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Sammanfattning  

Konsumtion har i dagens samhälle fått en allt större betydelse för människan och vissa menar att 

vi bygger upp hela vår identitet kring varumärken. Samtidigt får internet allt större inflytande 

och har blivit ett viktigt socialt forum. Tillsammans skapar detta nya möjligheter för 

gemenskaper och kulturer baserade i konsumtion att utvecklas på internet. För individer vars 

identitet skapas i konsumtion kan detta påverka själva identitetsskapandet. Då forskning också 

visat att autenticitet, coolhet och exklusivitet i högre utsträckning efterfrågas idag blir detta 

centralt att undersöka i ett socialt sammanhang på internet. Inte minst sedan innebörden av 

dessa begrepp kan ha förändrats i en värld där allt är tillgängligt. Syftet med denna studie var att 

nå en ökad kunskap och förståelse för aktiviteter i en konsumtionsgemenskap och undersöka 

inställningen till dessa begrepp. Genom en netnografisk metod baserad på aktivt deltagande 

undersöktes en konsumtionsgemenskap kring sneakers. Studiens resultat bekräftar tidigare 

forskning kring hur individen skapar sin identitet men visar också att själva skapandet kan ha 

förändrats. Genom sociokulturell teori, tidigare forskning och nyfunnen empiri lanseras också 

begreppet konsumtionsgemenskap. Studien visar även på nya upptäckter kring de studerade 

begreppen och hur betydelsen av dessa var central för konsumtionsgemenskapen men kan vara 

på väg att förändras. Upptäckterna relateras till tidigare studier och det ges förslag på framtida 

forskning. 

Nyckelord: varumärken, identitet, konsumtionsgemenskap, autenticitet, exklusivitet 

Abstract 

The importance of brands in today’s society have become increasingly important for humans 

and sociocultural consumption theories suggest that people are building their entire identity 

around consumption. At the same time internet is growing in importance and has become a 

social platform. This creates new opportunities for communities and cultures of consumption to 

develop which in turn affect the individual’s identity creation. Since research also has revealed 

that the demand for authenticity, coolness and exclusivity is higher today, it’s crucial to 

examine these concepts in their new environment. The purpose of this study was to achieve a 

greater understanding of the activities in a consumption community and explore the individual’s 

attitudes to these concepts. A community based around sneakers consumption was examined 

with a netnographic method based on active participation. The results confirmed previous 

research on how the individual creates his or her identity but also showed that the strength of 

creation may have changed. Based in theory and empirical evidence a new concept, 

consumption community, was introduced. This study also shows new discoveries surrounding 

the studied concepts and how its impact on consumption is central to the community. The 

findings were related to previous studies and the study provides suggestions for future research. 
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1. Inledning 

Konsumtion har idag fått en allt större betydelse för människan och vissa forskare menar att den 

moderna människan bygger upp hela sin identitet med hjälp av varumärken (Bengtsson & 

Östberg, 2006). Samtidigt får internet en allt större plats i våra liv och är inte längre bara en 

källa för statisk information utan har blivit en plats där människor umgås, diskuterar och skapar 

information tillsammans (Shirky, 2008). Vårt sociala liv har därmed fått en till beståndsdel som 

verkar växa i betydelse. Då varumärken, konsumtion och kommunikation möts skapas 

gemenskaper kring konsumtion på internet. Dessa gemenskaper kan se ut på många olika sätt 

och har beskrivits som kulturer eller stammar (Cova, Kozinets & Shankar, 

2007). Gemenskaperna och det platta landskapet som råder på internet gör att diskussioner om 

produkter och konsumtionsaktiviteter sprids snabbare än någonsin. För företag skapar detta nya 

möjligheter men också nya utmaningar. Det nya landskapet kräver genomskinlighet men även 

nya marknadsföringsmetoder för att fånga konsumenterna. Då all information bara är några 

klick bort från användaren kan också innebörden av begrepp som autenticitet och exklusivitet ha 

förändrats. En produkt som tidigare krävde en resa till ett annat land för att få tag på kan idag 

beställas på internet och exklusiviteten av att äga kan därmed minska. 

 

En marknad som genomgått en kraftig utveckling den senaste tiden är den för sneakers. 

Sneakers vilket kan definieras som ”en gymnastiksko traditionellt avsedd för sport men som 

även används av andra målgrupper och därmed även bärs som fritidssko” (Heard, 2005). 

Konsumtionen av sneakers har skapat något som går att likna vid en egen kultur vilken sedan 

genom globalisering har spridits online. För företag har detta möjliggjort för en snabb expansion 

och nya marknadsföringsmöjligheter online. För sneakersfantasterna innebär det nya 

mötesplatser där de kan utbyta kunskaper och ge varandra råd, men även en spridning som är på 

väg att förändra kulturen från grunden. 

1.1 Problembakgrund 

Traditionell marknadsföringsforskning separerar ofta företaget och kunden där kunden ses som 

en passiv mottagare av företagets värdeskapande aktiviteter. Värdet förväntas vara något som 

skapas på marknadsavdelningen för att sedan kommuniceras ut mot kunden. Tanken är att 

erbjudandet som ges skall vara attraktivt och etablera konkurrensfördelar för företaget gentemot 

konkurrerande produkter (Bengtsson & Östberg, 2006). Innebörden av detta blir att kunden, 

alltså konsumenten, antas göra rationella beslutsprocesser. Konsumtionskulturteori menar dock 

att mycket istället talar för att människor och därmed konsumenter inte är så rationella vid 

beslutprocesser och istället väger in ett flertal faktorer som inte alltid är så lätta att identifiera 

(Elliott & Percy, 2007). Det kan därför ibland vara svårt för en marknadsföringsavdelning att 

helt veta vad och vilket värde deras produkt representerar för kunden (Salzer-Mörling & 

Strannegård, 2002).  

 

Sociokulturell konsumtionsforskning undersöker den djupare mening som produkter har för 

konsumenten utöver att tillfredsställa ett specifikt fysiskt behov. Det har tillexempel visats att 

människor väljer att kommunicera budskap både till sig själva och till andra genom sina 
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konsumtionsval. Varumärken kan därmed utgöra en central del i uppbyggnaden av den egna 

identiteten och varumärkens betydelse i samhället blir allt viktigare då vi medvetet och 

omedvetet hela tiden förhåller oss till dem (Bengtsson & Östberg, 2006). Hur vi sedan 

förehåller oss kan variera då vissa varumärken är mer påtagliga än andra, vissa ger positiva 

associationer och vissa negativa associationer. Klart är dock att varumärken har blivit en 

naturlig del av vår kultur och ses som kulturella symboler med betydelse för individens 

identitet.  

 

Som beskrivits i inledningen har internets nya möjligheter till kommunikation möjliggjort för 

människor som intresserar sig för liknande områden att bilda gemenskaper online. Muniz och 

O’Guinn (2001) identifierade ett antal varumärkesgemenskaper online vilket enkelt kan 

beskrivas som en icke geografiskt bunden gemenskap baserad på sociala relationer mellan 

beundrare av ett specifikt varumärke. De studerade exempelvis hängivna anhängare till 

varumärket SAAB och Apples PDA Newton. Vad de hittade var att dessa gemenskaper inte 

skiljde sig åt mot gemenskaper utanför internet mer än att de var geografiskt obundna och att 

människor umgicks genom datorer. Dessa gemenskaper visade samma sociala hierarkier och 

moralt ansvarstagande gentemot andra i gemenskapen som exempelvis identifierats hos 

konsumtionssubkulturer offline av Schouten och McAlexander (1995). 

 

Just dessa gemenskaper på internet har visat sig intressanta att studera då det finns möjlighet att 

ostört undersöka människors diskussioner kring varumärken. Med ett sociokulturellt synsätt kan 

man då identifiera de djupare meningar och betydelser som varumärken faktiskt har i 

människors liv. Med hjälp av internetbaserade metoder har därför ett flertal gemenskaper 

studerats. Schau, Muniz och Arnoulds (2009) studerade nio olika konsumtionsgemenskaper och 

hittade i sin tur tolv stycken egenskaper som kännetecknade gemenskaperna och alla bidrog till 

att skapa värde för konsumenten. Dessa var baserade på socialt nätverkande, 

varumärkesanvändning, engagemang i gemenskapen och hängivenhet till varumärket. 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning kring kulturer eller gemenskaper baserade i konsumtion fokuserar ofta just 

på vilken betydelse själva gemenskapen har för medlemmarna eller om det faktiskt är en kultur 

som uppstått på internet. Med den forskning som byggt upp kan man konstatera att det finns 

flera olika typer av gemenskaper baserade i konsumtion på internet och att dessa ofta uppvisar 

liknande mönster. Det har används beskrivningar som konsumtionssubkulturer, 

varumärkesgemenskaper, konsumentstammar eller onlinekulturer (Cova, Kozinets & Shankar, 

2007; Kozinets, 2010; Muniz & O’Guinn, 2001; Schouten & McAlexander, 1995). Dock har 

internet de senaste åren genomgått en enorm förändring och det finns idag närmast oändliga 

möjligheter till sociala kontakter vilket aldrig tidigare skådats (Shirky, 2008). Det finns därmed 

anledning att anta att strukturen och innebörden av dessa gemenskaper kan ha förändrats. Det 

krävs därför studier för att tydligare undersöka hur denna utveckling påverkar dessa 

gemenskaper och dess strukturer. Forskningen krävs även för att komma fram till en mer 

allmängiltig definition av en gemenskap kring konsumtion som är anpassad för de 

postmodernistiska marknaderna där ett socialt internet är en viktig beståndsdel. 
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Att individer skapar sin identitet med hjälp av varumärken och konsumtion har bevisats i ett 

flertal studier (Elliott & Percy, 2007). Hur stark denna kraft är och på vilket sätt internet bidrar 

till dessa individers identitetsskapande är dock inte helt utrett. De gemenskaper som uppstått på 

internet innebär en ny social plattform för individer att engagera sig i som får betydelse för 

deras identitet. Eventuellt skulle gemenskapen i sig kunna hjälpa individerna att forma sin 

identitet kring konsumtionen genom att bidra med information av intresse. Det skulle också 

kunna vara lättare att möta andra i gemenskapen för att på så vis identifiera sig med 

gemenskapen och människorna i den. Då människan idag i större utsträckning blandar sitt 

sociala liv online som offline krävs nya studier för att kartlägga individens identitetsskapande i 

denna miljö. 

 

I ett allt mer konsumtionsinriktat samhälle har forskning visat att efterfrågan för det som är 

autentiskt och genuint ökar (Vannini & Williams, 2009).  Innebörden av begreppet autenticitet 

och dess betydelse för konsumenten är dock inte helt utrett. Kanske kan det som är äkta och 

genuint tänkas påverkas av internets utbredning och den spridning av information som detta 

möjliggör. Kanske i en positiv riktning, kanske i negativ. Exempelvis har studier av 

punkkulturen, offline, visat hur vissa medlemmar ansåg att andra medlemmar som engagerade 

sig mera ytligt och tillfälligt i kulturen inte ansågs äkta. De uttryckte till och med en slags avsky 

mot just denna typ av personer som inte var genuint passionerade av själva kulturen (Vannini & 

Williams, 2009). För en så snabbföränderlig kultur som sneakerskulturen antas detta begrepp 

kunna påverkas av flera olika faktorer och det finns därmed stor anledning att ytterligare 

undersöka begreppet och dess innebörd för sneakersfantaster, inte minst i koppling till själva 

identitetsskapandet i den nya miljön. 

 

Autenticitet har också beskrivits som grundläggande för det som anses coolt. Southgate (2003) 

menar exempelvis att autenticiteten är ”det sannaste kännetecknet för coolt beteende”. Just 

produkter och tjänster som är coola är också någonting som efterfrågas i dagens samhälle. Då en 

slags diffushet ligger inbyggd i förtjusningen för begreppet blir det svårt att definiera. 

Nancarrow & Nancarrow (2007) har dock visat att den som anses cool har en slags avancerad 

kunskap om produkter och konsumtionsaktiviteter vilket resulterar i kulturellt kapital. Då det 

finns starka kopplingar mellan autenticitet och coolhet och det som är autentiskt ofta anses vara 

coolt finns det anledning att studera dessa begrepp i ett gemensamt sammanhang. 

Sneakerskulturen med inslag av både äkthet och coolhet utgör därför ett bra studieobjekt. 

