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FÖRORD 

Att skriva denna uppsats har varit både lärorikt och roligt för oss i och med att de båda ämnena 

vilka uppsatsen kretsar kring ligger oss varmt om hjärtat. Vi vill därför börja med att tacka alla 

de personer om hjälpt oss möjliggöra denna uppsats kring varumärken och dess koppling till 

subkulturer. 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid att på ett eller 

annat sätt vara delaktiga i vår uppsats genom att dela med sig av sina tankar och kunskaper. Ni 

har bidragit mycket till arbetet och inspirerat oss i processen. Alla respondenter är anonyma, men 

ni vet vilka ni är och ett stort tack ska ni ha! 

Nästa tack vill vi rikta till vår handledare Leif Rytting, universitetslektor på Ekonomihögskolan 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Stort tack för ditt stöd, de råd och den feedback du givit oss 

under arbetets gång, samt för ditt intesse och engagemang i vårt valda arbetsområde. 

 

 

Kalmar, 9 januari 2012 
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SAMMANFATTNING 

Titel: Varumärken och snowboardkulturen/Varumärken och subkulturer 

Författare: Fanny Lager och Sofia Johansson 

Handledarre: Leif Rytting 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi inriktning Marknadsföring,  

Music & Event Management, Linneuniversitetet, Höstterminen 2011. 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera varumärkens relation till en subkultur med fokus på olika 

framgångsfaktorer, såväl med avseende på försäljning som inflytande inom subkulturen. Detta 

kommer ske med inriktning på snowboardkulturen. I närhet till detta syfte har vi även arbetat 

med en forskningsfråga: 

Vad präglar varumärken som får inflytande inom en subkultur samt blir betydande för 

medlemmarnas personliga identitetsskapande? 

Metod 

Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Ambitionen 

med  metodvalet var att komma nära vårt problemområde och undersöka det på djupet. Den 

empiriska studien som ligger till grund för uppsatsen bygger på sex (6) stycken intervjuer varav 

fyra är aktiva aktörer inom snowboardkulturen och två är utomstående med er ingående kunskap 

om varumärken respektive subkulturer. 

Slutsatser 

Genom vårt arbete har vi kommit fram till fem stycken starka framgångsfaktorer för varumärken 

med en tydlig koppling till en subkultur. Dessa är; autentiskt ursprung och drift, engagemang 

och hängivenhet till kärnaktiviteten, aktivt medverkande i kulturen och närvaro bland dess 
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medlemmar, rätt imageassociationer samt snygg design till ett vettigt pris. Det har visat sig att 

dessa faktorer har påverkan på såväl inflytande som försäljning då de båda fenomenen har en 

stark koppling till varandra. Vi har även funnit att de varumärken som lyckats få inflytande inom 

en subkultur tenderar att präglas av flera av dessa faktorer. Framgångsfaktorerna plus förmågan 

att på ett bra sätt kommunicera varumärkets identitet och personlighet, har även visat sig vara en 

grundläggande del i att varumärket blir betydande för medlemmarnas personliga 

identitetsskapande. Kärnbudskapet har likväl identifierats som att det är av yttersta vikt att “ge 

tillbaka till kulturen”. 

 

Nyckelord: Snowboardkultur, Varumärken, Varumärkesimage, Nischade varumärken, 

Subkulturer, Extremsport, Sportmarknadsföring 
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ABSTRACT 

The purpose of this study has been to analyze the relationship between commercial brands and a 

subculture, with a focus on a number of elements of success. These elements could be in the 

nature of sale stats as well as that of influence within the subculture. All of this within the 

context of the snowboard culture. In accossiation to this we have formulated a question of study: 

What marks brands which gains influence within a subculture in addittion to becoming an 

important factor in the self-expression process of the cultural members? 

In this study, we have practised a qualitative method based on six (6) independant interviews 

with participants, active within the snowboard culture as well as one outside marketing executive 

and one ethnological reseracher. From these interviews we have achieved a deeper knowledge 

for the role which brands play within the snowboard culture and industry.  

Through our analyzis we have identified the presence of five strong elements of success 

regarding brands with a clear subcultural connection. These are: autentic origin and operation, 

commitment and devotion to the focal activity, activ participation within the culture and 

prescense among its members, appropriate image associations and pleasing design to a 

reasonable price. It has been shown that these elements have an impact on both sale stats and 

influence within the culture due to the fact that sales and influence are strongly related. 

Furthermore, we have found that the brands which has gained a significant influence within a 

subculture in general shows tendencies of several of these elements. Said elements has also been 

described as a fundamental component do becoming an important part of the self-expression 

process of the members in addition to the ability of communicating the identity and personality 

of the brand. The core message has none the less been identified as that “giving back to the 

community” is the absolute most crucial element of them all. 
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel ger vi en introduktion till uppsatsens forskningsområde. Vi presenterar 

och för en diskussion kring varumärken, identiteter och subkulturer samt introducerar läsaren 

till snowboardkulturen för att skapa en grundläggande förståelse kring de områden och den 

problematik som uppsatsen berör. Det problem vi valt att studera presenteras, följt av 

uppsatsens syfte. Sist i kapitlet nämner vi uppsatsens avgränsningar och nödvändiga 

förtydliganden. 

 

1.1 Bakgrund 

”Vi skulle vilja hävda att märken idag, när vi sägs leva i ett konsumtionssamhälle, inte bara är 

ständigt närvarande utan också viktiga för människor.” Bengtsson & Östberg (2011, s. 5) 

 Varumärken finns överallt idag och många av dem kan påverka vårt val i en köpsituation. Vad 

vi väljer och vad vi väljer bort säger något om oss som personer – vilka vi är och vilka vi vill 

vara. Varumärken är därför av stort värde för företag, men då det är en immateriell tillgång kan 

det vara svårt att exakt fastslå vad ett varumärke egentligen är. En vanligt förekommande och 

relativt förenklad definition av begreppet ter sig vara att ett varumärke är ett kännetecken på en 

vara. Chernatony et al. (2011) förklarar dock att varumärket är så mycket mer än så; det är inte 

bara en symbol utan det är också ett kluster av funktionella och emotionella värden som ger 

kunden ett löfte om vad denna kan förvänta sig utav varumärket och dess produkter. Klein 

(2000) tar upp hur varumärken har gått från att vara en enkel märkning för att kunna urskilja 

upphovsmannen, till att vara en identitet, en medvetenhet och en immateriell tillgång som 

erbjuder kunderna ett väsentligt antal olika värden. Hon framhåller bland annat att det under 40-

talet växte fram en åsikt om att kunderna inte köper produkter - utan varumärken. Kunder idag 

köper varumärken för att uttrycka sig själva och skapar därmed kopplingar mellan sig själva och 
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märket (Escalas & Bettman, 2005). Varumärkena behöver inte bara vara ett namn eller ett medel 

för särskiljning och igenkänning - det kan symbolisera så mycket mer, så som en livsstil, en 

attityd, eller en persons värderingar. Att välja ett varumärke framför ett annat kan därför betyda 

en hel del för en individ.  

 Vad mer som kan berätta mycket om en person är dennes val av umgänge och referensgrupper. 

Escalas och Bettman (2005) beskriver hur människor använder andra med liknande värderingar 

och referensramar som bollplank för att ta beslut och skapa sig åsikter om sin omvärld. Är 

värderingarna och referensramarna tillräckligt specifika för just en gruppering människor, så är 

det inte ovanligt att detta börjar ses som en subkultur. Subkulturer är ett frekvent använt begrepp 

som kommit att få olika betydelser i olika diskurser. Hebdige (1979) framhåller att det är ett 

begrepp som är omgivet av mystik och som hintar om undre värld, full av hemligheter; dock är 

detta inte hela sanningen. Senare författare så som Muggleton (2000) poängterar att subkultur på 

senare år kommit att bli mycket mer öppet och Bäckström (2005) menar att hon ser begreppet 

mer likt delkulturer eller grupperingar, än regelrätta undergrupper. 

Brädsportskulturen har sprungit fram ut ett gemensamt intresse för att åka bräda och den stil som 

följer med aktiviteten, menar Bäckström (2005). Att den kan benämnas som en subkultur styrker 

hon i att det är så den ses av såväl åkarna som dagspress. Vidare nämns att brädsportskulturen 

utgörs primärt av snowboard, skateboard och surfing men fler mindre brädsporter har tillkommit 

på senare år. I brädsportskulturen fungerar varumärken som uttryck för social och kulturell 

mening, fortsätter hon. “Jag menar att brädsportskultur är skapad och byggs upp av individer, 

deras handlingar, attityder och uttalanden. Men brädsportskultur skapar också individer.” 

(Bäckström, 2005 s. 17) Det är detta som väcker vårt intresse för att behandla just 

brädsportskultur i den här uppsatsen och vi har då valt att tillämpa ett speciellt fokus på 

snowboardkulturen. Uppsatsens kommer därmed att inrikta sig på snowboardkulturen, 

varumärken och hur deras relation ser ut. 
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1.2 Problemdiskussion 

Både organisationer och människor har ett behov av att uttrycka sin identitet och på så sätt kunna 

urskilja sig från mängden förklarar Holmberg (2002a). Författaren menar att även företag tjänar 

på att visa “vem de är” för att kunna skapa relationer till sina kunder. Ett sätt för företag att visa 

sin identitet är, enligt Melin (2002), att ha ett starkt varumärke. Wheeler (2006) menar att även 

varumärken i sig har identiteter och att dessa består av vad de utstrålar och uttrycker. Detta 

diskuteras också av Kapferer (2008) som menar att ett varumärkes identitet utgörs av 

varumärkets vision och kärnvärderingar. Klein (2000) tar upp hur varumärken har gått från att 

vara en enkel märkning för att kunna urskilja upphovsmannen, till att vara en identitet, en 

medvetenhet och en immateriell tillgång som erbjuder kunderna ett väsentligt antal olika värden. 

I valet mellan varumärken gör kunden enligt detta resonemang ett ställningstagande; ett uttalande 

om att det här varumärket passar bättre in på min identitet än vad alla de andra gör 

(Charnatony et al. 2011). Att ett varumärke kan passa en individs identitet ser vi som intressant 

då den identitet som varumärket förmedlar därmed kan vara den avgörande faktorn för om en 

människa väljer att köpa varumärket eller inte, och detta i sin tur kan leda till att relationer 

utvecklas mellan varumärken och individer. 

Människor idag tilldelas ofta benämningen individualister (Holmström & Wikberg 2010), och vi 

är mer fria än någonsin till att ta våra egna beslut och gå vår egen väg, menar Parment (2008). 

Författaren framhåller också att människan idag stöter på fler problem än tidigare men påvisar att 

genom flertalet valmöjligheter kan även vi på flera sätt lösa våra problem. Till exempel tar 

Hultén et al. (2008) upp att människan idag vill vara unik - men strävar samtidigt efter att tillhöra 

ett kollektiv för att styrka sin identitet. Människan kan då till viss del själv välja vilka grupper 

denne vill och inte vill vara med i, och på så sätt är människan alltså själv med i skapandet och 

formandet av sin egen identitet (Woodward, 2000). Människan kan även genom val av 

varumärken på kläder och utrustning signalera exempelvis en livsstil, identitet och tillhörighet 

(Holmberg, 2002a). Hultén et al. (2008) menar att varumärken hjälper människan att skapa en 

identitet samt förmedla den till andra för att kunna visa vilket kollektiv denne tillhör. Detta styrks 

av Holmström och Wikberg (2010) som betonar att det inte är ovanligt att använda konsumtion 

som ett sätt att förstärka de relationer vi har, alternativt vill ha. Andresen (2002) förklarar detta 
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på så sätt att människan känner sig säkrare i ett kollektiv men ändå gillar att vara för sig själv och 

vara sin egen “chef” i livet. 

Människan är alltså en individualist - men också en social art, ett flockdjur, som ständigt 

samspelar med andra människor. (Andersen, 2002; Evans et al., 2008) Holmström och Wikberg 

(2010) diskuterar detta fenomen djupare och menar att vi människor är beroende av relationer 

och strävar ständigt efter att förbättra dessa. Enligt Evans et al. (2008) är dagens människa 

medlem i flertalet olika grupper; exempelvis familjen, arbetet men också grupper vilka 

människan själv väljer att vara en del av, så som en grupp vilken byggs upp kring ett gemensamt 

intresse. Det är dessa grupper som vi har en relation till då de hjälper oss att definiera vilka vi är, 

menar författarna. Även Woodward (2000) håller med om detta och förklarar att människan 

väljer att definiera sig med en speciell grupp. Genom att ha liknande identitet som en grupp med 

människor påvisar individen inte bara vilken grupp denne tillhör utan även vilken grupp denne 

inte tillhör, förklarar författaren. Vidare framhålls att människan tydligast kan visa detta genom 

sitt utseende; det kan gälla allt ifrån klädstilar och klädmärken till val av accessoarer och smink. 

Woodward (2000) menar att när vi ser en människa med till exempel ett ovanligt klädmärke 

vilket vi själva också använder upplever vi att det här är en människa som vi har något 

gemensamt med då märket återspeglar personens identitet. Berger och Heath (2007, s. 123) 

formulerar det: Taste can signal identity, but the particular identity that people infer from 

another’s choice depends on the set of people who share the taste. 

En fråga som kan uppstå här är; vad är egentligen en grupp? Evans et al. (2008) uttrycker att en 

grupp är en samling människor som har ett gemensamt mål eller uppgift och samspelar med 

varandra för att uppnå detta mål eller utföra uppgiften. Författarna fortsätter förklara att det är 

interaktionen mellan gruppmedlemmarna som håller dem samman. Andresen (2002) ser grupper 

som kollektiv. En grupp är därför enligt författaren en gemenskap där deltagarna ingår i ett 

gemensamt sammanhang och delar vissa värderingar och normer. Att en grupp delar ett visst 

antal värderingar, intressen, och aktiviteter gör att vi kan dra paralleller till fenomenet 

subkulturer. Inom en subkultur finns det en viss mängd kulturellt innehåll (eng. cultural 

substance) som generellt delas av medlemmarna menar Hodkinson (2004), som har valt att 

formulera detta innehåll enligt fyra olika kategorier: 
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Identitet, medlemmarna upplever en känsla av identifiering med en specifik kulturell gruppering. 

Engagemang, medlemmarna uppvisar ett intensivt och kontinuerligt medverkande i subkulturellt 

relevanta aktiviteter. 

Konsekventa utmärkande drag, säregna och konsekventa drag i smak och värderingar som delas 

av medlemmarna och särskiljer dem från icke-medlemmar. 

Autonomi, inom kulturen finns relativt självständiga nätverk och lösningar för mindre kulturell 

produktion/organisation för framtagning av till exempel event, media och specialiserade varor. 

I enighet med dessa kriterier ser vi hur det i samhället finns en otalig mängd olika subkulturer. 

Brädsportskulturen i allmänhet och snowboardkulturen i synnerhet är speciellt intressant på 

många sätt; inte minst ur marknadsföringssynpunkt då relationen mellan subkulturen och 

kommersiella varumärken är tydlig. Bäckström (2005, s. 145) tar upp hur varumärken har vad 

hon kallar en “påtaglig betydelse för skateboard och snowboard som subkulturer”. Hon 

framhåller även att detta särskilt gäller de märken som har en speciell relation till kulturerna i 

fråga. Detta anser vi vara en intressant tanke som kommer att följa med oss genom arbetet. Vi 

kan även se hur Quester et al. (2006) presenterar hur vissa medlemmar inom brädsportskulturen 

ser varumärken som ett sätt att skapa eller bibehålla den gemenskap till kulturen som de 

eftersträvar eller vill hålla fast vid. De menar även att de utövare som befinner sig i centrum av 

kulturen med stark anknytning till densamme ställer andra krav på sina varumärken än vad 

ytligare medlemmar gör, så som att de är autentiska och “ger tillbaka till sporten”. Vi funderar 

därför över vad det är som gör att vissa varumärken lyckas knyta starka relationer till 

snowboardkulturens medlemmar, medan andra varumärken stängs ute. Vi funderar därför över 

vad det är som gör vissa märken till lyckade snowboardmärken... 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Enligt den diskussion vi nyss fört framträder det att varumärken har en stor betydelse för och 

påverkan på både företag och individer såväl som på hela subkulturer. Detta då behovet av att 

uttrycka en identitet, både hos organisationer och hos individer, verkar ha växt. Företag 
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identifierar sig genom att ha ett starkt varumärke och arbetar aktivt med denna immateriella 

tillgång då kunden letar efter ett varumärke som passar dennes personlighet. Individer kan alltså 

även de använda varumärken för att kommunicera sin personliga identitet då märkena kan 

symbolisera mycket om sina bärare. 

Som framgår i diskussionen ovan är det likväl inte bara varumärken som är ett hjälpmedel i 

individens identitetskapande - även de grupper som individen har en relation till spelar en viktig 

roll. En grupp kan, precis som ett varumärke, hjälpa en individ att definiera vem denne är 

gentemot andra. De grupper som säger något om individens identitet brukar därför innefatta 

någon form av igenkänningsfaktor och som framgår ovan är det alltså inte ovanligt att denna 

faktor utgörs av varumärken eller stil. Framförallt inom subkulturer verkar det vara en viktig 

faktor att tydligt skilja sig från andra kulturer och grupper - att både visa vilken kultur man 

tillhör och vilken man inte tillhör. Snowboardkulturen är ett exempel på en subkultur där det 

finns varumärken som fått en betydelse för kulturen och dess medlemmar. Detta delvis då de 

hjälper individen att definiera vilken grupp denne tillhör men också då de ger kulturen i sig en 

stil som skiljer sig från andra subkulturers.  

Detta gör att vi börjar fundera kring hur ett varumärke kan dra nytta av associationerna med en 

subkultur för att växa sig starkt och bli lönsamt. Tankarna rör sig också kring hur det kommer sig 

att varumärken kan få en symbolisk position för meningsskapande och gruppidentitet inom en 

subkultur. På denna grund har vi formulerat följande forskningsfråga: 

 

Vad präglar varumärken som får inflytande inom en subkultur samt blir betydande för 

medlemmarnas personliga identitetsskapande? 
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1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera varumärkens relation till en subkultur med fokus på olika 

framgångsfaktorer, såväl med avseende på försäljning som inflytande inom subkulturen. Detta 

kommer ske med specifik inriktning på snowboardkulturen. 

1.5 Avgränsningar och förtydligande 
Subkulturer med ett underground-ursprung 

Subkulturer som enligt tradition setts som underground och avvikande från resterande 

samhälle, så som just brädsport och till exempel punk- eller bikerkultur. 

Subkulturer i Sverige 

Vår undersökning avgränsas främst till Sverige och den snowboardkultur som florerar 

här. Vi menar att den svenska marknaden kommer ge en tillfredställande inblick för en 

första förståelse kring ämnet.  

Konsumentvarusektorn 

I vår uppsats behandlar vi endast konsumentsektorn. 

Slutligen vill vi även göra ett förtydligande kring vårt användande av några termer som används 

kontinuerligt genom arbetet. Orden varumärke och märke används synonymt; likaså görs 

begreppen kund och konsument, snowboard och bräda samt event och evenemang. Anledningen 

är för att ge texten variation samt att eventuella traditionella skillnader begreppen emellan inte 

ses som nödvändiga i den aktuella diskussionen.  
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2 Snowboardkultur 

 

För att läsaren ska hänga med från den utgångspunkt vi tagit i samband med vad vi benämner 

som snowboardkulturen finns det mening i att göra en enklare, kortfattad förklaring kring denna. 

Genom detta ges läsaren en bättre förståelse kring de begrepp som används samt de kulturella 

inslag som kan ge ökad insikt i uppsatsen som sådan. Den information som presenteras här är 

hämtad från sekundärdata så som essäer, bloggar och intervjuer med personer insatta i kulturen 

samt artiklar i kulturrelaterad media. 

 

2.1 Från leksak till OS-gren? 

“...a passionate blend of fun and poker-faced seriousness”  

(Jack Burton, 2003, s. 402) 

Snowboarding är inget nytt fenomen utan har funnits med på den kommersiella marknaden sen 

1965 då en man vid namn Sherman Poppen till sin dotter tillverkade en leksak av två 

hopskruvade skidor - the Snurfer. (Transworld Snowboarding, 1996b; Bäckström, 2005) Vad 

som skedde där efter och vem som började tillvecka det vi idag känner som snowboards, råder 

det dock delade meningar om. Bäckström (2005) framhåller att det var Jack Burton Carpenter 

och Tom Sims, vilka båda är grundare till framgångsrika snowboardmärken, som med 

utgångspunkt i snurfern först började tillverka snowboards. Jack Burton (2003) beskriver själv 

hur han brukade roa sig med en Snurfer tillsammans med vänner som ung, för att sedan ur den 

glädjen 1977 själv börja tillverka brädor att åka i snötäckta backar med. Denna start 1977 anses 

ofta, menar Rinehart och Sydnor (2003), som den moderna snowboardingens födelse. 

Transworld Snowboarding (1996b) presenterar dock en rad andra personer utöver Burton som 
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varit framstående i snowboardutvecklingens tidiga historia, så som Bob Webber som senare 

sålde sitt produktpatent till Burton eller Dimitrije Milovich
1
 som i vilket fall var först med att 

sätta stålkanter på sin bräda. Oavsett vem som kom på vad, så är det enligt Transworld 

Snowboarding (1996a) många av de senare snowboardmogulerna som började sitt brinnande 

intresse på en Snurfer. Namnet Snurfer som hittades på av Sherman Poppens fru, är en 

sammansättning av orden snow och surfer. (Transworld Snowboarding, 1996a) Detta för 

tankarna tillbaka till det som ofta anses vara början på vad vi känner som brädsportskultur - 

surfing (Bäckström, 2005). 

Surfing har sitt ursprung i den polynesiska övärlden och har funnits i över 200 år (Bäckström, 

2005). Det fördes med tiden vidare över till Kaliforniern i början av 1900-talet (ibid.) och vi ser 

det idag runt om i världen. Burton (2003) påstår skämtsamt att snowboardingens farfar måste 

varit en surfande gudakung från Hawaii.  

