Amelia berättar om en bild som hon har tagit: 
”Det här är en bild som förmedlar varför jag älskar downhillcyklingen. Den här cykelkänslan. 
Att finnas så högt uppe [på berget] och vara ett gäng som bara njuter av, älskar, det här lika 
mycket som en själv. På lika villkor och bara vara ute för att njuta och ha roligt. Det här är inte 
snabbast ner utan det här är en tur där man har stannat upp och njuter av sällskapet och naturen 
också.”  
 
I det sociala ligger också att tycka om livsstilen kring cyklingen, exempelvis när det 
gäller klädstilen. Det finns något i friåknings- och downhillcykling som gör att det 
anses ”coolt”, vilket många uppskattar. En del väljer att börja cykla friåknings- och 
downhillcykling för att de vill sticka ut lite och skilja sig från mängden. Det går att 
ana en stolthet över att vara en person som är lite udda och kanske ses som lite 
extrem. ”Det är nästan ingen idé att förklara för kompisarna [vad downhillcykling är]. Dom 
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tycker att jag är knäpp ändå.” (Amelia) Det finns också en stolthet över att tillhöra den 
specifika grupp som friåknings- och downhillcyklister utgör och många känner 
också en stolthet över den plats (Åre respektive Whistler) som är deras hem. Eve 
säger: “It’s super nice to see the pro riders from all over the world hanging out on my place. I’m 
very proud to be part of the Whistler culture and to know that this is my backyard. [..] There are 
so many pro riders who come here on their down season or their time off, because it’s just such a 
fantastic place to play. And that makes me proud.” 
 
Ytterligare en aspekt av den sociala dimensionen av friåknings- och downhillcykling 
är de berättelser som handlar om status respektive respekt. Henry menar att det är 
skillnad på hur insatt man är i subkulturen om åkaren förstår vilka det är som 
förtjänar respekt och har högre status. Han säger: ”I think within the mountainbike 
subculture there are different perceptions of who has a higher status than somebody else. It’s 
depending on the individuals, how they perceive [the subculture] and their understanding of this 
[Whistler Bike Park]. If someone is very materialistic, and in my perspective very shallow, they 
are gonna look at the material outfit. Whereas someone with a bit more insight will see past the 
materialism and say: Ok, someone that earns respect is [..] someone with ability. He’s gonna earn 
respect from others because he’s doing the hardest stuff and he can influence others because of his 
ability.”  
 
Begreppen respekt och status är komplexa och i berättelserna framkommer att det 
finns skillnader i tolkningen av begreppen. En uppfattning är att respekt är något 
man förtjänar, medan status är något som kan köpas genom pengar eller uppnås via 
en specifik position. Begreppen respekt/status är också komplexa eftersom på en 
direkt fråga hävdar många att det inte finns någon som har mer status än någon 
annan. Fia menar att det inte finns några statusskillnader mellan olika cyklister, alla 
cyklar med alla och bara för att ha kul. Om hon åker ut på berget själv finns det 
alltid någon att cykla med. ”Det spelar faktiskt ingen roll vem man är, hur man är eller hur 
man klär sig utan alla är verkligen… [Välkomna? Lika mycket värda? Lika 
beundransvärda?].  
 
Det finns emellertid tillfällen där denna till synes statusfria subkultur ter sig relativt 
statusfylld. I berättelserna framkommer att det finns specifika egenskaper eller 
beteenden som påverkar bedömningen av om någon förtjänar respekt och avgör 
om den personen anses ha högre status än någon annan. Det främsta sättet att 
förtjäna respekt är att vara skicklig inom olika områden. En skicklig åkare förtjänar 
respekt och framför allt om åkaren utmanar vad folk tror är möjligt att genomföra 
på cykel. Om det är en professionell åkare innebär det i många fall en högre status 
att ha tävlat mycket och om åkaren syns mycket i media. Det kan också vara så att 
åkaren inte är professionell eller den mest skickliga men ändå anses förtjäna respekt 
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genom att ha en cool, egen stil och förmedla en glädje och känsla för cyklingen. 
Detta i kombination med att berättelser om åkares prestationer berättas om och om 
igen kan i vissa fall skapa lokala ”hjältar” av mytiska mått.  
 
Det inger också respekt att vara kunnig och skicklig tekniskt. Någon som har lång 
erfarenhet av och kan mycket om hur cyklar fungerar är någon som andra ser upp 
till och ofta vänder sig till för att få hjälp. Det finns också en viss status att ha 
mycket information om det som är nytt inom subkulturen och att till exempel vara 
uppdaterad på nya komponenter till cyklar som släppts samt vilka event som gått 
av stapeln och vad som hände där. Till viss del går det också att köpa sig till status. 
Adam säger: ”Det finns faktiskt en viss respekt för prylar. Avancerade, dyra, bra prylar höjer 
till viss del statusen.” Om det dessutom är så att åkaren förutom att ha pengar också 
har kunskap om vad som är ”rätt” konsumtionsföremål ökar möjligheterna att 
markera status. Genom att använda vissa, unika, ofta små och relativt okända 
varumärken visar åkaren att han eller hon ligger i framkant av utvecklingen. 
Förutom konsumtionsföremål kan det också höja statusen hos enskilda åkare att ha 
besökt orter som har hög status i cykelvärlden (till exempel Whistler för dem som 
bor i Åre) eller att ha deltagit i camps och clinics som letts av professionella åkare. 
 
Så långt har informanternas och mina egna bilder av och berättelser om friåknings- 
och downhillcykling handlat om hur cyklisterna ser ut, beter sig, pratar samt hur det 
är och känns att vara friåknings- eller downhillcyklist. Nästa stycke handlar om 
bilder av och berättelser om hur det är att vara (eller förmodas vara) man respektive 
kvinna i subkulturen friåknings- och downhillcykling. 

5.1.4 Vem är och kan man vara inom friåknings- och downhillcyklingen? 

Inom friåknings- och downhillsubkulturen finns olika mer eller mindre stereotypa 
uppfattningar om hur man är eller beter sig om man är i en viss social position 
inom eller utanför subkulturen. En del av dem som redan tagits upp är 
friåkningscyklist, downhillcyklist, Stockholmare, Årebo, Whistlerbo, lärare, elev, 
crosscountrycyklist, multisportare, man, kvinna, nybörjare, cykeltjuv, ”barmhärtig 
samarit” (det vill säga hur man är när man som cyklist stannar och hjälper andra 
skadade cyklister), ”värsta, adrenalinstinna, dödslängtande personen”, någon som 
kan teknik, någon som inte kan teknik, tekniknörd, brud och tävlingscyklist. 
Gemensamt för dessa sociala positioner är att de definierar relationen mellan 
individerna eller grupper av individer inom subkulturen och mellan individer och 
grupper av individer utanför subkulturen. Vissa av de sociala positionerna står i 
beroendeförhållande till eller i nära relation till varandra. Den ena positionen skulle 
ibland inte finnas utan den andra, till exempel lärare och elev. Ett annat exempel är 
förebilder (idoler) och efterföljare. Det finns i huvudsak tre olika typer av 
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förebilder. Den ena gruppen är de professionella åkarna, den andra är vänner och 
familj och den tredje typen av förebilder är åkare som man inte vet vilka de är men 
berör på ett eller annat sätt. Den huvudsakliga orsaken till att de professionella 
åkarna ses som förebilder är för att de är skickliga åkare. Eve säger: “They [the pros] 
are always pushing it. So when you think there is no way that is possible [..] these pros show up 
and they’re doing it like it’s nothing or they can do it with their eyes closed.[..] When you see these 
guys in action it’s really inspiring”  
 
Anledningen till att familj och vänner ses som förebilder är att de har cyklat längre 
och kan mer än åkaren, man är jämnåkta, backar upp varandra och pushar varandra 
till att utvecklas. Adam menar att det är roligt att cykla med människor som cyklar 
bättre än han själv, för då kan han lära sig mycket av dem. Det är också 
stimulerande att cykla med åkare som är sämre än han själv, för då kan han peppa 
dem och se dem utvecklas. Främsta anledningen till att åkare man inte känner (som 
inte är professionella åkare) kan fungera som inspiration och förebild är deras 
åkskicklighet, men också att de har rätt känsla för cykling samt en egen stil. Isak 
och Fia menar att det inte spelar någon roll vem det är, man kan bli inspirerad av 
vem som helst. Huvudsaken är att åkaren har rätt känsla och en åkglädje som 
smittar av sig.  
 
Ett annat par sociala positioner som är nära relaterade till varandra är manligt och 
kvinnligt. Friåknings- och downhillcyklisternas bilder av och berättelser om manligt 
och kvinnligt kan delas in i ett antal olika områden. Dels är det män som pratar om 
kvinnorna i subkulturen och dels är det kvinnor som funderar både över sin egen 
och männens roll i subkulturen. I det empiriska materialet finns inget exempel på 
män som reflekterar över männens roll i subkulturen. Det bör tilläggas att frågor 
om manligt och kvinnligt inte fanns med i frågeguiden utan något som spontant 
togs upp av informanterna i varje intervju. Detta kan vara en förklaring till att det 
inte finns några män som reflekterat över sin egen situation som män i subkulturen. 
En annan förklaring kan vara att eftersom friåknings- och downhillcykling är en 
mansdominerad sport är männens roller så självklara och ”naturliga” att de inte 
spontant leder till några spontana reflektioner. 
 
När kvinnorna i subkulturen pratar om sig själva är det främst fyra olika områden 
som framträder. Dessa är det hur de relaterar till andra kvinnor, de stereotypa 
bilder som finns om kvinnor i subkulturen, att de får extra uppmärksamhet enbart 
för att de är kvinnor samt att de upplever en rädsla för exponering. Relationen till 
andra kvinnor framställs som positiv. De kvinnliga informanterna menar att de 
gärna skulle vilja cykla med fler tjejer för att de är mer jämnåkta, det är lättare att 
tänka ”kan hon så kan jag” och på så sätt öka sitt självförtroende. Bea säger: ”Jag 
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tror att det skulle vara bra att åka med tjejer, för att man är ju nästan alltid långsammare än 
killar. Det är nog bra för självförtroendet att åka med andra tjejer, för annars är man 
alltid….man hoppar kortare och man kör långsammare.” Fia menar att det finns få 
kvinnliga förebilder inom friåkning. Tjejer som tävlar downhill finns det fler av 
men hon menar att det skulle behöva tjejer som kunde göra sig namn som freeride-
tjejer. Men hon är noga att påpeka att för att göra sig ett namn måste tjejerna 
verkligen vara bra, inte bara tas med i filmer och tidningar bara för att de är tjejer. 
Hon säger: ”Inom jibbing så har det blivit: Vi tar med tjejen för att hon är tjej. Det tycker jag 
är fel. Det blir inget kul att kolla på. Det måste verkligen vara någon som har känslan. Så att 
man ser hur kul det är och så att man får någon att inspireras av.” 
 
Det finns ett antal olika exempel på stereotypa bilder av vad som är typiskt 
kvinnligt både i hur kvinnorna och männen pratar om kvinnor. Ett område är hur 
kvinnor förväntas relatera till teknik och att meka med cykeln. En uppfattning är att 
kvinnorna anser sig vara för dumma att klara av de tekniska utmaningarna. Amelia 
säger: ”Jag vill gärna lära mig de vanliga grejorna. Sedan känner jag att jag är alldeles för dum 
för att klara resten.” En annan uppfattning är att som kvinna så slipper man att meka. 
”Jag slipper ju att meka min cykel, det är ju en sak med att vara tjej. Man får alltid hjälp. Det 
är självklart man hjälper tjejen, liksom”. Den stereotypa bilden förstärks också av hur 
männen pratar om kvinnorna. Dels menar de att kvinnorna behöver inte meka med 
cykeln, de har ju oftast en pojkvän som gör det åt dem. Detta resulterar i att 
kvinnor inte blir lika ”nördiga”, som Calle uttrycker det, när det gäller teknik som 
männen. Amelia känner sig ibland hindrad i sin tekniska utveckling av att ha en 
pojkvän som är mycket tekniskt skicklig. Hon berättar även om hon vill hjälpa till 
att meka är det inte alltid hon får. ”Jag får ändå inte alltid göra grejorna själv, men jag ska 
ändå vara med. Och om jag säger jag gör det själv då säger han nej, du kan inte.” 
 
Andra stereotypa uppfattningar om kvinnor som bekräftas och förstärks av både 
kvinnor och män är att kvinnor är långsammare och fegare. ”Det blir alltid att man får 
ta sista positionen som tjej även om man kanske är lite snabbare i vissa fall.” (Amelia) Att 
kvinnorna anses som fegare visade sig bland annat när SM i downhill arrangerades 
2005, då det var tänkt att kvinnorna skulle köra en ”fegislinje”. Amelia reagerade på 
detta genom att säga: ”Jag gav mig fasen på att köra deras ”riktiga” linje. Visst det ska väl 
finnas fegislinjer, men jag tycker att det ska köras samma bana ändå, så att vi får samma 
möjligheter kille som tjej. Vi kanske är långsammare, men jag tror att det är viktigt att det finns 
möjlighet att köra på samma bana.” Ytterligare ett område där stereotypa uppfattningar 
om vad som är typiskt kvinnligt framträder är när varumärken tar fram en 
kollektion riktad till kvinnor. Bea reagerar på Fox handskar för kvinnor. 
”Tjejhandskar, då är det alltid lite blommor och lite rosa och så där.” Överhuvudtaget 
kommenterar både de kvinnliga och manliga informanterna att det är svårt för 
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kvinnor att hitta skydd som passar dem. Fia menar att: ”Ofta när man är tjej, så blir 
skydden för stora. De bara hänger eller snurrar.” 
 
När det sedan gäller kvinnors uppfattningar om männen i subkulturen och dem 
själva i relation till männen kan diskussionerna delas upp i ett antal olika områden. 
Dels handlar det om att kvinnorna upplever cyklingen som ”killarnas mark”, det 
handlar om stereotypa uppfattningar om män samt om hur kvinnorna tänker när de 
jämför sig med männen. När det gäller uppfattningen att cyklingen är ”killarnas 
mark” menar Amelia att ”Man blir så van att det är en killsport. Man går in på killarnas 
mark känns det som ibland när man cyklar. Så man tar liksom vad man kan få.” Det 
handlar också om den bild av cykling som ibland framställs i media. Amelia 
kommenterar ett varumärkes porrfilmsliknande annonser: ”Man blir så van sådana 
här bilder. [..] Och grabbarnas snack. Det är brudar och det är gafflar. Det är en annan jargong, 
som man har svårt att känna sig bekväm med. Men det är väl vanligt nu för tiden?” Även 
Adam har reflekterat över att det är väldigt lite ”vanliga tjejer” i filmer och 
tidningar. ”Oftast är det tävlingsåkare, alltså tjejer som tävlar i någon disciplin. Eller också så 
är det pinuppor i annonser. Man ser väldigt lite av typen vanliga cyklister.” 
 
När det gäller kvinnors uppfattning om vad som är stereotypt manligt handlar detta 
till exempel om mäns relation till teknik och att meka med cykeln. Om kvinnorna 
inte förväntas kunna meka är det tvärtom med männen. Som man förväntas du 
kunna meka. Amelia berättar om sin bror: Min bror, han är helt värdelös på att meka. 
Han är till och med sämre än mig. Men jag tror att ofta vågar han inte riktigt fråga om hjälp för 
att han är kille. Han förväntas ju kunna detta. Det tar emot mer hos honom att fråga om 
hjälp”. Andra stereotypa bilder av männen är att de klarar av extremare saker, att de 
ska vara mer orädda och kunna hoppa. Lever männen inte upp till den bilden 
uppstår ibland situationer där de blir utsatta för skämtsamma kommentarer. Amelia 
känner en kille som inte passar in i bilden. ”Han gillar inte att hoppa och är lite feg. Han 
har blivit lite hånad för att han inte vågar hoppa. Jag tror att han tar illa upp. En kille anses ju 
bara ta hoppning med en klackspark och bara ut och hoppa. Men han vill inte det. Han är inte 
den typen av människa och även om han säger att det är lugnt; ”Jag kan inte hoppa, jag vågar 
inte” - så tror jag ändå att han känner sig lite….[underlägsen?]”. 
 
I många fall jämför sig kvinnorna med männen och söker deras bekräftelse. Det får 
ibland resultatet att de känner sig otillräckliga även om de får höra att de är bra 
”trots att de är kvinnor”. En del kvinnor känner sig hela tiden stressade över att de 
måste pressa sig för att hänga med och känner att för att hänga med männen måste 
de bli lika bra eller bättre än männen. En del män har också svårt att acceptera 
kvinnor som är bättre en dem. Fia berättar: ”En del killar kan bli lite….men du får inte 
cykla om mig, även fast man är på väg om. De släpper inte förbi mig.” Andra kvinnor har en 
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mycket mer avspänd relation till männen. De menar att de alltid har cyklat med 
män och att det inte är något konstigt med det. De upplever det som något positivt. 
Männen är mer intressanta, männen pushar kvinnorna mer (på ett positivt och 
uppmuntrande sätt) och kvinnorna får mer hjälp och uppmärksamhet. Kvinnorna 
ser männen som inspirationskällor och förebilder. 
 
Efter att ha presenterat hur friåknings- och downhillcyklister ser ut, vad de gör, hur 
de pratar och om vad, hur det är och känns som friåknings- och downhillcyklist 
samt bilder av och berättelser om vem man är eller kan vara i subkulturen kommer 
nästkommande stycken behandla friåknings- och downhillcyklisternas relationer till 
ett antal olika upplevelserum. 

5.2  Friåknings-  och  downhi l l cykl i s te rnas  uppleve l s e rum 
Med begreppet upplevelserum menas något mer än enbart den fysiska eller 
geografiska platsen. Ett upplevelserum är också de relationer och processer som 
uppstår när individer och grupper exempelvis besöker, bygger om, upplever, 
påverkas av och interagerar med olika typer av rum och med varandra i rummet. 
Upplevelserum kan bland annat vara fysiska (offentliga eller kommersiella, 
permanenta eller temporära), virtuella (nätplatser) och mentala (finnas i människors 
drömmar och minnen).  
 
Detta kapitel inleds med informanternas berättelser om och bilder av subkulturen 
friåknings- och downhillcyklingens offentliga och privata upplevelserum och 
avslutas med en beskrivning av informanternas relation till de kommersiella 
(permanenta och temporära) upplevelserummen.  

5.2.1 Offentliga upplevelserum 

Med subkulturens offentliga upplevelserum menas rum som inte är kommersiella, 
till exempel torget i Åre och Skiers Plaza i Whistler samt cykelområden utanför de 
kommersiella cykelparkerna, där friåknings- och downhillcyklisterna kan vistas utan 
att betala. Ofta fungerar torgen som rum åkarna stannar till i när de förflyttar sig 
mellan andra rum, till exempel mellan cykelparken och hemmet eller mellan 
cykelparken och after-bike-restaurangen. De offentliga upplevelserummen är av 
betydelse för cyklisterna bland annat eftersom de fungerar som ”subkulturens 
showroom”. Torget är en av de naturliga samlingsplatserna för att synas och bli 
sedd. Eftersom det inte handlar om att cykla i detta rum bedöms åkarna efter hur 
de ser ut och vilken utrustning de har. Har individerna avancerad, dyr utrustning av 
unika varumärken kategoriseras de som mer erfarna subkulturmedlemmar än de 
som inte har det. Nybörjarna utmärker sig ofta genom att använda större och mer 
välkända varumärken både på cyklar och utrustning. 
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Cykeln är i fokus, som vid så många andra tillfällen. Diskussionerna handlar om 
vem som har köpt vad, hur den eller den detaljen fungerar eller inte fungerar, vad 
man ska köpa nästa gång. Varumärken jämförs och försvaras ofta högljutt av dem 
som har valt det ena eller andra varumärket. Ofta kan man se hur åkarna lånar 
varandras cyklar. Det första som händer är att åkaren trycker ner styret ett par 
gånger för att testa framdämparen. Sedan kliver han (för det är oftast en han) på 
cykeln och cyklar några varv med hoppande rörelser för att känna hur cykeln rör 
sig. På torgen lär sig åkarna mer om vad som gäller och vad som inte gäller. 
Människor inom subkulturen pratar om dagens cykelupplevelser och inte allt för 
sällan om dagens krascher. Skador visas upp och bedöms. Människor utanför 
subkulturen betraktar subkulturmedlemmarna med nyfikenhet eller skepsis och är 
det mer nyfikenhet än skepsis kan denna kontakt vara det första steget mot att ta 
reda på mer om vad denna typ av cykling innebär och kanske själva prova så 
småningom.  

5.2.2 Privata upplevelserum 

Det privata upplevelserum som är av störst betydelse för friåknings- och 
downhillcyklisterna är hemmet. Hemmet som privat upplevelserum handlar om 
vilken betydelse hemmet har dels som en samlingsplats för att umgås och dels när 
det gäller att skapa och uttrycka sin cykelidentitet. Många informanter uttrycker att 
det umgänge man har oftast består av andra cyklister och hemmet är, utöver de 
kommersiella upplevelserummen, där man träffas. När det gäller att skapa och 
uttrycka sin cykelidentitet menar Henry att om man besökte hans hem skulle man 
direkt se att han är en downhillcyklist. “If they went to my house, they would see it right 
away. They would see photographs, posters, that kind of things. And they would see my bike.” 
Just cykeln har ofta en framskjuten plats i hemmet. Ofta står den på en speciell 
plats där den är väl synlig för alla som besöker hemmet. Hos Adam står cykeln i 
vardagsrummet. Han har satt fast en lampa i den som lyser upp cykeln och skapar 
ett effektfullt mönster på väggen bakom. Hos Amelia står cyklarna i hallen och 
trots att det ofta blir rörigt och smutsigt tycker hon att det är hemtrevligt att ha 
dem där. Hon säger: ”Det känns tomt om de inte står där även om det är ett helvete att 
komma ut. Det känns bra att de står där för då vet man precis vem man kommer hem till. En 
cyklist.”  

5.2.3 Permanenta och temporära kommersiella upplevelserum 

De kommersiella upplevelserummen är rum där besökaren måste betala för att ta 
del av tjänster och varor. Inom friåkningscyklingen handlar det om ett antal olika 
kommersiella rum. En del är permanenta, medan andra är temporära. Till de 
permanenta upplevelserummen hör cykelparkerna, cykelverkstäderna och -
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shoparna (även om många cyklister väljer att besöka olika virtuella upplevelserum 
när de handlar cykeldelar) samt restaurangerna där cyklisterna äter lunch (och 
ibland middag) samt tar en ”after bike”. Exempel på temporära kommersiella 
upplevelserum är de scen- och utställningsområden som byggs upp för olika 
cykelevents som Crankworx i Whistler och Åre Mountain Mayhem. 

Permanenta upplevelserum 
 
De permanenta kommersiella upplevelserum som har störst betydelse för 
friåkningscyklingen är utan tvekan cykelparkerna. Fokus i detta rum är på 
cyklingen, även om sällskapet och naturen i sig är mycket betydelsefulla. Amelia 
säger om en av bilderna hon har tagit: ”Jag tycker den är underbar den här bilden. Den får 
fram känslan. Det är ofta sista åken på dagen. Man tar det lugnt och njuter. Det är mycket 
natur också, inte bara cykling.”  
 