  

Som beskrivits har tillgängligheten på internet ökat avsevärt den senaste tiden och det som 

tidigare varit svårt att få tag på kan nu nås med några klick. Produkter eller 

konsumtionsaktiviteter som tidigare ansågs exklusiva behöver därför idag inte längre anses lika 

exklusiva. Detta kan i sin tur påverka konsumtionen och den symboliska betydelsen av 

produkter för de konsumenter som vill framstå som unika. Tidigare definitioner av så kallade 

lyx- eller premiumvarumärken som exempelvis Vigneron och Johnsons (2004) definition skulle 

därmed kunna kräva en uppdatering. Kulturer baserade i konsumtion med krav på såväl 

konformitet som en strävan efter exklusivitet framstår därför som goda studieobjekt. Med 

avseende på coolhet och autenticitet beskrivs detta ofta i sammanhang som att skilja sig från 

massmarknaden och vara unik. Det finns därmed motiv till att undersöka samtliga tre begrepp i 

en gemensam miljö som sneakerskulturen. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att nå en ökad kunskap och förståelse om aktiviteter i en online 

konsumtionsgemenskap kring sneakers. Studien syftar även till att förstå medlemmarnas 

identitetsskapande och förhållningssätt till begreppen autenticitet, coolhet och exklusivitet samt 

reda ut dess förhållande sinsemellan. Följande frågeställningar avser besvaras: 

 

Hur bidrar konsumtionen av sneakers till medlemmarnas identitetsskapande? 

 

Vilken typ av gemenskap karaktäriserar konsumtionen av sneakers på internet? 

 

Hur upplevs begreppen autenticitet, coolhet och exklusivitet av medlemmarna i gemenskapen? 

1.4 Forskningsbidrag 

Studien antas bidra med ny kunskap till forskningen om konsumtionsgemenskaper och hur 

individen skapar sin identitet genom konsumtion men även utöka den tidigare begränsade 

forskningen kring begreppen autenticitet, coolhet och exklusivitet. Studien antas även bidra med 

en enhetlig definition av en konsumtionsgemenskap vilket är centralt för en fortsatt enhetlig 

forskning inom området. 

1.5 Disposition 

Studiens första kapitel sätter in studien i ett sammanhang och ger en övergripande bild av 

forskningsområdet vilket sedan mynnar ut i en problemdiskussion och studiens syfte samt 

frågeställningar. Det andra kapitlet ger en noggrann motivering till studiens val av metod samt 

beskriver det aktuella tillvägagångssättet kopplat till metodens rekommendationer. Kapitel tre 

redovisar den teoretiska referensram som ligger till grund för studien och det fjärde kapitlet 

innehåller den empiriska berättelsen där de empiriska fynden tematiskt redovisas med hjälp av 

citat. I kapitel fem analyseras och diskuteras empirin tematiskt tillsammans med teori och 

tidigare forskning. Slutligen ges studiens slutsatser, förslag på framtida forskning och kritik mot 

den använda metoden i kapitel sex. 
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2. Metod 

2.1 Forskningsansats 

Denna studie syftar kortfattat till att förstå aktiviteter i en online konsumtionsgemenskap kring 

sneakers. Det är dock inte fråga om att förklara och generalisera samband utan om att förstå och 

hitta den betydelse och mening som sneakers har för just dessa individer. Ett hermeneutiskt 

förhållningssätt framstår därför som lämpligt. Denna studie bygger till stor del på engagemang 

med dessa individer och en aktiv tolkning av deras miljö. En positivistisk ansats skulle därför 

knappast vara möjlig. Positivismens krav på distans, orsaksförklaring och allmängiltighet skulle 

begränsa studien så att den skulle vara allt för svår att genomföra (Andersson, 1979). Då studien 

kräver ett aktivt engagemang och ett steg in i den kultur där dessa individer befinner sig, om än 

med viss distans, lämpar sig en etnografisk metod väl. Etnografin kommer från antropologin 

och kan i princip likställas med en deltagande observation där forskaren engagerar sig i en 

social miljö en viss tid för att observera och lyssna i syfte att få en bild av den kultur som en 

social grupp uppvisar (Bryman, 2002). Dock råkar den sociala miljö där dessa människor 

befinner sig vara på internet. En netnografisk metod som har sin utgångspunkt i etnografiska 

metoder används därför. Netnografi beskrivs som en ”deltagande observationsforskning 

baserad i online fältarbete vilken använder datormedierad kommunikation som källa för att 

komma till etnografisk förståelse av ett kulturellt eller gemensamt fenomen” (Kozinets, 2010, 

s.60). 

2.2 Netnografi som metod 

Netnografi är utvecklad ur den antropologiska metoden etnografi. Etnografi har blivit mycket 

populärt inom exempelvis sociologi, kulturstudier, marknadsföring och konsumtionsforskning. 

Målet med etnografi är att förstå beteende och kulturer genom att aktivt eller icke aktivt delta i 

människors vardag, var de än befinner sig. Idag befinner sig dock fler och fler människor på 

internet där de inte bara hämtar information utan även socialiserar, umgås och diskuterar. Att 

studera dessa online gemenskaper kräver därför en ny metod, netnografi. Den uppenbara 

skillnaden mellan etnografi och netnografi är att en stor del data redan finns tillgänglig, 

nedskriven online. Det faktum att forskaren befinner sig, helt anonymiserad, bakom en 

datorskärm men ändå är mitt i det sociala rummet är också en stor skillnad. De risker att påverka 

miljön som exempelvis en etnografisk schimpansforskare har är därmed inte lika påtagliga. 

Samtidigt kan inte forskaren på samma sätt se övriga deltagare och möjligheten att se gester 

eller andra fysiska egenskaper hos undersökningsdeltagarna uteblir. Dock möjliggör den nya 

tekniken på internet att konversationerna inte längre är statiska och ofta används exempelvis 

känsloikoner av deltagarna på forum för att förtydliga betydelsen i konversationer. Man kan 

även datormedierat konversera med hjälp av till exempel en videolänk mellan deltagarna. Det 

netnografiska tillvägagångssättet som används för denna studie beskrivs nedan utifrån de 

rekommendationer som utformats av Kozinets (2010). 

 

En viktig grund i netnografin är den deltagande observationen. Inom netnografin finns dock till 

skillnad från i etnografin goda möjligheter för forskaren att vara helt osynlig i gemenskapen. Att 
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vara osynlig är dock inte ett mål utan deltagande observation innebär att man faktiskt deltar i 

gemenskapen. Att registrera ett konto och klicka på några länkar är inte att delta. Som 

netnografiker bör man vara involverade i någon typ aktiviteter på onlinegemenskapen men 

givetvis inte alla typer av aktiviteter. Man behöver därför inte leda gemenskapen, men inte 

heller vara osynlig. Hur mycket man deltar bildar ett spektrum från att endast vara närvarande 

och eventuellt posta kommentarer till att ta ledande roller i gemenskapen (Kozinets 2002). Ett 

exempel på aktivt deltagande är Muniz och O’Guinn (2001) studie om en online gemenskap 

kring Apples PDA Newton. Forskarna köpte då en begagnad Newton för att faktiskt kunna delta 

kring diskussionerna på ett korrekt sätt. Inom netnografi krävs en avvägning mellan 

reflekterande objektivitet och en mera subjektiv involvering. Man bör alltså som forskare pendla 

mellan experimenterande nära engagemang i gemenskapen och mera distanserad värld av teori 

och forskningsfokus.  

2.3 Tillvägagångssätt 

Nedan beskrivs tillvägagångssättet som används i denna studie baserat på Kozinets (2010) 

förslag för netnografiska undersökningar. 

Definition av forskningsområde och forskningsfrågor 

I enlighet med ett netnografiskt förhållningssätt definierades forskningsområde och 

forskningsfrågor tidigt i processen. Detta är viktigt då det kan handla om att arbeta på olika 

abstraktionsnivåer som exempelvis inom konsumtionsforskning där man kan intressera sig för 

varumärket eller kanske aktiviteter kopplade till detta. Då det ganska tidigt i 

forskningsprocessen var klart att det var upplevelser och förståelse för individers 

förhållningssätt till konsumtion av sneakers som skulle studeras kunde detta användas som 

utgångspunkt redan från början. 

Val av undersökningsobjekt 

Enligt Kozinets (2002) bör man i ett tidigt stadium identifiera relevanta online gemenskaper och 

sedan välja de som lämpar sig till den aktuella forskningen. Exempelvis kan forum innehålla lite 

bredare information än vad ett chattrum normalt sett innehåller. Vid val av undersökningsobjekt 

kan man ta i beaktning om gemenskapen eller segmentet ligger nära forskningsfrågan, om det är 

hög trafik av postningar, hög nivå av privat kontakt men även om gemenskapen innehåller 

detaljerad data och konversation mellan medlemmarna som krävs för att besvara 

forskningsfrågan. Till denna studie valdes ett traditionellt internet forum helt dedikerat till 

diskussion av sneakers och dess kultur. Forumet anses vara ett av de absolut största inom 

området på internet och har i dagsläget cirka femtio tusen användare från hela världen. Totalt 

delas forumet in i fjorton olika kategorier där elva direkt berör sneakers. Med hänsyn till 

forskningsetiska principer för netnografi, vilka kommer specificeras utförligare nedan, namnges 

ej forumet. 

Entré 

Forskarens entré i den internetbaserade gemenskapen är av stor vikt. Forskaren rekommenderas 

att först studera själva forumet för att bli bekant med dess procedurer. Därefter bör man alltid 

presentera sig själv som forskare, och därmed arbeta under helt avslöjad identitet. Entrén till 
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föreliggande studie gjordes genom cirka tio timmars observation av forumet utan någon egen 

användare. Därefter registrerades en användare och innan någon aktivitet skedde så beskrevs 

forskarens avsikter och identitet i den del av forumet där nya medlemmar tillåts att presentera 

sig själva. Detta anses vara helt i enighet med de forskningsetiska principer som preciseras 

nedan. 

Datainsamling 

Som tidigare beskrivits är en av de stora fördelarna med netnografiska undersökningar att data 

redan finns tillgänglig online och ofta redan i skriftlig form. Det skulle därmed kunna antas att 

datainsamling inom netnografin är som att samla in löv från marken. Dock är detta inte riktigt 

sant och netnografisk datainsamling ter sig mer komplex än så. Kozinets (2010) beskriver hur 

netnografisk datainsamling inte är insamling av online material, netnografisk datainsamling sker 

istället genom kommunikation med medlemmarna i en kultur eller gemenskap. Det bygger på 

engagemang, kontakt, interaktion, relationer och samarbete med medlemmarna av en 

gemenskap. Det är alltså inte kontakt med en webbserver som eftersöks utan kontakt med 

människan på andra sidan. Netnografi handlar om att identifiera kulturell information och 

försöka förstå hur det är att vara delaktig i denna gemenskap. Komplexiteten gör också att det 

inom netnografin används tre olika sorters data, vilket även används i denna studie.   

 

Den första sortens data är arkiverade data som forskaren helt enkelt kopierar från forum eller 

andra diskussionsplatser. Detta kan vara exempelvis en tidigare konversation mellan 

medlemmar av en gemenskap. Denna sorts data finns oftast i stora mängder vilket kräver 

skicklighet hos forskaren för att hantera och filtrera. Den andra sortens data är framkallad data 

som forskaren skapar tillsammans med medlemmarna av en gemenskap eller genom personlig 

interaktion. Exempel på denna typ av data kan vara resultat av forskarens egna poster, chatt eller 

snabbmeddelanden. Den tredje formen av data är fältanteckningar som forskaren själv 

nedtecknar angående dennes upplevelser av delaktighet i gemenskapen. Denna typ av data delas 

normalt inte med medlemmar av gemenskapen utan är forskarens privata. 

 

För denna studie skedde datainsamlingen initialt främst genom insamling av arkiverade data. 

Dessa kopierades helt enkelt in i ett dokument där de sedan sorterades efter respektive tema. Då 

omfattningen på data var enorm gjordes ett urval direkt i forumet och endast det material som 

ansågs relevant för studien kopierades. Det skedde även viss interaktion där data framkallades 

genom skapandet av egna trådar i forumet. Detta möjliggjorde för att precisera relevanta frågor 

för forskningen. Fältanteckningar fördes dessutom under hela processen men delades inte med 

någon. Samtlig insamlad data hanterades helt konfidentiellt i ett antal dokument på forskarens 

dator. Insamling av data skedde under cirka sex veckors aktivt engagemang i forumet, varierade 

tider på dygnet. Med hänsyn till både konfidentialitet och till det material som syftet krävde 

utfördes inga personliga intervjuer med medlemmar av gemenskapen.  

Dataanalys 

Dataanalys inom netnografi handlar som inom mycket annan hermeneutisk, kvalitativ forskning 

om att sammanställa data till en färdig produkt. Det kan vara att tolka och ”koka ner” materialet 

till det som är intressant och av värde för forskningsfrågan. Det handlar inte alltid om att återge 

undersökningspersoner utan om att analysera och förstå den djupare mening som konversationer 
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innehar. Det är också denna analys som avgör forskarens skicklighet att presentera ett givande 

resultat ur arkiverade data, framkallade data och fältanteckningar. 