Sjögren (2005) håller med om att snowboardens ursprung grundas i surfingen. Även han menar 

på att Sherman Poppen var den första att bygga brädor för utförsåkning och förklarar att Jake 

Burton presenterade sina hemmasnickrade brädor först några år senare. Allt detta skedde under 

60-talets gång och brädorna liknade då surfingbrädor för lössnöbruk förklarar författaren. Vidare 

framhålls att snowboardåkningen framförallt tog fäste i Nordamerika, men också Frankrike och 

nådde till slut Sverige i slutet av 70-talet. Författaren skriver också att sporten var ren 

undergroundsport fram till i början av 90-talet. Fram tills dess hade inte snowboarding varit 

tillåtet på speciellt många skidorter då skidåkarna inte ville ha dem närvarande på “sina” berg 

(Olympic Movement, 2009). 1990 började dock renodlade snowboardmagasin komma vilket 

gjorde att intresset för sporten ökade och försäljningen av snowboards steg, förklarar Sjögren 

(2005). Detta gjorde att existerande märken, så som Burton, kunde bygga sig starka varumärken, 

tävlingar fick genomslag i media och utomstående sponsorer hjälpte till att hypa företeelsen 

berättar han. Snowboarding blev då också mer accepterat och välkommet på skidorterna 

                                                 

1
 Grundare av Winterstick, det första moderna snowboardföretaget. (MacArthur, 2010) 
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(Olympic Movement, 2009). Efter detta har intresset för snowboarding fortsatt att öka och år 

2005 såldes mellan 20 000-25 000 brädor på en säsong (Sjögren, 2005). 

Den första nationella snowboardtävlingen hölls i USA år 1982 och USA höll också den första 

världsomfattande snowboardtävlingen året efter (Olympic Movement, 2009). Vidare förklaras att 

The International Snowboard Federation (ISF) bildades några år senare och snowboard 

introducerades därefter som disciplin i International Ski Federation (ISF). Detta banade i sin tur 

vägen för att snowboard till slut gjorde olympisk debut år 1998. 

2.2 Snowboardkulturen som industri 

Som tidigare nämnts har snowboard växt som sport och därmed växer även intresset för kulturen. 

Den som är snowboardintresserad kan hålla sig uppdaterad på sporten och idrottsutövarna via 

framförallt flertalet olika bloggar, forum och magasin. När man ser över dessa hittar läsaren 

enkelt fyra typer av återkommande huvudområden: event/tävlingar, filmer, teamåkare och 

varumärken. Ett tydligt exempel på detta finns på svenska snow- och skatesajten och tidningen 

Transition.se (2012). Sajten laddar ständigt upp nyheter och information om snowboardåkare, de 

event och tävlingar de närvarar vid och vilka snowboardfilmer de spelar in just nu. Varumärken 

kommer in i bilden på så sätt att de både finns med som annonser i tidningen och på sajten men 

varumärkena exponeras också i reportagen om åkare och event/tävlingar eftersom de är med på 

ett hörn som sponsorer (Transition, 2012). 

Försäljningen utav snowboardmärkena hålls för det mesta till speciella detaljhandlare. Dessa 

detaljhandlare är själva inriktade på antingen brädsport eller ännu mer begränsade till endast 

skate- och snowboard. Eftersom snowboard är en subkultur är det viktigt att sporten inte blir för 

mainstream, att produkterna främst säljs hos detaljhandlare vilka innehar samma identitet som 

snowboardmärkena gör att märkena för det mesta endast kommer i kontakt med kulturens 

medlemmar och på så sätt säljs inte varumärket ut. Kunden kan idag relativt lätt komma i kontakt 

med dessa detaljhandlare vilka säljer snowboardmärken. De största detaljhandlarna finns på 

Internet och har en kraftig e-handel som ständigt verkar växa. Markbutikerna som finns är 

utspridda över landet men är till största del begränsad till Sveriges största städer samt 
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vinterorterna. E-handeln gör det därför möjligt för kunderna att handla mer och oftare då handeln 

inte behöver ske vid någon speciell tid eller plats. Det finns dock också de snowboardmärken 

som säljs i större sportbutiker, dessa är mer tillgängliga för gemene man men är då mer riktade 

till de kunder vilka fortfarande inte är medlemmar i snowboardkulturen. 

Via dessa detaljhandlare går det enkelt att urskilja vad det är ett snowboardmärke framförallt 

säljer för produkter. Produktkategorierna som utgör kärnan kan vi se är kläder och 

sportutrustning – helt enkelt det man kan ha på sig när man åker bräda. Inom kategorin 

sportutrustning infaller snowboard, bindningar, boots, goggles, skydd och verktyg. För att 

kategoriseras som ett snowboardmärke behöver dock inte varumärket sälja produkter inom båda 

dessa kategorier. Det finns alltså snowboardmärken vilka endast säljer kläder precis som det 

finns snowboardmärken vilka lägger störst fokus på sportutrustning. Det de har gemensamt och 

som får dem att vara snowboardmärken är helt enkelt att varumärkets hjärta slår för sporten. 

”Att stilen i backen spelar roll är lika självklart som att snö innanför kläderna efter en rejäl slam 

är obehagligt”. (Josefsson, 2011, ss. 72). Följande stycke hänvisas till Josefsson (2011). Stilen 

spelar alltså självklart roll, men det finns idag flera olika klädstilar i backen: åkaren kan både ha 

den typiska baggy-stilen med för stora kläder, klä sig i tightare kläder eller välja kläder utan 

någon speciell stil men med speciella funktioner och detaljer. Att det finns variationer i stilarna 

gör att varumärket måste kunna erbjuda större variation i sina linjer. Det visas tydligt att vilken 

stil som är att föredra varierar från åkare till åkare. Att man i slutändan ska välja stil efter egna 

preferenser betonas då åkaren skall känna sig trygg och bekväm uppe på berget. 
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3 Metod 

 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för den metod vi valt att tillämpa i uppsatsen. Här 

presenterar vi vårt metodval, arbetssätt, informationsinsamling av primär- och sekundärdata 

samt undersökningens kvalitet i form av validitet och trovärdighet. Detta följs utav en 

redovisning av den kunskapsprocess som följt med uppsatsen för att till slut avsluta kapitlet med 

ett kritiskt ställningstagande gentemot våra metodval. 

 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

I vår uppsats har vi tillämpat en kvalitativ metod då vårt syfte är att öka förståelsen kring 

varumärkens roll inom en subkultur. Patel och Davidson (2011) förklarar att det finns två olika 

inriktningar för att genomföra en undersökning: kvantitativ eller kvalitativ metod. Vidare 

tydliggör de att en kvantitativ forskning innebär mätningar vid datainsamlingen samt statisk 

bearbetning och analys av den insamlade informationen. Kvalitativ forskning innebär däremot 

användning av “mjuka” data, så som kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, förklarar 

författarna. Användning av den kvantitativa metoden hade inte kunnat tillämpas i vår uppsats då 

forskningen hade blivit begränsad och “ytlig” i vår mening. Det finns inte heller någon för vårt 

syfte relevant data som kunde samlats in med en kvantitativ metod, anser vi. Den kvalitativa 

metoden grav oss istället möjlighet att undersöka kopplingen mellan varumärke och subkultur på 

ett djupare plan. En förenklad definition av de båda strategierna har gjorts av Bryman och Bell 

(2005) som menar att kvantitativ forskning lägger vikten på siffror medan kvalitativ forskning 

fokuserar på ord. Denscombe (2009) tydliggör att orden kan vara både talade eller skrivna.  

Repstad (2007) förklarar att den kvalitativa metoden går på djupet istället för på bredden, vilket 

betyder att forskaren studerar ett eller några få fenomen mer noggrant och fokuserat. Författaren 

menar att en kvalitativ studie handlar om att ta fram egenskaper och framträdande drag hos ett 
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fenomen. Författaren får här medhåll av Bryman och Bell (2005) som menar att den kvalitativa 

forskningen fokuserar på att förstå den sociala verkligheten grundat i hur deltagarna inom denna 

miljö tolkar verkligheten. Även Merriam (2009) diskuterar ämnet och förklarar kvalitativ 

forskning som ett sätt för forskaren att förstår hur människor tolkar sina upplevelser, vad de 

betyder och hur det påverkar människornas värld. Hon definierar en kvalitativ forskare som en 

forskare med intresset att förstå meningen bakom människors beteende och upplevelser samt hur 

detta påverkar dessa människors värld. Denna definition anser vi bekräftar att vi valde rätt metod 

att tillämpa för vår uppsats. Berg (2004) förklarar att genom att göra en kvalitativ forskning når 

forskaren en djupare förståelse genom att fokusera på innebörd, koncept, definitioner, 

egenskaper, metaforer, symboler och beskrivningar av olika fenomen och saker.  

Enligt Denscombe (2009) kan kvalitativ data produceras genom flertalet olika 

forskningsmetoder: intervjuer, dokument, observation och frågeformulär. Den vanligaste 

metoden att tillämpa i insamlingen av kvalitativ data är troligtvis intervjuer (Bryman, 2011). 

Typiskt för dessa intervjuer är att de är mindre strukturerade fortsätter författaren. Trost (2010) 

förklarar att kvalitativa intervjuer utmärks utav att man ställer enkla och raka frågor men att man 

på dessa frågor får komplexa och innehållsrika svar. Materialet som forskaren får in blir på så 

sätt otroligt rikt och passar därför den kvalitativa metoden tillägger han. 

Både Merriam (2009) och Repstad (2007) förklarar att en fördel med den kvalitativa 

forskningsmetoden är att den är flexibel. Repstad (2007) förklarar att forskaren under tidens gång 

får in ny data vilket påverkar den efterföljande datainsamlingen. Han menar till exempel att en 

intervju kan ge forskarna ny data vilken kan påverka nästkommande intervjuer. Samtidigt kan 

det också bli aktuellt att göra en tilläggsintervju med någon man tidigare pratat med just för att 

nya frågeställningar dykt upp, förklarar författaren. Merriam (2009) menar att det är en av 

metodens styrkor att forskningen kan formas och utvecklas under dess gång. Flexibiliteten 

påverkar forskningen positivt också enligt Bryman och Bell (2005). De menar att forskarna har 

en mer öppen bild av den sociala verkligheten då de inte följer en strikt plan för 

informationsinsamlingen. Detta gör att forskarna inte har en lika stark förutfattad bild av den 

sociala verkligheten och kan därför istället se situationen genom deltagarnas ögon, förklarar 

författarna. Att vår valda forskningsmetod är flexibel är något som vi utnyttjade genomgående 
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under arbetets gång. Detta bland annat genom att förbättra vår intervjuguide utefter intressant 

data vi fick in vilken vi ville utveckla ytterligare, samtidigt som vi också hade möjligheten att 

göra tilläggsintervjuer med alla våra respondenter. 

3.2 Informationsinsamling 

Enligt Patel och Davidson (2011) samlar forskaren in data genom antingen primär- eller 

sekundärkällor. En primärkälla förklarar författarna som ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar, vilket betyder att de data som tillhandahålls bearbetas för första 

gången. Därefter beskrivs sekundärdata som all annan insamlad data; alltså de data som baseras 

på vad andra sett och hört. I vår uppsats använder vi oss av både primär- och sekundärdata. Våra 

primära data grundas i intervjuer och våra sekundärdata består bland annat av litteratur, artiklar 

och reportage/intervjuer, varav mycket är i media direkt relaterad till snowboardkulturen. 

3.2.1 Primärdata 

Primärdata förklarar May (2001) som dokument eller källor där materialet är nedskrivet eller 

insamlat av den som faktiskt bevittnade händelsen som denne sedan beskriver. Vidare förklarar 

författaren att primärdata därför ofta uppfattas som en förhållandevis exakt återgivning av 

händelsen då både tids- och rumsaspekten finns i åtanke genom forskarens minne och det faktum 

att forskaren var på plats vid händelsen. Vad som är positivt med primärdata, menar Jacobsen 

(2007), är att forskaren själv har en viss kontroll över de omständigheter som kan påverka 

reliabiliteten hos den insamlade data. På så sätt uppkommer inga glapp mellan insamlingen av 

data och dess användning, fortsätter författaren. För insamling av primärdata nämner Bryman 

och Bell (2005) att observationer, intervjuer och fokusgrupper är de vanligaste metoderna. I vår 

insamling av primärdata har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer 

Bryman (2011) förklarar en kvalitativ intervju som en intervju där forskaren har en uppsättning 

generella frågor. Att ha mer generella frågor är för att gör intervjun mindre strukturerad och 

istället kunna lägga tyngd på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt - intresset ligger i 
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respondentens ståndpunkter. I våra intervjuer ville vi komma åt just detta - våra respondenters 

åsikter och erfarenheter - vilket gjorde valet av kvalitativa intervjuer självklart. Vad som också 

kännetecknar kvalitativa intervjuer är att intervjun är flexibel och ger utrymme för fylliga och 

detaljerade svar (Bryman, 2011). Även dessa egenskaper gjorde att vi i våra intervjuer kunde 

komma närmare våra respondenter och deras svar på ett djupare plan.  

Det finns två typer utav kvalitativa intervjuer enligt Bryman (2011): ostrukturerade och 

semistrukturerade. Vi har valt att tillämpa en semistrukturerad form i våra intervjuer. En forskare 

som gör en semistrukturerad intervju har en lista med förhållandevis specifika teman vilka ska 

beröras under intervjuns gång (Bryman, 2011). Vidare förklaras att frågorna under dessa teman 

kan omformuleras, ställas i annan ordning och forskaren har möjlighet att ställa efterfrågor till 

respondenten med anknytning till något denne sagt. Författaren menar att forskaren har en 

grundstruktur för hur intervjun skall gå till väga men detta upplägg följs inte exakt utan anpassas 

efter intervjupersonen och dennes svar. 

Vi valde att använda oss av den semistrukturerade intervjuformen till de intervjuer där vi 

personligen mötte respondenten samt i den intervju vi genomförde över Skype då vi ansåg att 

denna form bäst skulle ge oss den information och data vi eftersträvade. Genom att ha en 

grundstruktur nedskriven till intervjun med fyra teman hade vi koll på vilka områden vi ville 

diskutera kring och genom att ha frågor till dessa teman visste vi också vad vi ville veta kring 

dem. På så sätt var det enkelt för oss att vara trogna till vårt syfte och få svar på det vi behövde 

veta från våra respondenter. Samtidigt hade vi utrymme för följdfrågor och kunde anpassa 

intervjun efter respondentens kunskap, erfarenheter och arbetsområde för att ta tillvara på all den 

användbara info respondenten besitter.  

Vi valde även att genomföra en kvalitativ individuell intervju online. Detta för att vi kände att vi 

behövde spara tid och administrativa insatser, men samtidigt ville vi inte avstå ifrån att 

genomföra intervjun med denna respondent. En personlig intervju online blev därför vårt val då 

detta dessutom passade respondenten bäst. Bryman och Bell (2005) förklarar att en kvalitativ 

individuell intervju online inte skiljer sig så mycket från en intervju ansikte mot ansikte när det 

gäller frågeställningarna. Författarna säger också att forskaren behöver ta ställning till om 



Varumärken och dess relation till Snowboardkulturen 2012 

 

 

K
ap

it
el

: 
M

et
o
d
 

16 

 

intervjun skall göras synkront eller asynkront. En synkron intervju sker i realtid med en asynkron 

intervju sker över e-mail och ger respondenten lite längre tid på sig att svara. Då vår respondent 

bad om att få göra intervjun asynkront blev detta vårt val.  

Bryman och Bell (2005) tydliggör också att det finns flera fördelar med att genomföra en 

intervju online. Bland annat kan respondenten svara när det passar dennes tidschema, detta gör 

att personer som annars har mycket att göra fortfarande kan tänka sig att ställa upp på en intervju 

då de själv kan anpassa den till tid och plats förklarar författarna. De nämner också att 

respondenten blir mer avslappnad då det de säger inte behöver spelas in, visserligen krävs det 

större engagemang för att svara på frågor online men detta gör också att svaren blir mer 

detaljerade och genomtänkta. Något som också tas upp är att det fortfarande finns möjlighet till 

följdfrågor även om intervjun sker online. På grund av dessa fördelar anser vi att en intervju 

online är användbar och pålitlig i vår uppsats, varför vi valde att genomföra en på detta sätt. Vi är 

då också medvetna om de nackdelar som finns med att göra en intervju online. Några av de 

nackdelar Bryman och Bell (2005) nämner, och som är relevanta för vår forskning, är att en 

asynkron intervju kan ta relativt lång tid att genomföra, spontanitet kan gå förlorad samt att inte 

kunna använda verbal kommunikation kan bli begränsande. Forskarna förklarar också att 

intervjuer online innefattar en större risk för att respondenten hoppar av. Detta råkade vi ut för 

med en av våra respondenter, vi hittade dock en ny intervjuperson relativt snabbt varför detta inte 

har påverkat vårt arbete. 

I vår urvalsprocess av intervjupersoner sökte vi att hitta aktörer inom snowboardkulturen. Med 

aktörer menar vi både personer vilka arbetar aktivt för kända och/eller framgångsrika 

snowboardvarumärken men också personer vilka är aktiva inom kulturen genom att vara 

teamåkare för olika varumärken. Detta ville vi dock komplettera med åsikter utanför 

snowboardkulturen varför vi också genomförde en intervju med en aktör inom reklambranschen 

samt med en etnolog. Vi har valt att låta våra respondenter samt de företag vilka de arbetar/åker 

för vara anonyma i vårt arbete. Detta för att tydliggöra att det är respondenternas åsikter, tankar 

och kunskap kring kulturen som står i fokus och inte vissa specifika företags syn. Det blev även 

lättare att föra en öppen diskussion med respondenten då denna kände sig mer bekväm med att 

dela med sig av information när varken personen eller varumärket exponeras. Vi har dock ändå 
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valt att presentera våra respondenter, då utan namn och företag, men med en presentation om vad 

de gör för att visa på deras kunskap och koppling till snowboardkulturen. Vi vill ändå 

understryka två punkter: att vi upplever starkt att våra respondenter är påtagligt relevanta för 

uppsatsens ämne och att vi finner en fördel i att läsaren inte fördjupar sig i varken person eller 

märke. 

Nedan följer en presentation av uppsatsens intervjupersoner: 

Person 1, äger och driver en reklambyrå. 

Person 2, etnolog och forskare inom ungdoms- och populärkultur. 

 

Person 3 inköpare hos en av de största detaljhandelsaktörerna inom brädkulturen, samt 

butikschef på deras primära markbutik. Snowboardåkare. 

Person 4, Affärsområdeschef i Sverige för två stora, internationella märken - nischade till 

brädkultur. Snowboardåkare. 

Person 5, grundare av ett tydligt nischat, svenskt snowboardklädesmärke. Marketing 

Manager inom norden för ett stort, internationellt märke - nischat till brädkultur. 

Snowboardåkare. 

Person 6, sponsrad snowboardåkare. 

Våra intervjuer har både varit av personlig karaktär och per distans. Fyra utav våra genomförda 

intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte på respondenternas arbetsplatser. Detta för att vi ville 

skapa en personligare kontakt med intervjupersonen och träffa denne i en miljö som var trivsam 

för honom/henne. Tanken var att alla intervjuer skulle spelas in men då den miljö i vilken två av 

intervjuerna tog plats var relativt högljud var en inspelning av intervjun inte möjlig, varför vi 

istället förde anteckningar under intervjun. Två intervjuer erhöll dock möjligheten att spelas in 

och vi valde därför, med respondentens tillåtelse, att göra detta för att kunna göra en så korrekt 

återgivning av materialet som möjligt. Vi genomförde också, som tidigare nämnt, en intervju 

över Skype vilket gjorde att förhållandena var i stort sett desamma som vid en intervju ansikte 

mot ansikte. Detta då intervjun skedde på en tidpunkt som passade respondenten och där han 

själv kunde välja plats för genomförandet. En av intervjuerna genomfördes, som också tidigare 
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nämnts, asynkront online via e-mail vilket även det gav respondenten bra förhållanden när det 

gäller tid och plats för svarandet på frågorna.  Innan varje intervju presenterade vi arbetets syfte 

och ämne samt vad materialet som respondenten ger oss skulle användas till. Vi 

uppmärksammade även respondenterna på att de skulle ha möjligheten att läsa igenom vårt 

nedskrivna material innan det publiceras. Detta för att inge ett förtroende och göra dem mer 

bekväma i sina svar då de vet att de hade möjligheten att godkänna sina uttalanden samt få se att 

dem och deras svar framställs på ett rättvist sätt. 

3.2.2 Sekundärdata 

May (2001) förklarar sekundärdata som dokument vilka skrivits ner efter att en händelse inträffat 

och där författaren inte själv bevittnade händelsen. Det finns vissa typer av problem med dessa 

data enligt May (2001) och Repstad (2007). Repstad (2007) förklarar att forskaren behöver vara 

medveten om att den sekundärdata som samlas in kan ha påverkats och färgats utav författaren 

vid dokumentets skapande. Författaren rekommenderar därför att forskarna bör undersöka anda 

källor vilka behandlar samma ämne och kontrollera vad som sägs i dem. På så sätt kan forskaren 

undersöka och ta beslut om sekundärdatan är trovärdig eller ej. I samma diskussion nämns också 

att ju fler led information passerar, desto mindre värde har källan. 

I vår insamling av sekundära källor har vi strävat efter att vara så källkritiska som möjligt genom 

att ifrågasätta och bekräfta informationen samt använt oss av betrodda källor. Majoriteten av den 

litteratur vi använt oss av har hittats på universitetsbiblioteket i Kalmar och Växjö. De 

vetenskapliga artiklarna vi använt oss av har vi hittat via databaserna Business Source Premier 

och Sport Discs som finns tillgänglig på Linnéuniversitetets hemsida. Då vi har hittat litteraturen 

och artiklarna via en akademisk institution menar vi att informationen vi fått fram är att betrakta 

som trovärdig. Dock har vi ändå strävat efter att bekräfta våra data med minst ytterligare en 

källa. 

3.3 Arbetsprocessen 

Vi har båda sedan länge varit intresserade av hur varumärken kan verka som symboler för 

grupptillhörighet. Utöver detta är vi även snowboardåkare sen barnsben och fascineras av den 
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betydelse som en handfull varumärken verkat få bland de som entusiastiskt delar vårt intresse. 

Därför, när uppsatsämnen kom på tal kände vi att detta var ett ypperligt tillfälle att titta närmare 

på vad det är för speciellt med dessa märken, som gör att en subkultur näst intill kan formas 

omkring dem. Vår exakta frågeställning och syfte diskuterade vi oss fram tillsammans med vår 

handledare och bestämdes relativt snabbt vilket gjorde att vi kunde gå vidare i vårt skrivande och 

insamling av empiri och teori. 