 
 
Bild 3: ”Njuta, natur, avkoppling” (Amelia, bild 34) 
 
Bilden föreställer ett gäng cyklister mitt ute på fjället. Några sitter på marken och 
har tagit av sig hjälmarna, medan andra sitter avslappnat på cyklarna. Några pratar 
med varandra. Förmodligen pratar de om dagens positiva och negativa 
cykelupplevelser, svär över att cykeln inte fungerar som den ska eller jämför olika 
sätt att hoppa ett visst hopp. Andra sitter helt tysta, tittar ut över fjällvärlden och 
förlorar sig i egna tankar. Solen skiner från en typisk svensk sommarhimmel, 
klarblå med några stora cumulusmoln. I bakgrunden syns Åresjön och blånande 
fjälltoppar. Bilden andas lugn, harmoni och känslan av att det bara är nuet som 
existerar.  
 
Under själva cyklingen påverkas man av det upplevelserum man befinner sig i. 
Inledningstexten i denna studie då jag cyklade leden ”route 86” i Whistler 
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tillsammans med guiden S. får exemplifiera hur underbar en cykelupplevelse kan 
vara och hur upplevelserummen påverkar cykelupplevelsen.  
 
När det gäller cyklingen i cykelparkerna gör friåknings- och downhillcyklisterna 
många referenser till rummet och platsen. Informanterna menar att när cyklingen är 
som bäst är det som att man blir ett med omgivningen. De berättar också att 
cyklingen ibland har den funktionen att de mentalt kan förflyttas till en annan plats, 
att cyklingen är en form av eskapism. För Bea, Amelia, Camilla, David och Freddie 
är den liftburna cyklingen en så viktig del av deras liv att de har valt att flytta till 
eller stanna kvar i Åre respektive Whistler på grund av cyklingen. Flera av dem 
försöker nu också skapa möjligheter att tjäna pengar på cyklingen genom att starta 
egna företag. Eric berättar att han har startat en ”shuttleservice” för att transportera 
cykelgäster i Vancouver/Whistler-området. ”Quite honestly, I had to find a way to 
rationalize how much time I was mountainbiking and how much money I was putting into biking. 
Mountainbiking has become not only part of what I do but part of who I am.”  
 
Cyklisterna berättar vidare att de ofta känner stolthet över att vara en del av platsen 
och refererar till platsen som ”sin” plats. Stoltheten för och solidariteten med ett 
specifikt sammanhang och en speciell plats gör att Amelia vill engagera sig i den 
fortsatta utvecklingen. Hon berättar: ”Man kom ganska snabbt in i det här att vilja bygga 
mer. Att vilja göra mer för Åre. När man hade börjat lära känna Åre, då ville man på något 
sätt utveckla det ännu mer och skapa bättre möjligheter för alla cyklister. Man kände med 
cyklisterna på något sätt.” 
 
En annan typ av referens till plats gör Adam. Han menar att det är först när 
människor med liknande intressen, stil och attityd samlas på specifika platser som 
till exempel Åre och Whistler som subkulturer kan växa fram. Spridda åkare på 
friåknings- eller downhillcyklar på olika platser gör ingen subkultur utan det är när 
människor träffas som en specifik kultur uppstår. Adam menar också att för att 
socialiseras in i subkulturen måste man träffa andra cyklister, det är inget som 
enbart går att läsa sig till eller se på filmer. Han säger: ”När de kommer upp hit [till 
Åre] lär de sig subkulturen. De lär sig att bli en bättre cyklist. Och de lär sig och skolas in i eller 
utvecklas in i subkulturen.” 
 
Vissa kommersiella upplevelserum har högre status än andra. Camilla menar att det 
ger högre status i subkulturen att bo i Whistler än någon annanstans. En anledning 
är att de professionella åkarna flockas där (både under event och under lågsäsong), 
men också för att det ”subkulturella kapitalet” antas vara så högt i Whistler, det vill 
säga att åkare som bor i Whistler antas veta allt om cykling. ”People look at people who 
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live here [Whistler] and they seem to give us higher status because we know so much about riding 
here”. 
 
Andra permanenta kommersiella upplevelserum som har stor betydelse för 
subkulturen och dess identitet är cykelshopar och restauranger. Calle berättar att 
Hyddan (en restaurang som ligger mitt i Åres cykelpark), Broken (en restaurang 
som ligger vid Åre torg) och Extrembutiken (som är en kombinerad uthyrnings-, 
cykel- och klädshop) är tre av nyckelplatserna. ”[Hyddan betyder] rätt mycket faktiskt. 
Medan man är ute och cyklar, så är det en central punkt och när cyklingen är över, så är butiken 
en central punkt. Och är man ute själv så kan man alltid åka förbi Hyddan. Alltid sitter det 
någon där som man känner. Jag tycker att det är skitbra.”  
 
Det är inte vilka shopar och restauranger som helst som subkulturmedlemmarna 
besöker. Av olika anledningar väljer medlemmarna i subkulturen att hellre 
förknippas med vissa restauranger och shopar än med andra. Dels finns det en del 
uppenbara anledningar som till exempel att barerna och restaurangerna visar 
cykelfilmer. Läget är också viktigt. Restauranger och barer som ligger vid torg (eller 
som ligger i cykelområdet) prioriteras eftersom man vill kunna se och kommentera 
vilka som cyklar förbi. Det är också viktigt att restaurangen eller baren ligger så att 
cykelgästerna kan sitta med utsikt över sina cyklar. Även om cyklarna låses fast 
känns det alltid säkrast att kunna övervaka dem. Vissa restauranger och barer är 
också uttalat ”cykelvänliga”, det vill säga att de inte störs av att ha gäster som är 
leriga. Sedan finns det mer subtila och svårförklarade mekanismer som gör att 
åkarna dras till varandra och till vissa ställen. ”A lot of people….I don’t know. Somehow 
we just seem to attract each other.” (Camilla) Calle har en stark relation till restaurangen 
Broken och väljer att räkna in restaurangen i beskrivningen av sig själv: ”Jag är ju en 
Broken-kille, alltså.”  
 
De offentliga och permanenta kommersiella upplevelserummen som används för 
cykling har en sak gemensamt. Friåknings- och downhillcyklisterna (speciellt de 
erfarna subkulturmedlemmarna) använder upplevelserummen för att bygga om 
dem och skapa bättre cykelupplevelser. “Most core freeriders have the common denominator 
that they actually do physical, labor intensive work to the environment. They are trail builders. [..] 
It would be interesting to look at what percentage of their time they spend creating their 
environment and what percentage the spend enjoying it.” (Henry) 
 
Byggandet kan ske på individuell nivå där till exempel Isak berättar om en 
utmaning i naturen, nämligen ett drop (som numera döpts till ”Isaks drop”). Isak 
har byggt insteg och landning för att kunna åka utför droppet. Denna typ av 
byggande sker ofta utanför de kommersiella cykelparkernas områden. Byggandet av 
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upplevelserum kan också ske mer organiserat i grupp, där till exempel cykelklubben 
i Åre anordnar speciella ledbyggarkvällar där medlemmarna tillsammans bygger om 
naturen (i de flesta fall inom cykelparkens område) till upplevelserum där syftet är 
att öka cykelupplevelserna för medlemmarna i klubben och besökande gäster. 
Ytterligare en nivå är där företag i rent kommersiellt syfte har den aktiva rollen och 
bygger cykelparker och där individerna mer passivt betalar inträdesavgift till 
upplevelserummet. Det mest kända varumärket kopplat till skapande av 
cykelparker är Kona. Kona har en medveten varumärkesstrategi att skapa ”Kona 
Groove Approved Bike Parks”20 och etablera en cykelpark i varje delstat/provins i 
Nordamerika och en i varje land i övriga världen. Ett annat sätt att skapa 
kommersiella upplevelserum är att hyra in professionella åkare som designers. Ett 
exempel på detta är cykelparken i Geilo som är designad av Norges mest kända 
friåkningscyklister; Trond Hansen och Niels Windfeldt.21  
 
I vissa sammanhang och på vissa platser uppstår konflikter om vem som har rätten 
att skapa och använda upplevelserummen. I vissa fall handlar konflikterna om att 
upplevelserummen historiskt är skapade och använda av andra brukare än cyklister 
och att dessa av kultur och tradition ska ha företräde. Ett exempel på detta är 
konflikter i Åre som har uppstått mellan vandrare och cyklister, där cyklister har 
använt traditionella vandringsleder. En annan typ av konflikter gäller skapandet av 
kommersiella upplevelserum, det vill säga cykelparker, där ägarna av marken är 
andra än de som vill utveckla och använda marken för kommersiellt bruk. Tidigare 
negativa erfarenheter av ofördelaktiga och brutna avtal mellan markägare och 
markanvändare sätter käppar i hjulen för fortsatt utveckling. Ytterligare ett exempel 
på konflikter är när någon skadar sig i ett upplevelserum och ansvarsfrågan är oklar. 
Stämningar mot markägare har i vissa fall till exempel USA och England lett till att 
cykelparker tvingats stänga. 

Temporära upplevelserum 
 
Två temporära kommersiella upplevelserum i denna studie är Crankworx i Whistler 
och Åre Mountain Mayhem. Det fältobservationerna där visar är att event har olika 
funktioner för individerna i subkulturen. Event är mötesplatser, där 
subkulturmedlemmar träffas och genom det informationsutbyte som det ger 
utvecklas subkulturen vidare. Det handlar om teknisk innovation där nya 

                                         
20 Cunningham, R. (2006-02-20) www.mbaction.com ”Kona expands ”Groove Aproved” Bike Park 
Program” 
(hämtad 2006-02-20) <http://www.mbaction.com/detail.asp?id=1205> 
21 Innovativ Fjellturisme (2006-02-20) ”Pink Park op Geilo en suksess!” (hämtad 2006-02-20) 
<http://www2.invanor.no/templates/Page____55462.aspx> 
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cykelmodeller och ny teknisk utrustning visas upp, men event är också 
utvecklingdrivande för vad som anses vara möjligt för en människa att göra på 
cykel. När det gäller eventens former är de ofta udda (jämfört med traditionella 
arenasporter) och det finns inga tydliga och enhetliga regler som gäller för alla 
tävlingar. I många fall är det en bedömning av ”stilen” som avgör vem som vinner 
eller inte.  
 
Under Crankworx 2005 satte Darren Berrecloth (professionell åkare) en 360 (en typ 
av cykeltrick där man snurrar ett varv) över ett stort avbrott i en väg (road gap) och 
detta ansåg besökarna av eventet vara ett historiskt ögonblick inom subkulturen. 
Aldrig förut har någon klarat av något dylikt. Nedan kommer en ögonblickbild av 
hur det kändes och vad som hände under finalen på Crankworx 2005. 
 
// Så börjar finalen som alla väntat på. Återigen står jag utan ord. Vilka helt otroliga atleter! 
Vilka krascher! Känner varje krasch i magen och förstår inte hur Kyle Strait ”bara” kan ta upp 
cykeln och fortsätta. När åkarna kommer ner står jag så nära att jag kan se blodet rinna nerför 
armbågarna (eftersom de flesta såklart inte har några armbågsskydd). Overkligt! Hittills har 
dessa åkare bara varit namn som susat förbi i filmer och på foton. Nu står de här framför mig 
och blöder. Har svårt att hänga med i vem som gör vad och vad som är stort och svårt, men när 
Darren Berrecloth gör sitt finalåk, hör man på publiken att något stort sker. [..] Nedan har jag 
infogat ett citat från www.nsmb.com. Jag kan bara hålla med. Jag var där och såg allt. ;-)  
 
”I just came back from the slopestyle and I can't wipe the smile off my face. Hands down, this was 
the sickest biking I have ever seen in my life!! Darren made history today and progressed mountain 
biking to a new level with a massive high-speed 360 over the Boneyard road gap. It was absolutely 
insane and you should have heard everyone go nuts. It freaked me out so much I was barely able to 
keep the camera on the rest of his run!! Get ready because you’re going to be seeing endless of 
pictures and video of this insanity.” // fältdagbok, 2005-08-06 
 
Det texten ovan visar är också att event erbjuder möjligheter för efterföljarna att se 
sina förebilder och inspiratörer på plats, men ännu oftare via de bilder, filmer och 
texter som sprids världen runt via olika former av media.  
 
Trots att många upplever cykelevent som något mycket positivt, menar Eve att 
event, med alla professionella åkare som cyklar runt i cykelparkerna, kan kännas så 
skrämmande att hon inte själv vill cykla. Camilla upplever till och med att hon 
”trängs undan” från sitt lokala upplevelserum. Hon säger: ”I don’t like it 
[Crankworx]! I actually don’t like it. I guess it is because I live here, I’m used to have the 
mountain open. And I feel like it is my mountain, you know. But when Crankworx comes in, 
trails get too busy. People get in the way and they close off some of the trails. I honestly don’t see 
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how Crankworx benefits anyone of the “normal people”, other than the pros. [..] I’m not too 
impressed or excited about it. I’d rather ride than to go and look at stunts, all I care about is to 
get out on my bike, I don’t care about the hype.” 
 
Efter att ha presenterat friåknings- och downhillcyklisternas upplevelserum 
fokuseras nästkommande stycken på friåknings- och downhillcyklisternas relationer 
till konsumtionsföremål och varumärken. 

5.3  Friåknings-  och  downhi l l cykl i s te rnas  konsumtions f öremål  och 
varumärken 

Detta stycke tar upp tre olika aspekter av friåknings- och downhillcyklisternas 
relation till konsumtionsföremål och varumärken. Den första aspekten handlar om 
de starka band som finns mellan cyklisternas konsumtionsföremål (speciellt cykeln) 
och hur denna relation bland annat bygger på emotionella och estetiska 
dimensioner. Den andra aspekten handlar om hur relationen till 
konsumtionsföremålen förstärks genom ta hand om föremålen och genom att 
meka med och modifiera cykeln. Den tredje aspekten beskriver den roll olika 
varumärken har för friåknings- och downhillcyklisterna och anledningen till varför 
varumärken blir favoriter eller varför man undviker vissa varumärken. 

5.3.1 ”I am what I bike” 

Mellan cykeln och friåknings- eller downhillcyklisten uppstår ett speciellt band. 
Bertil säger: ”Det kan ju låta lite löjligt, men man har som en slags relation till sin cykel. Det 
blir ens personliga grej, som man vill ha för sig själv. Man lånar helst inte ut den utan den är 
något man är rädd om och något man förlitar sig på. När man beger sig ut för en tuff brant finns 
det ett förtroende mellan dig och cykeln. Håller inte grejorna så kan det ju sluta väldigt illa. Nog 
är det så att alla cyklister har en relation till sin cykel. Den betyder något mer än bara en cykel 
med två hjul. [..] Man identifierar sig gärna med sina egna produkter.” 
 
Även Adam menar att som friåknings- och downhillcyklist använder han 
konsumtionsföremålen för att definiera han är. ”Det hänger ihop med att stilen är viktig. 
Och då både stilen på hur man åker, men också hur man ser ut. Det finns ett livsstilsinslag i 
subkulturen och då blir prylarna viktiga. Jag använder prylarna för att definiera den här 
livsstilen.” Exempel på Adams starka relation till sin cykel (en Santa Cruz) är den 
framskjutande position cykeln har i hemmet, där den står upplyst mitt i 
vardagsrummet. Ytterligare ett exempel är att hans alias på Messenger ibland är 
Satan Cruz samt att hans diskmaskin är prydd med ett Santa Cruz-klistermärke (en 
av de få identitetsmarkörerna över huvud taget i hans hem). Adam förklarar den 
starka relationen. ”När jag bytte till den här ramen [Santa Cruz] kände jag genast att jag fick 
ett mycket större självförtroende och jag kör mycket snabbare och hoppar på ställen som jag inte 
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vågade innan. [..] Delvis så sitter det ju i huvudet, men det är ju vad ramen gör med huvudet. Det 
är ju när man sätter sig på den och man känner förtroende för den som man får känslan av att 
jag klarar allting. Man känner att ramen känns stabil och det inger förtroende. Då vågar jag 
göra mer. Det är ju både vad ramen klarar av och hur mycket man får känslan av att den klarar 
av.”  
 
Interaktionen mellan cyklisterna och deras cyklar är ibland så intensiv att det 
uppstår situationer då det är svårt att avgöra var cykeln slutar och var cyklisten tar 
vid. Detta är något som utvecklas ju mer erfarenhet subkulturmedlemmen får och 
ju mer individen upplever tillsammans med sin cykel. Eric berättar att hans bästa 
cykelminne är när han och hans cykel var i Egypten. Han säger: ”We took our bikes 
and went to Kairo in Egypt. I wasn’t riding like here [in Whistler]; it wasn’t trails like here [in 
Whistler], but just being in those places with your bike! It’s the same bike that I’m riding right 
now. It’s been to Egypt and back. That’s probably the most epic thing I’ve done with my bike for 
sure. Packaging it up, taking it to Egypt, riding it around the pyramids!”  
 
Den starka relationen till framför allt cykeln reflekteras också i hur cyklisterna i 
väldigt starka ordalag pratar om sina konsumtionsföremål. Amelia menar att det var 
”kärlek vid första ögonkastet” när hon första gången såg bilden på sin cykel. Hon 
berättar även att den cykeln som hon hade innan klarar hon inte av att sälja 
eftersom de har gått igenom så mycket tillsammans. Den får vara kvar i hemmet 
och användas som tillfällig cykel när andra är trasiga eller för att plocka delar av för 
att laga de nyare cyklarna. Amelia menar att det är ett mer värdigt slut för den än att 
säljas till någon som inte skulle ta hand om den.  
 
Donna säger”I love my bike.” Hon utvecklar det vidare och menar att varför hon 
älskar sin cykel är för att hon kan lita på den och för att cykeln ger henne större 
självkänsla och får henne att känna sig trygg. ”[I feel] very comfortable, confident and just 
able to do a lot of things. It gives me confidence, because I know it performs good and I know I can 
count on it.” Även Eve pratar om att hon kan lita på cykeln. ”My bike is very stable and 
it’s solid. [..] And you know it’s there for you.” 
 
De starka banden till cykeln kan också exemplifieras med hur andra, utanför 
subkulturen, reagerar på åkarens relation till sin cykel. Isak säger att ”M. hatar min 
cykel!”. M. är Isaks sambo. Isak är en erfaren subkulturmedlem som har cyklat länge 
och lägger massor av tid på cyklingen och även på att bygga cykeln. Han står i nära 
kontakt med företaget som har producerat cykeln och är med och föreslår 
lösningar för att förbättra cykelns funktion.  
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Förutom de emotionella relationerna till cykeln och andra konsumtionsföremål 
anser friåknings- och downhillcyklisterna även att de estetiska dimensionerna är 
mer eller mindre viktiga. Varken Donna eller Fia menar att utseendet är speciellt 
viktigt, men Henry däremot anser att det estetiska är minst lika viktigt som 
funktionen och har därför ett svart-rött färgtema på sin cykel. ”It’s got to work and it’s 
got to look good, too.” Han förklarar det med att han genom sin artistiska bakgrund har 
lärt sig att uppskatta design, färg och form. Även om han uppskattar sin cykels 
estetiska värde är han inte petnoga med cykeln. Tittar man noga har den repor och 
klistermärkena börjar lossna. Han jämför med en kompis som vill att hans cykel ska 
se ut som att den kom direkt från fabriken. Kompisen har blått som tema och för 
att cykeln ska bli perfekt ska varenda liten detalj bytas ut.  
 
Camilla menar att utseendet på cykeln är viktigt för många i friåknings- och 
downhillsubkulturen. Själv har hon inte tänkt på det så mycket för hon cyklar på en 
Kona Stinky (vilket är en cykel som många har och som är en bra cykel men inget 
speciellt). Men när hennes pojkvän köpte en ny cykel insåg hon hur viktigt cykelns 
utseende var för honom. Hon säger: ”I think here in the biking world it is important, how 
your bike looks, to a lot. I didn’t really realize how much until S. bought a pretty rad[ical] bike, 
that sets it apart a bit. He likes to show it off a lot. If it gets attention, he’s happy.” 
 
Calle anser också att det är viktigt att cykeln är snygg. ” Joo, det är viktigt. Man vill ju 
ha en snygg cykel. Det finns ju fula cyklar också, de är ju faktiskt färre som tur är.” När han 
utvecklar vad han menar med fula cyklar säger han: ”De heldämpade hojarna som de 
säljer på bensinmackarna, de är fula. De ser hemmagjorda ut och det ser inget bra ut.” Mellan 
raderna framkommer det att det som är snyggt är att man kan se att cykeln är 
tekniskt avancerad, men att färgen också spelar in. ”Ser man att det är en vettig funktion 
på den så ser den bättre ut. Sedan är ju en snygg färg alltid trevligt.” 

5.3.2 Att ta hand om och modifiera konsumtionsföremålen 

När det gäller skötseln av cykeln varierar friåknings- och downhillcyklisternas 
omsorger från att göra cykeln ren efter varje cykling till att bygga om hela cykeln. 
Amelia har tagit en bild på tvättningen av cyklarna.  
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Bild 4: ”rengöring cykel först” (Amelia, bild 11) 
 
Bilden föreställer två cyklar som står uppställda upp och ner medan en person 
noggrant rengör dem med en vattenslang. Amelia kommenterar bilden och betonar 
hur viktigt det är att cyklarna tas om hand. ”Det är ständig noggrann rengöring. Cykeln 
kommer först. Det här är en ganska vanlig bild. Cykeltvätt går före människotvätt. Det är 
cyklarna före.” 
 
Kutym är att lägstanivån för att ta hand om sin cykel är att rengöra och skölja av 
cykeln efter varje cykeldag. Däremot finns det ingen gräns uppåt för hur mycket 
tid, energi och pengar som friåknings- och downhillcyklister lägger på 
konsumtionsföremålen. Calle säger: ”Egentligen mekar jag inte någonting på fritiden längre 
eftersom jag har det jobbet jag har [som cykelmekaniker]. [..] När jag inte jobbade med det där, 
så spillde jag säkert iväg minst en timme om dagen. Det var någon som frågade mig en gång: 
Måste man meka mycket om man cyklar downhill? Och jag sa: Nej, nej, två timmar om dagen, 
så rullar du fint. Det är väl lite överdrivet. Men det är ju det att jag är nyfiken också. Det är ju 
inte bara det att jag lagar saker som går sönder. Jag ändrar på saker, inställningar och så.” 
 
Ofta är det lång erfarenhet av vad som fungerar och inte, nyfikenhet och viljan att 
testa nya saker som driver cyklisterna vidare när det gäller att modifiera och bygga 
om cykeln. När det gäller Calle och Isak, har detta lett till att de också har börjat få 
saker tillverkade till sig, eftersom de inte hittar tillfredställande lösningar på 
marknaden. Isak är med och aktivt påverkar utvecklingen av det cykelvarumärke 
han har valt. ”Till skillnad mot andra märken jag har kört på så är det bra backup om man 
har haft något problem. De har varit jävligt noga med att se till att lösa det. De skickar grejer 
tills det funkar och då har man pratat med killarna som stod vid svarven. Det är en jävla 
skillnad.” 
 