 

För föreliggande studie gjordes analysen genom att relevanta teman för syftet identifierades. 

Därefter sammanfattades material som antogs vara relevant för respektive tema. De fem teman 

som valts redovisas sedan med hjälp av citat från användare och analys tillsammans med 

fältanteckningar från forskaren.  

2.4 Forskningsetiska aspekter 

Kvalitativ samhällsforskning omges normalt sett av forskningsetiska principer som bör beaktas 

vid forskning. Genom netnografin kommer dock nya frågor upp som kan vara svåra att hantera 

med nuvarande principer. Det kan handla om vad som är offentligt respektive privat. Anses en 

diskussion på ett öppet forum vara offentlig eller privat? Är en pseudonym som används online 

att betrakta som identitet? Kan man citera diskussioner online som då går att hitta med hjälp av 

en sökmotor? För denna studie användes de riktlinjer som preciserats av Kozinets (2010). Själva 

grunden i etisk forskning online är en ärlighet mellan forskare och medlemmarna av online 

gemenskapen. Fyra krav bör följas, och har även följts i denna studie. 

 

För det första bör forskaren alltid fullt ut avslöja sin identitet, tillhörighet och avsikterna med 

den netnografiska undersökningen. Det skall därmed ”aldrig, under några omständigheter, 

finnas tveksamhet kring forskarens identitet och dennes avsikter” (Kozinets, 2010, s.147). 

Forskaren skall därför precis som beskrivits i tillvägagångssättet öppet och ärligt beskriva sig 

själv som forskare, öppet och ärligt beskriva forskningen och anledningen till inblandning i 

gemenskapen samt dela en öppen tillgång till forskningen.  

 

Forskaren bör även se över de lagliga aspekter som kan finnas på enskilda sidor avseende vad 

som får kopieras och användas i annat syfte. Exempelvis omfattas vissa kommersiella sociala 

sidor som Facebook av avtal som gör att ingen text får kopieras från sidan.   

 

Samtyckeskravet som används i såväl kvantitativa som kvalitativa studier beaktas även i 

netnografiska studier, dock med viss justering. Samtyckekravet innebär att tillstånd från 

undersökningspersoner alltid skall begäras när det är passande. Tillstånd krävs inte vid 

nedladdning av tidigare publicerad text, så kallad arkiverad data, utan främst vid interaktion 

med människor. Med detta menas att privata konversationer i realtid som exempelvis chatt eller 

snabbmeddelanden inte får spelas in utan samtycke. Det samtycke som krävs är ett forumlär där 

undersökningspersonen accepterar och godkänner sitt deltagande i studien. Skulle personerna 

däremot vara minderåriga eller tillhöra en potentiellt sårbar population och forskningen är att 

betrakta som högriskforskning räcker det inte med ett vanligt formulär utan ett mer utförligt 

skriftligt samtycke krävs. Till denna studie som inte är att betraktas som högrisk studie utfördes 

inga privata konversationer. All använd data är från publika diskussioner och därför krävdes 

inga skriftliga godkännanden från medlemmar av gemenskapen.  

 

Möjligheten att citera personer direkt ökar väsentligt vid netnografiska studier. Att citera är 

också noga sammankopplat med att avslöja undersökningspersoners identitet eller inte. Enligt 

Kozinets (2010) bör användandet av citat noga balanseras mellan rätten internetanvändaren har 
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och värdet av forskningen. De pseudonymer som människor ofta använder online bör med 

hänsyn till enkelheten att spåra betraktas som riktiga namn. Att citera personer är mycket en 

fråga om bedömning från fall till fall och om studien är att betrakta som högrisk respektive 

lågrisk. Kozinets (2010, s.154) beskriver fyra nivåer av hur dold en undersökningspersons 

identitet bör vara. 

Ej dold 

Personens online pseudonym eller riktiga namn återges i studien. Denna nivå skall endast 

användas då ett skriftligt tillstånd erhållits från undersökningspersonen med enda undantag om 

personen är att betrakta som en erkänt offentlig person. 

Minimalt dold 

Namnet på gemenskapen återges men inte pseudonymen eller personens riktiga namn. Direkta 

citat används trots att det finns möjlighet att identifiera personer genom sökmotorer. I dessa fall 

är kontexten så central för studien att den måste anges för att ge förståelse. Bristen på 

anonymitet är i detta fall balanserad av en minimal risk att skada personen. Detaljerna i citatet 

bör inte kunna skada enskilda individer på något sätt. 

Medium dold 

Kombinerar minimum och maximum och gör en slags avvägning på ett balanserat sätt. 

Gemenskapen nämns men inga direkta citat eller liknande används. Denna status används när 

det är liten eller ingen risk att skada individer. 

Maximalt dold 

Denna status ger maximal säkerhet för individer. Namnet på gemenskapen används inte alls. 

Inga direkt citat eller pseudonymer används. Vissa ändringar av innehållet kan också göras med 

hänsyn till anonymiteten. Exempelvis kan en sport ändras till en annan sport vid studier av 

idrottsfenomen som skulle kunna skada individer. Forskaren gör här allt som går för att dölja 

identiteten på deltagarna i studien.  

 

För föreliggande studie uppges ej namnet på forumet och inte heller några av de pseudonymer 

som användarna använder sig av. Vidare har samtliga konversationer översatts från engelska till 

svenska. Sammantaget gör detta att möjligheten att identifiera enskilda användare anses mycket 

låg. Det material som hämtats rör vidare ett ämne som inte får anses ha någon tänkbar etisk 

problematik eller skulle kunna skada de inblandade. De citat som används får genom 

översättning och viss omskrivning anses erbjuda deltagarna total anonymitet. Med hänsyn till 

omfattningen av citat, avsaknad av risk för deltagarna och att forumet är öppet för allmänheten 

har inte deltagarna delgivits information om sin ”medverkan” i studien. 

2.5 Netnografisk kvalitet 

Kvantitativ forskning har historiskt sett väl uttalade riktlinjer som anses leda till god 

metodologisk validitet. Kvalitativ forskning däremot har inte lika klara riktlinjer och det som 

beskrivits som ”kvalitativ validitet” är mera diffust. Vissa forskare menar därför att begreppet 

validitet inte bör användas inom kvalitativ forskning då det är för starkt förknippat med ett annat 
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forskningsdomän, alltså kvantitativ forskning (Wolcott, 1990). För netnografisk forskning väljer 

Kozinets (2010) att baserat på flera olika perspektiv använda tio olika kriterier för att bedöma 

vad som anses god netnografisk forskning och går därmed ifrån validitetsbegreppet till förmån 

för kvalitetsbegreppet. Dessa kriterier innebär att studien skall ha samstämmighet, alltså en 

frihet från inre motsättningar och vara enhetlig samtidigt som den skall visa på stringens och 

följa det tillvägagångssätt som används inom netnografisk forskning. Vidare skall studien ha ett 

djup med tydliga kopplingar mellan data och relevant teori. Forskaren ska också ha etablerat ett 

personligt och känsligt samband vilket ska ge en trovärdig och levande känsla och bidra till nya 

kreativa sätt att förstå system, strukturer eller erfarenheter. Studien skall även ge en trovärdig 

återgivelse, inspirera till samhällsåtgärder men samtidigt vara öppen för alternativa förklaringar. 

Slutligen skall studien vara uppmärksam och ta hänsyn till den sociala interaktionen inuti den 

studerade kulturen.  

3. Teoretisk referensram 

Följande teoretiska referenram har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på 

konsumtion vilket baseras på forskning inom psykologi, sociologi och antropologi. 

Referensramen antas utgöra en god grund för att med hjälp av en netnografisk metod 

analysera konsumtionsgemenskapen kring sneakers.  

3.1 Konsumtionskulturteori 

Konsumtionskulturteori har existerat i forskningen i ungefär tjugo år och det har producerats ett 

stort antal spridda teoretiska bidrag. Gemensamt är dock att forskning inom 

konsumtionskulturteori intresserar sig för konsumtion ur det sociokulturella, symboliska och 

ideologiska perspektivet. Det antas finnas en djupare mening kring olika varor för konsumenten 

som yttrar sig i olika beteenden. Arnould och Thompson (2005) sammanfattar tjugo års 

forskning och menar att vad som byggts upp inom konsumtionskulturforskning är ett hållbart 

teoretiskt ramverk. De menar att forskningen koncentrerats till fyra huvudaspekter vilka är 

konsumentens identitetsskapande, marknadsplatskulturer, sociohistoriska mönster av 

konsumtion samt teorier kring marknadsplatsideologier och konsumentens tolkande strategier. 

 

Traditionell konsumtionsforskning betraktar ofta konsumtionsbeteende som en serie processer 

där konsumenten samlar information, värderar alternativ och slutligen tar ett beslut. Detta 

synsätt gör att konsumenten endast ses som någon som ”använder, förstör och förbrukar 

ekonomiska varor” (Cova, Kozinets & Shankar, 2007). Detta menar dock Elliott & Percy (2007) 

är en en idealiserad modell baserad på kognitiv psykologi som förutsätter rationella 

beslutsprocesser. Konsumtionskulturteori menar istället att mycket istället talar för att 

människor och därmed konsumenter inte är så rationella vid beslutprocesser och istället väger in 

ett flertal faktorer som inte alltid är så lätta att identifiera. Exempelvis har känslor kring ett 

varumärke visat sig i hög grad påverka beslutet, och speciellt då produkterna är uttrycksfulla. 

Då dessa känslor ofta är svåra att verbalisera och är mycket subjektiva i sin egenskap försvåras 

möjligheterna att identifiera rationella konsumenter. Detta försvåras än mer då flera känslor 
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konstrueras och ges mening i den sociala kontexten och därmed varierar i olika miljöer eller 

kulturer (Elliott & Percy, 2007). 

3.2 Konsumtion och symbolisk betydelse 

Konsumtion antas och avses ofta fylla ett rent fysiskt behov av en produkt. Det kan handla om 

att köpa en ny jacka för att inte frysa då vintern är på ingång. Så snart som det rent fysiska 

behovet är tillfredsställt går man dock in på det som kallas den symboliska meningen hos 

produkter. Antagandet är att om en individ identifierar sig som ”Jag är = vad jag har och vad 

jag konsumerar” då är också den symboliska betydelsen en mycket stark kraft. Den del av 

konsumtionen som faller utanför det mer rationella tankesättet och har ett symboliskt värde 

fungerar inte sällan på en omedveten nivå hos människan. De rationella tankesätt som vissa 

teorier kring beslutsprocesser inom konsumtionsforskning baseras på finns alltså all anledning 

att ifrågasätta. Konsumenter gör nämligen inte sina konsumtionsval endast baserat på 

produktens nytta, alltså vad produkten åstadkommer, utan även på produktens symboliska 

mening, vad den kommunicerar (Bengtsson & Östberg, 2006). Denna symbolism kommunicerar 

i sin tur en mening antingen mot andra människor i omgivningen eller mot individen själv. 

Enkelt uttryckt delas det in i social-symbolism, vem vi önskar vara kommunicerat till andra 

människor och själv-symbolism, vad varumärket kommunicerar mot oss själva om vem vi är 

eller vill vara. Varumärkens roll är alltså snarare kopplade till den sociala kontexten och 

efterfrågan styrs därmed av dess roll i kulturella miljöer än förmågan att tillfredsställa 

grundläggande mänskliga behov (Elliott & Percy, 2006). Konsumtionsvaror är därför inte bara 

objekt för ekonomiska transaktioner, utan även ”varor att tänka med och att uttrycka sig 

genom” (Fiske & Taylor, 1984). 

 

Som antytts har varumärken därmed en stor del i skapandet av identiteten och jaget. I 

postmodern konsumtionsteori är jaget inte en produkt av ett socialt system eller en fast 

egenskap som kan plockas fram. Jaget är istället något som individen aktivt skapar, delvis 

genom konsumtion. Jaget eller identiteten är därmed att likna vid ett slags symboliskt projekt 

konstruerat av tillgängliga symboliska objekt. Genom frivillig konsumtion antas konsumenten 

välja de produkter som har en symbolisk mening där meningen kan vara högst personlig eller 

allmänt vedertagen. All frivillig konsumtion bär därmed antingen medvetet, undermedvetet eller 

omedvetet en symbolisk mening (Elliott & Percy, 2006).  

 

Då jaget delvis är uppbyggt kring varumärken skapar detta starka emotionella band mellan 

människor och varumärken. Forskning har visat hur människor tillskriver varumärken 

personliga egenskaper och beskriver dem med hjälp av mänskliga traits. Det har också visats 

hur, i vissa fall, varumärken kan få rollen som en vän. Det skapas en relation till varumärken 

vilken kan variera med kvalitet och styrka precis som mänskliga relationer. Varumärken som är 

förknippade med en hög närhet och kärlek leder också till höga nivåer av lojalitet till 

varumärket och konsumenten kan förlåta det för enstaka misstag. Nostalgi och ett varumärke 

som varit närvarande under särskilt känsliga perioder i livet har också visats ha påverkan på den 

senare relationen till varumärket (Holbrook & Schindler, 1982).  