Redan då vi beslutade oss för inriktningen på uppsatsen kom vi överens om att det mest givande 

resultatet skulle fås fram genom en kvalitativ studie med en induktiv ambition. Intervjuer med 

personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med “snowboardmärken” kändes som ett 

logisk och intressant sätt att samla in information och därför började vi att söka efter sätt att 

komma i kontakt med sådana. Vi hade redan i vårt kontaktnät några personer som kändes 

relevanta, men valde också att söka utanför detta via varumärkens hemsidor eller via 

distributörer.  

Då vi ämnade vara induktiva försökte vi långtgående att inte närma oss några teorier för djupt 

tidigt i arbetet. Dock kunde vi inte undgå att utifrån de teoretiska kunskaper vi erhållit under vår 

utbildning, skapa oss en bas att utgå ifrån. Vi ansåg det även givande att “bläddra” mycket i olika 

författares alster på Universitetsbiblioteket i Kalmar samt söka bland akademiska artiklar för att 

skapa oss en god teoretisk bas att stå på för att kunna ta fram en intressant problemdiskussion. På 

grund av detta blev vårt arbetssätt mer abduktivt. På biblioteket hittade vi bland annat Bäckström 

(2005) som gav oss en trygghet i vårt ämne då hon delvis behandlar vår subkultur samt det 

problem vi undersöker. Vi kom även tidigt under arbetets gång i kontakt med Quester et al. 

(2006) som gav oss idéer och givande teorier som direkt kunde appliceras på vårt område. Att ha 

andra källor som behandlar liknande problematik gjorde att vi blev mer bekväma i vårt arbete 

och i de avgränsningar vi kände oss tvungna att ta fram. 

När vi kände oss bekväma i vårt syfte, problemdiskussion och metod började vi söka efter 

relevanta och intressanta intervjupersoner för vår uppsats. Vi behövde komma i kontakt med 

personer vilka har en koppling till snowboardkulturen och varumärken. Dock fanns det ett 

problem att komma i kontakt med flertalet sådana aktörer då snowboardsäsongen precis börjat 
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vilket gjorde att det är en häktig tid för de inblandade. Vi fick till slut tag i fyra aktörer vilka 

kunde och gärna ville ställa upp på intervju. Två av dessa intervjuer genomfördes ansikte mot 

ansikte, en över Skype och en via e-mail. Då vi också ville ha en mer allmän syn på arbete med 

varumärken tog vi kontakt med en person som driver en reklambyrå för att få hennes tankar 

kring varumärkesbyggande. Vi kontaktade också en etnolog för att fördjupa våra kunskaper i 

subkulturer. De två sistnämnda intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte och spelades in för 

att kunna ge en mer exakt återgivning av respondenternas tankar. Under alla intervjuer följde vi 

en intervjuguide med de ämnen vi ville beröra men skrev inga exakta frågor då vi ville ha en mer 

öppen intervju med våra respondenter. Detta var bra för oss och vår undersökning då vi behöll 

flexibiliteten i intervjuerna och inte styrde respondenterna i sina svar. Intervjuerna genomfördes 

vid olika tillfällen under arbetets gång varför vi började fundera på och söka efter relevanta 

teorier, grundat i våra förkunskaper och den empiri vi fått in från de första intervjuerna. 

Intervjuerna renskrevs/transkriberades efter att de genomförts för att underlätta arbetet vid den 

empiriska- och den teoretiska analysen. 

När alla intervjuer var genomförda valde vi att fortsätta processen med att skriva vissa delar i 

teorikapitlet. Teorierna vi valt att ta upp är direkt relevanta för förståelsen av och fördjupningen i 

vårt forskningsämne men vissa teorier har vi också valt att ta upp just för att de underlättar 

förståelsen för andra teorier vi diskuterar kring. Då vi valde att inte ge vår empiri ett eget kapitel 

utan skriva ihop det med den teoretiska analysen ansåg vi att det var bäst att skriva stora delar av 

vår teori först. När detta kapitel i stort sett var klart skrev vi samman vår empiri. Detta skickade 

vi sedan ut till våra respondenter för att få deras godkännande och minska risken av att vi gjort 

feltolkningar. Att få respondenternas godkännande anser vi också bidrar till att öka uppsatsens 

trovärdighet. 

Därefter kompletterade vi vår empiri med den teoretiska analysen. I vår analys har vi försökt att 

visa på likheter och skillnader mellan empiri och analys men också respondenterna emellan. 

Genom att göra detta gav vi kapitlet en djupare och mer dynamisk karaktär än tidigare kapitel. 

Här identifieras de tendenser och fenomen vilka vi uppfattat under arbetets gång kopplade till vår 

forskningsfråga och vår röst görs även hörd. I slutsatsen tydliggör och poängterar vi sedan de 

viktigaste tendenserna vi sett under arbetsprocessen och i analysen av kopplingen mellan 
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varumärken och subkulturer. Vi besvarar här vårt syfte och forskningsfråga utifrån de tolkningar 

som gjorts och de referensramar vi har.  

Enligt Patel och Davidson (2011) finns det tre olika arbetssätt att tillämpa: deduktion, induktion 

och abduktion. När vi började processen hade vi en deduktiv forskningsansats, vilken förklaras 

utav Patel och Davidson (2011) som att följa bevisandets väg - forskaren utgår ifrån allmänna 

principer och befintliga teorier. Då vi redan hade en viss förkunskap kring både varumärken och 

snowboardkulturen var vår start deduktiv. Vi ville dock ha ett så öppet förhållningssätt som 

möjligt varför vi valde att först samla in vår empiri och låta denna styra riktningen för uppsatsens 

teorier. På så sätt liknar arbetssättet av denna del av processen den induktiva metoden. Att vara 

induktiv förklarar Merriam (2009) som att forskarna arbetar mot en teori istället för att för att 

utgå ifrån den Patel och Davidson (2011) tillägger att forskare med en induktiv ansats följer 

upptäckandets väg. Vi strävade i vårt arbetssätt att vara så induktiva som möjligt då vi ansåg att 

detta arbetssätt passar vårt ämne och syfte bättre än den deduktiva. I praktiken funkade det dock 

inte att hålla arbetssättet helt induktivt eftersom vi under processens gång pendlade mellan 

insamling av empiri och teori. Detta arbetssätt kallas enligt Olsson och Sörensen (2011) för ett 

abduktivt arbetssätt. De förklarar arbetssättet som att forskarna pendlar mellan de båda 

perspektiven för att skapa förståelse kring ett fenomen. Att vara abduktiva i vårt arbetssätt har 

låtit oss att undersöka det vi ämnade undersöka på ett intressant och givande sätt.  

Vi vill också påpeka att vi är medvetna om att vi, innan uppsatsens start, hade en utgångspunkt 

med både fördomar och förförståelse kring vårt valda ämne. Vi hade från början en uppfattning 

om snowboardkulturen och vilken betydelse och roll varumärkena spelar här. Holme och 

Solvang (1997) påpekar att det är omöjligt att helt frigöra sig från dessa subjektiva referensramar 

i forskningen. Vi anser dock att även om vi haft en del förkunskaper och uppfattningar om vårt 

ämne har vi inte låtit dessa varken styra oss eller “ta över” uppsatsen. Genomgående under 

uppsatsens gång har vi haft ett öppet förhållningssätt och varit mottagliga för ny information och 

synsätt på både kultur och varumärken samt dess samspel. 
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3.4 Validitet och trovärdighet 

Ett ofta väldigt viktigt kriterium för en forskning är validitet (Bryman, 2011). Svensson och 

Starrin (1996) anser att termen avser att ange hur pass väl forskaren mäter det som avser att 

mätas. Holme och Solvang (1997) påpekar att validitet är beroende av vad som mäts och om 

detta är tydliggjort i frågeställningen. Patel och Davidson (2011) förklarar att god validitet 

eftersträvas under hela forskningsprocessen. Detta håller Svensson och Starrin (1996) med om 

och säger att validitet i kvalitativa forskningar rör undersökningsupplägget, 

datainsamlingsmetodiken, analysen av data och resultatet. Vi har, precis som författarna påpekar, 

arbetat med uppsatsens validitet från början till slut. För att stärka vår validitet har vi arbetat med 

flertalet vetenskapliga källor om både varumärken, subkulturer och hur dessa samspelar. Vi har, 

så långt det går, ämnat att hitta källor vilka stärker varandra för att höja undersökningens 

trovärdighet. Vi har också försökt styrka uppsatsens kvalitet genom att intervjua personer vilka 

är kopplade till snowboardkulturen på olika sätt för att se till att olika medlemmar och synsätt 

inom kulturen blir presenterade. 

Att informationen är reliabel är enligt Holme och Solvang (1997) också viktigt, men de anser att 

detta är särskilt viktigt i kvantitativa metoder – varför det inte är lika intressant för oss. Vi 

kommer dock ändå göra en snabb genomgång av vad reliabilitet är. Holme och Solvang (1997) 

förklarar att en reliabel uppsats är pålitlig – att forskarna har mätt det som skulle mätas och att 

informationen som samlats in är pålitlig. De menar därför att reliabilitet är en naturlig 

målsättning för varje undersökning. Som författarna tidigare nämnt är detta dock mer ett verktyg 

för kvantitativa metoder då hög reliabilitet betyder att olika oberoende mätningar av ett och 

samma fenomen ger samma eller ungefär samma resultat. Även om reliabilitet är vanligast att 

arbeta med i kvantitativa metoder har vi ändå arbetat med att upprätthålla uppsatsens reliabilitet 

och pålitlighet genom att motivera och förklara våra metodval samt tillvägagångssätt. Vår 

empiriska informationsinsamling har vi bearbetat tillsammans under arbetets gång för att till så 

stor utsträckning som möjligt undvika eventuella missförstånd om respondenternas svar. 

Dessutom gav vi respondenterna en chans till att godkänna, ändra eller lägga till information i 

vår empiri innan denna fastställdes – då även detta minskar risken för att missförstånd ska ha 

uppstått. Holme och Solvang (1997) påpekar att endast genom kontinuerlig kritisk prövning och 
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noggrannhet vid bearbetning av material kan forskningen uppnå en grad av validitet och 

reliabilitet. 

3.5 Metodkritik 

Denscombe (2009) påpekar att forskarens identitet, värderingar och övertygelser aldrig helt kan 

elimineras från analysprocessen men att detta går att hantera på rätt sätt.  Han menar att 

forskaren bland annat kan redogöra för sina tidigare erfarenheter och sociala bakgrund och hur 

detta kan ha format forskningsprogrammet. Vi anser att vi har hanterat våra tidigare erfarenheter 

på ett öppet och ärligt sätt genom uppsatsen. Att vi båda är insatta och intresserade av 

snowboardkulturen är inget vi försökt att dölja utan något vi har sett fördelar med då vi på så sätt 

kunde kulturens normer från början och visste vilka personer vi kunde kontakta som skulle 

utgöra bra referenser för vår uppsats. Väl under arbetets gång menar vi att vi kunnat distansera 

oss från våra erfarenheter tillräckligt för att kunna skapa en bild av fenomenet utifrån vår 

insamlade data. 

Vi har under processens gång försökt att uppehålla ett kritiskt förhållningssätt till vår insamling 

av data, både den primära och sekundära. Patel och Davidson (2011) framhåller vikten av att inte 

bara välja ut det material som stödjer våra egna idéer. De tydliggör att om forskaren endast väljer 

vissa fakta kan det uppkomma en skevhet i materialet vilket i sin tur skapar en falsk bild av en 

händelse eller ett skeende. Vi har därför sökt att presentera fakta vilka både stödjer och motsäger 

våra resultat. I det teoretiska avsnittet har också berört områden vilka inte direkt har en koppling 

till vårt undersökningsområde, detta då diskussionen av dessa teorier ändå skapar en större 

förståelse för ämnet och uppsatsens helhet. I vårt val av sekundärkällor har vi också ämnat att, så 

långt det är möjligt, använda oss av ursprungskällor för att minska risken för misstolkningar. 

Detta har vi också styrkt genom att använda oss utav, vad vi anser vara, betrodda källor. 

Att vi endas hade möjlighet till att spela in två intervjuer kan ses som en faktor vilken påverkat 

vår uppsats och dess pålitlighet. Men som vi beskrivit i avsnitt 3.5 har vi kunnat styrka vår 

empiri genom att vi tillsammans bearbetat data samt givit respondenterna en chans att kunna 

godkänna den empiri vi skapat utifrån deras intervju. Att vi genomfört en via e-mail och att en 
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intervju genomfördes över Skype ser vi också skulle kunna uppfattas som begränsningar i vår 

informationsinsamling. I avsnitt 3.3.1 påvisar vi dock att intervjun över Skype inte skiljer på 

något större sätt från intervjuerna ansikte mot ansikte varför denna intervju är närmst likvärdig. I 

samma avsnitt påvisar vi också både fördelar och nackdelar med en intervju via e-mail, vi är 

alltså medvetna om eventuella begränsningar i denna intervju men anser att de fördelar som tas 

upp väger över och gör intervjun både användbar och relevant. 
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4 Teoretiska referensramar 

 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska referensramar som vi funnit relevanta och intressanta 

för uppsatsens syfte. Kapitlet har delats upp efter tre huvudområden. Först presenteras 

huvudområdet Varumärken under vilken vi för en diskussion kring varumärkens identitet, image, 

autenticitet samt varumärken och personlig identitet. Detta följs utav nästa huvudområde 

Marknadsföring där vi tar upp positionering, sponsring, personifiering och c2c. Sist finns 

huvudområdet Subkultur där diskussion kommer föras kring konsumtionsorienterade 

subkulturer, olika sätt att vara medlem i en subkultur samt subkulturen och den egna identiteten. 

De teorier vi tar upp anser vi vara väsentliga för förståelsen för varumärken och subkulturer.

 

4.1 Varumärken 

 

För att kunna ge en tydlig bild av vad som präglar varumärken som har en betydelse för en 

subkultur samt kulturmedlemmarnas personliga identitetskapande tar vi här upp relevanta 

teorier kring varumärken - vad de är, hur företag kan arbeta med dem samt vad de har för 

betydelse för konsumenter. 

 

4.1.1 Vad är ett varumärke? 

“Ett varumärke förmedlar ett budskap för en produkt eller en viss tjänst och har framförallt 

påverkan på en slutkonsuments beteende i en köpsituation”  

- Treffner & Gajland (2001, ss. 25-26) 
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Kapferer (2008) förklarar att det finns otaligt många definitioner av vad ett varumärke är; själv 

förklarar han att ett varumärke är mer än bara ett namn och en symbol - ett varumärke 

representerar kundens förväntningar och känslor kopplade till en produkt och dess prestationer. 

En annan definition har gjorts av De Chernatony et al. (2011) som förklarar ett varumärke som 

ett kluster av funktionella och emotionella värden vilka möjliggör det för företaget att skapa ett 

löfte om en unik och positiv upplevelse. 

Ett starkt varumärke är ofta ett företags värdefullaste tillgång anser Melin (2002). Kapferer 

(2008) förklarar att värdet i att ha ett starkt varumärke ligger i att varumärket då har kraft att 

fånga konsumenter och bygga upp lojalitet. Holmberg (2002b) tydliggör att ett starkt varumärke 

inte behöver innebära att det är “på modet”. Hon förklarar att det mer är ett mått på igenkänning 

– hur många som känner igen varumärket och kan beskriva dess innehåll. Även De Chernatony 

et al. (2011) diskuterar vikten av att ha ett starkt varumärke och menar på att detta är av stor 

betydelse då det är varumärket som kunden skapar en relation till. De menar att det inte är 

produkterna som genererar vinst utan relationen till kunderna - och då varumärket hjälper till att 

bygga upp dessa relationer är ett starkt varumärke en viktig tillgång för företaget. Författarna 

påpekar också att för att ett varumärke skall få kallas framgångsrikt eller starkt måste det ha 

förtjänat denna titel. De förklarar att företaget måste satsa helhjärtat på varumärket så att 

produkten möter kundens fysiska behov, men också bygga upp en image vilken passar kundens 

emotionella behov. Bengtsson och Östberg (2011) håller med om detta och anser att varumärket 

inte enbart bör betraktas som ett tecken vilket lagts på en produkt för att definiera den; märket 

bör istället betraktas mer som en meningsproducerande symbol vars funktion är att kommunicera 

mening och värden. 

Treffner och Gajland (2001) förklarar att även om ett starkt varumärke är bra för företaget kan 

varumärken också bli för starkt. De menar att när ett varumärke blir för starkt och används i för 

stor volym kan detta utgöra ett hot, speciellt för de varumärken vars budskap innebär en viss 

exklusivitet. När en viss social grupp börjar använda ett varumärke, vilket från början inte var 

avsedd för dem, är det troligt att detta verkar avhållande på den primära målgruppen då 

produkten mister sin exklusivitet när den blir för vanlig. Bengtsson och Östberg (2011) menar 

därför att det spelar roll huruvida ägaren till märket är överens med konsumenterna om vilken 
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mening märket har. De menar att grupper av konsumenter kan ”kidnappa” ett märke och därmed 

ta över den meningsproduktion som sker kring det. 

4.1.2 Varumärkens identitet och image 

Identitet 

Nyckeln till att bygga upp ett starkt varumärke är, enligt Aaker (2010), förståelsen och 

hanteringen av varumärkets identitet. Kapferer (2008) beskriver ett varumärkes identitet som 

bestående av varumärkets huvudsakliga ståndpunkter (eng. key beliefs) och dess 

kärnvärderingar. Ett varumärkes identitet är en unik sammansättning av associationer vilka 

representerar vad varumärket står för och ger kunden ett löfte från företaget (Aaker, 2010). 

Vidare framhåller författaren att varumärkets identitet bör hjälpa till med att utveckla relationen 

mellan kund och varumärke genom att erbjuda kunden ett värde i form av antingen funktionella, 

emotionella eller identitetssignalerande (eng. self-expressive) fördelar. Mollerup (2002) förklarar 

att varumärket är till för att säga vad något är och på så sätt skilja det från allt annat. Aaker 

(2010) håller med om detta och menar att välja identitet är en strategi för att skapa en varaktig 

fördel. Han tillägger därför att skapandet av ett varumärke handlar om mer än att endast ta reda 

på vad kunden efterfrågar, det handlar också om att kunna reflektera varumärkets själ och vision 

- vad det hoppas att uppnå. 

Melin (2002) förklarar att en central faktor i identitetsutvecklingen är märkesproduktens 

ursprung. Han menar att till exempel ett geografiskt, historiskt, kulturellt, socialt eller ideologiskt 

ursprung kan ha stor betydelse för varumärkets anseende. Aaker (2004) anser också att 

varumärkets ursprung är en faktor vilken kan hjälpa varumärket genom att identifiera vad som är 

speciellt och bra med det. Han menar på att ett varumärke vilket har ett tydligt ursprung kan 

använda detta för att definiera varumärket och stärka dess autenticitet samt ge det ett starkare 

värde.  

Enligt Aaker (2010) består ett varumärke av en coreidentitet och en utökad identitet. 

Coreidentiteten förklarar han respresenterar kärnan i varumärket – det är de associationer som är 

minst troliga att förändras under en eventuell utveckling. Därför är coreidentiteten central och 
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betydelsefull både för varumärkets mening och för dess framgång menar författaren. Vidare 

nämns att coreidentiteten bör inkludera element som gör varumärket både unikt och värdefullt, 

den bör också lägga en grund för varumärkets trovärdighet (eng. credibility). Den utökade 

identitet som enligt Aaker (2010) utgör den andra delen av identiteten, innefattar de element som 

gör varumärket strukturerat och ger identiteten en helhet. Han menar att den utökade identiteten 

fyller ut coreidentiteten och hjälper till att tydligare visa vad varumärket står för. Enligt 

författaren behöver varumärket båda dessa två delar för att identiteten ska bli fullständig. 

Image 

Inte nog med att ett företag behöver lägga ner tid på sitt varumärkes identitet, företagen lägger 

också ner mycket tid på att undersöka företagets image (Kapferer, 2008). Medan identitet är 

företagets sida av vad varumärket utstrålar är image hur kunden uppfattar varumärket förklarar 

författaren. Han framhåller att företagen därför behöver undersöka hur en viss grupp uppfattar ett 

varumärke - vilken image varumärket har. Bengtsson och Östberg (2011) förklarar att den bild 

av varumärkets identitet som överförs till konsumenten är varumärkets image. De anser dock inte 

att man kan se varumärkets image som en spegelbild av identiteten eftersom bilden som överförs 

till konsumenten beror på hur effektivt identiteten kommuniceras samt om andra faktorer 

eventuellt stör kommunikationsprocessen. Uggla (2003) förklarar att image är den bild av 

varumärket vilken uppstår i kundens medvetande. Bengtsson och Östberg (2011) menar därför 

att det är viktigt att förstå att företaget eller varumärket inte kan “ha en image” då en image 

endast uppstår i kundernas medvetande och imagen varierar därför från kund till kund. 

Kunden skapar, enligt De Chernatony et al. (2011), en vision om vad och vem varumärket står 

för vilket sedan blir varumärkets image ur denna kunds perspektiv. Det är när denna image 

matchar kundens behov, värderingar och livsstil som kunden väljer varumärket menar 

författarna. Kunden kollar på vad de olika varumärkena utstrålar för image och väljer sedan det 

märke vilket säger det kunden vill säga om sig själv och kommunicera till sin umgängesgrupp, 

tillägger författarna. Som tidigare nämnts så är det kunden som skapar varumärkets image. 

Företaget behöver därför veta hur de ska förmedla varumärkets identitet till kunden för att den 

image kunden får av märket skall vara så lik identiteten som möjligt, förklarar Kapferer (2008). 
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Han framhåller att företagen ofta arbetar effektivt med detta genom varumärkesnamnet, 

symboler, produkter, reklam, sponsring etcetera. Dock menar författaren att det finns ytterligare 

en faktor vilken påverkar varumärkets image och det är yttre faktorer - alltså sådant som inte 

företaget själv kan vara med och påverka. Dessa faktorer förklaras som konkurrenter och noise - 

övriga röster som inte är kopplade till varumärket.  