Åkarna menar också att vissa delar på cykeln byts av nödvändighet, andra av 
fåfänga. ”De flesta delarna på cykeln är påplockade och bytta efter hand. Den speglar väldigt 
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mycket hur jag vill ha en cykel och också delvis vad jag har råd med. Det är kul med byggbiten. 
Vissa delar kan man ju erkänna att man byter och man märker egentligen inte någon skillnad 
förutom att det ser coolare ut. Jag har bytt min styrstam och det är marginell praktisk skillnad. 
Men det ser coolare ut. Andra saker som man byter kan folk tycka att det verkar rätt konstigt 
att det ska spela så stor roll, men det gör jätteskillnad.” (Adam) 
 
För Johan är det viktigt att skilja sig från mängden. Han säger: ” Jag tycker inte om när 
det blir för mycket mainstream. Det ska vara lite eget. [..] Jag har målat om cykeln. Den ser ju 
lite roligare ut. Och folk undrar; Vad är det för någon cykel?” Och på frågan om hur han 
tror att folk uppfattar honom på hans cykel svarar han bestämt: ”Inte bara någon som 
har köpt konceptet och är med, utan någon som tänker lite själv.” 
 
När det gäller att meka med och modifiera sin cykel är det något som i huvudsak 
männen i subkulturen håller på med. Bea utgör ett undantag. Hon uttrycker att 
genuint intresse för att meka och bygga om sin cykel. ”Det är kul att lära sig hur allting 
fungerar. Man förstår det ju bättre hur man ska laga eller fixa något om man har lärt sig det 
från början. Att ta isär gafflar och sådant, för att se hur de ser ut inuti, är kul.” Hon berättar 
om en av bilderna som hon har tagit. Bilden föreställer henne djupt koncentrerad 
över ett föremål som hon filar på. Hon säger: ”Jag håller på att göra en kedjestyrare, som 
jag ska sätta istället för den lilla klingan, så att den sitter fast. Men den är lite för stor, så jag 
sitter och filar ner den.” 

5.3.3 Friåknings- och downhillcyklisternas relationer till varumärken  

Cyklisterna har ofta klara uppfattningar om vilka varumärken som tillhör den 
liftburna cyklingen eller inte och vilka varumärken som sorteras in under friåkning 
respektive downhill. Skillnaderna handlar om hur tekniskt avancerade och dyra 
varumärkena är, men också om de är vanligt förekommande eller mer udda inom 
subkulturen. Om cykelvarumärken förknippas med downhill eller freeride beror 
bland annat på vilka komponenter cykeln har och hur dessa är inställda samt vilka 
professionella åkare som förknippas med respektive varumärke.  
 
En iakttagelse i intervjuerna och fältobservationerna är att i början, när en 
nybörjare försöker lära sig hur subkulturen fungerar, det vill säga lära sig koderna 
och normerna, föredrar nybörjarna att använda varumärken som Kona eller Fox. 
Detta beror på att dessa varumärken är lätta att känna igen, eftersom det är så 
många som använder dem. Anledningen till att en nybörjare köper dessa är för att 
känna och visa tillhörighet till subkulturen. Det viktiga är att man kan räknas in i 
gruppen och särskilja från dem som är utanför, de som inte är friåkningscyklister. 
Kring varumärket Kona har det skapats olika grupperingar som har sina virtuella 
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hemvister på www.kona.dk (för alla typer av Kona-fans) och www.konaretro.com 
(för retronostalgiker).  
 
När sedan cyklisterna blir mer erfarna och får mer insikt i subkulturen, känner de 
sig säkrare i gruppen. De erfarna subkulturmedlemmarna söker sig då till 
varumärken som är mer udda och unika. Anledningen till detta är de vill särskilja 
sig som individer inom gruppen. Bland subkulturens mest erfarna medlemmar är 
koderna svåra att förstå och det är färre som förstår dem. I denna subtila 
kommunikation används små varumärken, i subkulturens yttre gränsområden, som 
är svåra att komma åt. Detta kan exemplifieras med David som väljer att cykla på 
en Spooky Metalhead som bara finns i 280 exemplar för att sticka ut i subkulturen. 
 
“D: I like to have a unique bike that a lot of people don’t have. 
H: Why is it important to have a unique bike? 
D: It’s important to me because I don’t like to blend in; I like to stand out amongst the crowd, 
whether it is a regular crowd or a crowd of mountain bikers. I like to have something different so I 
don’t look and sound and move exactly like everyone else.” 
 
I den här processen balanserar företagen bakom varumärkena på en tunn linje 
mellan att sälja så mycket som möjligt eller fokusera på att fortsätta vara trovärdigt 
inom subkulturen. Ett exempel är Fox som håller på att tappa sin trovärdighet i 
subkulturen eftersom de är på väg att bli för ”mainstream”. Mer erfarna friåknings- 
och downhillcyklister slutar att använda varumärken när de börjar dyka upp på 
dokusåpor som Floor Filler eller när de går att köpa i vanliga klädbutiker eftersom 
varumärkena förlorar sitt symbolvärde i subkulturen. Ett varumärke som istället 
anses ha hög trovärdighet och ett tydligt symbolvärde inom subkulturen i Whistler 
är det lokala företaget Cove. Cove bygger mycket av sin trovärdighet på historier 
om ”gemenskapen”. På sin hemsida berättar Cove en historia om att alla 
subkulturmedlemmar i hela världen är del av en enda stor helhet, en ”stam”.  
 
”As much as mountain bikers like to see themselves as badass individuals, truth be told, we never 
ride alone. When we’re railing perfect singletrack, we want to scream at somebody. Just as natural 
as at a sketchy log ride or massive gap, we want someone to scream back. The call from the forest 
telling us we’re among friends, immersed in the fellowship. It’s a shout that rings from the 
rainforests of the North Shore to the rugged shoreline of Newfoundland, the big mountains of 
France to the big hits of California. Sure we might look different, we might ride different too, but 
when it comes down to the mud and the mayhem, we all share a certain ancestry – a kinship that 
brings us closer even though we might live a world apart. That’s tribe.”22 
                                         
22 Cove Bikes 2006 (2006-05-13) ”Tribal instinct” (hämtad 2006-5-13) 
<http://www.covebike.com/home.html> 
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Friåknings- och downhillcyklisterna har relativt bestämda åsikter om vilka 
varumärken de ser som favoritvarumärken och vilka de absolut aldrig skulle vilja bli 
förknippade med. Anledningen till att varumärken blir favoriter är beror delvis på 
pengar, tillgänglighet, god kundservice och bra passform. Eftersom cykling är en 
aktivitet som sliter mycket på konsumtionsföremålen lär sig cyklisterna snabbt vad 
som fungerar och inte. Denna kunskap är något som vidareförmedlas när 
människor träffas ansikte mot ansikte eller via tidningar och Internet. Åkarna lägger 
stor vikt vid produktrecensioner som produceras på hemsidor och i tidningar.  
 
Förutom de ovan nämna aspekterna finns även ett antal andra anledningar till att 
varumärken blir favoriter. Cyklisterna anger bland annat att favoritvarumärkena står 
för en snygg, cool design med tydlig friåknings- eller downhillimage och ger hög 
status att äga. Andra anledningar är att det är ett litet och ovanligt varumärke som 
åkaren har möjlighet att vara bland de första att synas med. Andra vill istället hellre 
förknippas med ett varumärke som många subkulturmedlemmar använder och som 
tydligt är förknippat med subkulturen. Ytterligare en anledning är att man vill stötta 
lokala och gärna åkarägda varumärken där relationen till varumärket bygger på 
lojalitet och att varumärket har hög trovärdighet inom subkulturen. En av de 
viktigaste anledningarna till att varumärken blir favoriter är hur cyklisten uppfattar 
sig själv i relation till varumärket och vilken bild av sig själv man vill bygga med 
hjälp av varumärket. Calle berättar om sin Troy Lee-hjälm. “Den är lätt och den sitter 
jäkligt bra plus att den är snygg. Vitt och svart fungerar alltid. Troy Lee är en statussymbol. Det 
är det ju. Det går inte att komma ifrån. För det första är dom dyra. Och det vet man hur det är 
med dyra grejor. De ger alltid status, oavsett om dom är bra eller inte. Sedan är det mycket att 
racingåkarna gärna åker med Troy Lee. Det är jättevanligt. Då blir det tufft automatiskt.” 
 
Att friåknings- och downhillcyklisterna är medvetna om att varumärkena blir en 
representation av dem själva blir extra tydligt när cyklisterna berättar om vilka 
varumärken de inte vill bli sammankopplade med och därför undviker. Eve säger: 
”This is really an awful thing to say but I can’t stand Sugoi stuff.” Anledningen är att hon 
förknippar varumärket en viss typ av kvinnlig subkultur i Whistler. Hon menar att 
det finns två typer av kvinnlig subkultur. ”The one I’m in is more adventurous, more boy, 
more fun, more excitement. And the other one is more pandering, nurturing, sappy and girly. It’s 
about how good you look on your bike.” Hon associerar Sugoi med den sistnämnda 
gruppen kvinnor och hon skulle aldrig ta på sig ett Sugoi-plagg, inte ens om hon 
hade glömt sina egna cykelshorts och det bara fanns Sugoi-shorts att välja på. ”If I 
had the choice of running around [in my underwear] because I had forgotten my shorts at home [..] 
and I had the choice to buy Sugoi shorts, I’d rather go in my underwear.” 
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5.4 Introduktion  t i l l  analys  o ch te ori gene rering  
I kapitel 5 har jag beskrivit och sammanfattat bilder av och berättelser om 
friåknings- och downhillcykling som enligt informanternas intervjuer och mina 
egna observationer och upplevelser karaktäriserar subkulturen och medlemmarna i 
den. Som nämndes i inledningskapitlet och i kapitel 4 fokuseras den kommande 
analysen av materialet på friåknings- och downhillcyklisterna som konsumenter. 
Intervjuer och observationer kommer i kapitel 6 och 7 att analyseras utifrån ett 
individperspektiv, inte till exempel ett företags- eller samhällsperspektiv.  
 
Beskrivningen och datasammanfattningen i kapitel 5 genomfördes i form av en rad 
för rad-jämförelse, så kallad öppen kodning. Ambitionen med kapitel 5 var att 
sammanfatta intervjuer och observationer på ett sätt som ger innebörd åt det 
empiriska materialet och som sammanför materialet till en högre abstraktionsnivå. I 
nästkommande två kapitel är det dags att lyfta materialet ytterligare genom en så 
kallad teoretisk kodning, där det ur intervjuer och observationer ska genereras en 
teori som ska förklara huvudsyftet för studien. Glaser och Strauss (1967) beskriver 
teorigenereringen som en mer selektiv kodning där kodningen koncentreras till det 
som tycks vara kärnkategorier. Här avgränsas arbetet med analysen till att peka ut 
vissa relationer som mer grundläggande än andra. För att detta ska lyckas måste 
man vara klar över det huvudsyfte som teorin ska förklara. Huvudsyftet för denna 
studie är: Att utveckla kunskap om och förståelse för hur konsumenter skapar och uttrycker 
sociala identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål.  
 
I mina intervjuer och observationer framträder två grundläggande dimensioner i 
samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. 
Dessa dimensioner, tillsammans med ett antal andra dimensioner, utgör 
konsumenternas identitetsrelaterade infrastruktur i relation till vilken konsumenterna 
utvecklar och uttrycker olika sociala identiteter. Den ena dimensionen är 
konsumentens erfarenhetsgrad i subkulturen. Erfarenhetsgraden bestäms inte enbart 
av hur länge och hur mycket individen har cyklat. Den påverkas också av 
cyklisternas intresse av och motivation att lära sig subkulturen och därmed också 
viljan att utveckla den sociala identiteten som friåknings- eller downhillcyklist. 
 
Den andra dimensionen är aktiviteter som individerna genomför som antingen har en 
bevarande eller förändrande inverkan på hur friåknings- och downhillcyklisterna skapar 
och uttrycker sociala identiteter. Med detta menas i ett antal mer eller mindre 
sammanhängande aktiviteter som sätts igång av medvetna eller omedvetna behov 
hos friåknings- och downhillcyklisterna och som får både medvetna och 
omedvetna utfall för cyklisterna och omgivningen. I vissa sammanhang kan dessa 
aktiviteter ha en bevarande inverkan på den sociala identitet som friåknings- eller 
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downhillcyklisten skapar och uttrycker och i andra sammanhang kan dessa 
aktiviteter ha en förändrande inverkan på den sociala identiteten. 
 
Förutom friåknings- och downhillcyklisternas erfarenhetsgrad och de bevarande 
eller förändrande aktiviteterna framträder också ett antal andra dimensioner i den 
identitetsrelaterade infrastrukturen tydligare än andra. I samspelet mellan individen, 
subkulturen, upplevelserummen och konsumtionsföremålen kan dessa dimensioner 
relateras till både friåknings- och downhillcyklisternas erfarenhetsgrad och de 
bevarande och förändrande aktiviteterna. Dessa dimensioner är dels individens 
identitetsstödjande subkulturella nätverk, dels individernas relation till identitetsrelaterade 
upplevelserum och dels individernas relation identitetsrelaterade konsumtionsföremål. I 
relation till friåknings- och downhillcyklisternas erfarenhetsgrad och de bevarande 
och förändrande aktiviteterna genereras också ett antal processer när friåknings- och 
downhillcyklisterna skapar och uttrycker av sociala identiteter. Mina intervjuer och 
observationer visar till exempel processer där friåknings- och downhillcyklisterna 
lär sig vad en social identitet är eller kan vara i relation till den sociala och kulturella 
omgivningen. Det finns också processer där cyklisterna genom bland annat 
jämförelse med andra inom och utanför subkulturen bestämmer sig för vem man är 
eller vill/kan vara.  
 
I kommande två kapitel vidareutvecklas den identitetsrelaterade infrastrukturen och 
dess olika dimensioner samt hur sociala identiteter skapas och uttrycks i relation till 
denna.  
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6 Friåknings- och downhillcyklisternas 
identitetsrelaterade infrastruktur  

Som nämndes i slutet av förra kapitlet visar intervjuer och observationer att det 
finns ett antal olika dimensioner som är betydelsefulla för hur konsumenter skapar 
och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och 
konsumtionsföremål. I detta första av studiens två analyskapitel diskuteras och 
analyseras först betydelsen av subkulturmedlemmarnas erfarenhetsgrad. Syftet med 
denna diskussion är att visa vilken betydelse, funktion och roll erfarenhetsgraden 
har när individerna skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkultur, 
upplevelserum och konsumtionsföremål.  
 
Därefter behandlas exempel på aktiviteter som i vissa sammanhang kan stabilisera, 
bekräfta och bevara den sociala identitet som individen utvecklar och uttrycker och 
som i andra sammanhang kan utmana, utveckla och förändra den sociala 
identiteten. Sist i kapitlet presenteras och analyseras andra betydelsefulla 
dimensioner i den identitetsrelaterade infrastrukturen som både erfarenhetsgrad 
och de bevarande och förändrande aktiviteterna kan relateras till och kontrasteras 
mot. Syftet med denna diskussion är att visa vilka betydelser, funktioner och 
innebörder dessa dimensioner har eller kan ha för friåknings- och 
downhillcyklisterna när individerna i samspel med subkultur, upplevelserum och 
konsumtionsföremål skapar och uttrycker sociala identiteter. 
 
Detta första analyskapitel (kapitel 6) öppnar upp för de frågor som ska besvaras i 
studiens andra och avslutande analyskapitel (kapitel 7): I det dynamiska och 
föränderliga samspel som pågår mellan subkulturmedlemmarnas erfarenhetsgrad, 
de bevarande och förändrande aktiviteterna samt de övriga dimensionerna i den 
identitetsrelaterade infrastrukturen, går det att urskilja olika typer av sociala 
identiteter och i så fall vilka? Vad är karaktäristiskt för dessa typidentiteter? Vilka är 
förutsättningarna och villkoren för typidentiteterna? I kapitel 7 knyts trådarna ihop 
med hjälp av en figur som illustrerar hur fyra olika typidentiteter skapas och 
uttrycks i gränssnittet mellan friåknings- och downhillcyklisternas erfarenhetsgrad å 
ena sidan och de bevarande och förändrande aktiviteterna å andra sidan. Utifrån 
detta dynamiska och föränderliga samspel diskuteras för var och en av de olika 
typidentiteterna deras specifika identitetsrelaterade infrastruktur. 
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6.1  Erfarenhetsg rad 
Det finns många exempel i intervjuer och observationer på att friåknings- och 
downhillcyklisternas subkulturella erfarenhetsgrad är viktig för att skapa och 
uttrycka sociala identiteter. När det gäller hur friåknings- och downhillcyklister ser 
ut, vad man gör och hur man pratar handlar det bland annat om att mer erfarna 
subkulturmedlemmar har lärt sig vad som är ”rätt” och ”fel” till exempel när det 
gäller den sociala identitetens normer och gränser. De mindre erfarna gör ”fel” som 
till exempel jag själv gjorde när jag försökte beskriva min nya cykel för en kompis 
och använde fel uttryck. Med mer erfarenheter byggs det ”subkulturella kapitalet” 
(till exempel Thornton, 1996) upp, vilket exponeras genom språket och blir till en 
viktig byggsten i skapandet och uttryckandet av sociala identiteter.  
 
När det gäller erfarenheter av hur det är och känns att vara friåknings- och 
downhillcyklist faller det sig naturligt att de mer erfarna cyklisterna har fler 
upplevelser att relatera till medan de oerfarna relaterar till andra 
subkulturmedlemmars berättelser om upplevelser och berättelser i media. De 
oerfarna får därför använda sig mer av relativt lättillgängliga symboler (till exempel 
identitetsrelaterade konsumtionsföremål) för att uttrycka den sociala identiteten, 
medan de mer erfarna kan exponera sina sociala identiteter genom att visa upp ett 
utvecklat identitetsrelaterat socialt nätverk eller genom att berätta historier och 
skrönor om hur det är att uppleva friåknings- och downhillcykling. 
 
Ett annat exempel är att i de offentliga upplevelserummen kan man urskilja de 
erfarna från de oerfarna beroende på vilka konsumtionsföremål de har och hur de 
pratar om dem. De oerfarna känns i många fall igen på att de har valt 
identitetsrelaterade konsumtionsföremål som kommunicerar ett för subkulturen 
relativt tydligt och enkelt budskap: ”Jag är/vill vara en av er”. Intervjuer och 
observationer visar att i början är det viktigt för individerna att lära sig förstå och 
skapa en tillhörighet till gruppen. De erfarna kan istället välja identitetsrelaterade 
konsumtionsföremål som signalerar svårtydbara och subtila budskap: ”Visst, jag är 
en av er, men jag är också en individ. För att förstå vem jag egentligen är måste du 
ha lärt dig vad det innebär att jag har valt detta udda varumärke eller varför min 
favoritcykelled är X.” I cykelparkerna är skillnaden mellan hur erfarna och oerfarna 
skapar och uttrycker sina sociala identiteter ännu tydligare. Många av de erfarna 
subkulturmedlemmarna som också har blivit skickliga cyklister (vilket inte är alla 
förunnat, det behövs också talang och mod/dumdristighet) utmanar gränserna för 
vad som är möjligt att göra på en cykel. En del utmanar gränserna enbart i relation 
till sina egna mentala eller fysiska begränsningar, andra i relation till subkulturen 
som helhet genom att bryta mot olika subkulturella normer. De oerfarna upptäcker 
genom egna upplevelser gränserna för sin egen förmåga och subkulturens normer 
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och väljer i vissa fall att hålla sig innanför dem och i andra fall medvetet eller 
omedvetet utmana och överskrida dem. 
 
Valet att betona erfarenhetsgraden som väsentlig och betydelsefull för hur sociala 
identiteter skapas och uttrycks är inte självklart. Valet skulle förmodligen 
ifrågasättas av till exempel Kleine et al (2001) eftersom de hävdar att hur 
(roll)identiteter23 skapas inte främst påverkas av erfarenhet, kunskap eller 
skicklighet utan av individens uppfattning om sig själv i relation till vilket mål 
individen har med utvecklingen av (roll)identiteten. Kleine et al (2001) menar att 
den största drivkraften till utveckling av (roll)identiteten är de interna krafter som 
kommer inifrån individen (motivation och vilja att nå mål). Den avgörande faktorn 
för hur en (roll)identitet utvecklas är individens framgång med att matcha sina mål 
med sitt identitetsideal. (Kleine et al, 2001) 
 
Jag menar däremot att individens interna krafter inte är tillräckliga för att sociala 
identiteter ska kunna utvecklas. Individen påverkas också av externa krafter och 
behöver ha erfarenheter (i form av till exempel subkulturellt kapital och social och 
beteendemässig expertis) för att kunna sätta upp mål och för att kunna avgöra vad 
hans eller hennes identitetsideal är eller skulle kunna vara. Därför väljer jag att 
betona erfarenhetsgraden som en väsentlig dimension i hur konsumenter skapar 
och uttrycker sociala identiteter. 

6.2  Bevarande och fö rändrande aktivi t e t e r 

Intervjuer och observationer visar flera exempel på aktiviteter på individnivå som i 
vissa sammanhang kan bevara, bekräfta och stabilisera sociala identiteter och i 
andra sammanhang förändra, utmana och utveckla sociala identiteter. För att 
tydliggöra detta ges nedan två olika exempel på sammanhang där aktiviteterna i det 
ena fallet har en bevarande inverkan på utvecklingen och uttryckandet av sociala 
identiteter och i det andra fallet har en förändrande inverkan. 
 
Exempel på aktiviteter som kan ha en bevarande inverkan på utvecklingen av 
individernas sociala identiteter är ”subkulturell uppfostran” eller med andra ord ”att 
rätta in medlemmarna i ledet”. Vissa friåknings- eller downhillcyklister har ett 
behov av att lära sig vad som gäller och inte i subkulturen för att därigenom förstå 
hur han eller hon ska utveckla sin sociala identitet. Detta sker bland annat genom 
att andra subkulturmedlemmar ger positiv eller negativ feedback om vad som är 

                                         
23 För en diskussion om skillnaden mellan social identitet och rollidentitet se kapitel 3 i denna studie. Jag 
är medveten om att Kleine et al (2001) och jag lägger bitvis olika betydelser i begreppen social identitet 
och rollidentitet, men jag tycker ändå att en jämförelse mellan våra utgångspunkter när det gäller 
erfarenhetsgrad är relevant. 
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”rätt” eller ”fel” till exempel på beteende, utseende, språk och 
konsumtionsföremål. Resultaten av detta kan till exempel bli att individen anpassar 
sig och utvecklar sin sociala identitet i harmoni med subkulturens normer, lär sig att 
fungera smidigt i subkulturen och att han eller hon känner starkare tillhörighet till 
gruppen. Detta kan ha en bevarande, bekräftande och stabiliserande inverkan på 
den sociala identiteten. 
 
Samma typ av aktiviteter, det vill säga att aktiviteter som syftar till att ”rätta in 
medlemmarna i ledet” kan också resultera i ”individuell revoltering”. Detta är 
istället ett exempel på ett sammanhang där förändrande aktiviteter är inblandade. 
Vissa friåknings- eller downhillcyklister har ett behov av att särskilja sig som individ 
i gruppen, vilket kan ta sig uttryck i att individen bygger egna upplevelserum, 
modifierar och individualiserar konsumtionsföremålen genom att bygga om dem 
samt utmanar ett antal olika subkulturella normer. Resultatet blir en revolt mot att 
placeras i ett stereotypt fack och en gränsdragning mellan det som är unikt för 
individen i subkulturen och det som subkulturen representerar. Detta kan ha en 
utmanande, utvecklande och förändrande inverkan på utvecklingen av den sociala 
identiteten. 