 

Konsumtionens betydelse för individer i det postmoderna samhället kan alltså antas vara 

ganska stor. Man skulle nästan kunna se det som att konsumtionen är den styrande 
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makten som också formar individerna i samhället. Vissa samhällsforskare menar till och 

med att i dagens snabba, urbana värld saknas genuina gemenskaper. De menar att dessa 

försvann någonstans när vi lämnade den trygga bygemenskapen (Bengtsson & Östberg, 

2006). Forskning har dock visat att varumärken kan fungera som ett slags socialt kitt 

mellan människor och gemenskaper kan uppstå kring just konsumtion och varumärken 

(Cova, Kozinets & Shankar, 2007).  

3.3 Konsumtionssubkulturer 

Gemenskaper som människan skapar uppstår ofta som ett resultat av organiserande krafter hos 

människor som startas för att ge deras liv mening. En sådan gemenskap kan utvecklas till en 

konsumtionssubkultur vilket definieras som en distinktiv subgruppering i samhället som 

individer själva väljer på basis av ett delat engagemang gentemot en speciell produktgrupp, ett 

varumärke eller en konsumtionsaktivitet. En konsumtionssubkultur karaktäriseras av att den har 

en identifierbar social struktur, en unik livsuppfattning, delade värderingar men även en unik 

jargong, ritualer och modeller för symboliskt uttryck. Dessa subkulturer kan vara så starka att de 

bildar unika, homogena stilar eller ideologier av konsumtion.  Denna unika stil kan sedan 

imiteras av den stora massan. Då konsumtionssubkulturer existerar oberoende av demografiska 

aspekter kan marknadsundersökningar baserade på ålder eller geografiska anknytningar inte 

längre antas vara lika användbart (Schouten & McAlexander, 1995).  

 

Etnografiska studier av konsumtionssubkulturer har visat att den sociala strukturen anses 

mycket viktig. Ofta finns det i subkulturen en inre cirkel med medlemmar som har ett stort, 

varaktigt engagemang och praktiserar ideologin på heltid. Utanför denna cirkel finns 

medlemmar som beskrivs som en mjukare kärna och har ett engagemang som inte är lika 

komplett och vars roller är underordnade och ofta styrda av de i den inre cirkeln. I periferin av 

dessa finns vad som beskrivs som ytligt och tillfälligt engagerade medlemmar. Dessa hänger sig 

tillfälligt åt subkulturen och kanske framförallt vissa tider som på helgen. I studier av Harley 

Davidsson subkulturen visade sig denna sociala hierarki basera sig på senioritet, deltagande och 

ledarskap i gruppaktiviteter men även expertis och kunskap. Medlemmarna i 

konsumtionssubkulturen delade också ofta samma livsuppfattning där valet av 

konsumtionsvarorna var grunden i vad som skapade mening i gruppen. Genom ritualer 

underlättades delandet och förstärkte själva meningen av konsumtionen för gruppen. Identiteten 

knöts sedan starkt till varorna och själva konsumtionen (Schouten & McAlexander, 1995).  

 

Schouten, Martin och McAlexander (2006) har i en senare studie, även den av Harley 

Davidsson subkulturen, visat att marknaden och därmed subkulturen kraftigt har expanderats på 

senare tid. De menar att en stor anledning till den ökade utspridningen var att stereotypen av en 

”biker” hade förändrats och det därmed fanns en större acceptans i samhället vilket gjorde att 

fler då kunde tänka sig att tillhöra subkulturen. Stereotypen av en biker hade därmed förlorat 

sina skarpa kanter och en biker kunde i princip vara vem som helst. De kunde också visa att då 

Hollywood har fokuserat på just bikers och porträtterat dessa som kvinnor eller som andra 

människor som normalt sett inte förknippas med den ursprungliga Harley Davidsson 

subkulturen så har flera av de mycket trogna medlemmarna övergått till hemmabyggda 

”choppers” eller andra märken som Ducati. De diskuterar även autenticitetet och utövande av 

subkulturen och visar att kvinnor definierar en egen slags autenticitet. Just att vara medlem i en 
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så kallad outlaw klubb är inte längre en definition på autenticitet och för vissa kvinnor kan en 

tur med motorcykeln och några stopp vid antikaffärer vara att betrakta som en autentisk tur med 

motorcykeln. Autenticitet i subkulturen kan därmed antas kunna definieras olika och också 

ändra betydelse över tid.  

3.4 Varumärkesgemenskaper 

Gemenskaper som kretsar kring konsumtion är inte på något sätt ny forskning. Schouten och 

McAlexander (1995) har som beskrivits visat hur konsumtionssubkulturer kan uppstå vilka 

kretsar kring en produktkategori eller ett visst varumärke. De beskrev hur subkulturer uppstått 

kring varumärket Harley Davidsson men även Jeep där flera aktiviteter vid sidan av själva 

konsumtionen bidrog till gemenskapen. Forskning kring varumärkesgemenskaper som inte har 

geografiska anknytningar är dock mer sällsynt men Muniz och O’Guinn (2001) lanserade idén 

om ”brand communities”, alltså varumärkesgemenskaper. De menar att denna gemenskap 

skiljer sig från en subkultur på så vis att den inte motsätter sig omvärldens kultur eller andra 

subkulturer. Konsumtionssubkulturer skapar ofta mening kring varumärken som står i motsats 

till omgivningen. Varumärkesgemenskaper kännetecknas dock av att de inte motsätter sig 

omgivningens kultur och dess ideologi. Medlemmarna i dessa kulturer är en enligt forskarna väl 

medvetna om deras känslor mot ett visst varumärke och deras koppling till andra medlemmar. 

De vet också att det inte är det viktigaste i deras liv, men det är inte heller trivialt. De vet också 

att de har sociala band kring en massproducerad, märkt vara men anser att det är meningsfullt 

att ha detta. De vill dock inte förknippas med galna fanatiker som innehar marginella positioner 

i gemenskaperna. 

 

Muniz och O’Guinn (2001) definierade en varumärkesgemenskap som en ”specialiserad, icke 

geografiskt bunden gemenskap, baserad på en strukturerad uppsättning sociala relationer 

mellan beundrare av ett varumärke”. Tre egenskaper var tydliga i dessa gemenskaper vilka var 

en delad medvetenhet, ritualer och traditioner samt en känsla av moraliskt ansvarstagande 

gentemot gemenskapen.  

 

Den delade medvetenheten beskrevs som en vi-känsla. Medlemmarna kände en stark 

anknytning till varumärket men än mer viktigt, de kände en stark anknytning till varandra. De 

ansåg att de ”känner varandra” på ett sätt även om de aldrig har träffats i verkligheten. Länken 

mellan människorna var därför mer betydelsefull än själva saken i sig. 

 

Inom gemenskapen var också legitimitet en viktig aspekt. Användarna skiljer på äkta 

medlemmar och de som inte anses äkta utan har en marginaliserad position i gemenskapen. 

Skillnaden ligger ofta i att ”verkligen veta” om varumärket som motsats till att använda 

varumärket av ”fel anledningar”. Fel anledningar kan vara att man inte fullt ut uppskattar 

kulturen, historien, ritualerna och symbolerna av gemenskapen. Muniz och O’Guinns (2001) 

studie av SAAB visade också hur vissa äldre medlemmar uttrycker oro av att nya medlemmar 

köper varumärket av fel anledningar och inte riktigt greppar historien. 

 

Varumärkesgemenskaper har också ritualer och traditioner associerade med varumärket. Studien 

av SAAB varumärkesgemenskapen visade att SAAB ägare ofta tutade eller blinkade med ljuset 

på andra SAAB ägare.  Medlemmarna knyter också traditioner till varumärket och de är ofta väl 
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medvetna om varumärkets historia. Exempelvis så var medlemmarna i SAABs 

varumärkesgemenskap mycket kunniga om olika historiska händelser eller personer i bolaget. 

En annan aspekt av ritualer och traditioner är att historier kring upplevelser av varumärket delas 

med andra i gemenskapen. Exempelvis beskrev SAAB ägare hur de åkt på utflykter eller sovit i 

baksätet av bilen. Detta historieberättande ökade medvetenheten hos medlemmarna och den 

gemenskap de upplever.  

 

Det morala ansvarstagandet innebär att medlemmarna känner en slags plikt till gemenskapen 

som sådan. Detta gör att kollektiva handlingar ökar och känslan av gruppsammanhang ökar. Ett 

exempel är hur medlemmar integreras och behålls. I varumärkesgemenskaper görs försök att 

behålla medlemmar som funderar på att exempelvis köpa ett annat varumärke. Det finns också 

förhållningssätt hur man bör förhålla sig gentemot varumärket. I grunden handlar detta om 

lojalitet gentemot varumärket. Ett annat tydligt exempel på moralt ansvarstagande är hur 

medlemmar hjälper varandra i frågor som rör varumärket. Om en medlem exempelvis har 

problem med sin produkt bistår flera andra medlemmar med rådgivning. Exempelvis beskrivs 

hur SAAB ägare oftare stannar då en annan SAAB ägare har problem med bilen.  

3.5 Onlinegemenskap och kultur 

Vad Muniz och O’Guinn (2001) studerade och definierade som varumärkesgemenskaper var på 

många sätt konsumtionssubkulturer som delvis flyttat online. Sedan forskarnas studie gjordes 

har dock det sociala utbytet av online gemenskaper ökat avsevärt. Fenomen som Facebook och 

Twitter gör att människor kan ta del av grupper och mötesplatser för i princip vilket intresse 

som helst. Faktum är att människor mer än någonsin möts, umgås och diskuterar på internet 

(Kozinets, 2010). Hur definieras då denna typ av online gemenskap? Internet pionjären Howard 

Rheingold (1993) beskrev ”virtual communities” som fritt översatt ”sociala aggregeringar 

som uppstår på nätet när tillräckligt många människor fortsätter ... offentliga 

diskussioner tillräckligt länge, med tillräckligt mycket mänsklig känsla, att det bildar ett 

nät av personliga relationer i cyberspace”.  Denna definition går dock att utveckla 

något och Kozinets beskriver en gemenskap som ”en grupp människor som delar 

sociala interaktioner, sociala band, och ett gemensamt format för interaktion, en plats 

eller ett "space" - i detta fall ett datormedierat eller virtuellt cyberspace” (Kozinets, 

2010). Som definitionen antyder väljer Kozinets att tona ner betydelsen av om 

gemenskapen är online eller offline utan betraktar en gemenskap som en gemenskap. 

Dessa gemenskaper online är dock speciella då de inte hämmas av geografiska, 

tidsmässiga eller fysiska gränser. Det finns också möjligheter att exempelvis 

kommunicera med flera medlemmar på en gång vilket kan vara svårare i offline 

gemenskaper. En online gemenskap behöver enligt Kozinets (2010) inte heller per 

definition kretsa kring konsumtion eller ett specifikt varumärke utan gemenskapen 

bygger på det som för människorna tillsammans vilket kan vara någon typ av intresse 

eller delad medvetenhet.  

 

Kultur är ett annat svårdefinierat begrepp som det finns många olika betydelser på. Bodley 

(1994) menar till exempel att det finns olika definitioner på kultur som kan passa i olika 

kategorier som kan vara historiska, beteenderelaterade, normativa, funktionella, mentala, 
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strukturella eller symboliska. Antropologen Geerts (1973) menar att kultur bäst förstås genom 

betydelsen av tecken och symboler vilket beskrivs som: 

 

”Om man tror, som Max Weber, att människan är ett djur uppsnärjt i nät av betydelse hon själv 

har spunnit, ser jag kulturen som dessa nät, och analysen av dessa är därför inte en 

experimentell vetenskap som söker efter lagar, utan en tolkande vetenskap som söker efter 

mening” (Geerts, 1973, s.4-5) 

 

Kan man då tala om en specifik kultur online? I Internets tidiga skede beskrevs ofta livet på 

internet som ”cyberculture”. Kozinets (2010) menar dock att en uppdelning av online och 

offline kultur inte är användbart. Livet är integrerat och kommunikation online eller offline 

skiljer sig inte så drastiskt åt. Däremot menar han att man kan se på kulturer som ”bloggkultur”, 

”mobiltelefonkultur” eller ”Bollywoodkultur”. Om sedan människor i dessa kulturer befinner 

sig online eller offline blir oväsentligt.  