4.1.3 Autenticitet 

Parment och Söderlund (2010) framhåller att konsumenters krav på bland annat uppriktighet och 

autenticitet har ökat över tiden. Leight et al. (2006) förklarar att autenticitet är kundens 

uppfattning som bildas genom dennas personliga upplevelser.  De tillägger att för att autenticitet 

skall uppnås behöver verklighet och förväntningar överensstämma. Kotler et al. (2009) 

framhåller att det är väldigt viktigt för företaget att faktiskt hålla vad de lovar kunden. De menar 

att den identitet och positionering som appliceras på varumärket behöver vara väl genomtänkt så 

att företaget vet att de kan leverera det kunden förväntar sig. Även Alexander (2008) anser att 

autenticitet har blivit en väsentlig del i arbetet med framförallt ett varumärkes identitet. Gilmore 

och Pine (2007) förklarar att kunden gör sitt val av köp grundat på hur denna uppfattar 

erbjudandets autenticitet. Författarna menar därför att företagen behöver förstå vad kunden 

förväntar sig för att företaget ska kunna upplevas som autentiskt och på så sätt kunna växa till 

storlek och lönsamhet. Vidare nämns också att företaget behöver ta reda på vad kunden anser 

som äkta och falskt för att sedan se över vilka element i företaget som inger dessa antaganden. 

Treffner och Gajland (2001) påpekar också vikten utav att produktens egenskaper måste kunna 

leva upp till de förmedlade förväntningarna; de menar att detta är väsentligt för att kunna skapa 

ett starkt varumärke och för att ge varumärket ett värde. 

Konsekventhet är ett centralt ord för varumärkets autenticitet enligt De Chernatony et al. (2011). 

Författarna menar att företaget behöver vara konsekvent i sin marknadsföring för att inte göra 

kunderna förvirrade om vad varumärket brukade stå för i förhållande till vad varumärket står för 

nu. Även Gilmore och Pine (2007) diskuterar vilka faktorer som är viktiga för att varumärket 

skall utstråla autenticitet och de menar på att trovärdighet, ärlighet och att vara konsekvent är 

nyckelorden. Beverland (2006) förklarar att det finns sex stycken attribut som har en inverkan på 



Varumärken och dess relation till Snowboardkulturen 2012 

 

 

K
ap

it
el

: 
T

eo
re

ti
sk

a 
re

fe
re

n
sr

am
ar

 

30 

 

ett varumärkes autenticitet; kulturarv, konsekvent styling, engagemang för kvalitet, relation till 

en plats, produktionsmetod och att minska betydelsen av det kommersiella. Genom användning 

av dessa, med vissa attribut starkare än andra, skapar varje varumärke sin egen aura av 

autenticitet enligt Alexander (2008). Beverland (2005) tillägger att det är extra viktigt för 

varumärken kopplade till brädsportkulturen att inte vara kommersialiserade. Dessa varumärken 

uppfattas inte som rena varumärken utan istället som lojala vänner och en del av kulturen. Han 

utvecklar detta resonemang och tillägger att det därför är viktigt för dessa varumärken att inte bli 

sell out eller gå utanför kulturens normer då detta skulle resultera i att varumärket tappar 

autenticitet. 

4.1.4 Varumärken och personlig identitet 

De Chernatony et al. (2011) framhåller att konsumenten har en tendens till att välja varumärke 

lika omsorgsfullt som denna väljer vänner. Melin (2002) utvecklar detta med att säga att 

konsumenterna i sitt val då väljer en märkesprodukt vilken de vill umgås eller synas tillsammans 

med. Författaren menar att detta innebär att konsumenterna väljer märkesprodukter som de 

känner igen sig i och på så sätt bekräftas eller förstärks den egna självbilden. Även Hultén et al. 

(2008) skriver att shopping och konsumtion av varor och tjänster bidrar till att människor kan 

skapa nya identiteter och självbilder. De menar att konsumtion får ett mer symboliskt innehåll 

och blir därför en produktion av image och självbilder. Författarna påpekar också att varumärken 

bidrar till att urskilja individer i ett kollektiv då varumärken erbjuder många människor en 

möjlighet till att skapa en identitet som förmedlas till andra genom varumärkena. Treffner och 

Gajland (2001) förtydligar att vi väljer produkter efter varumärke, för att kunna särskilja 

produkterna från varandra, och på så sätt kunna välja den produkt vilken gör att vi blir betraktade 

på ett visst önskat sätt. Chernev et al. (2011) påpekar att behovet att identifiera sig via 

varumärken kan påverkas av kundens övriga möjligheter till att uttrycka sin identitet, så som 

genom andra märken, sociala interaktioner eller aktiviteter. Författarna hävdar att kunder med 

stora identitetssignalerande medel vid sidan av varumärken lägger mindre vikt vid märkena i 

denna bemärkelse. 
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Enligt Holmberg (2002a) är det möjligt att betrakta större delar av en människas liv som attribut. 

Hon menar att allt ifrån arbete, boende och fritid till vänner, intresse och klädsel är attribut som 

signalerar en livsstil, en identitet och en tillhörighet. Dessa attribut förpackas och synliggörs på 

ett sådant sätt att det uppfattas så av andra med likartad livsstil eller samma sociala 

grupptillhörighet. Vidare förklarar författaren att människan idag ”varumärker” sig själv och 

skapar därmed en relation mellan den enskilda individen och saker. Att varumärka sig själv 

menar Holmberg (2002b) är synonymt med att finnas till. För att hitta rätt bland ett överflöd av 

varor och tjänster ställer människan sig därför frågan “Är det där jag?” för att kunna välja ut och 

välja bort produkter (Holmberg, 2002a). Hon drar därför slutsatsen att varumärken har blivit ett 

effektivt sätt både för att konstruera en tilltalande bild av sig själv men också för att skapa 

relationer till andra. Melin (2002) håller med om detta och förklarar att ett varumärkes image kan 

vara mycket central för en människa, då den både påverkar den egna självbilden och den bild av 

sig själv som konsumenten vill förmedla till andra. Han fortsätter diskussionen med att 

varumärket på så sätt blir ett medel både för självförverkligande men också för att bli socialt 

accepterad. Författaren betonar dock att betydelsen av varumärket kan spela olika stor roll 

beroende på vad det är för produkt kunden köper. 

Enligt Bengtsson och Östberg (2011) bidrar varumärket till att konsumenten kan skapa den bild 

av sig själv som han/hon önskar att se. För kunden är det därför viktigt att omgivningen uppfattar 

vilken identitet denna vill uttrycka genom sina val av varumärken, tillägger författarna. Enligt 

Aaker (2010) grundas relationen mellan ett varumärke och kund i en samling av positiva känslor, 

så som beundran, vänskap, att ha kul och vara en del av samma grupp. Treffner och Gajland 

(2001) exemplifierar relationen till ett varumärke genom en individ som köper en Rolex-klocka. 

De menar att personen som gör detta inköp sannolikt gör det av andra primära skäl än att få en 

korrekt tidsangivelse. Beteendet förklarar författarna med att köpet utav en Rolex bidrar till att 

ägaren tillhör en viss gemenskap som uppfattas på ett visst sätt av omgivningen – något som de 

menar är vad flera innehavare av olika varumärken vill uppnå. Bengtsson och Östberg (2011) 

påtalar också att märkesvalet handlar mer om vilken mening som förknippas med varumärket. 

Bengtsson och Östberg (2011) förklarar att varumärken inte bara hjälper kunden att uppnå en 

identifikation med andra grupper av likasinnade konsumenter, utan är också en källa till 
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distinktion då speciella märken skapar en åtskillnad mellan bäraren och dem som inte 

konsumerar märket. Detta gör att varumärken kan bidra till att en person sticker ut från mängden.  

4.2 Marknadsföring 

 

För att kunna analysera framgångsfaktorer för hur ett varumärke ska kunna skapa lönsamma 

relationer till en subkultur, känner vi att det är nödvändigt att presentera ett antal 

marknadsföringsteorier som kan hjälpa till i det arbetet. Positionering hjälper varumärket att 

placera sig på marknaden, sponsring gör att det kommer i nära kontakt med kunderna, 

personifiering visar för kunderna vem varumärket vill bli sedd som och customer2customer-

teorier tar upp hur kunderna sedan kommunicerar bilden av märket till varandra. Tillsammans 

menar vi att detta visar på hur ett varumärke kan arbeta för att bli betydande för en subkultur. 

 

4.2.1 Positionering 

Positionering är, enligt Kotler et al. (2009), en viktig och central del i marknadsföringen av ett 

varumärke. Författarna förklarar att positionering är när företaget väljer viken position 

varumärket skall ha på marknaden. Kapferer (2008) beskriver positionering av ett varumärke 

som att framhålla varumärkets utmärkande egenskaper för att differentiera det från sina 

konkurrenters och på så sätt bli tilltalande för kunden. Positionering handlar, enligt Aaker 

(2010), om varumärkets identitet och dess värdelöfte, hur detta kommuniceras till en viss 

målgrupp samt demonstrerar vilka fördelar varumärket innehar jämfört med konkurrenterna. 

Kapferer (2008) framhåller att varumärket skall, genom sin positionering, konkurrera mot andra 

varumärken för kundens uppmärksamhet då kunden gör sitt val genom att jämföra olika 

varumärken. Enligt Aaker (2010) behöver varumärket därför hitta en stark och gärna hållbar 

differentiering på marknaden för att kunna sticka ut bland mängden men också för att kunna 

behålla sin position. Ridderstråle (2002) framhåller att det inte längre går att skapa hållbara 
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konkurrensfördelar baserat på traditionella faktorer så som lokalisering, teknologisk utveckling 

och organisering. Han menar att de inte ger något extra värde utan tillhör det nödvändiga. Aaker 

(2010) poängterar att det finns vissa likheter mellan positionering och varumärkets identitet; den 

största likheten är att de båda är en strävan efter hur företaget vill att varumärket skall uppfattas 

av kunden. Enligt Melin (2002) syftar positionering till att mata in en unik position i 

konsumentens medvetande. Därför behöver den valda positionen vara kommunicerbar för att den 

ska bli framgångsrik tillägger han.  

Att repositioneras, förklarar Uggla (2006), som att tas från en etablerad position och riktas mot 

något nytt och någonting annat. Han tillägger att repositionering handlar om att förändra något 

som redan finns etablerat både på marknaden och i människors medvetande - något ska förflyttas 

från en utgångsposition till en annan position på marknaden. Vidare betonar han att valet av 

repositionering kan ha olika grunder; exempelvis kan företaget vilja nå ut till en större målgrupp 

eller vilja inta flera olika positioner på marknaden. Att repositionera varumärken kan enligt 

författaren vara nödvändigt om varumärket hamnat i en positioneringsfälla - en misslyckad 

positionering där avsett budskap inte lyckas kommuniceras till konsumenterna. Han framhåller 

dock också att det finns risker med repositionering. En av riskerna, framhåller han, är att 

företaget inte kan hålla vad de lovar i och med sin nya positionering; en annan är att varumärket 

inte har kundens tillåtelse att repositionera - båda dessa risker kan resultera i att varumärket 

tappar trovärdighet och att hela repositioneringsstrategin faller. 

Enligt Uggla (2003) är pris en typ av konkurrensmedel för företagen som används ofta. Priset 

blir på så sätt en signal och ett uttryck för företagets positionering menar han. Som exempel på 

detta nämner författaren Hennes & Mauritz (H&M) som differentierar sig genom att arbeta med 

ett prisvärde där målsättningen är att göra trendiga och kvalitativa kläder till bra priser. 

Författaren påpekar dock också att prisstrategi endast är en del av differentieringen. Kapferer 

(2008) anser också att pris är en vanlig aspekt i ett företags marknadsföring. Detta då innovation 

och marknadsföring endast ökar varumärkets värde till en viss gräns - kunden är inte så pass lojal 

till ett märke att denna är redo att betala vad som helst för produkten. Han menar också att en 

kund kan vara intresserad av ett visst märke men samtidigt illojal till det då priset för en vara är 

högre än vad kunden är villig att betala. Kotler et al. (2009) förklarar att det i slutändan är 
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kunden som bestämmer om priset är rätt eller inte då det är kunden som byter något av värde 

(pengar) mot något annat av värde (produkten). Vidare poängterar författaren att om inte kunden 

anser att detta byte är rättvist kommer inte heller kunden betala för produkten. Det finns, enligt 

Uggla (2003) ett tydligt samband mellan pris och kvalitet. Han menar att priset spelar en roll som 

kvalitetssignal till kunderna. De Chernatony (2011) håller med om detta och framhåller att priset 

kan ses som en reflektion utav vilket värde du får. 

4.2.2 Sponsring 

Vad är sponsring? Det finns ett flertal olika definitioner som presenterats av 

branschorganisationer och teoretiker som alla i slutändan landar på ungefär samma beskrivning - 

nämligen en win-win-situation.  Av Fill (2006) tolkas begreppet som en överenskommelse där en 

part, mot finansiering, tjänster eller resurser, ges tillåtelse att utnyttja en annan parts relation och 

associationer med en målgrupp. Författaren framhåller även att målet från sponsorns sida 

generellt är att öka medvetenheten om varumärket, förbättra imagen och öka lojaliteten hos 

kunderna. I anslutning till detta presenterar författaren även en uppsättning med tre 

huvudkategorier som sponsring kan tillhöra; Programsponsring, det vill säga framförallt inom 

TV; Konstsponsring, eller sponsring av kultur; samt Sportsponsring. Utöver detta nämner han 

även att det finns de sponsringsöverenskommelser som inte platsar under någon av dessa 

kategorier.  

Enligt Skinner och Rukavina (2003) förklarar The Exordium Group
2
 i Kalifornien begreppet som 

en ömsesidigt lönsam relation, ofta mellan en organisation och ett event, med syftet att stärka en 

produkt eller ett varumärke. Författarna presenterar även The International Events Group (IEG) i 

Chicagos definition med sponsorskap som pengar och/eller in-kind
3
 som betalas till aktörer inom 

exempelvis underhållning eller välgörenhet, mot att få tillgång till marknadsföringsmöjligheterna 

aktörerna innehar. Kapferer (2008) menar att sponsorskap kan vara ett sätt för ett varumärke att 

                                                 

2
 En betydande eventbranschorganisation i USA 

3
 In-kind Paymen/Sponsorship: hel eller delvis betalning i annat än pengar - så som uppehälle, mat eller varor. 

(Behrer & Larsson, 2001) 
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bli visuellt associerat med till exempel ett event eller en sportenhet (eng. sport entity). Henseler 

et al. (2011) hänvisar till IEG:s undersökning från 2010 där det presenteras att  68% av 

sponsorkapitalet internationellt går till sportevent. Sportsponsorskap är, enligt Shank (2005), en 

del i marknadsföringsmixen där en investering görs i en sportenhet så som en atlet, en liga eller 

ett event för att uppnå organisatoriska och marknadsföringsmässiga mål. Författaren förtydligar 

ytterligare att det ofta handlar om att ett företag betalar för att få associera sitt varumärke eller en 

produkt med ett sportevent.   

Farrelly och Quester (2005) föreslår att sponsorskap, och då i synnerhet i egenskap av 

sportsponsring, har potential att verka som en form av samarbete och co-marketing. Från 

sponsorns sida är det dock viktigt att syftet med sponsorskapet går i linje med varumärkets 

övergripande marknadsföring och organisatoriska målsättningar, för att sponsringen ska ha 

önskad effekt (Fill, 2006; Shank, 2005 m.f.). Att sponsra en sportenhet handlar ur 

varumärkessynpunkt främst om att bygga eller bibehålla en image (Shank, 2005). Vidare 

framhålls det att det då är grundläggande att sportenheten matchar den image som vill förmedlas 

av varumärket. (ibid.) Kapferer (2008) framhåller även att sponsring av event som relaterar till 

kundgruppen kan bidra till en närhet och starkare band mellan denne och varumärket; något som 

endast kan uppnås genom direktkontakt. Författaren påpekar även att för att de starka banden 

mellan varumärke och kunder ska upprätthållas behöver direktkontakten vara kontinuerlig. I 

samband med detta framhäver han även att det är grundläggande för varumärkets framgångs att 

bibehålla en närhet till corekunderna, de engagerade och de som redan handlar mycket hos 

varumärket.  

Event 

Som det framgår i förklaringen av sponsringsbegreppet, är event ett flitigt sponsrat fenomen. (se 

bl.a. Skinner & Rukavina, 2003; Henseler, 2011). Event kommer i många former och har olika 

funktioner för både människor och organisationer. Getz (2007:18) gör en tolkning av begreppet 

event med tre delar: en händelse på en given tid och plats; en speciell uppsättning 

omständigheter; och en anmärkningsvärd händelse. Författaren påpekar även att event har en 

början och ett slut, samt är planerade i förväg. Han lägger fram begreppet planned events för att 
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betona just dessa egenskaper, samt tillägger att denna typ av event är skapade med ett särskilt 

resultat i åtanke, med avseende på ekonomi, kultur, samhälle och miljö. 

Allen et al. (2011) presenterar Special Events
4
 som en term för den typ av event som är medvetet 

planerade - skapade för att betona ett speciellt tillfälle eller för att uppnå uträknade sociala, 

kulturella eller organisatoriska mål. Författarna framhäver även att denna typ av event är ett 

växande fenomen som gör att det är svårt att idag göra en definition som innesluter allt vad 

special events kan tänkas vara. Behrer och Larsson (2001, s. 253) tolkar termen som 

evenemanget i anslutning till Event Marketing, eller som: “en speciell händelse som företaget 

skapar eller sponsrar för att få uppmärksamhet och publicitet”. Getz (2007) å andra sidan 

motsätter sig delvis dessa begreppsförklaringar och påpekar att begreppet på många sätt har 

kommit att bli en synonym med det kanske mer försiktiga begreppet planned events. Författaren 

menar vidare att ordet “special” är en subjektiv uppfattning hos såväl arrangör som besökare och 

håller således med Allen et al. (2011) om att begreppets betydelse är besvärligt att fastställa. 

Getz (2007) ger det likväl ett försök genom att dela upp det i två perspektiv - arrangörens och 

besökarens. Författaren lägger vikt vid att för arrangören av ett special event ska evenemanget 

vara en engångs- eller sällan förekommande företeelse som sker utanför det sponsrande eller 

arrangerande företagets vanliga verksamhet. Ur besökarens perspektiv ska eventet vara en 

möjlighet att uppleva något annorlunda, utöver hans eller hennes normala vardag.  

Matthews (2008, s. 2) använder även han special event för att hänvisa till den typ av event som 

samlar en grupp människor under en given tidsperiod för att fira, ära, sälja, undervisa eller 

observera mänskligt beteende. Detta liknar författaren med Goldblatts (2002, s. 6) förklaring av 

begreppet som ett unikt tillfälle i tiden som firas med en ceremoni eller ritual för att tillfredsställa 

givna behov. Vidare formulerar Matthews (2008) fem olika kategorier för special events; 

religiösa, politiska, sociala, i undervisningssyfte och kommersiella.  

                                                 

4
 Engelsk term som översätter till specialevent på svenska. På grund av att termen används genomgående på 

engelska i litteraturen gör även vi det här. 
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Även Allen et al. (2011) presenterar tre enkla teman som de anser att special events generellt kan 

delas upp enligt, med avseende på dess innehåll: Företagsevent, Festivaler och Sportevent. 

Enligt denna uppdelning är det främst sportevent som är relevanta för vår uppsats då det är denna 

kategori som snowboardevenemang faller under. Sportevent kan i sin tur klassificeras på flera 

olika sätt, varav Getz (2007) lägger vikt vid uppdelningar mellan professionellt eller amatör; 

utomhus eller inomhus; regelbundet eller engångsföreteelse; lokalt, regionalt, nationellt eller 

internationellt; för deltagare, åskådare eller båda; en eller flera sporter.  

En tydlig form av kommersiella event är de som är skapade i marknadsföringssyfte. Behrer och 

Larsson (2001) hävdar att marknadsföring via evenemang, det vill säga Event Marketing är ett 

fenomen som har vuxit i Sverige sen 80-talet utan några tecken på att försvinna. Författarna 

presenterar även två typer av event som kan användas i samband med event marketing, varav den 

ena är relationsskapande och den andra trafikskapande. Med relationsskapande event marketing 

syftar författarna till den typ av event som är skapade för att stärka företagets eller varumärkets 

image samt relationer till kunderna. De menar att vid denna typ är själva eventet alltid 

huvudattraktionen och det bjuder ofta in deltagarna till interaktion. Trafikskapande evenemang 

däremot strävar efter att locka kunder till exempelvis en galleria eller liknande och syftar ofta 

inte till att marknadsföra en specifik produkt eller varumärke, utan eventet och gallerian som 

helhet. Dock är syftet med ett event sällan ett eller det andra. Getz (2007) påpekar att ändamålet 

med ett event ofta har flera nivåer och kan vara flera olika saker samtidigt. Han menar att de 

flesta evenemang idag är ordnade för att uppfylla flera mål samtidigt, till exempel ekonomiska, 

kulturella och sociala. Relationsskapande event, som omnämndes av Behrer och Larsson (2001) 

kan fungera imagehöjande för såväl arrangören som för eventets sponsorer och “vänner”. 

Sponsring kan bland annat bidra till att åskådarna skapar en association mellan sponsorn och det 

sponsrade eventet (Fill, 2006). Om då eventet har lyckats skapa menings för sina besökare, vilket 

Getz (2006) framhäver är av största vikt, så finns det en chans att detta även kopplas ihop med 

den sponsrande aktören.  
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4.2.3 Personifiering 

Ett varumärke har en personlighet förklarar Kapferer (2008). Han menar att varumärken med 

hjälp av sin kommunikation bygger upp en karaktär som visar vilken typ av person varumärket 

hade varit om det var en människa. Aaker (2010) definierar  ett varumärkes personlighet som de 

mänskliga karaktärsdrag varumärket har - alltså både demografiska drag, exempelvis ålder och 

kön, livsstil så som aktiviteter och intresse och personlighetsdrag, till exempel omtänksam och 

pålitlig. Uggla (2003) menar på att varumärkets personlighet är grunden för relationen mellan 

varumärke och kund. Har varumärket en tydlig personlighet kommer kunderna att interagera 

med märket och bygga upp en relation till det menar författarna. Aaker (2010) håller med om 

detta då han också skriver att människor ofta interagerar med varumärken som om de vore 

människor, något han påstår är speciellt vanligt inom kläd- och bilbranschen. Vidare förklarar De 

Chernatony et al. (2011) att varumärkets personlighet är en användbar metafor för att tydliggöra 

varumärkets värderingar men också för att visa upp dess emotionella och  personliga uttryck då 

det är dessa egenskaper människor skapar en relation till. Melin (2002) framhåller att en attraktiv 

och karismatisk personlighet kan bidra till att en djup och långvarig relation mellan konsument 

och märkesprodukt kan utvecklas 

Aaker (2010) framhåller att användarnas image spelar roll för varumärkets personifiering. Detta 

då användarna är personer vilka använder märket och därför är med och skapar dess 

personlighet, därför är det enkelt och smidigt att använda kunderna i personifieringen om de 

porträtterar rätt image. Aaker (1997) menar på att personligheten hos dem som kopplas ihop med 

varumärket överförs automatiskt till varumärkets personlighet. Sponsorskap, vilket diskuterats 

ovan, är även det en bra metod för att personifiera märket, förklarar författaren. Hon menar att 

genom sponsring av till exempel event eller personer stärker företaget sin personlighet då 

varumärket visas upp i rätt sammanhang och/eller av rätt personer. Ofta ställer sig företaget 

frågan vilken person varumärket skulle vara i verkligheten (De Chernatony et al., 2011). 