6.3  Ytte rl i gare  dimens ione r i  den i dent i t e t sre l ate rade 
in fras truktu ren 

Den identitetsrelaterade infrastrukturen består av, som tidigare nämnts, förutom 
erfarenhetsgrad och bevarande och förändrande aktiviteter, ytterligare ett antal 
faktorer och processer. I nedanstående stycken presenteras och analyseras först 
cyklisternas identitetsstödjande subkulturella nätverk, identitetsrelaterade 
upplevelserum samt identitetsrelaterade konsumtionsföremål. Därefter behandlas 
ett antal processer som genereras när friåknings- och downhillcyklister skapar och 
uttrycker sociala identiteter. 

6.3.1 Identitetsstödjande subkulturellt nätverk 

Intervjuer och observationer visar att interaktion med andra cyklister krävs för 
utveckla sociala identiteter. Det går inte att utveckla en social identitet enbart 
genom att läsa tidningar, se på filmer eller besöka Internet. Redan innan en individ 
bestämmer sig för att börja utveckla en social identitet som friåknings- eller 
downhillcyklist kan han eller hon ha kontakt med andra som cyklar. Om och när 
individen sedan bestämmer sig för att börja cykla har det subkulturella nätverk som 
individen utvecklar i relation till den sociala identiteten stor betydelse för hur 
identiteten utvecklas. Ju mer utvecklat det subkulturella nätverket är, desto fler 
möjligheter har individen att lära sig om den sociala identiteten. Det subkulturella 
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nätverket är också viktigt för den sociala feedback som individen behöver för att 
veta om han/hon gör ”rätt” i relation till subkulturens sociala roller och normer.  
 
Intervjuer och observationer visar att denna feedback och bekräftelse är extra viktig 
när individen börjar utveckla en social identitet. När friåknings- och 
downhillcyklisten efter kortare eller längre tid börjar känna sig hemma i den sociala 
identiteten behöver vissa individer inte samma typ av bekräftande feedback. Andra 
individer behöver fortsatt starkt stöd från det subkulturella nätverket för att 
utveckla den sociala identiteten. Intervjuer och observationer visar att individerna 
upplever det svårare att fortsätta utveckla sin sociala identitet om inte friåknings- 
eller downhillcyklisten har någon möjlighet att utveckla ett identitetsstödjande 
nätverk eller om individen upplever att han/hon enbart får negativ feedback. Vissa 
kan uppleva stress när de uppfattar det som att det identitetsrelaterade subkulturella 
nätverket har en annan bild än de själva av vilken typ av social identitet han/hon 
har. I dessa fall kan det subkulturella nätverket istället ha en hämmande inverkan på 
utvecklingen av den sociala identiteten. 
 
Både Reed (2002) och Kleine et al (2001) betonar den externa feedbacken 
respektive identitetsstödjande sociala band som väsentliga när sociala identiteter 
utvecklas och uttrycks. Reed (2002) menar att social feedback från 
identitetsrelevanta personer är extra viktigt i början då positiv feedback från andra 
bekräftar individens värderingar, attityder och beteenden, vilket gör att 
utvecklingen av den sociala identiteten förstärks. 

6.3.2 Identitetsrelaterade upplevelserum 

På vilket sätt påverkar och påverkas upplevelserummen av skapandet och 
uttryckandet av sociala identiteter? Vad finns det för exempel på samspel mellan 
individerna inom friåknings- och downhillcykling och upplevelserummen? I 
intervjuer och observationer finns exempel på att utformningen av ett torg lätt gör 
att människor hamnar i fokus, vilket genererar beteenden som påverkar skapandet 
och uttryckandet av sociala identiteter. Torgen i Åre och Whistler tillhandahåller 
bra ”åskådarplatser” i form av uteserveringar, trappor att sitta i etc. Detta verkar 
locka fram ett ”putsa fjädrarna-beteende” där individernas beteende bland annat 
går ut på att visa upp sig själva och jämföra sina konsumtionsföremål. Andra rum 
får istället individerna att kontemplera, sitta tysta och dela gemenskap med 
varandra (som till exempel det Amelia fångat på bild där gruppen sitter och tittar ut 
över fjällvärlden). I andra exempel i intervjuer och observationer leder 
interaktionen mellan individerna och upplevelserummen till att individerna 
förändrar och bygger om upplevelserummen (till exempel hemmen och 
cykelparkerna) så att det passar cyklisternas behov och blir ett sätt att uttrycka sina 
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sociala identiteter. Ovanstående exempel ligger i linje med det Mossberg (2001) 
betonar, nämligen att både de fysiska, sociala och individens interna dimensioner 
har stor betydelse för hur upplevelserummen påverkar individen. Detta gör att när 
individen skapar och uttrycker sociala identiteter sker detta både genom individens 
egna beteenden, i interaktion med andra människor i upplevelserummen och i 
interaktion med själva upplevelserummen. 
 
När det handlar om hur upplevelserum kognitivt, känslomässigt och fysiologiskt 
(Mossberg, 2001) påverkar individerna och därmed också utvecklingen av 
individernas sociala identiteter kan studiens inledningsberättelse om min 
cykelupplevelse i Whistler Bike Park användas som ett exempel. I den berättelsen 
finns exempel på hur upplevelserummet påverkade mig och min uppfattning om 
vem jag är i relation till cyklingen, det vill säga min sociala identitet. Upplevelserna i 
Whistler integreras i min sociala identitet och gör också att min sociala identitet, där 
Whistlerupplevelserna ingår som en del, särskiljer mig och min identitet från andra 
sociala identiteter i subkulturen. Upplevelserummet blir i upplevelserna nerför 
berget något som påtagligt påverkar mig. Dels är det scenerierna som tar andan ur 
mig, får mig stum och ögonen att tåras. Väder (varmt, soligt), dofter (damm, svett) 
och tystheten är andra delar i upplevelserummet som påverkar mig.  
 
Även upplevelserummets fysiska dimension är viktig. Att leden är brant och stenig 
eller slät och lättcyklad får mig att växla från rädsla till obeskrivlig upprymdhet. Vid 
ett ställe (kraschen) innebär interaktionen med den fysiska omgivningen att 
upplevelserummet bokstavligen identitetsmärker mig genom de skrubbsår jag får. 
Upplevelserummet är också fyllt av symboler (till exempel skylten med den svarta 
diamanten som symboliserar en svår led) som jag kan välja eller inte välja att göra 
till en del av min sociala identitet genom till exempel återberättelser och foton av 
cykelupplevelsen. Denna dag är också guiden S. (som annars också skulle kunna 
räknas som en del i det identitetsstödjande subkulturella nätverket) en del av hur 
upplevelserummet påverkar mig. Han fungerar som ett slags länk mellan mig och 
upplevelserummet, i det att han till exempel stannar till och introducerar vissa 
passager, berättar hur man lättast tar sig över dem och ger mig beröm när jag klarar 
dem. Genom honom höjs mitt självförtroende och jag får en positiv feedback på 
vem jag är som cyklist, vilket stärker min vilja att fortsätta utveckla min sociala 
identitet som friåkningscyklist. 
 
Kopplingen mellan upplevelserum och hur individer skapar och uttrycker sociala 
identiteter finns på olika nivåer när det gäller de sätt där friåknings- och 
downhillcyklingens upplevelserum modifieras och byggs om. På den individuella 
nivån finns många erfarna, hängivna och dedikerade åkare. Dessa åkare lägger 
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mycket tid på att bygga upplevelserum för cykling enligt sina personliga 
preferenser. Ofta namnges dessa upplevelserum, till exempel ”Isaks drop” efter den 
åkare som har lagt ner sin själ och sin identitet i skapandet av platsen och i de flesta 
fall varit den som först klarat av svårigheten. Individens identitet integreras i 
upplevelserummets identitet. På den kommersiella nivån, till exempel i skapandet 
av cykelparker eller turistdestination, används i många fall antingen varumärken (till 
exempel Kona) eller professionella åkare (till exempel cykelparken i Geilo där man 
använt sig av professionella åkare som designers) och genom att integrera 
varumärkets eller de professionella åkarnas identitet i upplevelserummen, ges också 
upplevelserummen en specifik karaktär och identitet. Detta bekräftas även av 
Rainisto (2003) som menar att genom så kallad place branding skapar man en 
varumärkesidentitet till en plats. Varumärkesidentiteten skapar en relation till 
gästerna genom ett symboliskt mervärde som de kan använda i när de skapar och 
uttrycker sociala identiteter. 

6.3.3 Identitetsrelaterade konsumtionsföremål 

Intervjuer och observationer visar att subkulturen friåknings- och downhillcykling 
är en subkultur där konsumtionsföremål och olika varumärken spelar stor roll i hur 
cyklisternas sociala identiteter skapar och uttrycks. Intervjuer och observationer 
visar att konsumtionsföremålen påverkar friåknings- och downhillcyklisterna, men 
också att friåknings- och downhillcyklisterna påverkar konsumtionsföremålen.  
 
Två aspekter, av hur konsumtionsföremål och varumärken påverkar och påverkas 
av hur sociala identiteter skapas och uttrycks, kommer att lyftas fram. Den första 
aspekten handlar om hur interaktionen mellan konsumtionsföremålen och 
friåknings- och downhillcyklisterna kan bli så intensiv att konsumtionsföremålen, 
och speciellt cykeln, upplevs som en ”förlängning av självet” (Belk, 1988). Denna 
interaktion förstärks av att en del friåknings- och downhillcyklister väljer att lägga 
flera timmar i veckan på att modifiera och förändra cykeln. Den andra aspekten 
handlar om varumärkenas och konsumtionsföremålens integrerande och 
separerande funktion. Ingen av dessa aspekter är unika för subkulturen friåknings- 
och downhillcykling, utan finns att hitta även utanför subkulturella sammanhang. 
Aspekterna är emellertid viktiga som en del i dimensionen identitetsrelaterade 
konsumtionsföremål som tillsammans med de andra dimensionerna i detta kapitel 
utgör den identitetsrelaterade infrastruktur där individerna skapar och uttrycker 
sina sociala identiteter. 
 
Det som utgör utgångspunkten för den första aspekten är den nära relation som 
skapas mellan många individer och deras konsumtionsföremål (i första hand 
cykeln). Detta exemplifieras bland annat av Adam och hans berättelse om sin 
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relation till ramen. Han menar att känslorna han upplever när han använder sin 
cykel är att han får större självförtroende och gör saker han inte vågade förut. Han 
säger att det sitter i huvudet, ”vad ramen gör med huvudet”, och känslan av vad 
ramen klarar av. Gränsen mellan cykeln och Adam upplevs som flytande och en 
ömsesidig påverkan sker. Adam har också integrerat ramens varumärke i ett av sina 
alias när han chattar med andra människor, vilket är ytterligare ett exempel på hur 
varumärkesidentiteten integreras i utvecklingen av den sociala identiteten som 
friåkningscyklist. 
 
Ett annat exempel på hur intensiv relationen till konsumtionsföremålen kan bli är 
Amelias starka band till sin gamla cykel. Hon kan inte förmå sig att göra sig av med 
den. Amelia och cykeln har upplevt för mycket tillsammans, vilket kan tolkas som 
att hon har integrerat så mycket av cykeln i sig själv att det känns alltför smärtsamt 
att skiljas från den.  
 
Intervjuer och observationer visar att relationen mellan konsumtionsföremålen och 
individerna byggs upp successivt och relationen bygger inte bara på 
konsumtionsföremålet i sig utan till exempel också på omgivande sociala relationer 
(individer inom och utanför subkulturen som uppmuntrar eller ställer sig negativ till 
konsumtionsföremålet) och individens växande kunskap om subkulturens 
värderingar och normer.  
 
Något som ytterligare stärker banden mellan cykeln och dess ägare är den tid, 
energi och pengar som friåknings- eller downhillcyklisten lägger ner på sin cykel. 
Genom att modifiera och förändra cykeln byggs ännu mer av individens sociala 
identitet in i konsumtionsföremålet. Friåknings- och downhillcyklisterna skapar 
genom cykeln en subkulturell identitetsmarkör som på en symbolisk nivå berättar 
vilka de är och vilka de inte är. Komponenter och delar på cykeln väljs utifrån vem 
cyklisten är rent fysiskt (om han eller hon är lång, tung, etc.) och var han eller hon 
har tänkt cykla. Komponenterna och delarna väljs också utifrån en estetisk 
dimension, vilket exponerar till exempel cyklisternas artistiska bakgrund eller 
fåfänga. Komponenterna och delarna väljs också för att signalera status och för att 
visa hur väl insatt man är i vad som anses vara rätt.  
 
Den andra aspekten på vilken betydelse konsumtionsföremål och varumärken har 
för skapande och uttryckande av sociala identiteter handlar om hur friåknings- och 
downhillcyklister använder varumärken och konsumtionsföremål för att antingen 
demonstrera tillhörighet med subkulturen eller för att särskilja sig som individer 
inom subkulturen. Konsumtionsföremål och varumärken skapar i vissa situationer 
länkar mellan individerna inom subkulturen och kan ibland bli så starka att de kan 
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liknas vid ”brand communities” (Muniz och O’Guinn, 2001). Exempel på detta är 
till exempel grupperingar som har skapats kring varumärket Kona (till exempel 
retronostalgiker). I andra situationer inom friåknings- och downhillcyklingen 
används konsumtionsföremålen och varumärkena istället som symboliska 
gränsdragare mellan individen och subkulturen (som till exempel David som väljer 
att använda en cykel som bara finns i 280 exemplar för att sticka ut i subkulturen).  
 
Det finns även exempel på att vissa individer tenderar att söka sig till tydliga 
subkulturella symboler (som till exempel varumärken som används av många 
människor i subkulturen). Andra subkulturmedlemmars feedback (genom personlig 
interaktion eller via Internet) är mycket viktig för att individen ska veta om han 
eller hon har valt de ”rätta” symbolerna för att demonstrera sin tillhörighet till 
gruppen. Konsumtionsföremålen skapar länkar mellan individerna i subkulturen 
och blir symboler för subkulturell integration och tillhörighet. 
 
I intervjuer och observationer visas också exempel på att det finns de cyklister som 
börjar utforska subkulturens gränsområden för att hitta subkulturella symboler för 
att uttrycka vem de är (eller inte är) som individer i subkulturen. De subkulturella 
symbolerna används för att separera ut särdrag hos sig själva (verkliga eller 
påhittade) som individerna anser är viktiga. Dessa särdrag förstärks genom att som 
till exempel Calle använda en hjälm från Troy Lee för att uttrycka status, eller som 
Eve genom att tvärt ta avstånd från Sugoi som hon associerar med en typ av 
könsroll som hon inte relaterar till. På detta sätt skapar konsumtionsföremålen 
gränser mellan individerna och blir symboler för subkulturell differentiering. 

6.3.4 Processer för att skapa och uttrycka sociala identiteter 

Under beskrivningen och analysen av individernas identitetsstödjande subkulturella 
nätverk, identitetsrelaterade upplevelserum och konsumtionsföremål har ett antal 
olika processer redan berörts. I nästkommande stycken kommer resonemanget 
kring olika processer som genereras när individerna skapar och uttrycker sociala 
identiteter att fördjupas. Exempel på vad som menas med en process i denna studie 
kan vara ett antal länkade sociala subprocesser (till exempel att individen berättar 
historier om sina cykelupplevelser, visar upp ärr, använder identitetsrelaterade 
varumärken) som har sin utgångspunkt i någon form av behov (till exempel en 
individs behov av att känna tillhörighet) och där processen slutar med att behovet 
tillfredsställs (att individen blir bekräftad i den subkulturella gemenskapen) eller inte 
(individen känner ingen tillhörighet till gruppen).  
 
I ordet process finns ett antagande om att de länkade aktiviteterna är repetitiva, det 
vill säga att processerna ständigt pågår i subkulturen. I och med att processerna är 
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repetitiva bildar de över tiden ett relativt beständigt mönster (till exempel i form av 
normer eller stereotyper) som i sin tur påverkar individernas värderingar, attityder 
och beteenden. Detta gör att processerna länkar samman friåknings- eller 
downhillcyklisten, subkulturen, konsumtionsföremålen och upplevelserummen och 
processerna påverkar och påverkas av alla dessa dimensioner.  
 
Något som också komplicerar beskrivning och analys är att många av processerna 
går in i varandra, där olika behov kan uttryckas i olika former av aktiviteter vilket 
ger olika utfall. Utfallen i sin tur kan generera andra processer som uttrycks i andra 
aktiviteter som tillfredsställer andra behov. Detta gör det svårt att urskilja enskilda 
processer. I varje process kan dessutom finnas flera olika subprocesser, vilka i sin 
tur skulle kunna brytas ner i behov, aktiviteter och utfall. Frågor som dyker upp här 
är: Hur ser relationerna mellan processerna ut? Är de hierarkiska eller sekventiella?  
Vilka processer är delprocesser i andra? Dessa frågor är viktiga och relevanta, men 
ligger bortom syftet för denna studie.  
 
Att lära sig vad en social identitet är eller kan vara i relation till den sociala och kulturella 
omgivningen  
 
När individer av olika skäl närmar sig friåknings- och downhillsubkulturen startar 
en process där de lär sig vad som är ”rätt” och vad som är ”fel” i subkulturen och 
utifrån detta skapar sina sociala identiteter. Till sin hjälp i denna process har 
individerna till exempel olika mer eller mindre stereotypa sociala roller och 
identitetsideal samt ett antal olika mer eller mindre uttalade normer (som finns 
inbäddade i det subkulturella sammanhanget). Kleine et al (1993) hävdar att till 
varje social identitet finns det en social roll som den sociala identiteten härstammar 
ur. Mina intervjuer och observationer visar att det inte bara finns en social roll som 
de sociala identiteterna inom friåknings- och downhillcyklingen härstammar ur, 
relateras till eller kontrasteras mot, utan flera (till exempel Årebo, professionell 
åkare och cross country-cyklist). Intervjuer och observationer visar också att vissa 
sociala roller står i beroendeförhållande till och inte kan existera utan varandra, till 
exempel idol - beundrare. Intervjuer och observationer visar också att ett av de 
viktigaste rollparen är könsrollerna manligt - kvinnligt.  
 
Könsroller är det förväntade beteende och de förväntade attityder som kan kopplas 
till det socialt och kulturellt konstruerade könet. (Björklund och Hannerz, 1983) 
Merparten av dem som började cykla friåknings- och downhillcykling var män och 
även idag är de flesta av dem som cyklar liftburen cykling män. Detta har fått till 
följd att könsrollerna (och således även de sociala identiteterna) inom subkulturen 
har konstruerats och konstrueras i relation till en stereotyp bild av maskulinitet som 
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norm. De manliga och kvinnliga könsrollerna i subkulturen skapas inte enbart på 
grund av en kvantitativ överrepresentation av män. Könsrollerna skapas, 
underhålls, utmanas och nyskapas också genom språket och annan interaktion 
mellan individerna, där både kvinnor och män aktivt deltar (till exempel att Eve 
menar att teknisk okunskap är något typiskt kvinnligt och Calle säger att tekniknörd 
är något typiskt manligt). 
 
Förutom de sociala roller som utvecklingen och uttryckande av sociala identiteter 
kan relateras till finns också ett antal mer eller mindre uttalade normer inom 
subkulturen. Parsons (1951) menar att det sociala systemet kan betraktas som 
bestående av enskilda samhällsmedlemmar som utför olika aktiviteter, eller som 
utför en mängd olika roller. Dessa aktiviteter och roller föder en uppsättning 
konkreta eller situationsspecifika normer, vilka i praktiken bestämmer rollernas 
utformning och definierar de plikter och förbud som gäller för varje social aktivitet. 
Normer föreskriver alltså vilket konkret beteende som är lämpligt. (Parsons, 1951)  
 
Inom subkulturen friåknings- och downhillcykling finns exempelvis finns normer 
som säger att man som friåknings- och downhillcyklist bör vara stolt över sin 
subkultur och det sammanhang man kommer ifrån, man bör klä sig på ett visst sätt 
om man är friåknings- respektive downhillcyklist. Man bör inte klä sig som en cross 
country-cyklist (det vill säga i tighta lycrakläder) och ej bete sig som en 
multisportare (det vill säga cykla uppför backar). Andra normer säger att om man 
att tjejer bör cykla sist, att man inte stjäl andras cyklar och att man stannar och 
hjälper skadade. Man bör också kunna de språkliga grunderna (det vill säga kunna 
tillräckligt med jargong för att kommunicera), kunna meka i alla fall hjälpligt med 
cykeln och som man bör man gärna vara tekniknörd och som kvinna är det 
accepterad att inte kunna meka alls.  
 
Alla dessa och andra normer, tillsammans med olika identitetsideal och sociala 
roller, utgör en viktig del i individernas socialiseringsprocess, där de lär sig vem de 
är eller kan vara (det vill säga vilka typer av sociala identiteter de kan utveckla) i 
relation till det sociala och kulturella sammanhang som de är en del av. 
 
Detta att lära sig vad en social identitet är eller kan vara i relation till den sociala 
och kulturella omgivningen och utifrån detta skapa och utrycka sin egen sociala 
identitet påminner mycket om det som kallas socialisering. Berger och Luckmann 
(1966) menar att människans identitet är socialt konstruerad och att 
identitetskonstruktionen sker genom olika socialiseringsprocesser förmedlade 
genom interaktion mellan människor. Berger och Luckmann (1966) menar att det 
finns två olika socialiseringsprocesser, primär (som sker när vi är barn så vi lär oss 
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gott och ont, sant och falskt, etc.) och sekundär (vilket är den typ av 
socialiseringsprocesser som avses i denna studie). Vi utsätts ständigt för sekundär 
socialisering vid interaktion med andra människor och när vi lär oss nya saker, 
förändras och anpassas vår sociala identitet inom ramen för vår primära 
socialisation (det vill säga inom ramen för det vi uppfattar som gott och ont, sant 
och falskt, etc.). Enligt tidigare resonemang (se kapitel 3) om skillnaden mellan 
personlig och social identitet, är en tolkning att den primära socialiseringen finns 
lagrad i den personliga identiteten, medan sekundära socialiseringsprocesser hela 
tiden påverkar hur sociala identiteter skapas och uttrycks. 
 
Att genom jämförelser med den sociala och kulturella omgivningen bestämma vem man är och vem 
man vill/kan vara  
 
I intervjuer och observationer visas olika exempel på individernas vilja att definiera 
sig själva och andra genom en jämförelse mellan olika kategorier av människor. 
Individerna använder sig av olika sociala kategorier (och sociala roller) för att 
definiera vem de är och vem de kan/vill vara. Ett exempel är Henry som använder 
kategorierna man, kristen, Gibraltarbo och downhillcyklist. Vissa kategorier 
identifierar sig individerna med och integrerar som en del i sin sociala identitet. 
Andra kategorier tar friåknings- och downhillcyklisterna avstånd från och använder 
dessa för att kontrastera sin sociala identitet gentemot och därigenom också 
tydliggöra vem man inte är. För att tydliggöra och definiera den sociala och 
kulturella omgivningen i olika kategorier använder friåknings- och 
downhillcyklisterna ofta stereotypa antaganden. De stereotypa antagandena handlar 
till exempel om hur grupper av människor ser ut (till exempel att friåkningscyklister 
åker i skateboardhjälm, jeans och T-shirts), hur olika grupper beter sig (till exempel 
att män hoppar och droppar mer än kvinnor) samt vilka konsumtionsföremål olika 
grupper har (till exempel att en viss typ av cykel eller varumärke används av 
nybörjare).  
 