3.6 Konsumtionsstammar 

Då den postmodernistiska konsumtionen genomgått en enorm utveckling och varumärken idag 

kanske är viktigare än någonsin för individen och hennes sociala liv väljer Cova, Kozinets och 

Shankar (2007) att beskriva detta som konsumtionsstammar. Detta begrepp definierar 

människor som är aktiva och entusiastiska i sin konsumtion och som själva producerar olika 

identiteter, praktiker, ritualer eller meningar genom konsumtion. Konsumenterna kan också 

själva ”skriva om” betydelsen av varumärken och därmed mycket aktivt använda dessa.  

 

Forskarna menar att detta delvis är ett slags resultat av en primitiv längtan efter ett 

förindustriellt samhälle där världen var mer sammanknuten och förespråkade humaniteten. Där 

små grupper eller stammar av människor var nära sammanbundna och hade kärlekslika band 

sinsemellan. Skillnaden är dock att i dagens samhälle kan människor, i detta sammanhang 

konsumenter, tillhöra flera stammar samtidigt. I konsumtionsstammar är det alltså kreativa 

konsumenter som tar sina symboler från den kommersiella marknaden. I en överdriven form 

handlar detta om piratliknande plundrare som aktivt leker med och formar om betydelsen hos 

produkter. Denna typ av konsumenter har Wipperfürth (2005) studerat och menar att i 

extremfall kan varumärken bli helt övertagna och kapade vilket benämns som ”brand hijack”. 

 

Som antyds så konsumerar individerna i en konsumtionsstam inte bara varumärken och 

produkter utan de lägger själva till betydelser, brottas med dem, blandar dem med sina egna liv 

och förändrar dem. Konsumenterna är alltså människor med en specifik social och historisk 

kontext som påverkar dem. De placeras i ett slags beroende av den kommersialiserade kulturen 

där det postindustriella informationssamhället inte bara skapar föremål utan kritiska föremål för 

kulturen, det sociala livet och den egna identiteten. Dessa föremål, produkter och varumärken 

blir därmed mycket viktiga för det sociala livet. 

3.7 Autenticitet 

Lewis och Bridger (2001) menar att världen gått från knapphet till överflöd och från överflöd 

till autenticitet. De menar att den teknologiska utvecklingen och den eskalerande konsumtionen 
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gör att dagens konsumenter i högre utsträckning efterfrågar autenticitet än tidigare. Gilmore och 

Pine (2007) beskriver hur dagens konsumenter har en längtan efter autenticitet och att 

autenticitet kommer bli den viktigaste egenskapen för att differentiera produkter i dagens 

samhälle då konsumenter i hög grad kategoriserar produkter som äkta eller oäkta. De beskriver 

också hur autenticitet skiljer sig mellan exempelvis varor, produkter, tjänster eller upplevelser. 

För en vara är det människor uppfattar som autentiskt det som existerar i ett naturligt tillstånd i 

eller från jorden, och därmed är orört av den mänskliga handen; icke konstgjort eller syntetiskt. 

För en produkt är autenticitet det som är originellt i designen, det som är först av sitt slag, aldrig 

förut setts av människor och som inte är en kopia eller imitation. (Gilmor & Pine, 2007, s. 49). 

3.7.1 Begreppet autenticitet 

Vad är då något som är autentiskt? I det svenska språket används oftare begreppet äkta, eller 

genuint för att beskriva varor, tjänster, platser eller människor som upplevs autentiska. Inom 

forskningen finns det ingen riktigt klar uppfattning om begreppet autenticitet och inom olika 

forskningstraditioner finns också olika definitioner. Ett realistiskt perspektiv ser autenticitet som 

något som baseras på fakta och är sant i sin egenskap. Det beskrivs också i Oxford English 

Dictionary hur det autentiska ”är vad det säger sig vara i termer av ursprung, skapare; som att 

vara genuint” (Soanes, 2002). Autenticitet kan också uttryckas som att det har sin grund i 

kreativitet och självuttryckning snarare än en hängivelse åt sociala normer och konformitet. En 

tredje definition är att det som är autentiskt är det som är ”äkta, och verkligt”. Här står det 

autentiska i skarp kontrast mot det som är repliker eller imitationer. Vad dessa har gemensamt är 

att de beskriver autenticitet som en del av vår kultur och som medfödda egenskaper hos ett visst 

objekt, en person eller en process. Och då det är medfött kan autenticitet inte förhandlas, fås och 

inte heller tas bort. Objektet, personen eller processen är därmed antingen autentisk eller inte. 

Det är dock intressant att en stor mängd företag försöker producera den autenticitet som de 

anser inte kan tillverkas (Vannini & Williams, 2009). 

 

Men autenticitet beskrivs också som ett socialt konstruerat fenomen och kan ses som ett slags 

idealt, högt värderat tillstånd dit individer vill nå. Det kan också ses som en markör för status 

eller för social kontroll och som en uppsättning egenskaper som en samling individer definierat 

som autentiska. Men medan kulturen förändras, förändras också synen på vad som är äkta och 

genuint. Äkthet är därmed ett slags flytande mål och kan anses skapat i den sociala kontexten, 

av individen, vilket gör att dess konstanthet inte nödvändigtvis behöver finnas (Vannini & 

Williams, 2009). 

 

Betydelsen av autenticitet och frågan om det är konstant eller ej gör alltså att det saknas en klar 

definition. Dessutom kan oändligt många olika föremål vara autentiska på olika sätt vilket gör 

begreppet än mer svårt att greppa. 

3.7.2 Autenticitet och identiteten 

Autenticitet har också kopplingar till identiteten och den sociala omgivningen. En studie av 

punk subkulturen och autenticitet visade att punk för deltagarna innebar att kunna leva det liv de 

ville utan hänsyn till sociala normer i samhället (Lewin & Williams, 2009). Punk handlar därför 

många gånger om att symboliskt motsätta sig konsumtion och användandet av andra kulturella 

symboler i samhället. En påtvingad massocialisering skulle därmed undvikas. I punk kulturen 

uppskattades de individer som var genuint sig själva. Det handlar om att vissa individer 
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”försöker vara” och detta upplevs inte som äkta av de andra i subkulturen. I studien beskrivs 

också hur en av de manliga medlemmarna av subkulturen ser två tjejer iförda ”färgglatt hår, 

lekfulla t-shirts med namnen på välkända punkband och använde populära Converse skor”. Han 

blir då kraftigt irriterad på dessa och menar att de inte är äkta punkare. Det beskrivs hur han 

direkt bestämde sig när han såg hur de var klädda och hörde dem prata. Äkta punkare ser enligt 

honom inte så fräscha ut och han beskriver hur dessa tjejer antagligen kommer från en rik förort 

och fått pengar för att gå till en affär och köpa sig till något som de inte är. De är en produkt av 

konsumtionssamhället menar han och beskriver hur ”Det är ingen idé att gå upp på morgonen 

och göra ordning sitt hår”. Han deklarerar att de oäkta därför att de ”försökte vara något de 

inte är”. Punkare är något man är och inget man utför eller utövar. Punken gör att man kan leva 

det liv man själv vill och inte böja sig till masskonsumtion eller kapitalistiska marknader (Lewin 

& Williams, 2009). 

 

Det är därmed tydligt att medlemmarnas värderingar är något som kommer inifrån dem själva 

och inte från själva kulturen. De menar att de flesta medborgarna inte ifrågasätter den givna väg 

som samhället banat ut. De menar att samhället karaktäriseras av en apati från människor att inte 

vara kritiska mot sina liv. De menar att punkare ”gör sin grej” och det finns inga krav eller 

åsikter kring det så länge man själv mår bra av det, det är själva grunden. Människorna ska vara 

sanna mot sig själva och ärliga, vilket ger en slags frihet då man förstår sitt genuina jag. 

 

Andra studier av subkulturer har också visat att det inte handlar så mycket om att utmana 

systemet utan om att kunna uttrycka sig själv som man vill. För detta resonemang finns alltså 

nära kopplingar till det som beskrivs som autenticitet, eller att vara äkta. Dock menar Vannini 

och Williams (2009) att vissa delar av en autentisk identitet inte är något som kan fås i efterhand 

vilket nedanstående citat från en studie av jazzmusiker illustrerar. 

 

”Musikern är utformad ... som en konstnär som besitter en mystisk konstnärlig gåva som 

särskiljer henne från alla andra människor ... gåvan är något som inte kan förvärvas genom 

utbildning, en utomstående kan därför aldrig bli medlem i gruppen” (Becker, 1963). 

3.7.3 Autenticitet och kulturellt kapital genom konsumtion 

Holt (1998) menar att det finns ett slags kulturellt kapital som består av socialt urskiljbara 

smaker, kunskaper, förmågor och praktiker. Han menar att det finns en stark drivkraft hos 

babyboomers (personer födda mellan 1944 och 1964) att konsumera i former som inte är 

möjligt för dem med mindre kulturellt kapital. Detta är delvis hänförbart till autenticitet ”att 

dricka tequila på äkta mexikanskt sätt”. Han menar också att i detta samhälle där varor 

cirkulerar så snabbt och kopieras av massmarknaden har särskiljande sätt att konsumera blivit 

väsentligt för konceptet kulturellt kapital. Det är också vanligt att dessa konsumenter ”som vet” 

ändrar kriteriet för smak något och går ifrån det som varit ”inne” till att håna de som anammat 

en trend sent därför att de bara följer modet. Denna exkludering fungerar ofta på bas av 

förståelsen att outsiders troligtvis överkompenserar för deras ”uppkomlings status”. Att försöka 

”för hårt” är alltså bannlyst när det handlar om kulturellt kapital genom konsumtion.  
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3.8 Begreppet Cool 

Alla har troligtvis kommit i kontakt med begreppet cool i något sammanhang. Det kan handla 

om att ha träffat någon som är cool, köpt en cool jacka, sett en cool film eller helt enkelt känna 

sig cool. Historiskt sett härstammar begreppet från den amerikanska jazz scenen där det uppstod 

efter första världskriget. Cool var något som de svarta jazzmusikerna använde som ett slags 

motmedel mot fördomar som fanns mot deras liv och arbetsförhållanden. Jazzmusikerna 

använde också ofta droger för att klara av att hålla sig vakna och för att hantera sina 

arbetsförhållanden. Drogerna skapade en slags avskildhet från det ”vanliga” samhället och detta 

kom därför att förknippas med begreppet cool. Senare anammades begreppet av den vita 

medelklassen som började använda begreppet för sig själva. En slags 70-tals hippie kultur med 

starka influenser från Amerikas urbefolkning vilken var kraftigt emot etablissemanget, 

konsumtion och krigföring betecknades som cool (Nancarrow & Nancarrow, 2007). Idag kan 

cool förknippad med i princip vad som helst och innebörden är därför diffus. För att få en känsla 

för begreppet kan dock följande beskrivning av rockbandet The Strokes användas.  

 

”oklanderligt rufsiga i sina smutsiga Converse skor och tighta jeans, det oangripligt coola 

fem-manna från New York har anammats som rock gudar och hedrades som sådana” 

(Nancarrow & Nancarrow, 2007). 

3.8.1 Definition av cool 

Som begreppet beskrivits är det svårt att helt klargöra en definition då just svårigheten att fånga 

begreppet är en del av förtjusningen. Gladwell (1997) beskriver hur ”there is no coherent 

philosophy of cool”. Det kan dock konstateras att cool inte är något som man själv bestämmer 

sig för att bli, det är något man blir i andras ögon. Det involverar originalitet, självförtroende 

och måste ha åstadkommits utan ansträngning. Det är ofta svävande och går emot 

etablissemanget. Det är en slags vägran att bli konform, en känsla av frånkoppling med en hint 

åt det olagliga. Det handlar delvis om att inte bry sig om vad andra tycker och inte ta för mycket 

intryck av andra. Man ska inte heller ”försöka för mycket”. Knobil (2002) beskriver att ”om du 

måste försöka har du redan förlorat; om du vill ha det för mycket jagar du bara din svans”.  

3.8.2 Cool och autenticitet 

Det har också visats på nära kopplingar mellan autenticitet och begreppet cool. För just 

subkulturer blir ofta autenticiteten en viktig metod för att avskilja sig från masskulturen. Ofta 

beskrivs populärkulturen som ej autentisk och det exklusiva, coola som autentiskt. Southgate 

(2003) har också beskrivit hur autenticiteten är ”det sannaste kännetecknet för coolt beteende”. 

3.8.3 Cool och kulturellt kapital 

Nancarrow & Nancarrow (2007) menar att cool också kan ses som en slags avancerad kunskap 

om produkter och konsumtionsaktiviteter. De menar att begreppet är svårfångat och ser det 

delvis som ett slags kulturellt kapital som består av en attityd men även insider kunskap om 

produkter och konsumtionsaktiviteter som ännu är otillgängliga för massmarknaden. Coola 

personer skulle därmed veta mer än ”icke coola” personer och dra fördelar av detta genom sitt 

kulturella kapital. 
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3.9 Lyxvarumärken 

Exklusiva varumärken betecknas ofta som lyx. Praktiker ser också lyxvarumärken som ett sätt 

att definiera produkter och på så vis urskilja sig på marknaden (Vigneron & Johnson, 2004). För 

konsumenten ger lyxvarumärken speciella möjligheter att uttrycka sig själv eller sin identitet. 