Kapferer (2008) förklarar att det därför inte är ovanligt att varumärken väljer att använda en 

person som talesman eller frontfigur. På detta sätt får också varumärken snabbt och enkelt en 

personlighet; densamma som personen vilken varumärket förknippas med menar författaren. 

Melin (2002) kallar detta tillvägagångssätt en genväg till att skapa en personlighet, men anser 
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dock också att det kan vara en fördel för varumärket att till exempel kopplas ihop med en 

sportstjärna. Aaker (2010) tillägger här att förhållandet mellan varumärke och kund är troligt att 

utvecklas och stärkas när varumärket ses som en organisation eller person istället för en produkt.  

4.2.4 C2C 

Word-of-mouth 

I dagens marknadsföring har word-of-mouth en stor och avgörande del anser Nyilasy (2006). 

Han menar att word-of-mouth är en buzz som inte går att undvika eller komma ifrån. Keller et al. 

(2008) tydliggör att buzz, eller buzz-marknadsföring, handlar om att få så många människor att 

prata med varandra om ett visst varumärke eller produkt. Nyilasy (2006) förklarar att det finns 

flertalet olika definitioner angående vad word-of-mouth är för något. Själv definierar han att 

fenomenet är en mellanmänsklig kommunikation, där innehållet är kommersiellt och där 

kommunikationen sker på människans egna villkor. Han tillägger att word-of-mouth helt enkelt 

är ett naturligt beteende mellan konsumenter där kommunikationen kretsar kring produkter, 

varumärken och reklam. Parment och Söderlund (2010) tydliggör att word-of-mouth framförallt 

handlar om när kunden talar med vänner och bekanta om sina upplevelser av ett visst objekt. 

Folk lyssnar på word-of-mouth just för att det är en del utav människans normala 

informationssökning angående varumärken förklarar Nyilasy (2006). Evans (2008) förklarar att 

word-of-mouth ofta rankas som den mest pålitliga informationskällan. En viktig aspekt utav 

word-of-mouth tillägger Nyilasy (2006) är att det finns både dålig och bra sådan. Vidare 

förklaras att dålig word-of-mouth har större påverkan än positiv word-of-mouth. Parment och 

Söderlund (2010) tillägger att när det gäller positiva samtal om ett visst objekt agerar kunden 

som en slags ambassadör för det. 

Sociala medier 

Chernatony et al. (2011) framhåller att Internet både är en möjlighet och ett hot för varumärken. 

De förklarar att Internets teknologi skapar möjligheter för interaktioner, både konsumenter 

emellan men också mellan konsument och varumärke. Ofta pratas det om att det sätt vilket vi 

använder Internet på idag kallas Web 2.0 skriver Clapperton (2009). Detta signalerar att 
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människor är mer delaktiga i vad som händer på Internet istället för att passivt ta del av 

information fortsätter han. Vidare nämns att en stor del av Web 2.0 är sociala medier, så som 

Facebook, Twitter och bloggar. Utmärkande för sociala medier förklarar Berglund och Boson är 

att användarna själva skapar och publicerar innehållet i form av texter, bilder och filmer – man 

delar material och diskuterar med varandra. Evans (2008) tillägger att här sker digital word-of-

mouth. Vidare nämns att via sociala medier sprids Word-of-mouth både snabbare men också 

längre bort. Att, som företag, använda sig av sociala medier är därför extremt viktigt förklarar 

han. 

4.3 Subkulturer 

 

I denna teoridel kommer fokus ligga på subkulturer och de teorier vi finner relevanta att koppla 

till detta område. Till en början gör vi en djupdykning i vad en subkultur är, detta följs utav 

diskussion kring konsumtionsorienterade subkulturer följt av olika sätt att vara medlem i en 

subkultur Till sist kommer vi också föra en diskussion kring varumärken och subkulturer.  

 

4.3.1 Vad är en subkultur? 

Begreppet subkultur behandlades flitigt av the Center for Contemporary Culture Studies (CCCS) 

i Birmingham på 70-talet. (Brill, 2008; Bäckström, 2005).  Brill (2008) framhåller att begreppet 

då syftade främst till de grupper som vuxit fram i Storbritannien under efterkrigstiden, så som 

Mods, Hippies, Bikers, Skinheads, Teds och Punkare. Vidare förklarar hon att det traditionellt 

sett såg man två teman i subkulturer - 1. att det finns ett motstånd mot underordnande 

socioekonomisk klassfördelning och 2. att det finns en kommunikation genom symboler som 

bygger på gemensamma uppfattningar och idéer. I anslutning till detta behandlar författaren även 

kritik mot ovan nämnda syn på begreppet, med utgångspunkt i att synen på begreppet inte passar 

in på dagens samhälle. Bäckström (2005, s. 26) anser att de största bidragen den så kallade 

Birminghamskolan gjort till fältet är de teorier som behandlar relationen mellan personlig yttre 
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stil och det sociala beteendet i samhället. Författaren presenterar även att Birminghamskolan har 

kritiserats främst för sitt fokus på klass i samband med subkulturforskning. Bland de kritiska 

rösterna finner vi bland annat Muggleton (2000) som vidhåller att det moderna 

subkulturbegreppet idag tenderar att lämna den neo-marxistiska syn som kopplas till 

Birminghamskolan. Författaren menar att det kan vara relevant att ge begreppet ett post-prefix 

för att tydliggöra att det moderna förhållningssättet med subkulturer inte är fullkomligt i ett 

postmodernt samhälle. Han presenterar att i den moderna teorin framställs subkulturer som en 

form av motkulturer som tydligt och medvetet skiljer sig från resterande samhälle och andra 

grupper, men ses som homogena inom sig själv med avseende på stil etcetera. Författaren hävdar 

istället motsatsen; att subkulturer inte alls behöver stå för motstånd samt att Trots kritiken mot 

Birminghamskolan, har den trots allt haft en stark influens på senare subkulturell forskning - 

mycket genom att problemen med de tidigare teorierna uppmärksammades (Torkelson, 2010). 

Subkulturbegreppet idag har till mångt och mycket kommit att bli omdefinierat från dess 

centrering kring  ungdomskultur, klassförhållanden och kollektivt motstånd till att ses som ett 

samlingsbegrepp för olika former av sociala och kulturella struktureringar (Hodkinson, 2004). 

Som presenterades i 1.2 Problemdiskussion betonar Hodkinson (2004) kulturellt innehåll som en 

viktig beståndsdel i subkulturer och gör en uppdelning enligt identitet, engagemang, konsekventa 

utmärkande drag och autonomi. En annan intressant infallsvinkel till subkulturer presenteras av 

Martin (2004) som menar att begreppet subkultur bör ses som en symbolisk representation för en 

social värld och att fokus bör läggas vid dess uttryck för detta snarare än vid att klassificera 

människor. Han framhåller även att denna representation kommer just till uttryck genom faktiska 

aktiviteter mellan människor och betonar att känslan av tillhörighet till gruppen uppkommer vid 

särskilda typer av aktiviteter som tillskrivs en specifik mening som delas av de inblandade. 

Muggleton (1997) menar att subkulturer i det postmoderna samhället inte direkt behöver betyda 

någon markant särprägel från varken andra subkulturer, eller samhället i stort.  

Konsumtionsorienterade subkulturer 

Snowboardkulturen, liksom surf- och skateboardkulturerna, är konsumtionsgemenskaper menar 

Beverland et al. (2010, s. 702). Chalmes och Arthur (2008) tar upp konsumtionsorienterade 
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subkulturer (eng. consumption-oriented subcultures) som en övergripande term som inbegriper 

såväl brand communities som konsumtionssubkulturer (eng. subcultures of consumption). 

Författarna framhäver att de båda senare begreppen är så pass lika att den gemensamma termen 

kan användas med en samlande funktion. Konsumtionssubkulturer definieras av Schouten och 

McAlexander (1995:43) som en subgrupp i samhället som frivilligt enats kring ett gemensamt 

intresse för ett varumärke, en varugrupp eller konsumtionsaktivitet. Författarna menar att dessa 

subkulturer uppkommer då individer identifierar sig med antingen ett objekt eller en 

konsumtionsaktivitet och genom detta finner en tillhörighet till andra människor som delar 

intresset. Chalmers och Arthur (2008) använder sig av benämningen ”icke-varumärkesbaserad 

konsumtionsorienterade subkultur” för att referera till sådana subkulturer som anses vara 

konsumtionsorienterade, men som inte fokuserar på endast ett varumärke. 

4.3.2 Olika sätt att vara medlem 

Med Muggletons (2000) syn på subkulturer som relativt heterogena grupper, finner vi det 

intressant att undersöka hur uppsättningen av medlemmar kan se ut inom dessa. Chalmers och 

Arthur (2008) presenterar hur olika lager av medlemmar finns inom en konsumtionsorienterad 

subkultur, vilka till stor del skapas utifrån olika nivåer av engagemang till den gemensamma 

aktiviteten. Hard coremedlemmarna, är enligt författarna de som befinner sig i innersta cirkeln, 

eller hjärtat, av subkulturen och är mest hängivna till dess kärnaktivitet. Författarna presenterar 

även hur det kan uppkomma tendenser som kan liknas vid religiösa i samband med hard 

coremedlemmarnas relation till kulturen, den relevanta konsumtionen och den identitet som 

kopplas till detta.  Inom konsumtionssubkulturer är den hierarkiska ordningen mellan 

medlemmar direkt relaterad till dess hängivenhet till kärnaktiviteten, poängterar Schouten och 

McAlexander (1995). Författarna menar även att det generellt går att se samma tendenser i andra 

typer av subkulturer, så som de centrerade kring till exempel sport eller musik. Utöver hard 

coremedlemmar presenterar författarna även två andra grader av medlemskap; soft core och 

periferi, som återkommer i flera studier av olika subkulturer.  

En uppdelning av medlemskap, som Quester et al. (2006) använder sig av med utgångspunkt i 

just brädsportskultur, är den som gör skillnad mellan coremedlemmar och periferimedlemmar. 
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Core förklaras som de medlemmar som hänger merparten av sitt liv till kärnaktiviteten och som 

generellt bygger upp sin identitet kring denna. Författarna skriver att denna grupp tillbringar så 

mycket som 80% av sin tid till aktiviteten under säsongen
5
 samt att det generellt är denna grupp 

som innehar kunskapen om kulturens historia samt vad som sker i kulturens kulisser. De hävdar 

även att coremedlemmar är mer fokuserade på funktionalitet i de subkulturellt relevanta 

produkterna än vad periferimedlemmarna är. Periferi uppdelas av författarna i tre deltyper: 

Nya medlemmar är de som är nya i subkulturen. De värdesätter känslan av tillhörighet 

och lägger stor vikt vid att bli accepterade och initierade i gruppen.  

Före detta medlemmar är de som tidigare varit engagerade i kärnaktiviteten men på 

grund av till exempel förändrad livssituationer inte längre har möjlighet att vara lika 

aktiva. Dessa personer värdesätter, likt de nya medlemmarna känslan av tillhörighet till 

subkulturen. Dock bygger den i deras fall på en önskan att hålla kvar vid en positiv 

känsla av gemenskap och identitet - snarare än att bli initierade i en ny. 

Imagemedlemmar beskrivs som de personer som har mer koppling till stilen och imagen i 

subkulturen och dess medlemmar, snarare än till kärnaktiviteten. De värdesätter 

tillhörighet till gruppen men har ofta en idealiserad bild av subkulturen, snarare än en 

verklighetsbaserad. De ägnar sig generellt inte åt kärnaktiviteten. (Quester et al., 2006) 

Thornton (1996) presenterar subkulturellt kapital som ett sätt att etablera status inom en 

subkultur och som kommer till uttryck antingen genom att objektifieras eller personifieras (eng. 

embodied). Med att kapitalet kan personifieras syftar författaren till att personer bör inneha 

kunskap som är specifik för subkulturen - så som att de använder rätt språk, uppvisar skicklighet 

i kärnaktiviteten, känner till nyckelpersoner och annat som är värt att veta. Objektifierat 

subkulturellt kapital menar hon istället vara hur denna kunskap kan komma till fysiskt uttryck 

genom att till exempel äga rätt saker, eller se ut på rätt sätt. Författaren poängterar dock att ett 

tydligt tecken på ett lågt kapital är överanvändandet av symbolerna för det - alltså att försöka för 

mycket. Hon betonar att det inte är coolt att försöka se cool ut.  

                                                 

5
 Snowboard är generellt säsongsbundet till vintern; surf till sommaren (egen anmärkning). 
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4.3.3 Subkulturer och Varumärken 

Inom brädsportskulturen har nischade varumärken fått en stor betydelse för medlemmarnas 

meningsskapande, menar Bäckström (2005). Hon poängterar att inom kulturen kan subkulturellt 

relevanta produkter så som brädor och kläder fungera som objektifierat subkulturellt kapital – 

mycket genom sina varumärken. Enligt författaren krävs det dock att märket har en relation till 

kulturen för att det ska få något högre värde. Vidare skriver hon att dessa brädsportsmärken får 

sitt värde av att kulturens medlemmar använder sig av produkterna samt pratar om och visar upp 

varumärkena och därmed ger dem social och kulturell mening. Att kunder utvecklar en starkare 

association till varumärken då dessa har en stark koppling till kundens referensgrupp tas även 

upp av Escalas och Bettman (2003). Författarna poängterar även att denna association blir 

tydligare ju starkare relation referensgruppen har till kundens självupplevda identitet. 

Vad som värdesätts i varumärkena varierar dock beroende på vart medlemmarna befinner sig i 

den subkulturella strukturen, hävdar Quester et al. (2006). Brädsportsutövare som befinner sig i 

periferiskiktet av subkulturen, värdesätter i större utsträckning tillhörighet till gemenskapen än 

vad medlemmar i coreskiktet gör; och preferenser i varumärken speglas därav menar författarna. 

De framhåller även att coremedlemmar lägger mer vikt vid autenticitet och att märkena inte ses 

som “sell outs”, medan periferimedlemmar är mer förlåtande för kommersialism och 

“mainstreaming”. Bäckström (2005) lägger fram att det kan finnas en koppling mellan 

medlemmars meningsskapande i varumärken och deras relation och hängivenhet till subkulturens 

kärnaktivitet. Hon framhåller att det emellanåt går att se ett samband mellan subkulturell 

kompetens eller kunskapsnivå inom kärnaktiviteten och vilken vikt som läggs vid varumärken - 

det vill säga att en medlem som är sämre på att åka bräda ser större mening i att bära “rätt” 

märken.  
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5 Empirisk och teoretisk analys 

 

I detta kapitel kommer vårt empiriska material vägas mot våra teoriska referensramar för att 

kartlägga olika framgångsfaktorer för varumärken inom snowboardkulturen. Materialet 

presenteras under tre huvudrubriker; snowboardkulturen, snowboardvarumärken och 

marknadsföring. Genomgående fokus ligger på snowboardkulturen men också med kopplingar 

till subkulturer rent allmänt. Vår empiri bygger på de intervjuer vi gjort med aktörer och 

privatpersoner insatta i vårt problemområde. De personer som ställt upp och delat med sig av 

sina kunskaper och erfarenheter är: 

Person 1, äger och driver en reklambyrå. 

Person 2, etnolog och forskare inom ungdoms- och populärkultur. 

 

Person 3 inköpare hos en av de största detaljhandelsaktörerna inom brädkulturen, samt 

butikschef på deras största markbutik. Snowboardåkare. 

Person 4, Affärsområdeschef i Sverige för två stora, internationella märken - nischade till 

brädkultur. Snowboardåkare. 

Person 5, grundare av ett tydligt nischat, svenskt snowboardklädesmärke. Marketing 

Manager inom norden för ett stort, internationellt märke - nischat till brädkultur. 

Snowboardåkare. 

Person 6, sponsrad snowboardåkare. 
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5.1 Snowboardkultur 

 

För att kunna ta reda på vad det är som gör att ett varumärke får en koppling till en viss 

subkultur var vi tvungna att först utreda vad en subkultur och då speciellt snowboardkultur, 

egentligen är och hur våra respondenter ser på begreppet. En lätt diskussion kommer därför att 

föras kring olika sätt att se på snowboardkulturen samt vilka som är medlemmar. 

 

5.1.1 Vad är snowboardkultur? 

”Snowboardkulturen finns absolut - det är en väldigt fet kultur!”, säger Person 4. Det är en 

kultur som fokuserar på glädje; medlemmarna gör det de brinner för och det som gör dem 

lyckliga, fortsätter han. Det är dock svårt att säga vad den bygger på tillägger han sen. Att det är 

svårt att definiera snowboardkultur anser även person 5, som framhåller att han ser det som ett 

sätt att leva; ett intresse som delas av en grupp människor där det finns ett ständigt sug efter att få 

åka snowboard. Utifrån Hodkinson (2004) tankar om kulturellt innehåll ser vi här hur 

respondenterna värdesätter engagemang som en stor del i deras subkultur då de menar att 

kärnaktiviteten att åka snowboard är det som står i centrum. Vi känner även igen från Martin 

(2004) att tillhörighet till gruppen växer fram och tydliggörs i och med att medlemmarna  sätter 

ett gemensamt värde vid snowboardåkandet. Person 2 tydliggör att subkulturer ofta är kopplade 

till någon form av stil, så som exempelvis livsstil eller klädstil och framhåller att många kulturer 

närmar sig någon form av stilmässig konsumtionskultur - en kultur där ett intresse finns och 

konsumtion följer därefter. Att snowboardkulturen är en form av konsumtionssubkultur hävdas 

av Beverland et al. (2010). Vi menar dock att det bör poängteras att det är fråga om en icke-

varumärkesbaserad sådan, likt det presenteras av Chalmers och Arthur (2008) då det inte är ett 

enda varumärke utan en uppsjö av olika som konsumeras till följd av intresset för snowboarding.   

Person 3 håller även han med om att snowboardkulturen finns och förklarar vidare att den är en 

del i brädsportkulturen – en kultur där brädor är i fokus. Enligt Person 4 har snowboard sin grund 
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främst i skateboardkulturen och hämtar fortfarande många influenser där även idag. Han hävdar 

bland annat att det nischade modet generellt startar i skatekulturen, vandrar över till snowboard 

för att sedan anammas av skidkulturen. Detta har vi bland annat sett i trenden med oversize-

kläder, fortsätter han. Detta bidrar även till att det är erkänt okej för snowboardåkare att använda 

skatemärken - även om skatare inte lika gärna använder snowboardmärken. Person 5 tillägger att 

snowboardkulturen skulle må bra av ännu mer inslag av skate, både i mode och i åkningen.  

Person 2 förklarar även att en subkultur är uppbyggd av någon form av gränser och egna 

regelsystem. Han tillägger att det både finns mer extrema subkulturer och sådana där 

medlemmen kan komma och gå lite hur denna vill. Han påpekar dock att många subkulturer idag 

är relativt öppna och saknar alltför strikta regelverk för medlemmarna att följa. Vidare berättar 

han att alla subkulturer i princip är uppbyggda på samma sätt - det är en mänsklig företeelse, ett 

socialt kollektivt gemenskapsbyggande. Det enda som egentligen skiljer dem åt, menar Person 2, 

är just hur slutna regelverken är. 

5.1.2 Medlemmar 

Ja, det finns en snowboardkultur, säger även Person 6. Han fortsätter berätta att i kulturen ingår 

en viss typ av människor – de som gillar och som åker, snowboard. För att bli en mer aktiv 

medlem i kulturen behöver personen dock göra mer än att bara vilja åka snowboard - personen 

måste ha ett brinnande intresse för snowboardkulturen och ständigt kolla snowboardhemsidor, -

tidningar, -filmer och -åkare för att se vad som händer i världen inom kulturen, menar han. 

Hodkinsons (2004) kriterium för engagemang framkommer alltså även här och betonas 

ytterligare; dessutom tydliggörs det att det finns en autonomi i kulturen där det till exempel 

produceras egen media så som snowboardfilmer. Person 6 förklarar också att det finns olika 

typer av medlemmar på olika nivåer av kulturen och att de människor som har ett stort intresse 

för kulturen i helhet är de som utgör kärnan (core). Detta är i enighet med Chalmers och Arthurs 

(2004) tankar om hur engagemang till, i detta fall, snowboardåkande avgör hierarkin i kulturen 

samt styrker att det krävs en hängivenhet till aktiviteten och kulturen för att räknas som 

coremedlem, vilket lyfts fram av bland annat Schouten och MacAlexander (1995) samt Quester 

et al. (2006)  



Varumärken och dess relation till Snowboardkulturen 2012 

 

 

K
ap

it
el

: 
E

m
p
ir

is
k
 o

ch
 t

eo
re

ti
sk

 a
n
al

y
s 

48 

 

Person 2 förklarar att det är en slags process att bli medlem i en subkultur. Han menar att 

personen börjar gå på rätt tillställningar, anpassar sin garderob, lär känna människor inom 

kulturen och lär sig dess regelverk. Sen helt plötsligt är man bara med tillägger han. Vad han 

förklarar är vad vi tolkar som anskaffandet av kulturellt kapital, enligt Thonton (1996), där 

medlemmarna med tiden skaffar med kunskap om - och förankring i kulturen. Subkulturellt 

kapital återkommer även när vi frågar Person 4 om vilka som är medlemmar i 

snowboardkulturen. Till en början hävdar han att åker du bräda så är du med. Längre in i 

intervjun kommer det dock fram att det finns mer som spelar roll, mer som avgör vilken grad av 

medlem du är - så som vilka varumärken du använder, vilka ställen du hänger på, vilken stil du 

har och framför allt hur mycket du älskar att åka snowboard. Här kommer således flera delar av 

Hodkinsons (2004) åter till ytan genom att engagemang och autonomi, men även att 

medlemmarna uppvisar konsekventa utmärkande drag genom till exempel stil och varumärken. 