Detta att genom jämförelser med den sociala och kulturella omgivningen bestämma 
vem man är och vem man vill/kan vara kan relateras till forskning om 
(själv)kategorisering, identifikation och jämförelse i den sociala identitetsteorin (jfr 
Turner och Tajfel, 1986). Självkategorisering betecknar den process som äger rum 
när en individ aktivt placerar sig själv i en kategori, det vill säga bestämmer sig för 
vem han eller hon är lik (eller skulle vilja vara lik). Den sociala kontexten ger 
upphov till en ständig jämförelse av olika sociala kategorier. Vissa kategorier 
identifierar sig individen med medan andra tar individen avstånd från. Turner och 
Tajfel (1986) menar dessa processer är viktiga dimensioner då sociala identiteter 
utvecklas och uttrycks.  
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Att skapa och uttrycka den sociala identiteten genom att prioritera tillhörighet till gruppen eller 
att sticka ut som individ 
 
I resonemanget kring konsumtionsföremålen visades att konsumtionsföremål i 
vissa fall användes som identitetsmarkörer. I utvecklingen av sin sociala identitet 
valde friåknings- eller downhillcyklisterna antingen att visa tillhörighet till gruppen 
eller att markera sin ställning som unik individ. Ytterligare ett exempel på hur 
sociala identiteter skapas och uttrycks genom fokus grupptillhörighet eller fokus på 
det individuella är det subkulturella språket. Språket kan å ena sidan tydliggöra 
gränserna mellan olika individer (till exempel mellan de som hanterar den 
subkulturella jargongen eller de som inte gör det eller där språket används som en 
maktutövning där syftet är att framhäva sig själv genom att få andra att känna sig 
mindre värda). Å andra sidan kan språket (genom möjligheten att dela 
gemensamma historier och upplevelser) fungera som en viktig sammanhållande 
funktion i subkulturen och skapa tillhörighet till gruppen. 
 
Dessa processer kan liknas vid det som kallas differentiering respektive integration, 
något som har observerats även i annan forskning om subkulturer. Ett exempel är 
Kates (2002) forskningsstudie om homosexuella män. I studien visas att 
differentiering sker genom konsumtionsaktiviteter på individnivå. Ett exempel är 
att utveckla personliga och unika sätt att omkonstruera olika stereotyper som ”the 
ghetto queen stereotype” med hjälp av specifika konsumtionsföremål. Kates (2002) 
tolkar konsumtionsaktiviteterna som en förhållandevis tävlingsinriktad förhandling 
om olika sätt att uttrycka sin individualism och sitt personliga uttryck i relation till 
den subkulturella gruppen. 
 
Att medvetet eller omedvetet välja att integrera den sociala identiteten i den personliga identiteten 
 
Huruvida friåknings- och downhillcyklisterna väljer att integrera den sociala 
identiteten i den personliga är relaterad till det som ovan nämndes om 
identifikation. En förutsättning för att friåknings- och downhillcyklisterna ska 
integrera den sociala identiteten i sin personliga identitet är de känner en nära 
identifikation med den sociala identiteten. Betydelsen av och styrkan i identifikation 
med den sociala identiteten friåknings- och downhillcykling är olika för olika 
människor och kan variera från att vara en identitet individen anammar för tillfället 
(till exempel enbart som en fritidssysselsättning) till att vara en identitet som man 
väljer att låta sitt liv utvecklas utifrån.  
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I intervjuer och observationer finns exempel på hela denna skala. I ena änden finns 
Bertil som bor i Stockholm men ofta prioriterar att besöka Åre för att cykla och 
som i huvudsak ser cyklingen som en fritidssysselsättning. I andra änden finns 
Henry som definierar sin personliga identitet utifrån sin tro, sitt kön, sin nationalitet 
och sin cykling. Ovanstående exempel påminner mycket om det som till exempel 
Turner (1978), Kleine et al (1993), Kleine et al (2001), Reed (2002) och Postmes et 
al (2005) kallar att internalisera den sociala identiteten. Internalisering är när 
individen inte längre gör någon skillnad på den sociala och personliga identiteten. 
Individen betraktar de värderingar och attityder som finns i den sociala identiteten 
som sina egna och dessa utgör en betydelsefull del i hur individen definierar sig 
själv. 
 
Sammanfattningsvis har detta kapitel introducerat flera olika dimensionerna i den 
identitetsrelaterade infrastruktur där friåknings- och downhillcyklister skapar och 
uttrycker olika sociala identiteter. I nästkommande kapitel ska dimensionerna sättas 
i relation till varandra och summeras till en figur med vars hjälp jag ska besvara 
huvudsyftet för denna studie: Hur skapar och uttrycker konsumenter sociala 
identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål? 
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7 Friåknings- och downhillcyklisternas sociala 
identiteter 

I detta kapitel presenteras och analyseras hur friåknings- och downhillcyklister 
skapar och uttrycker sociala identiteter i relation till den identitetsrelaterade 
infrastrukturens olika dimensioner (som introducerades i kapitel 6) med hjälp av en 
fyrfältsmatris. De två mest framträdande dimensionerna, erfarenhetsgrad (det vill 
säga oerfaren subkulturmedlem och erfaren subkulturmedlem) samt bevarande och 
förändrande aktiviteter har placerats på de två olika axlarna. De övriga 
dimensionerna i den identitetsrelaterade infrastrukturen analyseras utifrån vilken 
funktion, roll och betydelse dessa får i de fält som skapas när erfarenhetsgraden 
kontrasteras mot individernas bevarande och förändrande aktiviteter. De frågor 
som ska besvaras i detta kapitel är: Vilka olika typer av sociala identiteter kan 
uppstå inom subkulturen friåknings- och downhillcykling i gränssnitten mellan 
erfarenhetsgrad och bevarande och förändrande aktiviteter? Vad är karaktäristiskt 
för dem? Vilka är förutsättningarna och villkoren för dessa identiteter?  
 

 
 
Figur 1: Friåknings- och downhillcyklisternas sociala identiteter 
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Figuren på föregående sida beskriver fyra olika typer av sociala identiteter som 
uppstår i gränssnittet mellan å ena sidan individernas erfarenhetsgrad och å andra 
sidan individernas bevarande och förändrande aktiviteter. Detta genererar fyra 
typidentiteter som benämns "oerfaren identitetsbrytare", "oerfaren 
identitetsbekräftare", "erfaren identitetsbevarare" samt "erfaren 
identitetsutmanare". Varje typ av social identitet har en egen identitetsrelaterad 
infrastruktur med specifika karaktäristika, särskiljande drag och villkor som uppstår 
när erfarenhetsgraden och de bevarande och förändrande aktiviteterna kontrasteras 
mot varandra. Detta diskuteras mer ingående i följande stycken där de olika 
typidentiteterna beskrivs var och en för sig. Först behandlas emellertid alternativa 
infallsvinklar på figuren. 
 
Alternativa identitetsresor 
 
Pilarna i figuren som startar i ”oerfaren identitetsbrytare” och som slutar i ”erfaren 
identitetsutmanare” indikerar en identitetsresa som subkulturmedlemmar kan välja 
att göra inom den sociala identiteten friåknings- och downhillcykling genom att 
utveckla den sociala identiteten utifrån individens uppfattning om vem han/hon är 
eller vill vara. En fråga här är om det kan finnas flera olika identitetsresor. Har alla 
möjlighet eller vill göra någon identitetsresa? Kan det vara så att vissa individer 
hittar en typ av social identitet som de identifierar sig med och som de inte ser 
någon anledning att ändra på eller utveckla? Andra kanske istället väljer att ständigt 
försöka utveckla den sociala identiteten. Det kan också vara så att individen inte 
känner något behov av att utveckla identiteten eftersom han/hon upplever att den 
inte är av så stor betydelse. Denna typ av utveckling kommer inte fram i denna 
figur eftersom den bygger på intervjuer men och observationer av hängivna, 
motiverade och engagerade cyklister med motivation att fortsätta utvecklas. Man 
bör komma ihåg att en persons personliga identitet består av en mängd olika sociala 
identiteter (där friåknings- och downhillcykling kan vara en) som varierar i 
betydelse genom personens liv. 
 
Det går också att ifrågasätta den streckade pilen som indikerar att alla individer 
börjar som oerfarna identitetsbrytare. Finns det en möjlighet för individerna att 
genom att noggrant studera subkulturen till exempel genom media gå direkt till 
någon annan typidentitet? Mer troligt är dock att hur mycket individen än läser på 
om subkulturen innan han/hon aktivt börjar utveckla sin sociala identitet kommer 
han/hon att omedvetet eller medvetet utmana eller bryta mot till exempel 
subkulturens normer och gränser när han/hon mer aktivt börjar delta i 
subkulturella aktiviteter.  
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En alternativ väg under hela resan skulle också kunna vara att permanent eller 
tillfälligt avveckla den sociala identiteten. Anledningen till att individen avvecklar 
den sociala identiteten skulle kunna vara att han eller hon upptäcker att den sociala 
identiteten inte passar honom/henne, att han/hon inte känner tillräcklig 
hängivenhet eller har möjlighet att delta i subkulturen så ofta eller så mycket som 
individen skulle vilja på grund av stora förändringar i livet (till exempel får barn, 
flyttar från orten, byter jobb). Om individen väljer att medvetet utveckla den sociala 
identiteten kan förflyttningen mellan de olika identiteterna ta olika lång tid för olika 
individer beroende på individernas olika förutsättningar. I vissa fall skulle man 
också kunna tänka sig att förflyttningen sker bakåt i pilarnas riktning. Ett exempel 
skulle kunna vara om friåknings- eller downhillcyklisten av någon anledning 
temporärt lämnat subkulturen. Efter uppehållet har individen inte längre lika stor 
kunskap om vad som gäller eller inte i subkulturen, vilket innebär att han/hon 
medvetet eller omedvetet väljer en annan typ av social identitet än den han/hon 
hade innan uppehållet. 
 
Syftet med ovanstående diskussion var att visa att den identitetsresa som 
presenteras nedan kan vara en av flera tänkbara där individen kan välja att utveckla 
den sociala identiteten eller inte. Syftet var också att visa den dynamiska inverkan 
som baklängesresor eller alternativa avfarter och påfarter skulle kunna ha för 
identitetsresan. 
 
Presentationen av de olika typidentiteterna nedan är strukturerade så att de 
beskriver och analyserar de olika dimensioner i den identitetsrelaterade 
infrastrukturen som introducerades i kapitel 6. Beskrivningen och analysen av de 
olika dimensionerna följer inte den ordning som de introducerades i. Istället vävs 
dimensionerna kontinuerligt in i texten. Detta för att skapa en sammanhängande 
och tydlig bild av respektive typidentitet och för att läsaren lättare ska få en känsla 
för vad som är karaktäristiskt och särskiljer respektive typidentitet. 

7.1  Oer faren i dent i t e t sbry tare  
När en individ av olika anledningar närmar sig friåknings- eller downhillcykling 
startar (den kan starta redan innan han/hon fysiskt börjar cykla) en process där 
individen, medvetet eller omedvetet, börjar utveckla sin sociala identitet. I denna 
process stöter individen på ett antal olika normer och sociala roller utifrån vilka 
individen börjar utforma sitt identitetsideal. (Kleine et al, 1993; 2001) Individen 
ställer sig frågan: ”Vem är och kan/vill jag vara i denna sociala identitet?” 
Identitetsidealet fungerar som en ”prototyp” som utvecklingen av den sociala 
identiteten relateras till och kontrasteras mot.  
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Under processens första faser kan individen stöta på ”trösklar” som han/hon 
måste ta sig över för att kunna börja utveckla en social identitet som friåknings- 
eller downhillcyklist. Trösklarna kan till exempel vara att övervinna rädslan för att 
ramla och slå sig, att klara av att blir ”bedömd och utvärderad”, det vill säga få 
positiv eller negativ social feedback av andra mer erfarna subkulturmedlemmar 
samt att ha råd att köpa cykel, annan utrustning och liftkort. Eftersom en oerfaren 
cyklist ännu inte har hunnit skaffa sig några djupare insikter om subkulturen lär sig 
individen subkulturens normer, sociala roller och trösklar från media eller från 
bekanta som cyklar.  
 
Detta kan leda till att individens tolkningar blir relativt naiva, ibland felaktiga och 
ibland stereotypa. Individen upptäcker ibland också normer, sociala roller och 
trösklar först när han/hon står framför dem eller bryter mot dem. Individernas 
beteende utmanar, utvecklar och förändrar värderingar, attityder och uppfattningar 
som ligger i de sociala identiteterna. Dels för att individerna, som fortfarande har 
ett utifrånperspektiv, i vissa fall ifrågasätter dem och dels för att de i andra fall 
(medvetet eller omedvetet) bryter mot dem, eftersom de inte vill anpassa sig till 
dem.  
 
De värderingar, attityder och uppfattningar som individen uppfattar ligger i den 
sociala identiteten hålls separerade från de individuella värderingarna, attityderna 
och uppfattningarna (som finns i den personliga identiteten). I vissa fall går 
individen in och ut ur den sociala identiteten och ställer sig ibland frågorna: ”Är det 
här verkligen jag?” eller ”Hur kan detta bli jag?” I processen att ta reda på svaren på 
dessa frågor gör den ”oerfarna identitetsbrytaren” hela tiden jämförelser mellan de 
olika kategorier som finns i det sociala och kulturella sammanhanget. (jfr Turner 
och Tajfel, 1986) 
 
Den ”oerfarna identitetsbrytaren” ännu inte har utvecklat så många möjligheter att 
exponera och uttrycka utvecklingen av sin sociala identitet. Individen kan ännu inte 
berätta historier om egna upplevelser, visa upp ärr eller visa upp ett socialt nätverk 
inom subkulturen. Därför söker han/hon efter de sätt som finns tillgängliga. Här 
fyller konsumtionsföremålen en viktig roll eftersom de på ett tydligt sätt 
symboliserar en vilja att tillhöra gruppen och börja utveckla den sociala identiteten. 
Den sociala feedbacken från det identitetsrelaterade nätverket som friåknings- och 
downhillcyklisten börjar utveckla är mycket viktigt eftersom individen kan känna 
sig osäker på vad den sociala identiteten egentligen innebär. Karaktäristiskt för 
”den oerfarna identitetsbrytaren” är att han/hon ofta använder varumärken som 
många andra använder och som därför är lätta att känna igen. Dessa val kan också 
bottna i en vilja och ett behov av att skapa en tillhörighet till gruppen, snarare än att 
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hitta unika uttryck för det individuella (även om det förstås finns individer som 
redan från början väljer att gå sin egen väg). 
 
De ”oerfarna identitetsbrytarna” rör sig i de upplevelserum där de flesta andra 
subkulturmedlemmar verkar röra sig och lär sig på så sätt mer om var och hur man 
cyklar. Individerna kan i vissa falla sticka ut ganska mycket i upplevelserummen 
eftersom de, medvetet eller omedvetet, bryter mot de sociala identiteternas normer 
och gränser. Vissa individer särskiljer sig från hur man ”bör” se ut som en 
friåknings- eller downhillcyklist eftersom de eventuellt cyklar på en äldre och 
enklare typ av cykel samt i kläder och utrustning som inte är ”rätt”. Individerna kan 
också utmärka sig i de fall då de bryter mot formella och informella regler och 
normer som finns i upplevelserummen. De kanske kliver på liften på ”fel” sätt, 
tvärstannar på leder utan att kliva åt sidan eller ger sig ut på leder som ligger över 
deras förmåga. 

7.2  Oer faren i dent i t e t sbekräf tare  

Karaktäristiskt för den sociala identiteten ”oerfaren identitetsbekräftare” är att 
individen börjar anamma en del av subkulturens värderingar, uppfattningar och 
attityder och har medvetet valt att fortsätta utveckla sin sociala identitet som 
friåknings- eller downhillcyklist. Den ”oerfarna identitetsbekräftaren” har utvecklat 
ett större socialt nätverk inom subkulturen. Det subkulturella nätverket ger viktig 
positiv eller negativ feedback på vad individen gör ”rätt” och ”fel” i relation till 
subkulturens normer och gränser när han/hon utvecklar sin sociala identitet. Om 
inte individen lyckas bygga upp ett subkulturellt nätverk finns risk att intensiteten 
och viljan att fortsätta utveckla den sociala identiteten avtar. Detta bekräftas också 
av Reed (2002) och Kleine et al (2001). Reed (2002) som menar att social feedback 
från identitetsrelevanta personer är extra viktigt när individen börjar utveckla en 
social identitet. Positiv feedback från andra bekräftar individens värderingar, 
attityder och beteenden, vilket gör att utvecklingen av den sociala identiteten 
förstärks. 
 
Det är viktigt för den ”oerfarna identitetsbekräftaren” att få sin tillhörighet till 
gruppen och den sociala identiteten bekräftad. Detta kan förefalla som ett passivt 
anpassande till subkulturen. Ett annat perspektiv är istället att individen aktivt 
genomför olika aktiviteter för att få utvecklingen av sin sociala identitet bekräftad. 
Genom att aktivt uppmärksamma och betona gränserna till andra grupper utanför 
subkulturen, skapar individen en möjlighet att särskilja sin subkulturella sociala 
identitet gentemot andra sociala identiteter utanför subkulturen. Individen har 
börjat lära sig vilka sociala roller som han/hon vill och kan relatera sin sociala 
identitet till. Genom att experimentera med och jämföra olika roller bestämmer den 
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”oerfarna identitetsbekräftaren” vilka roller han/hon vill och kan identifiera sig 
med. (jfr Turner och Tajfel, 1986) 
 
Karaktäristiskt för många ”oerfarna identitetsbekräftare” är att de använder 
varumärken som har en tydlig subkulturankytning. Anledningen är att individen vill 
demonstrera sin tillhörighet till gruppen. I utvecklingen av sin sociala identitet 
söker den ”oerfarna identitetsbekräftaren” bekräftelse från andra mer erfarna 
subkulturmedlemmar och är mån om vad dessa anser om hans/hennes 
konsumtionsföremål. Den subkulturella bekräftelsen får individen både genom sitt 
identitetsstödjande subkulturella nätverk och genom att läsa de produktrecensioner 
som finns producerade på Internet eller i tidningar. (jfr med Reed (2002) och 
Kleine (2001)) 
 
Den ”oerfarna identitetsbekräftarens” beteende i upplevelserummen kan också 
relateras till att söka bekräftelse och stabilisera den sociala identitet som han/hon 
håller på att utveckla. Måna av beteendena i upplevelserummet är repetitiva ritualer 
som i interaktion med andra friåknings- och downhillcyklister bekräftar och 
stabiliserar individens sociala identitet. Individerna väljer att tolka ritualer som när 
man cyklar, hur man cyklar, med vem man cyklar, hur man gör när man har cyklat 
klart, etc. olika vilket gör att varje individ skapar och uttrycker sin unika sociala 
identitet i samspelet mellan individen, subkulturen, upplevelserummet och 
konsumtionsföremålen. Ritualerna formar individernas beteenden och socialiserar 
dem djupare in i identiteten som friåknings- eller downhillcyklist. Detta påminner 
mycket om vad Berger och Luckmann (1966) sekundär socialisering. Genom 
interaktion med andra människor lär vi oss nya saker och därmed utformas också 
vår sociala identitet. 

7.3  Erfaren iden t i t e t sbevarare  
I typidentiteten ”erfaren identitetsbevarare” har individen mer eller mindre helt 
anammat subkulturens värderingar, uppfattningar och attityder och uppfattar dem 
som sina egna. Gränsen mellan den personliga och den sociala identiteten finns inte 
längre och individen använder friåknings- och downhillcykling som en del i sin 
självuppfattning. (jfr diskussionen om internalisering; Turner (1978), Kleine et al 
(1993), Kleine et al (2001), Reed (2002) och Postmes et al (2005)) I en del fall har 
de ”erfarna identitetsbevararna” valt att göra cyklingen till det nav kring vilket livet 
snurrar. Individerna väljer ofta att stolt exponera sin sociala identitet i form av ärr, 
cykelrelaterade smycken eller varumärkeslogotyper på kläder, även när de inte 
cyklar.  
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Utifrån sitt egna identitetsideal och social feedback från andra 
subkulturmedlemmar har den ”erfarna identitetsbevararen” hittat en trygghet i sin 
sociala identitet. Han/hon uttrycker detta som att ”jag vet vilken typ av cyklist jag 
är, jag cyklar på den och den cykeln, rör mig i de och de upplevelserummen och 
berättar de och de historierna för att visa det”. Att kunna berätta om hur en krasch 
kändes eller det där underbara ögonblicket av flow är viktigt för att bevara den 
sociala identiteten och även den subkulturella gemenskapen. Den ”erfarna 
identitetsbevararen” använder sin sociala identitet för att definiera relationerna till 
de andra subkulturmedlemmarna. Den sociala identiteten definierar också 
relationerna till dem utanför subkulturen. Dessa grupper används för att definiera 
vad den sociala identiteten inte är, till exempel inte en multisportare eller cross 
country-cyklist. Sociala kategoriseringar och jämförelser förenklar, tydliggör och 
bevarar värderingar, attityder och beteenden som den sociala identiteten innefattar. 
(Turner och Tajfel, 1986) 
 
I och med att den ”erfarna identitetsbekräftaren” känner en trygghet i att definiera 
sig själv som friåknings- eller downhillcyklist reflekterar vissa individer över vad 
detta innebär för de andra sociala identiteterna som utgör individens personliga 
identitet. Dessa reflektioner uppkommer ofta om individen känner att det finns en 
konflikt mellan olika sociala identiteter (till exempel Henry som upplever en 
konflikt mellan sin sociala identitet som kristen och sin sociala identitet som 
downhillcyklist). 
 
Den ”erfarna identitetsbevararna” vet vilka varumärken som representerar sociala 
identiteten och vilka som inte gör det. Detta gör att individerna har en tydlig 
uppfattning om vilka varumärken de vill förknippas med och vilka de inte vill 
förknippas med. Egna erfarenheten har också gjort att individerna vet vad som 
håller och inte håller och vad som fungerar när, vilket också påverkar valet 
konsumtionsföremål. De ”erfarna identitetsbevararna” har samlat på sig ett antal 
identitetsrelaterade konsumtionsföremål. Dessa är fortfarande viktiga symboler för 
att symboliskt uttrycka den sociala identiteten, men individerna kan också luta sig 
mot andra symboler som ärr, språkliga uttryck, sociala kontakter, besök i 
statusfyllda upplevelserum, etc. De konsumtionsföremål man väljer ligger i 
samklang med den sociala identiteten och det finns en tendens hos vissa att klustra 
sina konsumtionsföremål kring vissa varumärken. De ”erfarna identitetsbevararna” 
känner en stark tillhörighet till andra som också använder dessa varumärken och 
kring vissa varumärken (till exempel Kona) har det till och med uppstått egna 
communities (”subsubkulturer”) av extremt hängivna och lojala konsumenter. (jfr 
till exempel med ”brand communities” (Muniz och O’Guinn, 2001) eller 
konsumtionssubkulturer (Schouten och McAlexander, 1995)) 
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I både de offentliga och kommersiella upplevelserummen har ”de erfarna 
identitetsbevararna” en viktig roll i den symboliska förhandling som hela tiden 
pågår om vad den sociala identiteten friåknings- och downhillcykling står för. 
Individerna är några av de mer högljudda när det gäller att uttrycka vad som är 
”rätt” och ”fel” i subkulturen. Vad som är rätt och fel beteende visas också i 
handling genom att många ”erfarna identitetsbevarare” går före och statuerar 
exempel på vad de anser är rätt beteenden inom subkulturen. En viktig sak är 
byggandet av nya leder, hopp etc. för att utveckla cykelupplevelserna. Många 
”erfarna identitetsbevarare” lägger flera timmar i veckan på att bygga om naturen så 
att de och andra ska kunna cykla där.  
 