Forskning kring begreppet lyx har dock visat att det kan vara svårt att reda ut och olika 

varumärken kan upplevas olika ”lyxiga”. Kapferer (1997) preciserade en slags sociologisk 

beskrivning av ordet lyx: 

 

”Lyx definierar skönhet; det är konst applicerad på funktionella saker. Lyx lyser upp precis som 

ljus. (…) De erbjuder mer än bara objektet: de ger en referenspunkt av god smak. Det är därför 

lyx management inte bara ska baseras på kundens förväntningar: lyx varumärken är påverkade 

av dess interna egenskaper, dess globala vision, den specifika smaken som den ger såväl som 

jakten på dess egna standarder. Lyx produkter ger en extra njutning och tillfredställer alla 

sinnen samtidigt (…) Lyx är tillbehör för de styrande klasserna.” 

 

De psykologiska egenskaperna som en lyxprodukt ger utöver själva funktionaliteten antas vara 

dess främsta egenskap i förhållande till icke lyx produkter. Detta gör att en sociokulturell 

betydelse av produkten antas och det är uppfattningar som är svåra att ta på och som är både 

personliga och ickepersonliga vilka definierar lyx. Vigneron & Johnson (2004) 

konceptualiserade begreppet och definierade en slags mätskala för att klassificera ”mängden 

lyx” hos produkter. Skalan består av de icke personliga uppfattningarna synlighet, unikitet och 

kvalitet samt de personliga uppfattningarna njutning och det utvidgade jaget.  

3.9.1 Brand Luxury Index 

Synlighet 

Synlighet handlar till stor del om att nå en slags social status genom konsumtion av ett visst 

varumärke. Denna status nås inte sällan av produktens utseende och ofta är ett högt pris 

förknippat med status eller lyx.  

Unikitet 

Forskning har visat att knapphet eller ett begränsat utbud av produkter ökar kundens positiva 

uppfattning av ett varumärke. Det beskrivs en slags lustfylldhet för konsumenten att köpa 

någonting som anses svårt att få tag på. Unikiteten ökar den positiva bilden av självet och den 

sociala bild som är kopplad till individens personliga smak. Beundran av ett varumärke antas 

också öka när det är mer sällsynt och den beundran ökar ytterligare när varumärket uppfattas 

som dyrt. 

Kvalitet 

Lyxvarumärken uppfattas ofta som att de erbjuder en överlägsen kvalitet och prestanda jämfört 

med icke lyxvarumärken. Utvecklandet av ett lyxvarumärke är ofta nära sammankopplat till just 

kvalitet. Inte sällan beskrivs därför materialval och tillverkningsprocesser vilka ger produkten 

mer kvalitet. Kunderna uppfattar också ofta ett högt pris som en indikator på just högre kvalitet.  
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Utvidgat jag 

Lyx produkter används av människor för att särskilja dem själva från vissa andra grupper och 

därmed integrera en slags symbolisk betydelse i deras identitet. Det kan handla om att antingen 

vilja söka sig till en viss grupp eller att identifiera sig genom att särskilja sig mot en viss grupp. 

Det har visat sig att materialistiska konsumenter i högre grad använder sig av lyxvarumärken för 

att nå lycka och använder dessa objekt för att utvärdera personlig eller andras framgång. Det har 

också visat sig att människor som är mer medvetna om att bli socialt accepterade och konforma 

med vissa grupper värderar objekt som är mer socialt synliga och dyra. Belk (1988) framhåller 

också att ”som en central materialistisk aktivitet är samlande en lins som visar all 

lyxkonsumtion mera tydligt” och beskriver hur en persons samlingar representerar personlig 

framgång i jämförelse med andra människors samlingar. 

Njutning 

Lyxsökare är sanna njutningskonsumenter när de söker efter personliga belöningar och 

fullkomlighet genom konsumtion av produkter. Dessa produkter har också ofta skapats för att 

ge subjektiva känslomässiga fördelar och tillfredsställelse snarare än tillfredsställa funktionella 

behov. Människor som litar på sina egna personliga åsikter och inte är känsliga för andra 

personers påverkan när de överväger lyxvarumärken kan därför representera den 

njutningsbaserade konsumenten. 

3.9.2 Begreppsförvirring – lyx eller prestige 

Studier har visat att begreppen prestige- och lyxvarumärken används med samma betydelse 

inom forskningen. Bland konsumenter upplevs dock de båda begreppen annorlunda. Prestige är 

en slags subjektiv bedömning av högstatus människor eller varumärken där 

undersökningsdeltagare refererade till känslor av beundran, sympati och respekt inför prestige. 

Prestigeobjekt har därför ett slags medärvt unikt kunnande som kommer från ett speciellt 

attribut eller prestationen hos produkten. Lyx däremot berör mera en slags njutning och en 

subjektiv uppfattning av komfort eller skönhet. En annan förklaring ges som att ”lyx är allt som 

är mer än vad man behöver”. Dubois och Czellar (2001) visar också på ett exempel där en 

restaurang upplevs som otroligt lyxig men inte som prestigefylld. Restaurangen var helt enkelt 

dyr men riktigt dålig. Det var bekvämt och vackert men prestigen – konsten att laga mat – fanns 

inte. Vigneron & Johnson (2004) använder dock begreppet lyx som mera allmänt och prestige 

som en slags högsta nivå av lyxvarumärken. De menar att lyx är ett mer använt begrepp och 

inbegriper såväl personliga som interpersonella aspekter medan konsumtionen av prestige 

endast innebär att köpa en produkt som tillfredsställer ens ego.  
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4. Empiri 

Det studerade forumet är uppdelat i olika kategorier baserat på varumärke, vilka under 

undersökningsperioden var Nike, Adidas, Reebok, Puma och New Balance. Forumet innehåller 

också en avdelning för mer allmän diskussion och en del för diskussion av övriga 

sneakersvarumärken. Denna uppdelning visar också tydligt vad som är det centrala i forumet 

och vad som utgör själva huvudsyftet med forumet, alltså sneakers. Vid första kontakt med 

forumet slås man dels av den enorma mängden konversationer men också av den detaljkunskap 

och de precisa beskrivningar av sneakers som medlemmarna visar på. Medlemmarna i forumet 

verkar ha koll på mycket små detaljer kring varje specifik sneakersmodell och de uppvisar också 

stor kunskap om material och sneakers uppbyggnad. Det finns också en mycket påtaglig 

kunskap kring historien bakåt i tiden och vad respektive sneakersmodell har för speciell historia. 

Men även framåt i tiden uppstår flera diskussioner och användarna delar tips med varandra om 

när sneakers ska släppas eller vilka företag som eventuellt planerar ett samarbete med vilka. Så 

snart någon fått tag på en första bild av en sneaker så diskuteras och bedöms färg och 

materialval flitigt bland användarna. Långt ifrån alla diskussioner rör dock sneakers, utan ett 

stort antal trådar behandlar allt ifrån musikpreferenser, tips om affärer till problem på arbetet 

eller i relationer. Det finns egentligen ingen riktig gräns för vad som diskuteras och i den 

allmänna delen är spridningen stor. Det som dock lockar människorna till denna plats och som 

förenar dem är det varierande intresset för just sneakers. 

4.1 Identitetsskapande 

Medlemmarna på forumet diskuterar kraftigt med varandra där vissa är mer aktiva än andra. 

Vissa medlemmar har varit medlemmar i flera år medan vissa är helt nya. Det är slående hur 

centralt sneakers verkar vara i flera av medlemmarnas liv. De beskriver sig själva som 

”sneakersheads” och refererar till andra ”heads”. Det verkar inte finnas någon direkt 

samstämmighet kring vad en sneakerhead är men det handlar ofta om att samla och ha en stor 

kunskap kring sneakers eller specifika varumärken.  

 

”Det finns så många olika typer av sneakerheads här, det är det som gör detta den bästa 

sneakerssidan på internet. Folk som XX känner till allt om Nike och andra människor här på 

forumet är New Balance eller Adidas maestros.” 

 

Som citatet ovan antyder specialiserar sig medlemmar ofta på något speciellt varumärke eller en 

specifik modell från en viss tillverkare som de sedan samlar på och når stor kunskap kring. De 

beskriver också själva öppet hur de ser sig som medlemmar av en kultur och vad detta innebär.  

 

”Japp, vår hobby är nu stor. Du kan vara en sneakerhead med länkar till skatekulturen, till 

hiphopkulturen, till sportkulturen, till klubbkulturen eller till modekulturen. Vi är inte längre en 

ansiktslös hobby tack vare internet. Vi har nu en ”image” på gott eller ont. Ibland känner jag 

att jag inte är tillräckligt ”cool” för att vara del av sneakersscenen.” 

 

Sneakerhead är alltså det grundläggande, alltså själva sneakersintresset, men därefter är 
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medlemmarna ofta engagerade i någon annan kultur som exempelvis idrott eller musik. Detta 

gör att det blir en stor spridning på medlemmarna men grunden och det som verkar förena dem 

ligger ändå i att de är ”heads”. Denna identitet verkar inte vara något tillfälligt utan något som 

karaktäriserar flera av medlemmarnas liv i många år. En av medlemmarna beskriver exempelvis 

hur han sov med sina nya Nike sneakers den första tiden i sängen efter som han tyckte om dem 

så mycket. En annan beskriver hans känslor kring att ha sneakers i tonåren och hur han 

fortfarande köper sneakers men hur det inte bidrar till hans identitet på samma sätt. 

 

”Jag var tolv, och jag var ”fresh”!! Nu är jag gammal och inte så cool… Men fortfarande 

beroende av sneakers.” 

4.2 Konsumtionsgemenskap 

Den gemenskap som kännetecknar medlemmarna av forumet är till en början svår att känna av. 

Efter en tids aktivitet och engagemang i forumet framgår dock vissa mönster. Flera trådar 

innebär att medlemmar delar med sig av bilder på exempelvis nya sneakers eller en ny hylla där 

de stolt visar upp sin samling. Andra användare kommenterar efteråt och ger sina synpunkter 

eller frågar om specifika saker kring objekten.  

 

“Ah, XX, din smak är felfri. Älskar dina 112or, bacons, safaris, viotechs, shimas och urawas!” 

 

Ovanstående citat visar hur en användare berömmer en användare både för hans samling och 

specifika smak. Därefter kommenterar han (och visar på en stor detaljkunskap) några specifika 

modeller av sneakers. Det är rimligt att anta att användaren som postat bilden snarare sporras 

och uppmuntras av denna typ av kommentarer från andra användare.  

 

“Det är en grym samling sneakers du har där XX! Som jag redan sagt första gången så har jag 

sett några av de ljusa CW’s. Grymt, grymt, grymt!” 

 

Här är ett annat exempel på hur en medlem ger uppmuntrande kommentarer på en annan 

medlems samling. Han berättar också hur han tidigare sett en viss modell i ett annat 

sammanhang. Forumet verkar därmed fylla en väsentlig funktion i dessa människors hobby och 

samlande. Utan denna dagliga stimulans från andra användare är frågan om samlandet varit lika 

lustfyllt. Ofta får också en mer imponerande samling eller sneakers som är svåra att få tag på 

mer uppmärksamhet än mindre samlingar.  

 

En annan central del av gemenskapen handlar om att utbyta tips om butiker, sneakers eller 

kommande lanseringar. Det är som en jakt där medlemmarna delar med sig om var vissa 

sneakers kan hittas. Detta sträcker sig dock inte bara till forumet utan det visar sig att 

medlemmarna även träffas utanför internet. 

 
“Jag möter XX I London, men skulle gärna möta en “fellow head” i Amsterdam eller Berlin 

bara för att ta en vilsen australiensare på shoppingtur. (Har redan boende, skulle bara vilja se 

om någon har lust att ses/mötas).” 
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Ovanstående citat är från en tråd där medlemmar erbjuder varandra möjligheten att bo gratis hos 

andra ”heads” och på så vis också få tips om saker i olika städer. Denna användare är från 

Australien och planerar en resa till Europa där han ska besöka vissa strategiska platser för 

sneakersintresserade. I London skall han möta en annan användare på forumet och han frågar 

sedan om någon i Amsterdam eller Berlin kan tänkas möta honom. Detta visar på en mycket 

stor lojalitet medlemmar emellan som sträcker sig långt över internets gränser. Medlemmarna 

verkar också lita på varandra mycket vilket baseras i deras gemensamma intresse för sneakers. 

Sneakers verkar alltså föra dessa människor samman tack vare den gemensamma konsumtionen 

eller det gemensamma intresset. 