Person 2 förklarar att man, för att bli medlem, måste följa några faktorer kopplade till 

subkulturen, då man behöver bevisa hängivenhet för att bli upptagen i gemenskapen. Person 5 

menar även han att i snowboardkulturen är alla välkomna, förutsatt att de brinner för att åka 

bräda. “Alla som äger en snowboard och inte vill något annat än att åka på den” kan räkna sig 

till medlemmar, fortsätter han. Person 2 håller med om att det egentligen inte krävs mycket mer 

av en subkulturell medlem än intresset för den aktivitet eller det område vilken subkulturen 

kretsar kring. Detta då han menar att “har man samma intresse accepterar man varandra”.  

Person 4 berättar också att det finns en inre krets i snowboardkulturen som utgörs av 

coremedlemmarna. Han menar att dessa medlemmar är hjärtat utav kulturen och utan dem, så 

förstörs den. Corekunden är den som alla andra kunder vill vara, menar Person 3. Andra typer av 

medlemmar som nämns av respondenterna är bland annat de som Person 3 kallar för 

“sportlovsåkare”. ”Sportlovsåkaren tar en identitet för stunden”, säger Person 4 och syftar till att 

denna typ av medlem inte lever i snowboardkulturen med samma hängivenhet som en 

coremedlem, utan bara ägnar sig åt det max några veckor per år och då använder sig av 

snowboardmärken. Användningen av dessa märken stärker självbilden som snowboardåkare, 

enligt Melin (2002), och kan därför vara en förklaring till sportlovsåkarens val av kläder. 

Sportlovsåkaren är alltså en typ av periferimedlem som tas upp av bland annat Quester et al. 
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(2006). Imagemedlemmar, som även presenteras av författarna skulle kunna översättas till det 

som respondenterna benämner som posers. Person 4 tillägger även att coremedlemmarna 

generellt är den grupp som alltid åkt och som alltid burit varumärkena. Person 2 likställer dessa 

coremedlemmar som någon form av “role models” - starka personer inom kulturen som har ett 

kulturellt kapital. I övrigt finns det ofta olika nivåer av medlemskap i en subkultur förklarar han. 

Därefter tilläggs att vilken nivå av medlemskap en person befinner sig på beror på hur hängiven 

denna är till kulturen och dess regelsystem. 

5.1.3 Snowboard som sport 

Snowboard brukar numera ses som en sport även om vissa av coremedlemmarna anser att det är 

fel ord och vill att snowboard mer ska ses som en livsstil, berättar Person 6. Han förklarar dock 

att snowboard uppfyller alla kriterier för att vara sport, men att det är en egen sport som inte 

liknar någon annan. Något utmärkande för denna sport är, enligt Person 6, att det finns flera 

ingångar till att bli en framgångsrik snowboardåkare än vad det gör för att bli till exempel 

fotbollsproffs. Han menar att såklart kan en snowboardåkare bli känd just för att han eller hon är 

en riktigt bra åkare, men den kan också till exempel bli känd för att ha en speciell, utstickande 

image. Dessa imageåkare kännetecknas ofta utav att de ser coola ut och har en hög 

igenkänningsfaktor utan att nödvändigtvis vara bäst på att åka, förtydligar han.  

Idag finns det flertalet olika tävlingsgrenar för snowboardåkare att delta i. Person 6 menar på att 

alla dessa grenar behövs för kulturens skull, för att visa på att det finns olika sätt att åka 

snowboard på och uppmuntra medlemmarna till olika typer av åkande – det som passar personen 

bäst. Person 6 påvisar också en annan positiv aspekt av alla dessa olika typer av åkande och 

tävlande: ”Snowboard åker man för att man tycker det är kul, och det finns så mycket att göra 

för att kunna fortsätta ha kul – man kan göra lite av varje”. Även detta menar han visar att 

snowboard är en unik sport. Vidare förklarar han att snowboard både är en lagsport då man åker 

tillsammans och vill att det ska gå bra för alla, men det är också en individuell sport då det kan 

gynna individen. Å andra sidan är det så att går det bra för en åkare gynnar det även de åkare 

som syns med denna tillägger han. 



Varumärken och dess relation till Snowboardkulturen 2012 

 

 

K
ap

it
el

: 
E

m
p
ir

is
k
 o

ch
 t

eo
re

ti
sk

 a
n
al

y
s 

50 

 

5.2 Snowboardmärken 

 

Definitionen av vad som kan räknas till ett snowboardmärke är inte helt lätt. Därför har vi 

diskuterat begreppet med våra respondenter som alla haft olika sätt att se på det, med några 

tydliga gemensamma komponenter. Vi har tagit upp allt ifrån varumärkens ursprung och ledning 

till deras identitet och hur kunderna bemöter dem. Tillsammans med respondenternas svar, 

sekundärdata och teorier om till exempel branding och autenticitet har vi tagit fram en tolkning 

av bilden av snowboardmärken. 

 

5.2.1 Av snowboardåkare - för snowboardåkare 

Ett företag som kallar sig för snowboardmärke men som inte ger tillbaka till sporten har inte där 

att göra, anser Person 5. Han menar vidare att ett snowboardmärke ska arbeta för att kulturen ska 

röra sig i “rätt riktning” och aktivt arbeta med till exempel sponsring av tävlingar, event och 

teamåkare samt marknadsföra sig i rätt medier. Han trycker även på vikten av att de som grundat 

och driver varumärket ska vara snowboardåkare. Att det generellt krävs en trovärdighet genom 

snowboardåkare i varumärkets kulisser tar även andra respondenter upp. Person 4 anser att det är 

en styrka för varumärkena om de som står bakom märket själv är medlemmar i 

snowboardkulturen - av snowboardåkare, för snowboardåkare. Denna tankegång ser vi också hos 

Melin (2002) då han förklarar att varumärkets ursprung spelar en central del i varumärkets 

identitet. Enligt respondenternas svar verkar ursprung och en förkärlek till snowboard vara en 

stor och betydande del i varumärkesbyggandet. Vi ser dessa två faktorer därför som de som utgör 

snowboardmärkenas coreidentitet (Aaker, 2010) - de faktorer som utgör kärnan i varumärkets 

identitet. 

Person 4 framhåller att om varumärkena lever och känner glädje till sporten lika mycket som 

sina konsumenter så har de koll på läget i kulturen och uppfattas som mer autentiska. ”Så länge 

de som ligger bakom varumärket är autentiska till sporten så behåller de sin coregrupp”, 

berättar han. Glädjen till snowboard framkommer som en viktig faktor hos ett varumärke enligt 
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kulturens medlemmar. Då Leight et al. (2006) förklarar att ett autentiskt varumärke klarar av att 

leva upp till kundens förväntningar bekräftar detta att ett autentiskt snowboardmärke är det 

varumärke som har en kärlek och glädje till snowboard och att åka snowboard. Person 3 tar även 

han upp betydelsen av varumärkets ursprung som en del i beteckningen snowboardmärke och 

framhåller att ett varumärke som bara hakat på “snowboardhypen” i ett vinstsyfte utan egentlig 

hängivenhet till sporten, inte kan klassas som sådant. Denna tankegång kan härledas till Kapferer 

(2008) som skriver att varumärkets identitet delvis grundas i dess kärvärderingar - vilket i sin tur 

verkar tyda på att endast ett varumärke vilket prioriterar snowboard högst kommer ha en äkta 

identitet som snowboardmärke. Även Aaker (2010) förklarar att skapandet av ett varumärke 

handlar om mer än att ta reda på vad kunden är ute efter, det handlar också om att varumärket 

ska ha en själ och en vision. Detta tydliggörs utav Person 2 som förklarar att en historik kopplad 

till kulturen kan vara viktig och avgörande för varumärkets position i subkulturen. I enighet med 

detta påpekar Person 4 att “ett varumärke kan luras ett tag - men det håller inte i längden!”.  

Likväl kan andra varumärken inte uteslutas ur kulturen bara för att de inte har samma bakgrund, 

anser Person 4. Han poängterar att så länge ett varumärke gör ett bra jobb för kulturen så är det 

märket ofta “okej”, även om det inte var ett snowboardmärke till en början. Detta då han menar, 

med stöd i andra respondenter, att om ett varumärke brinner för att åka bräda och gör sitt för 

snowboardkulturen så finns det inte någon större anledning till att inte låta dem vara med. Största 

skillnaden vi ser här är att, utifrån Aakers (2010) syn på coreidentitet, är denna inte lika starkt 

inriktad på snowboard hos dessa varumärken som hos coremärkena. Då författaren förklarar att 

coreidentiteten är central och betydelsefull för varumärkets framgång och ger varumärket 

trovärdighet kan det vara en motgång för ett varumärke att inte innefatta subkulturens aktivitet 

eller intresse i sin coreidentitet om det är dessa kunder varumärket vill åt. Person 2 anser att vem 

som helst egentligen skulle kunna starta ett snowboardmärke, men förklarar att detta endast kan 

funka om grundarna gör det snyggt och stilmässigt rätt samt lär sig det symboliska språket för 

kulturen.  

Person 6 anser att det inte finns några speciella kriterier för att ett märke ska räknas som ett 

snowboardmärke; det enda är att varumärket behöver tillverka snowboardattiraljer. Han förklarar 

detta genom ett exempel på det typiska skidmärket Rossignol vilka också tillverkar snowboards. 
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Rossignol är därför också ett snowboardmärke menar han, men huruvida märket är bra eller inte 

är en personlig åsikt hos varje medlem. Melin (2002) förklarar att konsumenten väljer det 

varumärke som den vill synas tillsammans med och umgås med - de märkesprodukter som 

stärker konsumentens självbild eller ger konsumenten den självbild som denna vill ha. Då olika 

människor strävar efter olika självbilder kan ett visst varumärke vara efterfrågat hos en person 

men ointressant för en annan. Även skidmärket Salomon tas upp som exempel av en del 

respondenter; däribland Person 4 som menar att de är ett exempel på hur ett varumärke med 

bakgrund utanför snowboardkulturen kan bli accepterade genom hårt arbete med rätt saker och 

hängivenhet till snowboardåkning. Likväl menar Person 3 att varumärket ändå inte passar in i 

den brädsportsimage som de försöker upprätthålla i deras butik och de väljer därför att inte 

tillhandahålla märket, just därför att de har sitt ursprung i skidkulturen.  

“För att snowboard ska kunna fortsätta vara en bra grej att hålla på med måste det fortsätta 

utvecklas” förklarar Person 6. Det är här varumärkena kommer in i bilden förklarar han - de 

hjälper kulturen att utvecklas och förbättras. Som exempel på detta nämner Person 6 

snowboardmärket Lib Tech, vilka utvecklar nya tekniker för åkning och var till exempel de 

första med att tillverka en rocker-bräda, en bräda som fick en stor genomslagskraft och nu även 

tillverkas av i princip alla andra snowboardvarumärken. Även Person 3 anser att det är både 

viktigt och centralt för varumärket att ge tillbaka till kulturen i form av olika typer av utveckling. 

5.2.2 Autenticitet 

När det handlar om att växa sig större menar Person 3 att det finns en svår balansgång för 

snowboardmärkena. Han förklarar att det finns en risk i att dra sig för mycket utanför kärnan av 

kulturen då det kan innebära att de förlorar corekunden, samtidigt som märket behöver hitta nya 

kunder för att växa och utvecklas. Person 1 förklarar att ett varumärke inte är lika starkt om de 

riktar sig till alla. Hon menar att ett nischat varumärke blir starkare då det tydligare går att 

urskilja vad varumärket står för och vilka det riktar sig till. Hon vidhåller därför att det är viktigt 

att ett nischat varumärke är tydlig i sin kommunikation så att inte kunden missar varumärket. 

Person 4 ser tre stora problem som varumärket riskerar att drabbas av om varumärket blir för 

stort: det första är att varumärket tappar sin trovärdighet; det andra är att det finns en risk i att 
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varumärket kommer tappa sin coregrupp om för många ”vanliga” människor börjar använda och 

bära varumärket; slutligen förklarar han att om företaget tappar sin coregrupp kommer snart även 

resten utav kulturens medlemmar att sluta använda märket. När varumärket växer på detta sätt 

kan detta resultera i en repositionering (Uggla, 2006) av varumärket då varumärket tar en annan 

plats på marknaden. Författaren tydliggör också att det finns vissa risker med att repositionera 

varumärket, varav en av riskerna är vad snowboardmärkena framförallt utsätts för när de växer 

och repositionerar - att kunderna inte tillåter varumärket repositionera sig. Det är när kunderna 

inte tillåter/accepterar repositioneringen som utfallet är troligt att bli så som Person 4 ovan 

förklarar. 

Person 2 anser därför att varumärket bör värna om sin autenticitet om det vill behålla sin 

position. Detta kan härledas till bland annat Leight et al. (2006) och Gilmore och Pine (2007) 

vilka alla tydliggör att varumärkets autenticitet är en viktig aspekt för att kunden skall vara nöjd 

och bli lojal. Samtidigt påpekar Kotler et al. (2009) att varumärkets valda position behöver vara 

väl genomtänkt för att varumärket skall kunna hålla sina löften och då också sin position. Person 

2 förklarar att processen av autenticitet därför bör grundas i en diskussion mellan varumärket och 

de mest hängivna kulturella medlemmar. Även Person 5 anser att känslan av äkthet är väsentlig 

för att varumärket ska kunna behålla sina kunder. Likaså Person 1 framhåller att om varumärket 

inte bibehåller sin autenticitet och varumärkets grundläggande värderingar kommer det att tappa 

sina kunder. Beverland (2005) påpekar att denna aspekt är extra viktig för brädsportsvarumärken. 

Person 3 förklarar att när kulturens medlemmar börjar vända varumärket ryggen för att det är för 

stort och tappat delar av sin image har varumärket blivit sell out. 

Att vara sell out likställer Person 3 till exempel med att säljas på större sportbutiker som saknar 

något direkt kunnande om snowboards. Beverland (2005) tillägger att snowboardvarumärket har 

blivit sell out när det är kommersialiserat; när det går utanför kulturens normer.  Att driva ett 

snowboardmärke handlar en hel del om att hålla det äkta påpekar Person 6, samt att rikta det till 

rätt målgrupp. ”Man vill inte börja sälja på Stadium” förklarar han. Treffner och Gajland (2001) 

stärker dessa tankar  då de anser att när varumärket börjar användas i för stor volym blir detta ett 

hot för varumärket, speciellt för ett varumärke som är nischat - så som ett snowboardmärke. 

Vidare berättar Person 6 att de märken som börjar säljas i “fel” butiker tappar sin innebörd vilket 
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i sin tur leder till att coremedlemmar och teamåkare inte är intresserade av märket längre. Person 

1 håller med om detta resonemang och lägger till att corekunderna tappar sin unika koppling till 

varumärket och blir därför mindre lojala - om fel personer börjar använda varumärkena kan det 

sänka varumärket. Även Treffner och Gajland (2001) tydliggör att när “fel” grupp börjar 

använda varumärket verkar det avhållande på den primära gruppen eftersom varumärkets 

erbjudande inte längre är lika exklusivt. En del av vitsen med snowboardmärken är att du som 

snowboardåkare ska kunna känna igen en snowboardåkare genom märkena medan vanliga 

”Svenssons” inte på samma sätt vet vad varumärket är för något eller står för, betonar Person 6. 

Bengtsson och Östberg (2011) tydliggör att användning av speciella märken, så som nischade, 

ofta handlar om att göra en åtskillnad mellan de människor som konsumerar varumärkena och de 

som inte gör det. Det finns dock en del större, populära snowboardmärken som ändå säljs i dessa 

större sportbutiker och Person 3 anser då att det är viktigt att dessa märken inte glömmer sina 

corekunder och därför även säljer sina produkter i specialbutiker som är nischade mot kulturen. 

Han vidhåller dock att det inte bör vara samma produkter som säljs i de vanliga sportbutikerna. 

Detta då han menar att coremedlemmarna vill kunna särskilja sig från sportlovskunden. Person 4 

förklarar att en del av hans jobb är just att arbeta för att “rätt personer” ska använda varumärket 

på “rätt sätt”, genom att bland annat reglera var och hur produkterna säljs och profileras. 

Det finns även många små aktiva varumärken inom snowboardkulturen, Person 4 påpekar att det 

är extra viktigt för dessa att inte finnas i stora sportbutiker då de snabbt riskerar att tappa 

corekunderna i så fall. Person 6 lägger till att de små märken ofta är coola och minst lika bra som 

de större men håller med om att de bör vara mer försiktiga med vart de säljs. Anledningen till att 

det likväl funkar för de stora märkena att säljas i vanliga sportbutiker tror Person 4 är att de redan 

har en etablerad ställning i kulturen och så länge de behåller sin autenticitet så är kunderna 

förlåtande för lite mainstreaming. Han tillägger även att varumärkena måste sälja och tjäna 

pengar för att kunna ge tillbaka till sporten. Person 4 förklarar att de olika klickarna av 

medlemmar som finns i kulturen har olika stor köpkraft. Han menar att för varumärket är 

“posers”, det vill säga de medlemmar som ser ut att vara mer hängivna än vad de är, bra då de 

ofta köper mycket, medan coremedlemmarna handlar mindre. Detta fenomen är något som 

Person 2 anser går att känna igen inom flera kulturer. Han tillägger att coremedlemmarna inte på 
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samma sätt behöver visa eller tala om vem man är, oberoende kultur. Detta kan härledas till 

Melin (2002) som förklarar att varumärket kan vara med och påverka en människas självbild och 

signalera till andra vem man är och vilken grupp man tillhör. Att det är vanligare att posers 

använder detta hjälpmedel för att identifiera sig själva som snowboardåkare skulle kunna vara 

för att de tydligare behöver hävda sin position och tillhörighet till kulturen, till skillnad från 

coremedlemmarna vilka redan har en stark position. Vidare förklarar Person 4 att det är tack vare 

posers köpkraft som varumärket får in pengar vilket i sin tur gör att varumärket kan fortsätta 

bidra till utveckling av snowboardkulturen. Men som respondenterna tidigare uttryckt är det ändå 

viktigt att få med corekunden eftersom det generellt är först då posers börjar köpa varumärket. 

5.2.3 Identitet 

Person 4 menar att varumärkenas främsta erbjudande till kunden är en identitet som denne vill ta 

del av. Han berättar vidare att kunden generellt känner igen sig själv i den identitet och livsstil 

som varumärket förmedlar och att kunden på så sätt  – genom varumärket – kan signalera vem 

han är hon är (eller i alla fall vill vara). Här får han medhåll av Person 2 som tillägger att 

personen köper ett visst varumärke på grund av den identitet och livsstil som följer därefter. 

Person 6 tillägger att vid köp av kläder kollar man efter vad de olika kläderna och märkena 

utstrålar för image och köper det som ger den image som man vill ha. Person 3 utvecklar detta 

och säger att många ofta vill ha ett varumärke vilket är populärt och känt inom kulturen men 

köper den design som inte många andra har - “man vill se likadana ut fast ändå olika”. 

 Att teamåkarna även professionellt värdesätter en tilltalande identitet och image hos varumärken 

tas upp av Person 6. Han menar att sponsrade åkare emellanåt kan ställas inför ett dilemma i att 

välja mellan ett sponsoravtal med ett varumärke de uppskattar, och ett mer lukrativt avtal med ett 

märke som de uppfattar som mindre “coolt”. Han förklarar att mer ersättning från varumärket 

innebär att åkare ges möjligheten att ägna sig mer åt den aktivitet som driver dem - 

snowboardåkandet, men på potentiell bekostnad av åkarens egen image. Vi kan även här se en 

relation till Thorntons (1996) begrepp subkulturellt kapital. Bäckströms (2005) tankar om 

begreppet och dess funktion inom snowboardkulturen gör att vi ser kopplingar till att det kan 

vara så att även detta ligger bakom åkarnas frustration över att bli associerade med ett varumärke 
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som de upplever inte överensstämmer med deras egna önskade image. Det skulle kunna hävdas 

att - att vara sponsrad av ”coola” och betydande märken ger åkaren ökat subkulturellt kapital och 

således högre status. Detta torde i så fall varumärkena kunna utveckla och använda i sitt arbete 

för att samla ett respektabelt och imagehöjande team. I samband med Person 6s tankar i frågan är 

det även relevant att behandla vikten av att imagen hos det som ett varumärke väljer att sponsra 

överensstämmer med märkets övergripande marknadsföringsmål (Fill, 2006; Shank, 2005). Det 

ter sig således som en ömsesidig önskan att sponsoravtalet bidrar till en form av co-marketing, så 

som Quester och Farrelly (2005) föreslår, då både åkare och sponsor värdesätter att samarbetat 

fungerar imagehöjande för båda parter. 

Person 3 påpekar att det är olika i hur tydligt varumärket syns på sina produkter; just nu pekar 

trenderna på att logor ska hållas små och diskreta. Dock är det olika för olika typer av 

medlemmar menar Person 4, som framhåller att synliga varumärken är viktigare för 

Sportlovsåkaren medan coremedlemmar som lever i kulturen, kan hålla det mer diskret.  Person 

2 förklarar också att det finns de medlemmar vilka helt tar avstånd från de varumärken som har 

en koppling till kulturen, just för att visa att det är aktiviteten som står i fokus och inte kläderna. 

Detta anses också visa att “jag är ingen wannabe” förklarar han då det även finns de människor 

som blir intresserade utav en kultur just för att den stil som finns där är estetiskt tilltalande. Vi 

kan här dock reflektera över de tankar som presenterats i teorierna om att det finns det som pekar 

på att det främst är periferimedlemmar och de som är lite sämre på att åka snowboard som 

värdesätter varumärken och dess identitetssignalerande egenskaper. (Bäckström, 2005; Quester 

et al., 2006) Likaså kan vi dra paralleller till Chernev et al. (2011) och deras teori om att detta går 

att koppla till medlemmarnas övriga medel för självidentifikation. Detta skulle då kunna påvisa 

att de som har stora möjligheter att till exempel faktiskt åka bräda, inte har samma behov av att 

bekräfta sin snowboardåkaridentitet genom varumärken. Dessutom skulle det kunna innebära att 

kunder som redan har en stark relation till andra varumärken med ett identitetssignalerande syfte 

inte är särskilt öppna för att skapa nya relationer då behovet redan är uppfyllt. Därför kan det bli 

relevant för varumärkena att söka sig till nya kulturmedlemmar och kunder som ännu inte har 

utvecklat dessa kopplingar. 