De ”erfarna identitetsbevararna” har utvecklat starka band till sitt subkulturella 
nätverk, vilket underlättar för individerna att bevara och förädla sina sociala 
identiteter. När det gäller den sociala identitetens gränser håller sig vissa individer 
inom dem eftersom för att det är tryggt och för att det tydligt definierar individens 
sociala identitet som en del subkulturens. En del individer, som känner ett behov 
av att fortsätta utveckla sin sociala identitet, börja utforska subkulturens och 
normernas gränsområden och vissa utvecklas till ”erfarna identitetsutmanare”. 

7.4  Erfaren iden t i t e t sutmanare  
Typidentiteten ”erfaren identitetsutmanare” definierar sig själv som friåknings- eller 
downhillcyklist, men känner ett behov av att fortsätta utveckla sin sociala identitet. 
Dessutom finns ett behov av att skilja ut det som är unikt för honom eller henne i 
relation till gruppen. Inspiration till nya utmaningar som utvecklar den sociala 
identiteten får individen bland annat genom media (gärna utanför den subkulturella 
median) och genom att resa och vara i andra upplevelserum. Detta kan leda till att 
individen får sin subkulturella världsbild reviderad och börjar tänka i nya banor 
kring sin sociala identitet. När den ”erfarna identitetsbrytaren” väljer att utveckla 
sin sociala identitet (och därmed eventuellt också börja ifrågasätta subkulturens 
normer) kan detta i vissa fall motarbetas av de ”erfarna identitetsbevararna” (som 
till exempel det Fia upplevde när hon försökte bryta normen ”kvinnor cyklar alltid 
sist” och de som hon ville cykla förbi inte släppte förbi henne).  
 
Beroende på hur den ”erfarna identitetsutmanarens” subkulturella nätverk ser ut 
kan individens utmanande aktiviteter antingen hindras (som Fia är ett exempel på) 
eller uppmuntras då den ”erfarna identitetsutmanaren” ses som en föregångare. 
Föregångare är en av de sociala roller som ibland integreras i den sociala identiteten 
”erfaren identitetsutmanare”. Detta kan få till följd att nya uttryck, innovationer, 
beteenden, varumärken, erfarenheter, etc. sprids vidare ut i det subkulturella sociala 
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nätverket. Allt den ”erfarna identitetsutmanaren” gör sprids inte vidare i 
subkulturen eftersom en del av det som förknippas med den ”erfarna 
identitetsutmanaren” är för extremt för att efterföljarna ska kunna eller vilja ta efter 
det. I en något modifierad eller förenklad form sprids emellertid mycket av det den 
”erfarna identitetsutmanaren” har på sig, använder, säger eller gör vidare.  
 
När det gäller konsumtionsföremål och varumärken använder den ”erfarna 
identitetsutmanaren” ofta små, udda, statusfyllda varumärken och 
konsumtionsföremål för att uttrycka sin individualitet och särskilja sig inom 
gruppen. Den ”erfarna identitetsutmanarens” vilja att uttrycka sin identitet tar sig 
uttryck i raffinerade sätt att modifiera och individualisera cykeln. Mycket handlar 
om att förstärka karaktärsdrag (påhittade eller verkliga) hos sig själv som individen 
anser särskilt viktiga att framhäva. Det kan handla om allt från färgtema på 
komponenterna för att poängtera sin artistiska bakgrund, att välja de mest tekniskt 
avancerade komponenterna (eller uppfinna egna) för att visa fram sin tekniska 
skicklighet eller att måla om cykeln där individen medvetet målar över 
varumärkeslogotyper för att gå mot strömmen och utmana normer om vad som är 
rätt och fel. I ovanstående resonemang finns paralleller till Kates’ (2002) studie om 
homosexuella män. Studien visar flera exempel där det personliga och unika i den 
sociala identiteten skapas och uttrycks med hjälp av specifika konsumtionsföremål. 
 
Skapandekraften, viljan till utmaningar och viljan att urskilja sig som individ i 
gruppen tar de ”erfarna identitetsutmanarna” även med sig in i upplevelserummen. 
Detta tar sig uttryck att de har egna projekt, där de till exempel bygger ett eget 
hopp (som i många fall döps efter skaparen) som få andra klarar av att hoppa. I 
temporära kommersiella upplevelserum (till exempel event) är det ofta den ”erfarna 
identitetsutmanaren” som har huvudrollen och utmanar gränserna för både 
subkulturen och den egna sociala identiteten. I subkulturens övriga ”showroom” 
(torg och liknande) utmärker sig ofta den ”erfarna identitetsutmanaren” genom att 
visuellt, beteendemässigt och språkligt utmana eller i vissa fall bryta mot den sociala 
identitetens normer. Detta får till följd att både individens sociala identitet och 
subkulturen fortsätter att utvecklas vidare. 
 
Beskrivningen och analysen av den ”erfarna identitetsutmanaren” avslutar 
genomgången av den identitetsrelaterade infrastrukturen och de fyra olika 
typidentiteterna. Nästa kapitel (kapitel 8) är studiens avslutande kapitel. I kapitel 8 
summeras och positioneras studien. Blicken riktas också framåt mot fortsatt 
utveckling av den kunskap om hur sociala identiteter skapas och uttrycks i samspel 
med konsument, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål som har 
genererats i denna studie. 



 114 

8 Slutsatser och fortsatt forskning 

Kapitel 8 inleds med en sammanfattning av studien, en genomgång av studiens 
huvudsakliga slutsatser samt en positionering i relation till tidigare forskning. 
Därefter behandlas studiens potentiella utvecklingsmöjligheter och frågor för 
fortsatt forskning. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur företags- och 
destinationsledare kan använda studiens resultat i utveckling av företag och 
destinationer samt en utvärdering av studiens resultat utifrån relevanta 
sanningskriterier. 

8.1  Sammanfa ttn ing o ch  s lutsatser 

Denna studies huvudsyfte är att utveckla kunskap om och skapa en ökad förståelse 
för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med 
subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. För att utveckla kunskap om 
och öka kunskapen om hur sociala identiteter skapas och uttrycks delades analysen 
upp i två delar.  
 
I den första delen beskrivs och analyseras två grundläggande dimensioner i den 
identitetsrelaterade infrastruktur som konsumenter använder för att skapa och 
uttrycka olika sociala identiteter. Dessa två dimensioner är konsumenternas 
erfarenhetsgrad samt ett antal aktiviteter som individerna genomför som kan ha en 
bevarande eller förändrande inverkan på hur sociala identiteter skapas och uttrycks. 
Utöver dessa dimensioner beskrivs och analyseras också andra dimensioner i den 
identitetsrelaterade infrastrukturen som är betydelsefulla för hur konsumenter 
skapar och uttrycker sociala identiteter. Dessa är konsumenternas 
identitetsstödjande subkulturella nätverk, konsumenternas identitetsrelaterade 
upplevelserum och konsumtionsföremål. Dessutom beskrivs och analyseras ett 
antal processer som genereras när konsumenter skapar och uttrycker sociala 
identiteter.  
 
I den andra delen av analysen sammanfogas de olika dimensionerna i den 
identitetsrelaterade infrastrukturen till en fyrfältsmatris. I matrisen placeras de två 
grundläggande dimensionerna, erfarenhetsgraden och de bevarande/förändrande 
aktiviteterna på varsin axel. Genom att kontrastera och relatera dessa dimensioner 
mot varandra och mot de övriga dimensionerna i den identitetsrelaterade 
infrastrukturen framträder fyra olika typidentiteter; ”oerfaren identitetsbrytare”, 
”oerfaren identitetsbekräftare”, ”erfaren identitetsbevarare” samt ”erfaren 
identitetsutmanare”. För var och en av dessa typidentiteter beskrivs och analyseras 
varje typidentitets särskiljande drag och unika karaktäristika. I fyrfältsmatrisen visas 
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också en identitetsresa som konsumenterna kan göra när de väljer att utveckla sin 
sociala identitet och därför rör sig mellan (eller väljer att stanna kvar i) olika 
typidentiteter.  
 
Utifrån sammanfattningen av analysen kan nedanstående slutsatser dras. Samtidigt 
som slutsatserna formuleras sker också en positionering av resultaten i relation till 
tidigare forskning. 

 
 Konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i relation till 

identitetsrelaterade infrastrukturer. Dessa infrastrukturer består av ett 
antal dimensioner. När dimensionerna relateras till och kontrasteras mot 
varandra framträder i denna studie fyra olika typer av sociala identiteter. 
Konsumenterna kan välja att utveckla och uttrycka sina sociala identiteter 
genom att genomföra en ”resa” mellan (eller stanna kvar i någon av) de 
olika typidentiteterna. Detta resultat påminner om Kleine et als (1993; 
2001) resonemang kring hur det de kallar rollidentitet utvecklas i ett antal 
olika faser. Kleine et al (2001) relaterar faserna till individens 
identitetsrelaterade ägodelar. Det finns både likheter och skillnader 
mellan Kleine et als (2001) och mina resultat.  

 
En likhet är att resultaten visar att de identitetsrelaterade 
konsumtionsföremålen är mycket betydelsefulla när konsumenter börjar 
utveckla en social identitet eftersom de inte kan uttrycka den sociala 
identiteten genom att exponera ett socialt nätverk, berätta historier om 
egna upplevelser, etc. En skillnad, emellertid, är att Kleine et al (2001) 
hävdar att i de senare faserna i konsumenternas rollidentitetscykel 
minskar konsumtionsföremålens betydelse (eftersom konsumenten kan 
använda andra saker för att exponera sin sociala identitet). Mina resultat 
visar däremot att konsumtionsföremålen inte minskar i betydelse utan får 
en annan roll, vilket gör dem minst lika betydelsefulla. Friåknings- och 
downhillcyklisterna skapar starka relationer till specifika 
konsumtionsföremål (till exempel cykeln) och använder dessa för att 
tydligare differentiera sin egen, unika sociala identitet i relation till resten 
av subkulturen. En annan skillnad är att där Kleine et al (2001) väljer att 
särskilt betona konsumtionsföremålen (även om de lyfter fram även 
andra dimensioner) visar mina resultat att dimensioner såsom 
subkulturen och upplevelserummen också de är betydelsefulla för hur 
sociala identiteter skapas och uttrycks. 
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 Min studie ansluter sig till andra studier (till exempel Goulding, 2002; 
Schouten och McAlexander, 1995; Kates, 2001 och Green, 2001)) som 
betonar att subkulturella grupperingar i ökad grad har blivit ett forum för 
att skapa och uttrycka sociala identiteter. Studien visar också att ju 
djupare konsumenterna socialiseras in i subkulturen, desto närmare 
relateras den sociala och den personliga identiteten. I denna process kan 
de värden, attityder och beteenden som konsumenterna tolkar ligger i 
den sociala identiteten internaliseras i konsumenternas personliga 
identitet. Tidigare forskning om sociala identiteters betydelse för 
konsumenters konsumtionsval (till exempel Cohen och Reed, 2001; 
Reed, 2002; Reed, 2004; Reed och Bolton, 2005 och LeBoeuf och Shafir, 
2003) visar att sociala identiteter har, under vissa förutsättningar, stor 
inverkan på konsumenters konsumtionsval. Att avgöra huruvida så är 
fallet även inom friåknings- och downhillcykling ligger bortom syftet för 
denna studie, men ett troligt antagande är att detta stämmer även när det 
gäller friåknings- och downhillcyklister. 

 
 I den identitetsrelaterade infrastrukturen sker ett samspel mellan 

konsument, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. I 
studiens inledning förespråkas att forskaren inte enbart ska betrakta 
konsumenten som aktör i detta samspel utan även betona den aktiva roll 
som framför allt upplevelserum och konsumtionsföremål kan ha när 
sociala identiteter skapas och uttrycks. I mina intervjuer och 
observationer finns det indikationer på att så är fallet även i friåknings- 
och downhillcyklingen, men det behövs ytterligare forskning för skapa en 
fördjupad förståelse för och kunskap om hur upplevelserummens och 
konsumtionsföremålens aktiva roll ser ut. Detta betonas också av Palmer 
(2005) som konstaterar att det är mycket få studier som fokuserar på de 
sätt som människor konstruerar och uttrycker identiteter i samspel med 
platser genom att interagera med landskap, föremål, byggnader och 
monument. 

8.2  Studiens potent i e l l a ut ve ckl ingsmö j l i ghe ter 

Sammanfattningen av analysen samt positioneringen i relation till tidigare forskning 
väcker en del nya frågor. Den kunskap om och förståelse för hur konsumenter 
skapar och uttrycker sociala identiteter som genererats i denna studie bygger på 
bilder av och berättelser om friåknings- och downhillcyklister som redan är 
någonstans under identitetsresans gång (eller har valt att stanna i en av de sociala 
typidentiteterna). För att vidga teorin och stärka teorins förklaringskraft behövs 
ytterligare frågor besvaras.  
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Dessa handlar till exempel om individer som ännu inte påbörjat sin resa men som 
skulle vilja och individer som har hoppat av identitetsresan. Vilka alternativa vägar 
finns in i de olika sociala identiteterna? Hur ser avfarterna ut, det vill säga vad 
händer när en individ temporärt eller permanent avvecklar den sociala identiteten 
och som då kan antas ha en lösare koppling till subkulturen? Vad händer med den 
sociala identiteten och samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och 
konsumtionsföremål vid en temporär eller permanent avveckling av den sociala 
identiteten? Det finns också obesvarade frågor som berör processerna i 
fyrfältsmatrisen. Hur ser relationerna mellan processerna ut? Är de hierarkiska eller 
sekventiella? Vilka processer är delprocesser i andra? Dessa frågor bör belysas i 
fortsatt forskning. 
 
Identitetsresan i studien beskrivs med fokus på individnivån och en fråga som är 
relevant att ställa: Vad händer om man istället riktar mer tydligt fokus på den 
subkulturella nivån? Går det att beskriva och analysera en identitetsresa även på 
den subkulturella nivå och då rikta fokus på den kollektiva subkulturella 
identiteten? Vad är en subkulturell identitet? Vilka är de minsta gemensamma 
nämnarna för att en subkulturell identitet ska uppstå? Studier om subkulturer har 
kritiserats (av bland annat Blackman (2005), se kapitel 3) för att studierna ignorerar 
det kollektiva i det senaste årtiondets subkulturella fenomen. Blackman (2005) 
menar att dessa subkulturella fenomen tydligt visar att grupperingarna inte enbart 
handlar om individernas identitetsskapande utan att det också finns en kollektiv, 
subkulturell identitet. Ambitionen i denna studie har inte varit att jämföra Åre och 
Whistler som exempel på geografiskt baserade, lokala subkulturer. Trots detta 
indikerar intervjuer och observationer att det finns både skillnader och likheter 
mellan de lokala subkulturerna i Åre och Whistler. Några skillnader är att 
subkulturen i Whistler har funnits längre, är mer utvecklad, har fler medlemmar 
och uppvisar större nyansskillnader än subkulturen i Åre. I Whistler finns fler 
kvinnor, större variation i åldrar, större variation i skicklighetsgrad, det finns 
mörkhyade cyklister och cyklister med olika former av handikapp.  
 
Denna variation i subkulturen finns inte i Åre, vilket naturligtvis påverkar den 
subkulturella tolkningsram friåknings- och downhillcyklisterna i Åre utgår från när 
de utvecklar och utrycker sina sociala identiteter. Detta märks tydligt på de 
friåknings- och downhillcyklister i Åre (till exempel Fia som knappt tror sina ögon 
när hon upptäcker att det är så många kvinnor som cyklar i Whistler) som har haft 
möjlighet att resa och därmed har fått sin subkulturella tolkningsram reviderad. Det 
som sker med Fia är att hon har fått sitt identitetsideal reviderat, vilket påverkar 
hennes uppfattning om vem hon är och kan/vill vara i relation till friåknings- och 
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downhillcyklingen. I fortsatt forskning om sociala identiteter i subkulturer är det 
viktigt att sätta tydligare fokus på hur den subkulturella dimensionen samspelar 
med olika andra dimensioner. En del i detta är att tydliggöra vilken roll till exempel 
Internet, filmer, tidningar och annan media har som del i den kollektiva, 
subkulturella identiteten och som länk mellan olika lokala subkulturer. Tidigare 
forskning om subkulturer (Wheaton och Beal, 2003) visar att subkulturens 
specialmedia har stor betydelse för hur individerna utvecklar sin sociala identitet, 
eftersom de hämtar mycket av sitt ”subkulturella kapital” (Thornton, 1996) från 
media. 
 
Ytterligare frågetecken som studiens teori och slutsatser lämnar efter sig är hur man 
kan fördjupa kunskapen om konsumtionsföremålens och upplevelserummens 
aktiva roll i konstruktionen av sociala identiteter. Relevanta frågor är: Med ett 
grundantagande om att konsumtionsföremålen och upplevelserummen spelar en 
aktiv roll i skapandet av sociala identiteter, går det att visa att även 
konsumtionsföremål och upplevelserum genomför egna identitetsresor genom de 
olika typidentiteterna? Hur ser i så fall dessa resor ut? Följer de samma väg som 
individen eller ser resorna olika ut? 
 
När det gäller konsumtionsföremålen finns det indikationer i mina intervjuer och 
observationer på att en av resorna som vissa konsumtionsföremål gör går i helt 
motsatt riktning som den identitetsresa på individnivå som presenteras i figuren. 
Resan på individnivå antas starta i nedre högra hörnet, det vill säga i ”oerfarna 
identitetsbrytare”. Intervjuer och observationer visar att vissa konsumtionsföremål 
istället startar sin resa i nedre vänstra hörnet, det vill säga tillsammans med 
typidentiteten ”erfarna identitetsutmanare”. Konsumtionsföremålet utgör då ett 
udda, svåråtkomligt konsumtionsföremål med högt symboliskt värde i subkulturen. 
I vissa fall har konsumtionsföremålet också den funktionen att det symboliskt 
differentierar vissa individers subkulturella sociala identitet från andras. 
 
När sedan fler medlemmar i subkulturen inser det höga symboliska värdet och 
börjar härma efter föregångarna i typidentiteten ”erfarna identitetsutmanare” mister 
successivt konsumtionsföremålen sitt symboliska värde i subkulturen och 
föregångarna ändrar sitt konsumtionsmönster i sitt sökande och skapande efter nya 
konsumtionsföremål med högt symbolvärde i subkulturen. Under resans gång, när 
konsumtionsföremålet har blivit en tydlig och välkänd symbol i subkulturen stöter 
det på den ”oerfarna identitetsbekräftaren”. I detta sammanhang använder 
individerna konsumtionsföremålet istället för att tydligt signalera tillhörighet till 
gruppen. När sedan konsumtionsföremålet börjar användas av vem som helst 
utanför subkulturen har det symboliska värdet för friåknings- och 
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downhillcyklisternas skapande och uttryckande av sociala identiteter mer eller 
mindre helt försvunnit.  
 
Ovanstående typ av identitetsresa för konsumtionsföremålen påminner om 
Veblens teori om iögonfallande konsumtion (conspicuous consumption) (Trigg, 
2001). Iögonfallande konsumtion användes för att signalera välstånd, makt och 
status, vilket mindre välbeställda människor avundades och viljan hos de lägre 
skikten att imitera denna konsumtion väcktes. För att skilja sig från pöbeln 
förändrade de välbeställda då sitt konsumtionsmönster, vilket de mindre 
välbeställda försökte ta efter. Detta skapade ett ständigt sökande efter nya 
konsumtionsföremål både från den stora efterhärmande massan och från de mer 
välbeställda som ville särskilja sig från pöbeln. Simmel har formulerat en liknande 
teori som kallas trickle-down-principen. Han menar att modet är socialt betingat 
och förändringar i modet orsakas av att samhällets lägre skikt vill efterlikna de 
högre. (Trigg, 2001) I relation till min studie om friåknings- och 
downhillsubkulturen är en tanke att låta ”erfarna identitetsutmanare” motsvara ”de 
välbeställda med makt och status” och ”pöbeln” motsvara ”oerfarna 
identitetsbekräftare” i resonemanget om konsumtionsföremålens identitetsresor 
ovan. 
 
Ovanstående identitetsresa beskriver emellertid bara en alternativ identitetsresa som 
konsumtionsföremålen skulle kunna göra. Troligt är att det finns flera alternativa 
resor. För att kunna visa fler alternativ när det gäller konsumtionsföremålens 
identitetsresor behövs ytterligare studier som fokuserar på den aktiva roll som 
konsumtionsföremålen och det symboliska värdet som finns i varumärkena har för 
skapandet och uttryckandet av sociala identiteter. 
 
När det sedan gäller upplevelserummen är frågan om det går att föra ett liknande 
resonemang. Genomför upplevelserummen några identitetsresor och i så fall vilka? 
Även om det inte finns några indikationer på det i mina intervjuer och 
observationer är det inte helt osannolikt att anta att en av de identitetsresor som 
upplevelserummen skulle kunna genomföra (om friåknings- och downhillcyklingen 
fortsätter att växa) är densamma som beskrevs för konsumtionsföremålen där det 
symboliska värdet förändras beroende på vem och hur många det är som använder 
konsumtionsföremålen. Anta att antalet gäster i Whistler Bike Park fortsätter att 
växa så att cykelparken år 2008 besöks av de 250 000 cyklister som man har 
prognostiserat. Kommer Whistler fortfarande att ha det starka symboliska värde för 
friåknings- och downhillcyklisternas skapande och uttryckande av sociala identiteter 
som Whistler har idag?  
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Erfarenheter från andra subkulturer som till exempel surfing visar att vissa 
upplevelserum har mycket högt symbolvärde för erfarna subkulturmedlemmar, 
men att när sedan dessa översvämmas av alltför många efterföljande turister 
förlorar upplevelserummen i symbolvärde och subkulturmedlemmarna flyttar 
vidare eller ompositionerar sig på något annat sätt. Frågor som studien också 
lämnar efter sig är på vilka sätt upplevelserummen konkret påverkar individen i 
skapandet och uttryckandet av sociala identiteter. Intervjuer och observationer 
indikerar tydligt, vilket också har lyfts fram i analysen, att det sker ett samspel 
mellan individ och upplevelserum. Hur ser detta samspel ut? Har individen samma 
sociala identitet oavsett i vilket identitetsrelaterat upplevelserum individen befinner 
sig i? Om svaret på den frågan är nej, vari ligger skillnaden? 

8.3  Frågo r f ör  fo rtsa t t  fo rskning 
Ovanstående resonemang visar att det finns ett antal olika områden som skulle 
kunna utgöra områden för fortsatt forskning. Dessa sammanfattas i följande 
frågeställningar: 
 

• I relation till den utvecklade figuren finns ett antal obesvarade frågor: Vilka 
alternativa vägar finns in i de olika typidentiteterna? Hur ser avfarterna ut, 
det vill säga vad händer när en konsument temporärt eller permanent 
avvecklar den sociala identiteten? Vilken relation får konsumenten till det 
identitetsstödjande subkulturella nätverket? Vad sker med relationen till 
upplevelserummen och konsumtionsföremålen?  