 
“I år var jag både på USAs öst och västkust och bodde i folk på forumets hus.” 

 

En annan användare berättar hur han var i USA och då fick bo hos andra medlemmar i forumet. 

På så vis sprider sig en slags lojalitet på forumet och dessa berättelser fungerar 

”sammanbindande” för andra medlemmar och det finns flera andra inlägg där användare 

signalerar sin öppenhet för andra medlemmar i respektive städer.  

 

Vid den första kontakten med forumet uppmärksammas ingen direkt social struktur eller hur 

olika användare agerar. Efter en tids kontakt med gemenskapen, och efter att ha postat ett par 

okunniga första inlägg, upptäcker man dock att det verkar finnas olika status och hierarki mellan 

medlemmarna. Mycket aktiva användare som varit länge på forumet verkar ha skaffat sig 

legitimitet och har etablerat fler kontakter bland andra medlemmar. 

 

”Människor skapar uppfattningar och svarar på trådar baserat på vem som postar, inte vad 

posten innehåller, det händer hela tiden och är patetiskt, speciellt till nybörjare. Men det 

kommer alltid att hända i alla världar, bara hantera det och se på det för vad det är.” 

 

Ovanstående kommer från en tråd där användare beskriver och beklagar sig över den ”elit” de 

menar finns på forumet. De gillar inte den arrogans som eliten uppvisar mot framförallt nya 

oerfarna medlemmar. De diskuterar också hur svaren i en tråd baseras på vem som skapat 

tråden. 

4.3 Autenticitet 

En sak som ofta återkommer i diskussionerna, nästan oavsett ämne, är vad som är ”real” och 

inte, alltså äkta eller autentiskt.  

 

”Jag vill inte låta som en gammal gubbe men förr i tiden då hela den här grejen startade, då 

ville folk bara ”look fresh”, men idag har folk seriöst blandad ihop det med att det som är dyrt 

och ges ut i begränsad upplaga är allt som spelar någon roll.” 

 

Just innebörden av detta att vissa medlemmar anser att andra i kulturen köper eller engagerar sig 

av fel anledningar är något som återkommer. Det verkar vara som att de mer rutinerade 

medlemmarna menar att en del i att var äkta är att dels ha varit med länge och dessutom för sin 

egen skull och att köpa det man själv vill ha.  
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”Det är samma sak med sneakers, företag bryr sig bara som sin dagliga agenda vilket är vinst. 

När folk hoppar på tåget kommer bara ett fåtal vara äkta och ha den sanna passionen för 

scenen.” 

 

Dessa citat exemplifierar tydligt vad flera äldre på forumet verkar kritiska mot och anser oäkta. 

Att bara köpa för att andra anser att något är häftigt eller det har en tillfällig hype är inte att anse 

äkta utan man ska i stor utsträckning göra något som man själv tycker är genuint och bra.  

 

”Publiken för sneakers är nu större än den någonsin varit. Några kallar sig själva samlare, 

några köper saker att ha på sig, andra bara samlar idiotiska mängder sneakers.” 

 

Det är tydligt att, att bara samla och köpa massa sneakers är något som alla kan göra och de 

saknar därmed den äkta passionen. Vissa medlemmar kritiserar också delvis den eskalerande 

konsumtionen och att flest sneakers vinner är knappast sant. Vad som däremot är sant är att en 

äkta känsla handlar om att kanske ha en fin väl avvägd smak eller som tidigare återgetts samla 

det man själv verkligen vill ha. 

 

”Det verkar som om de flesta människor associerar sig med olika kulturer mer för att visa upp 

en bild snarare än att vara passionerade kring det, det är då saker börjar spela ut sin roll.” 

 

Vissa medlemmar antyder till och med att den enorma hype som råder, och som har varat ett 

tag, kring sneakers påverkar hela kulturen negativt. De menar att själva grejen är på väg att dö 

ut och känslan inte är densamma längre. Dock tröstar andra äldre användare varandra med att 

det bara är en tillfällig fas i förändring och att saker snart kommer ställa sig tillrätta.  

 

”…faktum är att det är massor av dumma, okunniga människor som engagerar sig i 

sneakers trenden. Men låt inte det störa sig, därför tiden kommer se dem passera, och 

du kommer fortfarande vara på jakt efter ett par fräscha sneakers.” 

 

Det råder alltså en viss oro att all den uppmärksamhet som kulturen fått har skadat den och att 

för många oäkta människor har engagerat sig. Vissa användare menar dock att det alltid är så. 

Nya trender kommer uppstå och ses som oäkta och äldre kommer kritisera dessa medan andra 

kommer se dem som äkta. 

 

”Samma sak nu. Vi ifrågasätter alltid nya trender och kritiserar nya rörelser som uppstår. Och 

vi blir arga för att det inte är som ”back in the days” – när det var äkta.” 
 

”Marknaden har förändrats de senaste två åren. Fler och fler icke samlare/entusiaster 

använder sneakers som vi en gång i tiden skulle älskat om de gavs ut igen, vilket jag antar 

förstör hela poängen med det nästan. …men jag kommer inte att kasta iväg vem jag är så att jag 

kan bli lite mer individuell. Jag gillar sneakers och jag kommer fortsätta att köpa allt som 

kittlar min fantasi, även om det blir en klyscha att köpa sneakers (vilket det är högst troligt att 

det blir). Jag köper dem inte av någon annan anledning än att ha ett par sneakers jag gillar, 

självklart är det grymt att ha något lite mer exklusivt, men för mig är det bara en bonus. ” 
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Dessa två citat visar på att det som är äkta och därmed autentiskt är att inte köpa det som alla 

andra gör, och att bara följa konsumtionstrender är absolut inte äkta. Äkta är de som tidigt var 

inne i kulturen, innan den ens blev populär på riktigt. Kanske spelade de basket på 80-talet och 

därmed följde hela sneakersintresset med av sig själv. Det visar också att vissa medlemmar 

verkar en aning oroade över den image som själva sneakerskulturen har fått av för mycket 

konsumtion som går överstyr men att de inte riktigt bryr sig då de fortfarande kommer köpa ett 

par sneakers som de själva tycker om, oavsett vad alla andra gör.  

4.4 Coolhet 

”Tidigare sneakersheads köpte sneakers därför att färgen var cool, modellen var cool 

och de satt coolt. Idag är den drivande kraften bakom sneakershysterin hype, inte true 

coolness.” 

 

Ett annat begrepp som dyker upp vid diskussionerna kring sneakers är begreppet cool. Ovan 

beskrivs olika motiv till att köpa sneakers vilket antyder att sneakersintresserade idag inte köper 

sneakers av äkta coolhet. Det beskrivs hur sneakerheads tidigare köpte en viss sneaker för att 

den var cool, och att något är coolt kan därmed antas minska när det blir vanligare och omfattas 

av den hype som flera av dagens sneakerslanseringar gör. Cool verkar också nära kopplat till det 

som är äkta och det beskrivs hur de som sent anlänt till sneakerskulturen inte riktigt är att 

betrakta som coola. Att vara cool i sneakerskulturen verkar därmed ha innebörden av att tidigt 

anamma något och vara först och lite innan resten av massmarknaden. 

 

Dock beskrivs i en annan diskussion en något annorlunda innebörd av cool. Här handlar det inte 

om ”äkta coolhet”, utan snarare raljeras något över de som engagerar sig i saker för att de vill 

vara coola. Här beskrivs det som är coolt just nu som en tillfällig trend och de som är coola då 

hoppar vidare till något annat som utifrån betraktas som coolt. De skulle därmed hela tiden 

anamma de nya saker som är coola för att anse sig själva som coola. Detta går därmed emot den 

”äkta coolhet” som beskrivs i ovanstående citat och begreppet kan därmed tänkas ha flera olika 

innebörder i kulturen. 

 

”Folket som höll på med sneakers för att de var “coola” har gått over till vad som helst som är 

“cool” just nu, och kommer att byta igen snart därför att de inte har insett att de bara gör hela 

“köper vad som helst som finns på HM” grejen, men med mer högkvalitativa märken.” 

4.5 Exklusivitet 

En stor del av sneakerskulturen handlar om att sticka ut från andra människor och ha någonting 

som är unikt. En del av samlarna letar därför, precis som skivsamlare, efter unika äldre sneakers 

som ingen annan har. Vissa medlemmar beskriver också hur det kändes när de tidigt hade unika 

sneakers som ingen annan hade. 

 

”När jag gick i högstadiet stannade hela min klass till när någon skrek ”Jordan 7s” och pekade 

på mina fötter… Jag var kung över de små människorna för några veckor, det var grymt.” 
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Här handlar det alltså mer om att vara unik i det vanliga samhället än att försöka smälta in i 

någon slags gemenskap eller kultur. Flera sneakers som ges ut idag är också av begränsade 

upplagor eller unika samarbeten mellan exempelvis ett designföretag och en sneakerstillverkare. 

Kunnigheten bland användarna är ofta mycket stor kring vilka sneakers som faktiskt ges ut i 

vilken mängd. 

 

”Hyperstrike är en limited edition sneaker som typiskt sett produceras i 50 utgåvor eller färre, 

24 verkar vara en vanlig mängd hyperstrikes. De har ofta exceptionella detaljer och intrikata 

tillägg som exempelvis äkta hästhår, bränt läder, laser stygn eller något annat exklusivt.” 

 

Dessa kraftigt begränsade sneakers får normalt sett en enorm hype vilket diskuteras på forumen. 

Det handlar för dem som är intresserade om att vara ute i mycket god tid, ofta att köa utanför i 

butiken för att få tag på en sneaker. Sedan blir denna under en tid en mycket viktig del i 

medlemmarnas samlingar. Inte helt olikt exempelvis skivsamlare som får tag på unika 

samlarutgåvor av skivor eller vilken annan typ av samlarkultur som helst. Själva grunden i detta 

är att ha något unikt som ingen annan har. Dock uttrycker vissa medlemmar hur just denna jakt 

på exklusivitet har förändrats, delvis i och med internet. 

 

”Återigen, det är fantastiskt att saker har blivit så mycket mer tillgängliga, men att släppa saker 

i begränsade upplagor eller i utvalda butiker är helt enkelt inte exklusivt nog. Känslan är 

borta.” 

 

Det är alltså mycket svårt att tillfredsställa dessa medlemmar och inte sällan sker samarbeten 

vilket ger unika mervärden för konsumenten. Men som sagt själva exklusiviteten är central. 

 

”Jag tror jag ramlade på en ovanlig färg på Adidas XX. De flesta färger jag sett på internet har 

varit antingen röda, svarta eller vita. Jag sprang in i en affär som säljer dem i brun/röd/cream 

med blå ränder. Skosnörena är också annorlunda från de andra modellerna. Kan någon 

bekräfta att de faktiskt är ovanliga? Jag planerar att köpa ett par snart.” 

 

Ovanstående citat visar hur ängsligheten kring att de faktiskt är ovanliga och äkta är påtaglig. 

Det krävs därmed noggranna undersökningar i exempelvis forum för användarna för att 

verkligen kartlägga vilka modeller som faktiskt getts ut från tillverkaren.  

 

I en annan diskussion kring exklusiva samarbeten som är extremt vanligt kommer följande 

inlägg som diskuterar en lansering av ett samarbete mellan Star Wars och Adidas där flera 

medlemmar har delade åsikter. 

 

”Jag vet inte grabbar, hela grejen är faktiskt mycket bra utförd, paketeringen är en av de mest 

spännande paketeringarna på lång tid. Det som kommer släppas är ”Characters Pack”, som 

t.ex. Yodas, Lukes, Vadars, Storm Troopers … Jag tycker båda märkena är väl respekterade. 

Men det är i och för sig mycket svårt att göra en cross over med så lojala supportrar på båda 

sidor av staketet.” 
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5. Analys och Diskussion 

5.1 Identitetsskapande 

Konsumtionsvaror verkar inte längre, precis som Fiske och Taylor (1989) antydde, bara vara 

objekt för ekonomiska transaktioner, utan även varor som människor tänker och uttrycker sig 

genom. För medlemmarna i sneakersgemenskapen är själva produktens funktionella roll, att 

skydda foten och fungera bra att gå eller springa med, i princip utraderad. Sneakern har istället 

blivit en symbol med vilken de experimenterar, samlar, kommunicerar och identifierar sig med. 

Medlemmarna av gemenskapen beskriver sig själva som ”sneakerheads” och på så vis skapas en 

slags identitet helt baserad på konsumtionen av sneakers. De refererar till andra ”heads” på 

såväl forumet som andra platser och det tycks finnas en gemensam uppfattning av vad en 

”sneakerhead” faktiskt är. Flera av medlemmarna har också varit engagerade i sneakerskulturen 

i många år och själva identiteten verkar vara djupt rotad. De beskriver berättelser från sin 

barndom om speciella upplevelser de haft tillsammans med sneakers och som därmed har 

påverkat dem djupt. Exempelvis beskriver en av medlemmarna hur han sov tillsammans med 

sina skor de första nätterna. Detta är därmed tydligt bevis på att starka känslomässiga band 

etableras till varumärken vilket antyds av (Elliott och Percy, 2007). Att varumärken varit med 

personer i specifikt känsliga åldrar är också det något som bevisats kunna stärka banden ännu 

mer av Holbrook & Schindler (1982). 