Varumärken och dess relation till Snowboardkulturen 2012 

 

 

K
ap

it
el

: 
E

m
p
ir

is
k
 o

ch
 t

eo
re

ti
sk

 a
n
al

y
s 

57 

 

Varumärkena vill därför att kidsen (fotnot: i kulturens jargong används detta engelska ord för att 

syfta till barn eller juniorer) tidigt ska börja bygga upp sin identitet för att de ska bli trogna 

varumärket och kulturen (Person 4). Person 3 håller med om detta och poängterar att det handlar 

om att fånga kidsen i tidig ålder och göra dem intresserade utav märkena i unga år. Kidsen ser 

också ofta deras idoler med ett visst märke och blir därför intresserad av att bära samma förklarar 

han. Detta styrker även Person 5 och påpekar att alla kids har idoler i den sport de utövar och om 

då dessa bär ett visst varumärke så kommer även kidsen vilja använda det. Det finns dock vissa 

problem med det här menar Person 3 då de äldre snowboardåkarna inte vill se ut som kidsen. En 

del märken väljer därför att endast tillverka seniorkläder berättar han.  

5.2.4 Stil 

Det är, enligt Person 2, inte ovanligt att det finns specifika varumärken kopplade till en viss 

subkultur. Det är dock inte alltid varumärket som är det viktiga, menar Person 3, utan dagens 

kunder kan även köpa kläder mycket beroende på design. Detta betyder att kunden lika gärna kan 

inhandla sina kläder på exempelvis H&M, så länge klädesplagget har samma stil som 

snowboardvarumärkenas kläder, förklarar han. Person 4 menar att snowboardstilen som klädstil 

är ett sätt att signalera till omgivningen att jag åker bräda. Han påpekar att för vissa medlemmar 

i kulturen är varumärkena A och O, medan för andra går det lika bra att hitta kläder som matchar 

stilen i vanliga klädaffärer. Utan synlig logga och med rätt stil kan klädesplagg hjälpa kunden att 

definiera sig själv som snowboardåkare, oavsett vart det är köpt, anser Person 3. Anledningen till 

att kunden skulle göra på det sättet menar han handlar om pengar och en önskan om att kunna 

byta kläder ofta; det finns då butiker som säljer billigare kläder än vad snowboardmärkena gör. 

Han lägger därför vikt vid att snowboardmärken bör ha detta i åtanke vid sin prissättning. 

Särskilt till den yngre målgruppen är det viktigt med snygg design till lågt pris, menar Person 5.  

Kunderna har med tiden även börjat bli mindre lojala mot varumärkena, framhåller Person 3. 

Han menar på att även detta går att härleda till pris och design, men också till den ökade 

konkurrensen - det finns så många bra märken. Han anser, och får medhåll av Person 5, att det är 

de äldre kunderna som visar på högst lojalitet mot de märken de har utvecklat en relation till och 

vant sig vid. Detta kommer till uttryck i att de till exempel är beredda att betala mer för dessa 
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märken samt köper dem till sina barn (Person 3). Att äldre kunder visar på högre lojalitet kan 

förklaras till stor del genom Quester et al. (2006) och deras tankar om före detta medlemmar. Om 

det således skulle vara så att de äldre kunder som respondenterna hänvisar till upplever sig delvis 

ha tappat kopplingen till kulturen kan deras ökade hängivenhet gentemot varumärkena förklaras 

just genom författarnas tankar om att denna typ av medlemmar använder sig av märkena för att 

hålla fast vid relationer och associationer som de vill bevara. 

5.3 Marknadsföring 

 

Marknadsföring är ett stort område och respondenterna har alla haft personliga och 

medryckande sätt att tolka de ämnen och frågeställningar vi tagit upp. Utifrån vad de berättat 

om både egna erfarenheter och allmänna åsikter i branschen och kulturen har vi sammanställt 

en bild av marknadsföringen inom Snowboardkulturen. Denna har vi sedan tolkat med hjälp av 

teori och den sekundärdata som vi upplevt har tillfört något och gjort diskussionen intressant. 

 

5.3.1 Sponsring, event och teamåkare 

Varumärken har en stor betydelse för snowboardkulturen, då de skapar tävlingar och event med 

koppling till snowboard förklarar Person 6. Denna åsikt delas av Person 3 som anser att event 

och sponsring är bra och imagehöjande för varumärket och därför en bra marknadsföringsteknik 

- så länge det gäller brädevent. Brädevent tolkar vi som alla typer av event som kan relateras till 

brädsportskulturen, oavsett om det är sportevent som tas upp av Allen et al. (2011) och Getz 

(2007) eller mer sociala former av event. Person 6 tillägger att en snowboardtävling, som då 

faller under nämnda sporteventkategorin, har stor betydelse för både de varumärken som står 

som värd för eventet, men också för åkarna och de varumärken de är sponsrade av. Det 

respondenterna talar om är alltså special events som tas upp bland annat av Allen et al. (2011) 

och som även om de har sociala eller kulturella målsättningar ändå fungerar i ett kommersiellt 

syfte (Matthews, 2008) från sponsorernas sida. Dessa special events ger enligt Getz (2007) 
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sponsorerna och arrangörerna möjlighet att visa upp sig på ett sätt utöver sin reguljära 

verksamhet och besökarna en chans att uppleva något utöver vardagen. Person 6 menar att event 

är bra för huvudsponsorerna då de får visa upp sig inför en koncentrerad massa och kan locka 

kunder på så sätt.  Event Marketing (Behrer & Larsson, 2001) ses alltså av respondenterna som 

ett positivt sätt för varumärken att komma i kontakt med större mängder kunder vid samma 

tidpunkt. 

Person 3 tillägger att när huvudsponsorerna får synas ute bland kulturens medlemmar och i 

media skapas en “hype” kring varumärket. Genomförs eventet bra kommer även åkarna att ha en 

positiv attityd till varumärket, fortsätter Person 6, och därmed prata gott om varumärket och vilja 

delta igen på deras event och tävlingar – varumärket får coremedlemmar på sin sida. Han 

tydliggör också att fenomenet även fungerar precis tvärtom, att om tävlingen är dåligt uppstyrd 

och genomförd kommer åkarna ha en negativ inställning till varumärket. Dessa tankegångar 

vilka Person 6 reflekterar kring stärks av Nyilasy (2006) och hans teorier kring word-of-mouth. 

Nyilasy (2006) håller med om att det kan spridas både positiv och negativ word-of-mouth, men 

påpekar att negativ word-of-mouth oftare kommer på tal. Att eventet genomförs på ett bra sätt är 

därför nödvändigt för snowboardmärkena för att den “hype” Person 3 pratar om ska uppkomma.  

Sponsring behöver ju som bekant inte endast vara av event, utan kan i sportsammanhang till 

exempel vara en överenskommelse mellan ett varumärke och en atlet - det vill säga en 

snowboardåkare (Kapferer, 2008; Shank, 2005). För åkarna och deras sponsorer är det bra att 

synas på eventen då det både ger reklam för åkarna och de varumärken som de är sponsrade av, 

poängterar Person 6. Han menar att de människor som närvarar vid eventen till exempel ser 

vilken bräda deras favoritåkare använder och blir därför intresserad av att köpa densamma. 

Samtidigt kan fler eventarrangörer som sett tävlingen vilja att en åkare ska närvara vid ett annat 

event och på så sätt får åkaren åka mer snowboard samtidigt som dennas sponsorer får visas upp 

vid fler tillfällen, förklarar han. Detta styrks av Kapferer (2008) då han poängterar att sponsring 

kan medföra att kunderna kopplar samman varumärket med eventet, eller i detta fall åkaren. 

Person 4 betonar även att snowboardmärken inte fungerar som vanliga modevarumärken - ett 

snowboardmärke måste vara grundat i aktiviteten att åka bräda och leva ut detta genom till 

exempel event där de får visa vad det faktiskt handlar om. Han menar att ett snowboardmärke 
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måste visa att det funkar i praktiken. Relationsskapande event marketing som tas upp av Behrer 

och Larsson (2001) beskrivs fungera på just detta sätt - det visar kunderna vilken image 

varumärket vill signalera och bjuder in kunderna till att interagera med och skapa en relation till 

märket. Dock tolkar vi respondenterna som att snowboardevent har flera lager av syften, så som 

det presenteras av Getz (2007) och fungerar som marknadsföring för varumärkena samtidigt som 

dessa ges tillfälle att ge tillbaka till sin kultur och dess medlemmar. 

Att info kan spridas så snabbt om ett event och varumärke är möjligt tack vare olika communities 

på Internet förklarar Person 6. Sponsorer, åkare och andra som närvarar under ett event lägger 

ofta upp bilder eller videoklipp från tävling på Internet samt kommenterar på hur tillställningen 

var och på så sätt kan de som inte var där ta reda på hur tävlingen gick och vad som hände 

berättar han. Detta kan härledas till Clapperton (2009) som förklarar att människor idag är mer 

aktiva än förut på Internet och sociala medier, både genom att dela med sig av information och ta 

del av andras information. Chernatony et al. (2011) förklarar därför att Internet är en möjlighet 

för varumärken att stärka relationen till kunderna. Person 3 framhåller att efterarbetet efter 

eventen är bland det viktigaste då bilder och filmklipp snabbt måste bli tillgängliga för 

allmänheten så att hypen håller i sig och sprids. Alla ”likes” och klick varumärket får på grund 

av ett event gör eventet värt det tillägger han. Här går det att se en koppling till word-of-mouth, 

och att snowboardvarumärkena försöker använda de fördelar som följer fenomenet. 

Varumärkena öppnar upp intresset för snowboard hos fler genom sina event poängterar Person 6 

men påpekar att det ändå är viktigt att hålla snowboarden på en bra nivå och inte sälja ut sporten. 

Ur marknadsföringssynpunkt, anser Person 3 att sponsring av teamriders är imagemässigt bäst 

för varumärket då de får kopplas ihop med och visas upp av snowboardåkare. Detta menar även 

Person 5 är en av de viktigaste marknadsföringsdelarna, då det hjälper till att pusha såväl 

varumärket som sporten framåt. Även Uggla (2003) anser att personifiera märket är ett smart 

drag då det underlättar för varumärket att bygga upp en relation till kunderna. När varumärket 

kopplas samman med kända idrottsutövare stärker detta märket förklarar Person 1. Det är då 

viktigt att ha rätt teamåkare som överensstämmer med varumärkets image, för att få rätt 

approach tillägger Person 3. Shank (2005) tar även han upp vikten av att åkarens image stämmer 

överens med den image som varumärket vill bygga upp. Detta då varumärket, som Kapferer 



Varumärken och dess relation till Snowboardkulturen 2012 

 

 

K
ap

it
el

: 
E

m
p
ir

is
k
 o

ch
 t

eo
re

ti
sk

 a
n
al

y
s 

61 

 

(2008) framhåller, får samma personlighet som personen det kopplas ihop med - i detta fall de 

snowboardåkare som sponsras. Även Person 4 anser att det är viktigt för varumärket att bygga 

upp ett bra team av snowboardåkare som passar varumärket. Han förklarar att varumärkena 

väljer att skapa ett team för att personifiera varumärket. Fördelen med att ha ett snowboardteam 

är, enligt Person 6, att visa upp vilken typ av åkare som gillar produkterna. Sponsorerna vill 

genom sin sponsring av teamåkare att åkarna använder deras grejer och visar upp dem – åkaren 

blir en slags representant och reklampelare för varumärket tillägger han. Genom att sponsra 

åkare och skapa event kan man lyfta fram varumärket och ge det en identitet och personlighet 

förklarar Person 4. Person 6 anser även att det är väldigt viktigt för märket att ha ett team då de 

kan visa upp produkterna genom coola snowboardåkare. Även Person 2 förklarar vikten av att få 

rätt personer att bära märket, speciellt om varumärket i grunden inte har någon koppling till 

kulturen. 

5.3.2 Andra marknadsföringsverktyg 

Ett populärt marknadsföringsverktyg inom snowboardkulturen är att varumärkena delar ut/säljer 

stickers
6
 till kunder berättar Person 3. Vidare förklarar han att stickers är en win-win situation för 

både kund och varumärke då varumärket använder kunden för att göra reklam genom att kunden 

placerar klistermärken på olika produkter så som exempelvis snowboarden. Att använda denna 

metod för gratisreklam tar även Person 5 upp och påpekar att desto mer ett varumärke syns, 

desto mer positionerar det sig i kundernas undermedvetna. “Kunden blir en levande 

reklampelare” poängterar Person 4. Dock menar Aaker (2010) att detta endast gynna varumärket 

om “rätt” person använder stickersen. Detta får han medhåll i av Aaker (1997) som tydliggör att 

personen som bär varumärket kan stärka eller sänka varumärkets image. Kunden i sin tur får en 

identitet på köpet genom utnyttjandet av varumärkens stickers, förklarar Person 3 och tillägger 

att genom att placera klistermärken på allt ifrån sin snowboard till sin bil och dator visar kunden 

upp vem han eller hon är. Enligt Bengtsson och Östberg (2011) har varumärkets betydelse ökat 

för företagen just för att märken har så stor påverkan på människor idag. Holmberg (2002b) 

                                                 

6
 Klisterlappar med till exempel varumärkets logga 
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förklarar att genom att använda varumärken så finns du. När kunden placerar dessa klistermärken 

på sina personliga ägodelar visar personen, enligt Treffner och Gajland (2001) upp vem han/hon 

är för andra människor att se. När kunden placerar snowboardvarumärkenas klistermärke på sina 

personliga ägodelar visar alltså kunden upp att jag är en snowboardåkare.  

Förutom teamåkare, event och stickers kan varumärkena också marknadsföra sig genom till 

exempel snowboardfilmer, och snowboardtidningar eller genom användningen av nyhetsmail 

förklarar Person 3. Vidare nämner han också att varumärkenas representanter ibland även 

besöker de butiker i vilka deras produkter säljs för att kunna möta och hjälpa kunden direkt. 

Person 1 poängterar att om kunderna kontinuerligt får en starkt, konsekvent 

kommunikationsmeddelande från varumärket så blir det säkrare etablerat i deras medvetande; 

således bör snowboardmärken tydligt kommunicera i alla sina kanaler att det är snowboard det 

handlar om. Det är viktigt att finnas både stort på marknaden och på gräsrotsnivå, bland 

konsumenterna - på deras villkor, betonar Person 4 och säger: “Vi ska finnas globalt, men tänka 

lokalt”. 

5.3.3 Att tänka på... 

Som tidigare nämnts finns det en risk att när varumärkena blir för stora och populära tappar de 

delar av sin image och sina corekunder. Flera respondenter anser dock att detta inte 

nödvändigtvis betyder slutet för varumärket i snowboardkulturen. ”Kan ett skidmärke bli ett 

snowboardmärke kan även ett märke som tappat sin image och sina coremedlemmar hitta 

tillbaka”, säger Person 6. Han tror starkt på att snowboardvarumärken som blivit urvattnade kan 

hitta tillbaka till kulturen och coremedlemmarna genom rätt typ av marknadsföringsteknik. Även 

Person 3 tror att kunden är ganska förlåtande mot ett varumärke. De båda menar att genom rätt 

typ av sponsring av event och teamåkare, ändrad image och genom att tas bort från större kedjor 

kan varumärken börja hitta tillbaka till kulturen - så länge hängivenheten till sporten finns där. 

Ett varumärke som arbetat bra med detta anser Person 6 vara Burton vilka på senare tid har stärkt 

sin image genom att ha rätt team med “cleana och grymma åkare” som ger varumärket en bra 

image. Han tror dock att varumärket är för stort och lite för trendigt för att ha riktiga 

coremedlemmar, även om märket i sig är core med sin långa och betydande historia i 
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snowboardkulturen. Vidare förklarar Person 1 att vara konsekvent är nyckelord för att 

upprätthålla ett framgångsrikt varumärke.  

Person 4 nämner tre faktorer vilka han anser viktiga för ett varumärkes framgång. Dessa är ett 

trovärdigt varumärke, att varumärket hittar rätt position och att varumärket kan möta kundens 

förväntningar, alternativt överraska positivt. Även Person 3 anser att trovärdigheten hos märkena 

spelar roll och lägger till att de äldre snowboardmärkena har en fördel här eftersom de kan dra 

nytta av sin långa historia i kulturen. Person 6 anser att det är viktigt för varumärket att få upp en 

bra image – rätt image – för att få folk att förstå att det är ett snowboardmärke. Varumärket 

behöver också vara imagehöjande för kunden förklarar Person 3. Vidare nämner han ytterligare 

två framgångsfaktorer som han anser vara viktiga: kvalitet och tajming. Han menar att kvalitet är 

viktigt eftersom det är ett av kundens kriterier; utan bra kvalitet faller märkets image. Person 6 

anser dock att kriterierna för kvalitet skiljer sig mellan ett brädmärke och ett klädmärke och 

menar att kvalitet är extra viktigt hos ett brädmärke medan det inte är fullt lika viktigt för ett 

klädmärke. Person 5 poängterar att kvalitet och tekniska innovationer är mindre viktigt än design 

när det kommer till klädmärken som riktar sig till unga. När Person 3 pratar om tajming syftar 

han på att märket behöver ha koll när det gäller trenderna på marknaden och i kulturen samt 

träffa rätt i sitt val av namn, design, team, pris och användning av rätt kanaler. Dessa faktorer 

kan vara avgörande för varumärkets framgång förklarar han, men han påpekar också att det kan 

handla lite om tur att faktiskt träffa rätt på alla punkter, vid rätt tidpunkt. 
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6 Slutsats 

 

Slutligen kommer vi i detta avslutande kapitel presentera det vi kommit fram till under analysen, 

samt presentera svar på den frågeställning och det syfte som vi arbetat efter under hela 

uppsatsen. Här kommer vi föra en mer personlig och reflekterande diskussion kring de fenomen 

och aspekter som vi kommit över under arbetets gång och som vi finner intressanta. Kapitlet 

kommer att avslutas med att vi ger förslag till fortsatt forskning inom ämnet varumärken och 

subkultur.

 

6.1 Besvarande av syfte och forskningsfråga 

6.1.1 Syfte 

Snowboardkulturen har länge legat oss nära hjärtat och då vi som marknadsföringsstudenter sett 

att varumärken har en särskild roll inom den kulturen så föll det sig naturligt att vi blev 

intresserade av att undersöka vad som låg bakom. Vi fascinerades av det faktum att varumärken 

verkade ha en betydande symbolisk funktion för medlemmarnas identitetskapande som 

snowboardåkare, men även av den ständiga närvaron av nischade märken på och i kulturens 

event och media. På så sätt tycker vi oss kunna se att dessa snowboardmärken har en betydelse 

både för medlemmarna och för kulturen. Vi frågade oss därför, vad som krävs från ett varumärke 

för att bli en del av en subkultur, såsom snowboardkulturen. 

 

Uppsatsens syfte är att analysera varumärkens relation till en subkultur med fokus på olika 

framgångsfaktorer, såväl med avseende på försäljning som inflytande inom subkulturen. Detta 

kommer ske med specifik inriktning på snowboardkulturen. 
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Genom vår teoretiska och empiriska undersökning har vi nu kommit fram till några centrala 

faktorer hos snowboardmärkena som kan vara avgörande för dess framgång. Nedan kommer vi 

att presentera dessa framgångsfaktorer utifrån separata rubriker samt redogöra för den 

uppfattning vi fått om deras respektive roll och påverkan på varumärket och kulturen. 

Autentiskt ursprung och drift 

Det har framgått i analysen att autenticitet är en central framgångsfaktor för ett 

snowboardvarumärke. Autenticitet syftar då på att varumärkets ursprung och dess personal skall 

ha en tydlig koppling till snowboardkulturen. Märket ska vara av snowboardåkare - för 

snowboardåkare. Vi ser bland annat tecken som visar på att kulturens medlemmar tror mer på ett 

varumärke som har en etablerad ställning som snowboardmärke och som inte är för “nya” på 

marknaden. Därför kan det te sig besvärligt för aspirerande märken att få inflytande inom 

kulturen då medlemmarna och andra aktörer inte upplever att de har legitimitet att vara där 

förrän de har bevisat sig. Försäljningsmässigt kan märken troligen lyckas i till exempel 

sportaffärer, men det gäller då till kunder som generellt inte kan räknas till medlemmar inom 

kulturen eller så kallade sportlovsåkare. Detta på grund av att dessa kunder saknar kunskap om 

regelverken för vilka varumärken som är godkända av kulturen att använda. 

Ett varumärke som har sitt ursprung i snowboardkulturen och drivs utav snowboardåkare inger 

en tillit hos kunden. Då människorna som står bakom märket själva är snowboardåkare tyder det 

på att produkterna som kommer därifrån håller måttet för vad som anses som god kvalitet på 

snowboardprodukter. Tankarna hos oss dras här till att de äkta snowboardmärkena inte 

producerar produkter vilka de själva inte kan tänka sig att åka på eller med – det i sig tyder på 

stark autenticitet hos varumärkena. I analysen kan vi se att autenticitet är efterfrågat hos 

varumärkena om de vill bli/vara starka aktörer inom snowboardkulturen. Detta då ett märkes 

framgång till stor del verkar styras utav hur kunderna ser på varumärket. Att bygga upp en 

autenticitet är alltså viktigt men verkar inte helt lätt och tar tid då varumärket, precis som 

medlemmen, behöver hävda sin plats inom kulturen. När varumärket anses som autentiskt och 

trogen sporten är det dock viktigt att fortsätta arbeta för att upprätthålla denna syn på varumärket. 

Det gäller alltså att både upprätthålla varumärkets äkthet genom rätt aktiviteter men också genom 
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att ständigt se till att ”rätt” människor står bakom märket. Att snowboard är lika viktigt och 

älskat utav varumärkets nyanställda som dess grundare anser vi oss kunna hävda då dessa 

personer också är ansiktet utåt för varumärket och bör representera dess rätta identitet. 

Autenticitet är dock ingen framgångsfaktor endast begränsad till snowboardkulturen. Då det i 

analysen framgår att subkulturer består av en viss typ av människor som känner samhörighet 

med en speciell grupp människor och därmed också skiljer sig från alla andra är autenticitet och 

hängivenhet nyckelord även här. Precis som för snowboardvarumärken är det alltså även viktigt 

för andra varumärken med en koppling till subkulturen att följa dessa nyckelord för att kunna bli 

en stark medlem och del i kulturen. 