 
• Ytterligare studier kan också genomföras när det gäller den subkulturella, 

kollektiva identiteten. Frågor för dessa studier kan vara: Vad är en kollektiv 
identitet? Vilka är skillnaderna och likheterna när det gäller olika lokala, 
kollektiva identiteter? Hur ser relationerna mellan olika lokala, kollektiva 
identiteter ut? Finns det någon form av ”global” subkulturell identitet som 
alla lokala, kollektiva identiteter relaterar till? Vilken roll spelar media och 
individernas fysiska resande i utvecklingen av lokala och globala kollektiva 
identiteter? 
 

• Det behövs även mer forskning kring sociala identiteter och relationen till 
konsumtionsföremål och upplevelserum. Vilka identitetsresor genomför 
konsumtionsföremålen och upplevelserummen? Följer de individens 
identitetsresa eller har de sina egna mönster? Har individen samma sociala 
identitet oavsett i vilket identitetsrelaterat upplevelserum individen befinner 
sig i? Om inte, vari ligger skillnaden? 
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Dessa frågor för fortsatt forskning ligger i linje med vad McCracken (2006), pekar 
ut som ett viktigt område för fortsatt forskning. Han menar att företagen först 
nyligen har uppmärksammat sin roll i konsumenternas identitetsskapande. Han 
skriver på sin blog: ”Self discovery is a long standing promise of the creative fields. It has only 
recently entered the commercial sector in any serious way. (Um, maybe this is wrong.) What is 
new, surely, is the number of commercial players who offer "identity exploration" as one of their 
deliverables. Who are the best players here? What is the state of the art? To what extent could 
this be one of the futures of marketing?” 24 

8.4  Hur kan s tudiens  resu l tat  användas i  des t ina t ions-  o ch 
före tagsut veckl ing? 

Ett av de mest grundläggande praktiska bidragen med denna studie är att öka 
kunskapen om och förståelsen för destinationers och företags målgrupper. Studien 
bygger på intervjuer med individer i och observationer av subkulturen friåknings- 
och downhillcykling. En fråga som ställdes i inledningen till denna studie var varför 
konsumtionen av cykelupplevelser har vuxit explosionsartat på vissa platser i 
världen. Denna studie har en tänkbar förklaring på denna fråga. För många 
konsumenter handlar cykling inte enbart om att utöva en fysisk sport någon gång 
då och då. För dessa konsumenter har friåknings- och downhillcykling utvecklats 
till en betydelsefull social identitet som ligger nära eller har internaliserats i den 
personliga identiteten.  
 
Tidigare forskning (se genomgång av Reed (2002) i kapitel 3) visar att det, förutsatt 
att vissa villkor är uppfyllda, finns en tydlig koppling mellan vad och hur människor 
konsumerar och deras sociala identiteter. Som nämndes i inledningskapitlet är 
viktiga frågor som företags- och destinationsledare bör ställa sig: Hur kan vi 
underlätta för konsumenterna att skapa och uttrycka sociala identiteter? Vilka 
dimensioner av den identitetsrelaterade infrastrukturen kan vi bidra med och vilka 
måste vi utveckla för att de fattas i nuläget? Genom att använda denna studies 
resultat som grund kan företags- och destinationsledare identifiera hinder och 
förbättra möjligheterna för konsumenternas utveckling av sociala identiteter. 
Därmed borde också konsumtionen av identitetsrelaterade produkter, tjänster och 
upplevelser öka. 
 
Ytterligare ett praktiskt bidrag denna studie ger är belysa kopplingen mellan 
individernas skapande och uttryckande av sociala identiteter och företags och 
destinationers möjlighet till innovation och utveckling. Samtidigt som samspelet 
                                         
24 McCracken, G. (2006-03-02) “This blog sits at the intersection of anthropology and economics: 
“Experience marketing or identity supply?” (hämtad 2006-11-03) 
<http://www.cultureby.com/trilogy/2006/03/experience_mark.html>  
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mellan konsumenter, subkulturer, upplevelserum och konsumtionsföremål är en 
grogrund för skapandet och uttryckande av sociala identiteter är samspelet också en 
grogrund för skapande av nya innovationer. Mina intervjuer och observationer 
visar att flera aktiviteter som utvecklar den sociala identiteten också ger ett 
innovativt och utvecklande mervärde både när det gäller subkulturen (där till 
exempel individer vid event som Crankworx i Whistler utvecklar subkulturen 
genom att visa upp nya innovationer, trick eller ta in influenser från andra sporter), 
upplevelserummen (där till exempel Isak skapar sitt eget ”Isaks dropp”) och 
konsumtionsföremålen (där till exempel Calle skapar en ”flytande broms”). 
Företags- och destinationsledare bör vara medvetna om hur viktigt det är att bevara 
miljöer där individerna kan låta sin kreativitet och uttrycksförmåga flöda. Ett 
exempel på detta är att bevara och fortsätta utveckla möjligheter där individer kan 
omvandla sin kreativitet i byggandet av nya cykelleder.  
 
Risken finns att det som tidigare var subkulturens ”kreativa lekplats” formaliseras 
och regleras när de kommersiella krafterna tar överhanden. Flera aspekter gör 
formaliseringen och regleringen av cykelupplevelserna till en nödvändighet. 
Cykelupplevelserna som ska säljas måste kunna paketeras och kvalitet och säkerhet 
måste kunna garanteras. Det är en omöjlighet att till exempel marknadsföra och 
sälja upplevelser i en cykelpark om man inte kan garantera att de cykelleder som 
marknadsförs och säljs faktiskt existerar och är i perfekt skick när gästerna 
kommer. Individerna på gräsrotsnivå har ofta starka viljor, idéerna är spretiga och 
ibland inte genomarbetade. Många projekt startas, men inte alla slutförs. Den 
lättaste vägen för cykelparkens ledning är då att förbjuda individuella 
cykelledsprojekt och istället bygga alla leder själv. 
 
En uppenbar risk med detta är den innovativa och kreativa skapandekraften på 
gräsrotsnivå kvävs. Indikationer i mina intervjuer och observationer visar att 
medlemmarna i subkulturen istället flyttar sina utvecklingsprojekt någon 
annanstans, vilket är en stor förlust för ledningen för cykelparken. Det finns ingen 
lätt lösning på detta problem. Det min studie visar är att i samspelet mellan 
konsumenter, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål finns en enorm 
kreativ och innovativ kraft. Denna kraft, om den förvaltas och ges rätta 
förutsättningar, kan omsättas i utvecklandet av både nya upplevelser och nya 
konsumtionsföremål, något som varje företags- eller destinationsledare borde vara 
intresserad av. 

8.5  Sanningskri teri e r 

I detta stycke diskuteras de kriterier som är användbara för att utvärdera en 
tolkande, teorigenererande studie. De kriterier som diskuteras är giltighet, praktisk 
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användbarhet, intersubjektivitet, överförbarhet samt systematik i insamling och 
analys av det empiriska materialet. 
 
Går det att avgöra om de begrepp och den teori som har utvecklats i denna studie 
är trovärdiga och giltiga för att förklara studiens huvudsyfte? Glaser och Strauss 
(1967) menar att begrepp alltid är giltiga så länge de är utvecklade från det 
empiriska materialet. Ett problem är emellertid om forskaren har samlat in för lite 
material så att de utvecklade begreppen och teorin täcker in för få kvaliteter hos det 
fenomen man studerar (det vill säga att teorin inte är mättad). I dessa fall behöver 
teorin utvecklas och förbättras med ytterligare empiriskt material. Enligt Glaser och 
Strauss (1967) kan teorier alltid utvecklas och förbättras och varje studie ses som en 
del i en pågående kunskapsutvecklingsprocess. 
 
Glaser och Strauss (1967) hävdar att ett sätt att bedöma en studies giltighet är att 
använda den i praktiken. Som nämndes i kapitel 2 betonar Glaser och Strauss 
(1967) att den utvecklade teorin ska vara användbar för praktiker. Teorin är 
användbar om den är väl grundad i och passar empirin samt utgör ett relevant sätt 
att förstå specifika områden och situationer. Johansson Lindfors (1989) skriver att 
praktisk användbarhet delvis hänger ihop med det som kallas intersubjektivitet. 
Intersubjektivitet handlar om att gjorda tolkningar ska återföras och kunna 
accepteras av både de individer som representerar den verklighet som studien avser 
att studera samt andra bedömare, till exempel forskare och praktiker. (Johansson 
Lindfors, 1993) 
 
Intersubjektivitet mellan forskaren och de individer som representerar den 
studerade verkligheten kan uppnås genom att datasammanfattningar och den 
utvecklade teorin återförs till dem som varit delaktiga i studien. En svårighet här är 
att acceptans för den utvecklade teorin är beroende av om individerna som varit 
delaktiga i studien känner sig smickrade eller hotade. Forskaren kan bara lita till sin 
egen bedömning i frågan om en positiv feedback från de deltagande individerna 
beror på om studiens resultat är trovärdig eller om de känner sig smickrade. 
Intersubjektivitet mellan forskaren och det övriga forskarsamhället bör idealt 
prövas både under och efter studiens genomförande. Här bör principen vara att 
studien resovisas på ett sätt som gör att vem som helst kan ta del av och förstå 
både den empiriska redovisningen och analysen. (Johansson Lindfors, 1993) 
 
När det gäller en diskussion om min studies giltighet förefaller det finnas två 
huvudsakliga metoder att undersöka detta. Den ena metoden är att testa teorin 
praktiskt. Den andra metoden handlar om att analysera teorins mättnadsgrad. Att 
avgöra teorins praktiska användbarhet är svårt eftersom den ännu inte kunnat föras 
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ut eller användas. Jag har i nuläget två möjligheter att analysera resultatets praktiska 
relevans. Den första möjligheten är att analysera resultatet utifrån mina erfarenheter 
som destinationsutvecklare (vilket behandlades under rubrik 8.4 Hur kan studiens 
resultat användas i destinations- och företagsutveckling?). Den andra möjligheten är 
att undersöka intersubjektiviteten.  
 
Intersubjektiviteten handlar, som nämndes ovan, dels om att återföra resultaten till 
de individer som deltagit i studien och dels testa teorin i relation till resten av 
forskarsamhället. När det gäller att återföra resultatet till dem som varit delaktiga 
har detta skett på så sätt att informanterna har fått läsa studien och komma med 
kommentarer. Dessa kommentarer har enbart varit positiva vilket får mig att 
fundera över om detta är ett bevis på informanternas acceptans av teorin eller om 
de enbart känner sig smickrade över att ha blivit utvalda att vara delaktiga i studien. 
När det gäller att testa teorins intersubjektivitet i relation till resten av 
forskarsamhället har detta gjorts dels under studiens gång i form av 
internseminarium och dels ska studien också traditionsenligt läggas fram vid ett 
licentiatseminarium och bedömas av opponent och betygsnämnd. 
 
Som nämndes ovan finns också möjligheter att analysera studiens giltighet utifrån 
teorins mättnad. En teori är mättad när nya urval inte längre ger några nya 
kunskaper som är relevanta för de kategorier som teorin bygger på, samtidigt som 
relationerna mellan kategorierna är väl grundade i data. (Glaser och Strauss, 1967) 
Det är frågan om detta är möjligt att uppnå i praktiken. Mest troligt är att i 
realiteten kan forskaren fortsätta att utveckla sin teori i all oändlighet. Det som i 
slutänden avgör om en teori kan anses mättad, menar Johansson Lindfors (1993), 
är forskarens intuition. Jag menar (och som även resonemanget i 8.2 och 8.3 visar) 
att det finns ett flertal möjligheter att utveckla den teori som har genererats i denna 
studie, men att den fyrfältsmatris som har utvecklats är väl grundad i intervjuer och 
observationer, relevant för att skapa ny kunskap och förståelse för huvudsyftet 
samt praktiskt användbar.  
 
När det gäller teorigenererade forskningsansatser används begreppet överförbarhet 
på så sätt att man menar studiens användbarhet snarare än dess sanningshalt. 
Många forskare med en teorigenererande forskningsansats (där Glaser och Strauss 
(1967) utgör ett undantag, såsom diskuterats i kapitel 2) anser att generalisering av 
den utvecklade teorin i traditionell mening aldrig kan uppnås. Istället bör man 
diskutera teorins möjliga överförbarhet till likartade situationer. Överförbarheten 
handlar då om att teorin kan belysa mekanismer som på förnuftsmässiga grunder 
kan antas återfinnas i andra situationer. (Johansson Lindfors, 1993) 
Överförbarheten som ett kriterium för att bedöma hur ”sann” teorin i denna studie 
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är svårbedömbar. Vilka likartade situationer skulle teorin kunna överföras till? Min 
bedömning är att mekanismerna i den identitetsrelaterade infrastrukturen skulle 
kunna överföras till hur andra fritt valda sociala identiteter där identifikationen med 
den sociala identiteten är stor. Tveksamt är emellertid när det gäller 
överförbarheten till sociala identiteter som kön, nationalitet eller ras. Sannolikt är 
det andra mekanismer och processer som utgör den identitetsrelaterade 
infrastrukturen när dessa typer av sociala identiteter skapas och uttrycks.  
 
Systematik i insamling och analys, slutligen, måste bedömas utifrån hela den 
process varigenom studiens forskningsresultat har tillkommit. Hela 
forskningsstrategin, det vill säga de medvetna vägvalen, den utförliga redovisningen 
av datasammanfattningen och systematiken i teoriutvecklingen, måste inbegripas i 
bedömningen och är avgörande för om studien ska bedömas som trovärdig eller 
inte. (Glaser och Strauss, 1967) Systematiken i insamlingen av material till denna 
studie bedömer jag som relativt god. Mina intervjuer och observationer har 
noggrant dokumenterats med hjälp av digital diktafon, kamera och skriftlig 
fältdagbok. Val av informanter och observationer har gjorts för att tillföra den 
utvecklade teorin så många dimensioner och kvaliteter som möjligt. De etnografiskt 
inspirerade metoderna har möjliggjort att informanterna har fått möjlighet att 
komma till tals samtidigt som jag har fått egna erfarenheter av det fenomen som 
har studerats. När det gäller systematiken i datasammanfattning och analys finns 
det flera förbättringsmöjligheter. Exempel på detta är att hitta bättre praktiska 
verktyg för att inte gå vilse i den ibland överväldigande mängden data, att tydligare 
begreppsliggöra det empiriska materialet samt att öka genomskinligheten i sättet att 
redovisa analysen. 
 



 126 

Referenser 

Abrams, D. och Hogg, M. (1990) Social identification, self-categorization and 
social influence. I Stroebe, W. Och Hewstone, M. (eds) European review of social 
psychology. John Wiley & Sons Ltd. 

Acker, J., Barry, K., Esseveld, J. (1983) Objectivity and Truth: Problems in 
Doing Feminist Research Women’s Studies International Forum, Vol 6, no 4, sid 423-
435 

Alvesson, M. och Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur 

Arbnor, I. och Bjerke, B. (1994) Företagsekonomisk metodlära. Lund: 
Studentlitteratur 

Archer, M. (1995) Realist Social Theory: the Morphogenetic Approach. Cambridge: 
Cambrige University Press 

Baldwin, C.K. och Norris, P.A. (1999) Exploring the dimensions of serious 
leisure: ”Love me - love my dog!” Journal of Leisure Research, Vol 31, sid 1-17 

Bauman, Z. (2001) The Individualized Society. Cambridge: Polity 

Beck, U. (1992) Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage 

Becker, K. (2004) Att synliggöra fältet. Fotografi och reflexiv etnografi. I 
Gemzöe, L. (red.) Nutida etnografi. Reflektioner från mediekonsumtionens fält. Nora: Nya 
Doxa. 

Belk, R. (1988) Possesions and the Extended Self. Journal of Consumer Research, 
Vol 15 (September), sid 139-168 

Bennett, A. (1999) Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship between 
Youth, Style and Musical Taste. Sociology, Vol 33 (3), sid 599–617 

Bennet, A. (2000) Popular Music and Youth Culture: music, identity and place. 
London: Macmillan 

Bennett, A och Kahn-Harris, K. (2004) After Subculture: Critical Studies in 
Contemorary Youth Culture. New York: Palgrave 

Berger, P. (1966) Identity as a Problem in the Society of Knowledge. European 
Journal of Sociology, Vol 7, sid 105-115 

Björklund, U. och Hannerz, U. (1983) Nyckelbegrepp i socialantropologin. Skrifter 
från socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Blackman, S. (2005) Youth Subcultural Theory: A Critical Engagement with 
the Concept, its Origins and Politics, from the Chicago School to Postmodernism 
Journal of Youth Studies, Vol 8, no 1, sid 1-20 



 127 

Bocock, R. (1993) Consumption. London: Routledge 

Bolton, L. E. och Reed II, A. (2004) Sticky Priors: The Perseverance of 
Identity Effects on Judgement, Journal of Marketing Research, Vol 41, Issue 4, sid 397-
410 

Bäckström, Å. (2001) Fria och radikala. Bilder av brädsport. Intern rapport inom 
forskningsgruppen för pedagogic, idrott och fritidskultur, Institutionen för 
samhälle, kultur och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm. 

Bäckström, Å. (2005) Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet. 
Stockholm: HLS Förlag 

Cooper, S., McLoughlin, D. och Keating, A. (2005) Individual and neo-tribal 
consumption: Tales from the Simpsons of Springfield. Journal of Consumer Behaviour, 
Vol 4, Issue 5, sid 330-344 

Cova, B. (1997) Community and Consumption; Towards a Definition of the 
“Linking Value” of Products or Services”. European Journal of Marketing, Vol 
31(3/4), sid 297-316 

Csikszentmihalyi, M. och Rochberg-Halton, E. (1981) The Meaning of Things: 
Domestic Symbols and the Self. Cambridge: Cambridge University Press 

Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L. och Karlsson, J. Ch. (2003). Att 
förklara samhället. Lund: Studentlitteratur. 

Darrow, A. (2005) Freeride. The next generation of mountain biking. NSAA 
Journal, april/maj, Vol 13, Issue 2 

Davies, K. (1999) Närhet och gränsdragning – att nå andra sorters kunskap 
genom deltagande observation. I Sjöberg, K. (red.) Mer än kalla fakta. Lund: 
Studentlitteratur. 

Diamond, K.E. (1996) Preschool Children’s Conception of Disabilities: The 
Salience of Disability in Children’s Ideas about Others. Topics in Early Childhood 
Special Education (TECSE), Vol 16(4), sid 458-475 

Dittmar, H. (1992) The Social Psychology of Material Possessions. Harvester 
Wheatsheaf: St Martin’s Press 

Donnelly, P. (1981) Toward a definition of sport subcultures. I Hart, M. och 
Birrell, S. (eds) Sport in the sociocultural process. Dubuque: William C. Brown. 

Donnelly, P. och Young, K. (1988) The construction and confirmation of 
identity in sport subcultures. Sociology of Sport Journal, Vol 5, sid 223-240 

Douglas, M. och Isherwood, B. C. (1979) The World of Goods: Towards an 
Anthropology of Consumption. London: Routledge. 

Elliot, R och Wattanasuwan, K. (1998) Brands as Symbolic Resources for the 
Construction of Identity. International Journal of Advertising, Vol 17, sid 131-144 



 128 

Fearon, J. D. (1999) [elektronisk version] What is identity (as we now use the word)? 
(working paper)  (hämtad 2006-11-16) 
<http://www.stanford.edu/~jfearon/papers/iden1v2.pdf> 

Firat, A.F. och Venkatesh, A. (1995) Liberatory Postmodernism and 
Reenchantment of Consumption. Journal of Consumer Research, Vol 22 (December), 
sid 239-267 

Fornäs, J. (1995) Cultural Theory and Late Modernity. London: Sage 

Fägerborg, E. (1999) Intervjuer. I Kaijser, L. och Öhlander, M. (red.) 
Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur. 

Gabriel, Y. och Lang, T. (1995) The Unmanageable Consumer. London: Sage  

Gemzöe, L. (2004) Etnografi som mötesplats. En forskningsberättelse. I 
Gemzöe, L. (red.) Nutida etnografi. Reflektioner från mediekonsumtionens fält. Nora: Nya 
Doxa. 

Giddens, A. (1984) The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. 
Cambridge: Polity Press 

Giddens, A. (1991) Modernity and Identity: Self and Society in the Late Modern Age. 
Cambridge: Polity Press 

Glaser, B. (1978) Theoretical Sensitivity. Mill Valley, Ca.:The Sociology Press 

Glaser, B. och Strauss, A. (1967) The Discovery of Grounded Theory. Strategies for 
Qualitative Research. New York: Aldine. 

Goffman, E. (1959) The Presentation of Self in Everyday Life. London: Penguin 
Books 

Goffman, E. (1961) Asylums New York: Holt, Reinhart & Winson 

Goffman, E. (1983) Totala institutioner. Stockholm: Natur och Kultur 

Goffman, E. (2006) Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. 
Smedjebacken: Nordstedts Akademiska Förlag 

Gold, R. L. (1958) Roles in Sociological Field Observations Social Forces, Vol 
36, no 3, sid 217-223 

Gold, S. (1986) Ethnic Boundaries and Ethnic Entrepreneurship: A Photo-
Elicitation Study. Visual Sociology, Vol 6(2), sid 9-22 

Goulding, C (2005) Grounded Theory. A Practical Guide for Management, Business 
and Market Researchers. London: Sage Publications 

Goulding, C., Shankar, A. och Elliot, R. (2002) Working Weeks, Rave 
Weekends: Identity Framentation and the Emergence of New Communities. 
Consumption, Markets and Culture, Vol 5(4), sid 261-284 



 129 

Gradén, L. och Kaijser, L. (1999) Att fotografera och videofilma. I Etnologiskt 
Fältarbete Kaijser, L. och Öhlander, M. (red) Studentlitteratur: Lund 

Green, B.C. (2001) Leveraging Subculture and Identity to Promote Sport 
Events Sport Management Review, Vol 4, sid 1-19 

Greenwood, J. (2004) The disappearance of the social in American social psychology. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Greider, T. Och Garkovich, L. (1994) Landscapes: The social construction of 
nature and the environment. Rural Sociology, Vol. 59(1), sid 1-24 

Guvå, G. (2005) Kravaller och social identitet – en forskningsöversikt. FOG-rapport 
nr 53, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings Universitet 

Hannerz, U. (2003) Being there…..and there…..and there! Reflections on 
multi-site ethnography. Ethnography, Vol 4(2), sid 201-216 

Heisley, D.D. och Levy, S.J. (1991) Autodriving: A Photoelicitation 
Technique. Journal of Consumer Research, Vol 18, sid 257-272 

Hirschman, M.B. och Holbrock, E.C. (1982) The Experiantal Aspects of 
Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun. Journal of Consumer Research, 
Vol 9 (September) 

Hogg, M.A, och Abrams, D.A. (1988) Social identity Theory: Constructive and 
Critical Advances. Hemel Hempstead (UK): Harvester Wheatsheaf. 

Hogg, M.K. och Michell, P.C.N (1996) Identity, Self and Consumption: A 
Conceptual Framework. Journal of Marketing Management, Vol 12, sid 629-644 

Holt, D.B (1997) Poststructuralist Lifestyle Analysis: Conceptualising the 
Social Patterning of Consumption in Postmodernity. Journal of Consumer Research, 
Vol 23(4), sid 326-350 

Holt, D.B (1998) Does Cultural Capital Structure American Consumption? 
Journal of Consumer Research, Vol 25, sid 1-25 

Horton, R.L. (1984) Buyer Behaviour: A Decision Making Approach. Columbus 
(Ohio): Charles E. Merrill Publishing. 

Hwan Lee, D. (1990) Symbolic Interactionism: Some Implications for 
Consumer Self Concept and Product Symbolism Research. Advances in Consumer 
Research, Vol 17, sid 386-393 

Hurworth, R. och Sweeney, M. (1995) The Use of the Visual Image in a 
Variety of Australian Evaluations. Evaluation Practice, Vol. 16 (2), sid 153-164 

Jacobsson, M. (1994) Kläder som språk och handling. Stockholm: Carlsson 
Bokförlag.  

Johansson Lindfors, M-B. (1993) Att utveckla kunskap. Om metodologiska och 
andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 



 130 

Kaijser, L. och Öhlander, M. (red.) Etnologiskt fältarbete. Lund: 
Studentlitteratur. 

Kates, S.M. (2002) The Protean Quality of Subcultural Consumption: An 
Ethnographic Account of Gay Consumers Journal of Consumer Research Vol 29 
(December) s. 383-399 

Kellner, D. (1992) Popular Culture and the Construction of Postmodern 
Identity. I Lash, S. och Friedman, J. (eds.) Modernity and Identity. Oxford: Blackwell 

Kleine, R.E., Schultze Kleine, S. och Kernan, J.B. (1993) Mundane 
consumption and the self: A social identity perspective. Journal of Consumer 
Psychology, Vol 2, Issue 3, sid 209-235 

Laverie, D.A., Kleine, R.E. och Schultz Kleine, S. (2002) Reexamination and 
Extension of Kleine, Kleine and Kernan’s Social Identity Model of Mundane 
Consumption: The Mediating Role of the Appraisal Process. Journal of Consumer 
Research, Vol. 28, sid 659-669 

LeBeoeuf och Shafir (2003) Preference Reversals from Identity-Salience Shifts 
in Special Session Summary: When What I Think, Feel and Do Depends on Who I 
Am: Identity Effects on Judgement, Choice and Self-Reinforcement. Advances in 
Consumer Research, Vol 31, sid  

Levy, S. (1959) Symbols for Sale. Harward Business Review, Vol 37 no 4, sid 5-16 

Ligas, M. och Cotte, J. (1999) The Process of Negotiating Brand Meaning; A 
Symbolic Interactionist Perspective. Advances in Consumer Research, Vol 26, sid 609-
614 

Lindgren, M. och Wåhlin, N. (2001) Identity construction among boundary-
crossing individuals [elektronisk version], Scandinavian Journal of Management, Volume 
17, Issue 3, September 2001, sid 357-377 <http://www.sciencedirect.com> 
(hämtad 2006-05-14) 

Lynch, K. (1960) The image of the city. Cambridge, MA: MIT Press 

Maffesoli, M. (1996) The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass 
Society. London: Sage. 

Maldonado, R., Tansuhaj, P. och Muehling, D. D. (2003) The impact of 
gender on ad processing: A social identity perspective. [elektronisk version] 
Academy of Marketing Science Review, no. 3 (hämtad 2006-11-07) 
<http://www.amsreview.org/articles/maldonado03-2003.pdf> 

Martin, J. och Sugarman, J. (2001) Is the Self a Kind of Understanding? Journal 
for the Theory of Social Behaviour, Vol 31(1), sid 102-114 

Mason, R. (1998) The Economics of Conspicuous Consumption: Theory and Thought 
since 1700. Aldershot: Edward Elgar 



 131 

McCabe, S. och Stokoe, E.H. (2004) Place and Identity in Tourists’ Accounts. 
Annals of Tourism Research, Vol. 31, Issue 3 (July), s. 601-622 

McCracken, G. (1986) Culture and Consumption: A Theoretical Account of 
the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods. Journal 
of Consumer Research, Vol 13 June, sid 71-84 

McCracken, G. (1990) Culture and Consumption. Bloomington, IN: Indiana 
University Press 

McCracken, G. och Roth, V.J. (1989) Does clothing have a code? Empirical 
findings and theoretical implications in the study of clothing as a means of 
communication. International Journal of Research in Marketing, Vol 6, sid 13-33 

McRobbie, A. (1984) Settling Accounts with Subcultures: A Feminist Critique. 
Reproducerad i Frith, S. och Goodwin, A (red). On Record: Rock Pop and the Written 
Word (1990) London: Routledge. 

Merriam, S.B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 

Miles, S. (2000) Youth Lifestyles in a Changing World. Buckingham: Open 
University Press 

Mossberg, L. (2001) Wow. Upplevelser och Marknadsföring. Göteborg: DocuSys 

Muggelton, D och Weinzierl, R. (2003) The Post-Subcultures Reader. Oxford, 
New York: Berg. 

Muniz, A. och O’Guinn, T. (2001) Brand Community. Journal of Consumer 
Research, Vol 27, sid 412-432 

Negus, K. (1996) Popular Music Theory. Cambridge: Polity Press 

O’Cass, A. och McEwen, H. (2004) Exploring consumer status and 
conspicuous consumption. Journal of Consumer Behaviour, Vol. 4, issue 1, sid 25-39 

Olson, E.T. (2002) Personal Identity. [elektronisk version] The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy Edward N. Zalta (ed.), 
http://plato.stanford.edu/archives/fall2002/entries/identity-personal. 

Palmer, C. (2005) An Ethnography of Englishness. Experiencing Identity 
trough Tourism. Annals of Tourism Research, Vol 31, Issue 1 (January), s. 7-27 

Phillips, C. (2003) How do consumers express their identity through the choice of products 
that they buy? Working Paper Series 2003.17, University of Bath, School of 
Management. 

Piancentini, M. och Mailer, G. (2004) Symbolic Consumption in Teenager’s 
Clothing Choices. Journal of Consumer Behaviour, Vol 3(3), sid 251-262  

Posmes, T., Haslam, S.A. och Swaab, R.I. (2005) Social influence in small 
groups: An interactive model of social identity formation. European Review of Social 
Psychology, Vol 16(1) sid 1-42 



 132 

Rainisto, S.K. (2003) Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing 
Practices in Northern Europe and the United States. Doctoral Dissertation 2003/4, 
Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business 

Redhead, S. (1997) From Subcultures to Clubcultures: An Introduction to Popular 
Cultural Studies. Oxford: Blackwell 

Reed II, A. (2002) Social Identity as a Useful Perspective for Self-Concept-
based Consumer Research. Psychology & Marketing, Vol. 19(3): 235-266 (March) 

Reed II, A. (2004) When What I Think Feel and Do Depends on Who I am: 
Identity Effects on Judgement, Choice and Self-Reinforcement. Advances in 
Consumer Research, Vol 31, s 335-338 

Reed II, A. och Bolton, L. E. (2005) The Complexity of Identity MITSloan 
Management Review Vol 46, no 3 

Richins, M. (1994) Speical Possessions and the Expression of Material Values. 
Journal of Consumer Research. Vol 21 (December) 

Rose, T. (1994) Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America. 
London: Wesleyan University Press. 

Schouten, J.W. och McAlexander, J.H. (1995) Subcultures of Consumption: 
An Ethnography of the New Bikers. Journal of Consumer Research, Vol.22, No. 1 
(June), s 43-61 

Schroeder, J. E. (2003) Guest Editor’s Introduction: Consumption, Gender 
and Identity. Consumption, Markets and Culture. Vol 6(1), sid 1-4 

Schultz Kleine, S., Kleine III, R.E. och Allen, C.T. (1995) How Is a 
Possession “Me” or “Not Me”? Characterizing Types and an Antecedent of 
Material Possession Attachment. Journal of Consumer Research, Vol. 22 (December), s. 
327-343 

Schultz Kleine, S., Kleine III, R. E. och Laverie, D.A. (2001) Exploring How 
Role-Identity Development Stage Moderates Person-Possesion Relations [elektronisk version] 
http://www.gentleye.com/research/RCB_kleine.pdf (hämtad 2005-11-23) 

Schultz Kleine, S. och Menzel Baker, S. (2004) An integrative Review of 
Material Possession Attachment. Academy of Marketing Science Review, vol 2004 no.1. s 
1-35 

Shankar, A. och Fichett, J.A. (2002) Having, Being and Consumption. Journal 
of Marketing Management, Vol 18, sid 501-516 

Shields, R. (1992a) Spaces for the Subject of Consumption. I Shields, R. (red.) 

Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption. London: Routledge. 

Silvén, E. (1999) Det materiella. I Kaijser, L. och Öhlander, M. (red.) 
Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur 



 133 

Singh, A. (2000) Live, Streaming Subculture. Springerin, Vol 3(17) 

Sirgy, J. (1982) Self-concept in Consumer Behavior: A Critcal Review. Journal 
of Consumer Research, Vol 9, sid 287-297 

Slater, D. (1997) Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity Press 

Solomon, M. R. (1983) The Role of Products as Social Stimuli: A Symbolic 
Interactionism Perspective. Journal of Consumer Research, Vol 10(December), sid 319-
329. 

Spradley, J.P. (1979) The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart and 
Winston. 

Stedman, R.C. (2002) Toward a Social Psychology of Place. Predicting 
Behavior from Place-Based Cognitions, Attitude, and Identity. Environment and 
Behavior, Vol. 34 No 5 (September), s. 561-581 

Strauss, A. och Corbin, J. (1990) Basics of Qualitative Research. Grounded Theory 
Procedures and Techniques. London: Sage 

Tajfel, H. (1978) Differentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology 
of Intergroup Relations. New York: Academic  

Tajfel, H. (ed.) (1982) Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Tajfel, H. och Turner, J. (1979) An integrative theory of intergroup conflict. I 
Austin, W.G. och Worchel, S. (eds) The Social Psychology of Intergroup Relations. 
Monterey (CA): Brooks-Cole 

Tajfel, H. och Turner, J.C (1986) The Social Identity Theory of Intergroup 
Behavior in Worchel, S. och Austin, W.G (eds) Psychology of Intergroup Relations. 
Chigago: Nelson-Hall 

Thornton, S. (1996) Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital. 
Cambridge: Polity Press 

Tilley, C. (2006) Introduction: Identity, Landscape and Heritage. Journal of 
Material Culture, Vol 11(1/2), sid 7-32 

Trigg, A.B. (2001) Veblen, Bourdieu, and conspicuous consumption. Journal of 
Economic Issues, Vol 35(1), sid 99-115 

Trost, J. och Levin, I. (2004) Att förstå vardagen med ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Turner, J.C. (1982) Towards a cognitive redefinition of the social group. I 
Tajfel, H. (ed.) Social identity and intergroup relations.  Cambridge, England: Cambridge 
University Press. 

Turner, R.H. (1978) The role and the person American Journal of Sociology, Vol 
84, sid 1-23 



 134 

Turner, J.C. (1985) Social categorization and the self-concept: A social 
cognitive theory of group behaviour. I Lawler, E.J (ed) Advances in group processes. 
Greenwich: JAI Press 

Turner, J.C., Oakes, P.J., Reicher, S.D., och Wetherell, M.S. (1987) Rediscovering 
the social group: A self-categorization theory. Oxford: Blackwell. 

Waters, C. (1981) Badges of Half-Formed Inarticulate Radicalism: A Critique of Recent 
Trends in the Study of Working Class Youth Culture. International Labour and Working 
Class History, 19, s. 23-37 

Wee, T.T.T. och Ming, M.C.H. (2003) Leveraging on Symbolic Values and Meaning 
in Branding. Brand Management, Vol 10(3), sid 208-218 

Weinzierl, R. (2000) Fight the Power. A Secret History of Pop and the Formation of 
New Substreams. Wien: Passagen-Verlag 

Wheaton, B., och Beal, B. (2003) “Keeping it real”: Subcultural media and the 
discourses of authenticity in alternative sport. International Review for the Sociology of 
Sport, Vol 38, sid 155-176 

Yin, R.K. (1994) Case Study Research, Design and Methods. Newbury Park: Sage 
Publications. 

Öhlander, M (1999) Utgångspunkter I Etnologiskt Fältarbete Kaijser, L. och 
Öhlander, M. (red) Studentlitteratur: Lund 
 
Material från Internet 

Cove Bikes 2006 (2006-05-13) ”Tribal instinct” (hämtad 2006-5-13) 
<http://www.covebike.com/home.html> 

Cunningham, R. (2006-02-20) www.mbaction.com ”Kona expands ”Groove 
Aproved” Bike Park Program” (hämtad 2006-02-20) 
<http://www.mbaction.com/detail.asp?id=1205> 

Innovativ Fjellturisme (2006-02-20) ”Pink Park op Geilo en suksess!” (hämtad 
2006-02-20) <http://www2.invanor.no/templates/Page____55462.aspx> 

Lindahl, H. (2005-07-21) ”När jag tog branten - en nybörjares bekännelser” 
www.freeridehub.se (hämtad 2006-10-27) 
<http://www.freeridehub.se/10.html?&MediaId=13> 

McCracken, G. (2006-03-02) “This blog sits at the intersection of 
anthropology and economics: “Experience marketing or identity supply?” (hämtad 
2006-11-03) 
<http://www.cultureby.com/trilogy/2006/03/experience_mark.html> 



 135 

McCracken, G. (2006-07-31) This blog sits at the intersection of anthropology 
and economics ”The Brand, an Anthropological Defenition” (hämtad 2006-10-27) 
<http://www.cultureby.com/trilogy/2006/07/the_brand_an_an.html> 

mtbzone.com ”Hall of Pain” (hämtad 2006-10-27) 
<http://www.mtbzone.com/hallofpain.html> 

The Whistler Diaries (2006-08-31) ”Anatomy of #2” (hämtad 2006-09-25)  

< http://www.whistlerdiaries.com/blog/index.php?m=08&y=06>  

Whistler Bike Park (hämtad 2006-10-27) 
<http://www.whistlerbike.com/index.htm> 

Åre Bike Park (hämtad 2006-10-27) 
<http://www.arebikepark.com/parser.php?did=1337:1> 
 
Övrigt material 
 
McSkimming, R. (Whistler Bike Park Manager) (2004) Park Riding. Boom, Bust or 
Snowboard Echo, Powerpoint-presentation skickad via mail 2004-05-03 
 
 



 136 

Bilaga 1: Frågeguide 

 
 Vad använder du för term för att beskriva din typ av cykling? Vad är 

detta för dig? Beskriv dig själv som cyklist. Hur hänger det ihop med ditt 
övriga liv? 

 
 Vad är friåkningscykling för dig? Beskriv 

aktiviteter/människor/saker/bilder som du tycker exemplifierar hur du 
ser på friåkningscykling. Beskriv någon cyklist som i dina ögon inte är en 
friåkningscyklist. 
[Om informanten väljer att inte använda begreppet friåkningscyklist, 
används nedan istället den term (till exempel downhill, utförscykling) 
som han/hon använder.] 
 

 Finns det sätt att visa att man är friåkningscyklist? Hur visar man 
tillhörighet till gruppen? Känner du dig hemma i gruppen? Visar du din 
tillhörighet på något sätt? 

 
 Finns det något/några inom friåkningssubkulturen som anses vara mer 

”äkta”? Vilka har hög respektive låg status inom subkulturen? Varför? 
Hur vet man det? Ex. Har du funderat på hur leden struktureras när man 
är ett gäng som cyklar? 

 
 Vilka människor/vad har mest påverkan på dig (generellt i livet, när det 

gäller cyklingen)? Är det några du ser upp till och jämför dig med? 
 
 Nämn din viktigaste pryl som är relaterad till friåkningscyklingen.  

a) Hur använder du den? I vilka sammanhang? (funktionellt värde) 
b) Hur vill du att andra ska uppfatta dig när du använder den? Vad 

tror/tycker du att den uttrycker? (symboliskt värde) 
c) Är det viktigt hur den ser ut? (estetiskt värde) 
d) Hur får den dig att må/känna? (emotionellt värde) 
 

 Favoritvarumärken friåkning? Utöver friåkning? Varför? Finns det några 
varumärken du undviker? Varför? 
 

 Vilka specialmedia känner du till inom subkulturen friåkningscykling? 
Konsumerar du någon specialmedia? Vilka? Annan media (vilka 
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hemsidor, TV-program, tidningar, filmer)? Andra sätt (ex. människor, 
åka på event, mässor) som du skaffar dig information om vad som 
händer inom subkulturen (resten av världen)? Finns det några som du 
väljer att inte konsumera? Varför? Övriga informationskällor som du 
använder? 

 
 Om du jämför med hur du uppfattar subkulturen i Åre/Whistler jämfört 

med det som visas i media, vad är lika? Vad skiljer sig? Något som fattas? 
(ålder, kön, ras, typ av cykling, varumärken) 

 
Profil 
Namn: 
Cykel/cyklar: 
Bakgrund cykel: 
Övrig bakgrund: 
Ålder: 
Bor: 
Livsfas: 
Livsstil: 
Familj: 
Arbete: 
Årsinkomst: 
Andra intressen: 
Bästa cykelminne: 
 



 138 

Bilaga 2: Sammanställning av material 

Intervjuer och fotodagböcker 
 
namn cykelbakgrund25 ålder hemort familj arbete övr. bakgrund/ 

andra intressen 
intervjulängd/ 
fotodagbok 

David cyklade BMX som 
liten, har cyklat XC, 
DH, FR i tretton år, 
tävlat, enbart DH/FR 
de senaste fyra åren 

27 Whistler flickvän egen företagare i 
cykelbranschen (låg 
inkomst) 

universitetsexamen, jobbat som 
välbetald konsult men hatade 
det, flyttade till Whistler för 
cykling och flickvän, arbetar 
som DJ, gillar matlagning och 
filmproduktion 

050802 40 m 

Eve cyklat sedan liten och 
DH i Whistler sedan 
parken öppnade (sex 
år), tävlat aktivt 

29 Whistler gift arbetar på 
marknadsavdelningen på 
ett destinationsbolag 
(medelinkomst) 

universitetsexamen, mycket 
intresserad av marknadsföring, 
varumärken, psykologi 

050807 30 m 

Henry har cyklat sedan han 
var fyra, urban 
cykling, XC och 
FR/DH 

22 Gibraltar, 
Bedford 
(UK) och 
Whistler 

singel student 
(låg inkomst) 

kristen, studerar på universitet, 
gillar surfing, kitesurfing, att 
arbeta med barn och konst 

050805 1 t 37 m 

Eric XC i sju år, sedan sex 
år FR 

24 Vancouver singel egen företagare inom 
cykelbranschen 
(medelinkomst) 

uppvuxen i Egypten, startade 
på universitet (på 
trumpetstipendium) men 
hoppade av, älskar jazz 

050803 35 m 

Isak XC i 17 år, mest 
DH/FR de senaste 
åren. 

36 Åre sambo 
och ett 
barn 

anställd på ett schweiziskt 
företag som håller på med 
skidslipar (hög inkomst) 

tävlat i alpina skidor på 
landslagsnivå i snowboard, 
familjen betyder mycket, ej 
universitetsexamen 

050829 1 t 7 m 

Freddie ett år XC, fyra år FR 23 Whistler flickvän cykelmekaniker 
(medelinkomst) 

har slutat åka snowboard på 
vintern p.g.a. risken att skada 
sig och inte kunna cykla på 
sommaren, flyttar till varmare 
breddgrader för att kunna cykla 
på vintern också, ej 
universitetsexamen 

050803 15 m 

Gordie landsvägscykling, XC 
och när parken 
öppnade FR/DH, 
tävlat och coachat i 
alla grenarna 

46 Whistler gift ansvarsposition i Whistler 
Bike Park (hög inkomst) 

arbetat aktivt med cykling i 
tretton år, intresserad av andra 
sporter 

050804 28 m 

Calle cyklat landsväg, XC i 
många år. DH i drygt 
fem år 

39 Åre singel olika beroende på säsong 
(sommartid som 
cykelmekaniker) 

(medelinkomst) 

ej universitetsexamen, 
skidåkning 

050719 1 t 50 m 
(fotodagbok) 

Fia cyklat XC i nio år, 
första gången nerför 
Åreskutan som 8-
åring. DH drygt två 
år 

17 Åre bor 
hemma 

student 
(försörjd av mamma och 
pappa) 

går skidgymnasium, tränar, 
cyklar, åker skidor, har rest 
relativt mycket till olika 
cykelställen 

050830 44 m 
(fotodagbok) 

Adam cyklade i skogen som 
liten, aktiv XC-
cyklist, FR i drygt två 
år 

35 Åre singel  konsult och egen 
företagare inom 
cykelbranschen 
(hög inkomst) 

universitetsexamen, egen 
företagare, intresserad av 
snowboard, resor, mat, 
inredning, musik etc. 

050121 2 t 23 min 
+  
050912 55 min 
(fotodagbok)  

Johan mycket XC, ca tre år 
FR 

25 Åre flickvän strö- och säsongsjobb (låg 
inkomst) 

gymnasieexamen, några 
universitetspoäng, mycket 
skidåkning 

050829 1 t 42 m 
(fotodagbok) 

Amelia XC i ett par år, bara 
DH de senaste tre 
åren 

23 Åre sambo strö- och säsongsjobb (låg 
inkomst) 

alltid varit sporttokig, 
gymnasieexamen, musik, 
friluftsliv, skidåkning, mat och 
bakning viktigt 

050724 1 t 37 m 
(fotodagbok) 

Camilla ett par månader XC, 
FR/DH i drygt tre år 

21 Whistler pojkvän anställd i en presentaffär 
(låg inkomst) 

flyttade till Whistler för cykling, 
gillar snowboard och olika 
former av konstnärliga uttryck 

050803 20 m 

Bea mycket XC, knappt 
ett år FR 

28 Åre sambo nyss startat eget företag 
inom cykelbranschen, 
ströjobb 
(låg inkomst) 

rest jorden runt, flyttade till Åre 
för cyklingen, ej 
universitetsexamen, vill bo och 
ha roligt i bergen, gillar 
snowboard, klättring, naturen 

050812 1 t 11 m 
(fotodagbok) 

 

                                         
25 XC betyder cross country, DH downhill och FR friåkningscykling. 
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Bertil åtta år XC, drygt två 

år DH/FR 
36 Stockholm singel egen företagare 

(hög inkomst) 
marknadsekonomexamen 
(IHM), företag inom 
marknadsföring., intresserad av 
actionsport, bilar, motorcyklar, 
teknik. 

050702 40 m 
(fotodagbok) 

Donna XC sedan fjorton år, 
en del DH/FR men 
mest XC 

31 Whistler gift chef på en sportaffär 
(hög inkomst) 

universitetsexamen, gillar alla 
typer av sport, engagerad i 
miljöfrågor 

050803 15 m 

 
Visuella och skriftliga fältanteckningar 
 
material platser tid 
Fält- och fotodagbok 
Åre 

Åre Bike Park, Åre Mountain Mayhem, Åre torg, Hyddan, Broken, Extrem 
Superstore, olika hem, etc. 

2005-05-21--2006-05-08 

Fält- och fotodagbok 
Whistler 

Whistler Bike Park, Crankworx, Skiers Plaza, Garbanzo Bike and Bean, The 
Summit, etc. 

2005-07-31--2005-08-08 

 