Engagemang och hängivenhet till kärnaktiviteten 

Att snowboardvarumärkena ska vara engagerade och hängivna till kulturens kärnaktivitet, alltså 

snowboardåkande, har också framkommit i analysen. För snowboardkulturen har varumärkenas 

engagemang en stor betydelse för kulturens och sportens fortsatta utveckling. Vi kan se att 

aktörerna inom snowboardkulturen framhäver att både snowboard som sport och kultur stärks 

och utvecklas utav varumärkenas närvarande. På så sätt är varumärkena nödvändiga inom 

kulturen då de driver den framåt utvecklingsmässigt men också underhåller kulturens 

medlemmar genom att sponsra tävlingar och event – vilka annars troligtvis inte skulle kunna 

genomföras. Dessutom bidrar varumärkena till att duktiga snowboardåkare får åka mer 

snowboard, blir uppmärksammade och inspirerar snowboardkulturens medlemmar. Det hela 

handlar alltså om att ge tillbaka till kulturen. Som analysen har påvisat finns det stora fördelar för 

snowboardvarumärket att vara hängivet och engagerat till kulturen, då märket får visa upp sig 

och sin identitet för kunder och snowboardkulturens medlemmar. Vi kunde alltså se att 

varumärkets identitet är av betydelse för dess framgång inom kulturen, hängivenheten till sporten 

behöver genomsyra varumärket precis som kulturens medlemmar behöver visa hängivenhet för 

att vara medlem i kulturen. Då ett snowboardvarumärke tycks ses som en medlem i kulturen är 

det inte konstigt att varumärket, precis som personliga medlemmar, behöver ett brinnande 

intresse för snowboard och vara trogen kulturen. 
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Alla undergroundsubkulturer kretsar kring ett specifikt intresse eller aktivitet vilket är det som 

håller subkulturen och dess medlemmar ihop. För att ett varumärke skall kunna ta sig in i denna 

subkultur behöver det därför visa ett engagemang och hängivenhet till kärnaktiviteten. Precis 

som medlemmen behöver varumärket alltså ständigt påvisa sin tillhörighet till kulturen för att få 

fortsätta vara en del av den. Innan varumärket träder in i en subkultur bör det därför ha koll på 

subkulturens regelverk och normer för att veta vad kulturen kräver av dem. Varumärket som 

anser sig kopplat till en subkultur kommer inte att nå speciellt stor framgång här utan att bevisa 

att ”här hör jag hemma”. Genom att ge tillbaka till kulturen visar varumärket sitt engagemang 

och hängivenhet till kulturen då detta säger att kulturen är viktigare än pengarna. 

Aktivt medverkande i kulturen och närvaro bland medlemmarna 

För att kunna uppehålla identiteten som ett snowboardmärke behöver snowboardmärket vara 

aktivt medverkande i kulturen. Ett snowboardmärke som inte är aktiv inom kulturen är som en 

snowboardåkare som inte åker snowboard – det funkar helt enkelt inte. Att vara medverkande är 

därför en central faktor som krävs för att varumärket skall ha en framgång som snowboardmärke. 

Detta då en snowboardåkare uppenbarligen får det svårt att identifiera sig som en 

snowboardåkare genom ett märke när märkets identitet inte bygger på snowboardåkande. Som vi 

i analysen framhöll så finns det flera sätt för ett märke att visa sitt medverkande i kulturen, bland 

annat genom sponsring av event, tävlingar och snowboardåkare men också genom att göra egna 

filmer. Med aktivt medverkande menar vi att varumärket inte kommer så långt på att endast 

använda sig utav någon av dessa marknadsföringstekniker eftersom ett aktivt användande av dem 

ständigt bekräftar och stärker varumärkets identitet. Dessutom visar varumärket upp sig för 

potentiella kunder och för kulturens medlemmar genom denna typ av marknadsföring. Då dagens 

kunder inte är speciellt lojala till ett specifikt snowboardmärke, säkerligen för att det finns 

flertalet bra och starka märken idag, har det stor betydelse för snowboardmärket att visa upp sig 

för snowboardkulturens medlemmar. Detta då märket behöver få medlemmarna intresserade av 

märket för att kunna öka, alternativt bibehålla sin försäljning. 

Att synas bland medlemmarna blir på så sätt en viktig faktor för varumärket då de behöver fånga 

deras intresse då medlemmarna är varumärkets kunder. Eftersom snowboard är en subkultur 
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betyder detta att antalet kunder är begränsade för ett snowboardvarumärke – då analysen visar att 

säljer varumärket ut sig till andra grupper är det troligt att de tappar sin primära kundgrupp 

(snowboardkulturens medlemmar). Analysen har också påvisat, som vi tidigare påpekade, att ge 

tillbaka till kulturen i form av bland annat sponsring. För att varumärket skall kunna sponsra 

behöver de alltså ha bra försäljningsstatistik. Kampen om snowboardåkarnas intresse är därför 

tuff. 

Ett varumärke vilket tillhör en kultur behöver visa upp sig för medlemmarna för att kunna 

behålla sin position, även detta sträcker sig över fler undergroundsubkulturer än endast 

snowboardkulturen. Försäljningsmässigt behöver varumärket visa upp sig för att placera sig i 

kunden (medlemmens) medvetande men också för att ett aktivt medverkande krävs om 

varumärket vill fortsätta ha sin identitet ihopkopplad med en subkultur. 

Rätt imageassociationer 

Vi ser i analysen att en stor del i att bygga varumärkesidentitet och påverka varumärkets image 

inom snowboardkulturen är att associera märket med rätt typ av nyckelpersoner, så som starka 

snowboardåkare. Genom att knyta åkare till varumärket genom framförallt sponsoravtal så får 

märket ta del av de relationer som åkaren har till sina fans, tillika kulturens medlemmar, och på 

så sätt hjälper åkaren att stärka varumärkets image.  Vi tycker oss se tydligt att ett starkt team 

med åkare är en framgångsfaktor gällande varumärkets inflytande på kulturen och således även 

på försäljningen. Som det nämnts i analysen är sponsrade - eller till och med professionella 

snowboardåkare idoler för periferimedlemmar och då särskilt åkande kids och därmed ger det 

varumärkena en stor möjlighet att sätta sina märken på dessa åkare för att sprida sitt namn till 

nya kunder. Med grund i analysen så menar vi oss se att åkarnas individuella image samlade i 

sammanhanget av teamet, till stor del är det som bygger upp varumärkets image. Detta på så sätt 

att teamåkarna personifierar varumärket och visar hur och av vem det ska användas. Av 

resonemanget framgår det att teamåkare har stor makt över varumärkets image och detta därför 

bör tänka både en och två gånger på vilka de ska sponsra. 

Vi ser även i analysen att något som säger mycket om varumärket är vart det finns för försäljning 

till slutkonsumenten. Att bara säljas i nischade specialbutiker säger symboliserar en stark 
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corekoppling och stärker inflytandet till kulturen medan att säljas i vanliga sportbutiker ger bättre 

möjligheter till en hög försäljningskvantitet. Stora försäljningsvolymer känns ju instinktivt som 

en positiv grej med tanke på att det ger högre inkomst och det är svårt att föreställa sig ett företag 

vill inte tjäna mycket pengar. Men, då ett nischat märke mycket bygger sin identitet på 

exklusivitet framgår det att det finns en risk i att användas av allt för många. Det upplevs som 

ständigt återkommande i diskussionen i fall ett framgångsrikt snowboardmärke vinner på att 

finnas tillgängligt även till kunder som inte är bevandrade i subkulturen och beroende på märkets 

målsättningar är det svårt att fastställa ett svar. Vi menar dock att det finns flertalet tecken som 

pekar på att ett varumärke som vill utveckla eller bibehålla ett starkt inflytande och hög status 

inom snowboardkulturen bör undvika att säljas till en allt för stor mainstreampublik.  

Det har också påvisats att personifiera varumärket genom att associeras med subkulturens 

coremedlemmar är framgångsrikt för fler subkulturer. Inom subkulturerna finns det idoler, 

människor som medlemmarna ser upp till och som utgör kärnan i kulturen. Dessa människor har 

visats inneha stort inflytande på resten av kulturen och dess medlemmar varför varumärket 

behöver vara på god fot med dem. Om varumärket får coremedlemmarnas godkännande, till 

exempel genom att de använder varumärket, öppnas dörren till försäljning till resten av 

medlemmarna. 

Snygg design till ett vettigt pris 

Till sist har det visat sig i analysen att ett varumärke trots allt inte kan bli framgångsrikt inom 

subkulturen utan att ha en snygg produktdesign som tilltalar kunderna. Varumärket kan förvisso 

få inflytande inom kulturen på så sätt att de är aktiva med event och sponsring av åkare, men om 

inte produkterna lockar till användning kommer med stark sannolikhet försäljningen att bli 

lidande och förmodligen kapitalet sina, vilket således leder till att inflytandet blir svagare. Det 

finns även risker för att det blir svårt att hålla åkare på teamet om dessa inte gillar produkterna då 

det visat sig i analysen att även åkarna föredrar att associera sig själva med varumärken vars 

produkter (och image) de gillar.  Så även om varumärket har ett starkt inflytande på kulturen till 

en början så är risken stor att de tappar detta efter en tid med dålig design. Vi reflekterar dock 

över att etablerade märken har ett större utrymme för att göra några designmissar då det visat sig 
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i analysen att kunder är mer förlåtande mot dessa märken än mot nya. Det skulle således 

innebära att de stora märkena skulle kunna göra kanske en eller två dåliga säsonger där 

försäljningen sjunker men inflytandet och statusen inom kulturen klarar sig relativt orört. De 

mindre/nyare snowboardmärkena däremot kan ha större behov av att hålla sig till aktuella trender 

inom kulturen så länge deras position på marknaden ännu inte är fastställd.  

I samband med snygg design är det även relevant att ta upp prissättning som en faktor som kan 

vara betydande för ett varumärkes framgång, särskilt då med avseende på försäljning. Ett märke 

som kunderna inte har råd att köpa kommer med all sannolikhet att sälja mindre. Likväl vi ser 

även att ett billigt märke kan lida försäljningsnederlag i det långa loppet då ett lågt pris kan leda 

till att personer utan hängivenhet till kulturen har råd att köpa det och märket på så sätt tappar sin 

eventuella corestatus. Vi menar, att ett lite högre pris hjälper snowboardmärken att sålla bland 

kunderna och rensa bort de som saknar koppling till kulturen och som därför inte är beredda att 

betala för varumärkets snowboardimage. Att märket börjar användas av konsumenter utanför 

kulturen har visat sig i analysen i många fall vara negativt för varumärkets image som aktör inom 

snowboardkulturen, delvis då det riskerar att förlora förtroendet hos sina corekunder. 

Coremedlemmarna är enligt vad som framkommit i analysen motvilliga till att bära varumärken 

som upplevs som sell outs, vilket är en term som används just i samband med märken som 

prioriterar försäljning framför kulturen. Om core inte vill kännas vid märket, kommer vidare 

varumärket att tappa sitt inflytande till kulturen och i längden även sin försäljning till 

periferimedlemmarna. Med andra ord, det gäller att varken vara för dyrt, eller för billigt. 

I analysen påvisas att en subkultur ofta är kopplad till en stil såsom livsstil eller klädstil. Vi kan 

se att klädstilen ofta är viktig för subkulturen eftersom den hjälper medlemmarna att visa vilken 

kultur de tillhör. Varumärket bör därför, när detta träder in i kulturen, veta vilken stil som 

efterfrågas och till vilket pris då subkulturens medlemmar både ska kunna ha råd med märket 

samt kunna identifiera sig igenom stilen. Faller varumärket på ett av dessa kriterier kommer 

alltså inte varumärket lyckas. 
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6.1.2 Forskningsfråga 

 

Vad präglar varumärken som får inflytande inom en subkultur samt blir betydande för 

medlemmarnas personliga identitetsskapande? 

 

Utifrån vår forskningsfråga har vi valt att titta på tendenser från empirin och analysen. Vi har 

även val att dela upp forskningsfrågan i två delar: Inflytande inom subkulturen samt betydelse för 

medlemmarnas identitetskapande.  Detta för att det ska vara enklare för läsaren. 

Inflytande 

Vi finner att det har framgått tydligt i analysen att varumärken som fått inflytande i en subkultur 

tenderar att ha en tydlig koppling till kulturen genom sitt ursprung och de människor som arbetar 

med märket. Inom subkulturer så som punk kan vi till exempel tänka oss att ett varumärke får 

större inflytande om detta är skapat av en medlem i ett punkband. Inom bikerkulturen skulle 

detta kunna motsvaras av att de anställda på varumärket faktiskt åker motorcykel, eller inom 

straight edge att människorna bakom faktiskt lever rent. Med andra ord behöver kulturens 

värderingar delas av varumärket men även dess anställda. Vi ser även att aktivt deltagande i 

kulturen är ett ständigt återkommande element bland dessa betydelsefulla varumärken. Detta 

kommer till uttryck i snowboardkulturen genom att märket faktiskt tillverkar snowboardattiraljer, 

sponsrad teamåkare, event och filmer samt att varumärket används av kulturens medlemmar i 

snowboardsammanhang. I andra subkulturer så som bikerkulturen skulle detta kunna motsvaras 

av att märket till exempel faktiskt tillverkar produkter som kan användas i samband med 

motorcykelåkande och närvarar på mc-mässor och -träffar. I punksammanhang ser vi likheter 

med att varumärket behöver finnas närvarade på till exempel konserter, antingen på artisterna 

eller bland publiken.  
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Utifrån detta sammanhang menar vi alltså att varumärken med inflytande i en subkultur präglas 

av en hängivenhet och ett närvarande i denna kultur. Märket behöver kontinuerligt synas i 

subkulturella sammanhang och styrka sin image med kulturella inslag och associationer. 

Varumärket stärker enligt detta resonemang sin position inom kulturen genom att finnas 

närvarande bland medlemmarna och upprepat visa på sitt engagemang. Vi hävdar att märken 

som blivit betydande för en specifik subkultur gjort detta mycket genom att visa att de hör 

hemma i kulturen, att de är där av genuina anledningar samt planerar att stanna. 

Identitetsskapande 

Ett varumärke som blir betydande för subkulturens medlemmars identitetskapande karaktäriseras 

generellt av att de har en stark och tydlig identitet samt personlighet som överensstämmer med 

den idealiserade bilden av en medlem i subkulturen. Analysen har påvisat att dessa varumärken 

på så sätt blir mer än bara varumärken, de blir “vänner” till medlemmarna och utgör en del av 

kulturen. För att varumärket skall kunna få en position som gör att det har ett inflytande på 

medlemmarnas personliga identitetskapande är det viktigt att varumärket förstår kulturen och 

medlemmarna. Detta då det värdesätts av medlemmarna att varumärket representerar vad de vill 

representera; om inte denna likhet finns kommer inte kunden kunna identifiera sig själv genom 

märket. Ett varumärke som når framgång hos medlemmarna förstår alltså vad det är kunden 

efterfrågar och kan leverera detta: varumärket ser till att kunden genom sin stil kan identifiera sig 

med en viss kultur och då också urskilja sig från samhället. Varumärkena som har en stark och 

tydlig kulturell identitet har således visat sig vara de som får mest inflytande hos kulturens 

medlemmar.  

Viktigt är att lägga märke till att det inte räcker för varumärket att endast ha rätt identitet som 

stämmer överens med subkulturens medlemmars. De varumärken som spelar en viktig roll i 

kundernas identitetskapande process uppvisar också skicklighet i att kommunicera sin identitet 

på rätt sätt så att medlemmarna uppfattar att varumärket har en tilltalande image. Med analysens 

betoning på hängivenhet till kulturen i ryggen, ser vi alltså att dessa varumärken alltså lyckats 

med att bevisa för kulturens medlemmar att det är trogen kulturen och dess normer samt har en 

förkärlek till subkulturens intresse/aktivitet. Detta då, som analysen påvisar, subkulturer och dess 
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medlemmar generellt inte är intresserade av varumärken som söker sig till en subkultur i 

vinstsyfte. Precis som medlemmarna är varumärkena med i subkulturen just därför att de 

upplever denna grupp som den enda som sammanfaller med dess identitet. Om detta kriterium 

inte uppfylls får inte varumärket något inflytande på kulturens medlemmars identitet i det långa 

loppet. 

I analysen påvisas det även att det är viktigt att produkterna finns på ”rätt” personer, för att 

kunden skall bli intresserad. Det blir lättare för kulturens medlemmar att förstå vem varumärket 

är riktat till och vad det står för då varumärket personifierar sig genom till exempel sponsring av 

kulturens coremedlemmar. Det har alltså visat sig att varumärken som medlemmarna finner 

relevanta att använda i ett identitetssignalerande syfte, befinner sig på rätt plats och på rätt 

personer för att på så sätt kunna tilltala kulturens medlemmar genom referensgruppen. Att få sina 

produkter placerade på till exempel en framgångsrik och känd musiker inom punkkulturen skulle 

kunna påverka resten av medlemmarna då deras idol bär på varumärket vilket godkänner 

varumärkets närvaro i kulturen och stärker dess status som en punksymbol. Vi kan därför se att 

framgångsrika identitetssignalerande varumärken har coremedlemmarna på sin sida och kan 

således nå ut till resten utav medlemmarna genom att de får dem att uppleva att varumärket 

stärker deras tillhörighet i kulturen. På samma sätt har det visat sig att dessa varumärken arbetar 

aktivt med att inte synas på fel personer. Exempelvis kan det vara svårt för att märke vilka vill 

påstå sig vara punk att faktiskt bli bekräftade som det om märket ofta syns på personer på 

popkonserter, eller tennismatcher. Punkare kan då inte identifiera sig som punkare genom märket 

eftersom det uppenbarligen finns delade meningar kring vad varumärket står för och vilken 

grupp det hör hemma hos. Genom att placera sitt varumärke på subkulturens starkaste och mest 

framträdande personer tydliggör märket alltså vem varumärket är till för och vilken identitet 

kunden får genom användning av det. Även detta visar på hur väsentligt det är för varumärket att 

från början kommunicera sin identitet och röra sig i rätt sammanhang. 

Slutligen ska det även påpekas att även om det inte kommer fram så starkt i analysen så är 

kvantitet ett nyckelord för de mest framstående identitetssignalerande varumärkena. Ett 

varumärke som inte används av flertalet av medlemmarna är med all sannolikhet svårt att 

använda med syftet att identifiera sig med en subkultur - även om märkets image stämmer 
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överens med en specifik kunds. Det måste finnas en gemensam förståelse över att varumärket 

hör hemma i kulturen och att användandet av det symboliserar tillhörighet. Dock ter det sig vara 

olika huruvida det endast är kulturens medlemmar som ska förstå symbolismen, eller om det 

även ska vara klart och tydligt för utomstående. Genomgående ser vi likväl att symbolismen inte 

får vara allt för enkel - ett varumärke med riktigt stark identitetssignalerande, eller till och med -

skapande funktion är inte något som vilken nybörjare som helst kan plocka upp och bli en 

medlem av. Det krävs generellt lite subkulturellt kapital för att det ska fungera. 

6.2 Avslutande tankar och reflektioner 

6.2.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då vår undersökning varit begränsad anser vi att det fortfarande finns mycket intressant kvar att 

utforska om de ämnen vi behandlat. Främst upplever vi att snowboardkulturen har mer att ge när 

det kommer till forskningsområden; bland annat den autonomi som vi sett prov på i egenskap av 

bland annat egen medieproduktion. Snowboardfilmernas framträdande roll både i kulturen som 

helhet och i varumärkenas marknadsföring menar vi har ett stort utrymme för ytterligare 

forskning. Likaså vore det relevant att se närmare på mainstreammedias inflytande på 

snowboardkulturen. Liknande forskning har gjorts i samband med andra subkulturer, så som 

Thornton (1996) med clubkulturen och det vore intressant att undersöka vilken roll utomstående 

media har på snowboard som subkultur samt synen på autenticitet och mainstreaming. Vidare 

känner vi att det efter vår uppsats lämnats ett tydligt spelrum för att göra närmast samma analys 

fast ur ett kundperspektiv. Då vi inte haft resurser till att göra konsumentintervjuer menar vi att 

diskussionen skulle må väl av att få ta del av även deras bild av snowboardmärken och deras 

relation till kulturen. Slutligen anser vi att liknande undersökningar även är tillämpbara på andra 

subkulturer med samma förankring i ett undergroudursprung. Detta hade förtydligat och gett 

ytterligare kunskap om varumärken och deras roll och inflytande inom en sådan subkultur. 

6.2.2 Till syvende og sist... 

Slutligen vill vi skriva några ord om vad vi upplever som kontentan av det som tagits upp och 

kommit fram i samband med vår undersökning av snowboardkulturen. Även om varumärken står 
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i fokus i den här uppsatsen så anser vi att vi inte gör varken den eller våra respondenter rättvisa 

om vi inte understryker ett par viktiga punkter om just kulturen. 

Först är det väsentligt att påpeka att det vart genomgående i framförallt respondenternas svar att 

varumärkena som kommit att bli betydande för snowboardkulturen har ett kulturellt och socialt 

ansvar gentemot den samma. Med inflytande och makt kommer en förpliktelse om att göra rätt 

för sig, stå bakom sin kultur och dess medlemmar samt hjälpa till att pusha helheten i en riktning 

som förväntas ge ett positivt utfall för hela gruppen. Om detta är mot det mainstreama eller det 

autentiska råder det delade meningar om, men det framgår ändå att det inte är ok att bara glida 

med. Som aktörer inom kulturen anses varumärkena vara menade att ta vara på sin roll och 

arbeta för snowboardingens bästa. Detta leder oss således in på den andra och avslutande 

punkten. Sist men inte minst, som det brukar heta, så vill vi markera att trots att 

snowboardkulturen blir allt mer kommersialiserad och på flera sätt kan ses som en 

konsumtionssubkultur så står fortfarande snowboardåkningen i centrum. Varumärken, sponsring, 

events och annan marknadsföring i all ära - när allt kommer omkring så är det hängivenheten och 

kärleken till aktiviteten som utgör hjärtat av hela kulturen. 

 

“Above all, snowboarding has to remain fun, innovative, and driven by young people with a 

natural passion and energy for the sport. As a community, we have to resist the urge to make a 

quick buck. The success that we are so serious about pursuing must come within the context 

of respect for traditions and history.” (Burton, 2003, s. 406) 
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