 

De starka band och den kraftiga identifiering som medlemmarna uppvisar verkar även kunna 

brytas ner på varumärkesnivå och i vissa fall till och med på specifika modeller. Medlemmarna 

gör det till sina specialområden och de framstår därför som experter på vissa delar av kulturen. 

Det nämns också hur det finns ”sneakerheads” med länkar till andra kulturer som skate eller 

sportkultur men där själva ”sneakerhead” identiteten är det centrala. Det tycks alltså som att 

identiteten inte är fast som i traditionella bygemenskaper utan att individerna själva kan skapa 

sin identitet och till och med vara medlemmar av flera olika kulturer samtidigt. Detta är också 

något som Cova, Kozinets och Shankar (2007) visat vara det som väsentligt skiljer dagens 

konsumtionskulturer mot tidigare kulturers stammar. 

  

Det också är också tydligt hur konsumtionen inte endast har betydelse för individen själv utan 

även den del av den symboliska konsumtionen som kallas social-symbolism, alltså vem vi 

önskar vara kommunicerat till andra (Elliott & Percy, 2007). Flera användare publicerar som 

beskrivits bilder på sina nyköpta sneakers eller hyllor för sneakers och får sedan omedelbar 

kritik från andra i gemenskapen. Gemenskapen fungerar därmed som en omedelbar slags 

bekräftelse av dels identiteten och de symboler som individen använder sig av. Internets 

utveckling och möjligheter till kommunikation skulle därför kunna antas påverka 

identitetsskapandet i en positiv riktning och underlätta för individen att skapa och förstärka sin 

identitet. Denna studie bekräftar därmed sociokulturella teorier kring identitetsskapande genom 

konsumtion med hjälp av ny empiri men menar även att identitetskapandet möjligen kan 

förstärkas och underlättas med hjälp av internets nya sociala struktur. 
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5.2 Konsumtionsgemenskap 

Det finns ett stort antal teorier, begrepp och tidigare studier som berör de gemenskaper som 

uppstår mellan människor genom konsumtion. Exempelvis har Schouten och McAlexander 

(1995) lanserat begreppet konsumtionssubkulturer, Muniz och O’Guinn (2001) begreppet 

varumärkesgemenskaper, Kozinets (2010) har utvecklat innebörden av kultur online och suddat 

ut gränsen mellan offline – online och Cova, Kozinets och Shankar (2007) lanserade 

begreppet konsumtionsstammar som en slags postmodern stam baserad på konsumtion 

istället för bygemenskap. Samtliga dessa studier studerar dock liknande fenomen och 

det handlar endast om mindre skillnader dessa begrepp sinsemellan. 

 

Den studerade online gemenskapen för konsumtion av sneakers visar på flera av de 

egenskaper som tas upp av tidigare forskning. Framförallt är det sneakers som förenar 

dessa människor och som för dem till denna gemensamma plats. Det är alltså först och 

främst en massproducerad produkt som är själva föremålet för gemenskapen. Detta 

bekräftar därmed den relationsskapande kraft som konsumtion kan ha vilket visats av 

tidigare forskning (Cova, Kozinets & Shankar, 2007). Just relationerna till själva 

varumärket verkar dock variera vilket gör att det skapas sociala strukturer i 

gemenskapen. Vissa medlemmar är helt enkelt mer djupt engagerade, medan andra är 

mer ytligt engagerade. Den sociala strukturen tar sig exempelvis uttryck i att 

medlemmar svarar på trådar beroende på vem som postar och det antyds en viss elitism. 

Denna inre kärna kan liknas vid de hängivna medlemmar som praktiserar ideologin på 

heltid som Schouten och McAlexander (1995) beskrivit. Att erfarna medlemmar får 

starka band och därmed oroar sig över varumärkets utveckling visade sig i 

sneakerskulturen men har också visats i Muniz och O’Guinns (2001) studie.  

 

Andra egenskaper som tycks centrala i tidigare studier av konsumtionsgemenskaper är 

användandet av ritualer och traditioner förknippade med varumärket (Muniz & 

O’Guinn, 2001). Dessa är i många fall skapade utav medlemmarna själva och inget som 

marknadsavdelningen kommunicerar. Dessa ritualer finns också i sneakerskulturen och 

består bland annat av att medlemmar lägger upp bilder som andra sedan kommenterar. 

Det finns också en slags jargong och ett språk som är mycket likt bland olika användare. 

Det är också så att nya användare får anpassa sig in i själva gemenskapen genom en 

egen plats där de tillåts ställa enklare nybörjar frågor. Denna studie bekräftar alltså de 

egenskaper som kännetecknar Muniz och O’Guinns (2001) varumärkesgemenskaper. 

 

Medlemmarna i sneakerskulturen tycks också dela en slags gemensam livsuppfattning 

och det uppstår band mellan medlemmarna av oväntad styrka. Dessa starka band mellan 

människor och inte bara mellan människan och produkten är något som identifierats av 

både Cova, Kozinets och Shankar (2007) och Muniz och O’Guinn (2001). I 

sneakerskulturen verkar medlemmarna lita på varandra och känna en slags lojalitet. 

Exempelvis öppnar flera medlemmar upp för att andra medlemmar ska besöka dem eller 

erbjuder gratis sovplatser och guidningar i deras städer. Detta verkar även visa på att betydelsen 

av online eller offline avtar. Det är inte längre en klar online identitet och en klar offline 

identitet utan livet verkar mera enhetligt. Gemenskapen får därmed en tydlig betydelse i form av 
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plattform för dessa människor att mötas. Den utsuddning av online respektive offline kultur som 

Kozinets (2010) beskrivit får därmed ett visst empiriskt stöd.  

 

Som tidigare beskrivits identifierar medlemmarna sig kraftigt med just konsumtionen av 

sneakers och gemenskapen uppvisar också flera av de mönster som tidigare forsknings 

identifierat. Det är därmed ingen tvekan om att sneakerskulturen utgör en gemenskap eller 

kultur baserad på konsumtion. Detta är inte heller någon tvekan om att denna har sin grund 

såväl offline som online. Det är också i och med detta rimligt att anta att kulturen nått en ökad 

spridning genom internet, inte minst sedan denna studie tidigare beskrivit att gemenskapen på 

internet kan förstärka individernas möjlighet att skapa sin identitet genom konsumtion.  

 

Dock gör spridningen av begrepp och definitioner att den etablerade forskningen inom området 

kan tyckas mycket oenhetlig. Det skulle därmed vara mycket användbart med ett gemensamt, 

definierat och allmänt vedertaget begrepp för att veta vad man faktiskt avser med gemenskaper 

eller kulturer baserade i konsumtion. Som bevisats har betydelsen av online respektive offline 

en mindre betydelse idag. Som bevisats kan också gemenskapen uppstå kring såväl 

produktgrupper, varumärken som specifika modeller. En definition baserad i konsumtion 

snarare än varumärken borde därför på ett bättre sätt fånga in betydelsen. Vidare bör en 

definiering förklara om det rör sig om konsumtions –stammar, -kulturer eller –gemenskaper. Då 

kultur beskrivits som en av vår tids mest svårgreppade ord enligt Kozinets (2010) och det kan 

ge flera associationer till exempelvis nationer eller subkulturer vilket är än mer omfattande antas 

det inte riktigt vara lämpligt. Stammar antyder allt för mycket en slags förhistorisk 

bygemenskap och därmed återstår konsumtionsgemenskap som den enda och mest lämpliga 

definitionen av fenomenet. 

 

En konsumtionsgemenskap är därmed en homogen gemenskap av människor baserad i 

konsumtionsaktiviteter. Gemenskapen kännetecknas av en gemensam livsuppfattning, 

värderingar, ritualer, symboler, social struktur och kan ha sin bas såväl offline som online. För 

att helt definiera begreppet innebörd krävs dock fortsatta studier. 

5.3 Autenticitet 

För många medlemmar av sneakersgemenskapen verkar frågan om vad som är äkta eller inte 

vara centralt. Vannini och Williams (2009) beskriver autenticitet som ett slags idealt, högt 

värderat tillstånd dit individer vill nå. De menar att autenticitet är en uppsättning egenskaper 

som en samling individer ser som autentiska, och att det därmed konstrueras i den sociala 

kontexten. För medlemmarna i sneakers gemenskapen beskrivs äkta ofta som en slags genuin 

passion, inte baserad i att vilja passa in eller att köpa för köpandets skull. Äktheten verkar 

därmed finnas i motivet och avsikten med konsumtionen och den som samlar flest sneakers är 

därmed inte per definition mest äkta. Trots att det är konsumtion som binder dessa människor 

samman verkar det alltså även finnas åsikter kring vad som är äkta eller genuin konsumtion. 

 

De åsikter som beskrivs i sneakerskulturen har uppenbara likheter med tidigare studier av 

autenticitet i exempelvis punkkulturen (Lewin & Williams, 2009).  Trots att punkkulturen till 

stor del går ut på att motsätta sig masskonsumtion och sociala normer och att människan ska 

”vara den man verkligen är”  kunde en distinktion mellan oäkta och äkta medlemmar 



 

 32 

identifieras. Genuina medlemmar uttryckte en avsky för de som anammat kulturen för att vara 

inne eller låtsas vara något de inte visste innebörden av. De ansåg att de som köpte sig till 

identiteten, utan genuin passion, inte var att betrakta som äkta. Likheterna med sneakerskulturen 

är stora då även där en slags inre ärna av mer passionerade medlemmar uttrycker sin oro över de 

nya medlemmarna som bara köper utan att veta. Just detta att ”verkligen veta” om 

konsumationsaktiviteten är också något som Muniz och O’Guinn (2001) identifierat som 

centralt för autenticitet.  Precis som i den studerade sneakersgemenskapen kunde Muniz och 

O’Guinn (2001) också visa hur äldre medlemmar uttryckte oro över nyare medlemmar som 

engagerat sig i gemenskapen. Just dessa äldre medlemmar uppvisar också stora likheter med den 

”inre kärna” av medlemmar som beskrivs i offline konsumtionssubulturer av Schouten och 

McAlexander (1995), trots att de inte valt att använda sig av begreppet autenticitet. Det tycks 

alltså finnas klara likheter mellan autenticitet och hur detta används i de olika 

konsumtionsgemenskaperna. 

 

Autenticiteten verkar genomgående också vara förknippad med en slags kunskap och passion 

kring konsumtionen. Denna kunskap skulle i sin tur kunna ge ett slags kulturellt kapital vilket 

Holt (1998) visat på. För medlemmarna skulle alltså en investering i kunskap och 

konsumtionens historia ge dem högre autenticitet än konsumtion av ännu fler sneakers.  

 

Att kunskap och erfarenhet har betydelse för autenticitet skulle också kunna antyda att äktheten 

inte kan konstrueras i efterhand utan är något som sätts ”från start” vilket också Vannini och 

Williams (2009) antyder. Det skulle dock vara fullt möjligt att de medlemmar som starkast 

betonar vad som är äkta också är de som varit med längst och äkthet för nyare medlemmar är 

något helt annat. Det skulle i så fall innebära att äkthet, eller autenticitet, konstrueras och 

varierar i kontexten vilket också antyds av Vannini och Williams (2009). 

 

För genuina medlemmar verkar alltså nya, okunniga medlemmar utan den sanna passionen vara 

irriterande. Detta visades i såväl studien av punkkulturen som sneakersgemenskapen. Detta 

verkar nära kopplat till att dessa individer har en slags längtan efter att skilja sig från mängden 

och avstå från sociala normer och den ”stora massan”. De söker helt enkelt efter en avgränsad 

subkultur. Dock verkar internet öka utbredningen vilket gör att fler människor ytligt engagerar 

sig i kulturen. Internet skulle därmed potentiellt kunna skada kulturen genom dess snabba 

utbredning vilket gör att kunskap och passion långsamt försvinner. Äldre medlemmar lyckas 

helt enkelt inte kommunicera ut de sanna ”budskapen” i en så snabbt föränderlig värld. Precis 

som Gilmore och Pine (2007) men även Lewis och Bridger (2001) antyder skulle dock den 

ökande spridningen ännu kraftigare öka efterfrågan på autenticitet. Det skapas därmed en slags 

jakt på det som är autentiskt samtidigt som kulturen allt mer sprids och förlorar sin autenticitet. 

 

Det skulle också möjligen kunna vara så att autenticitet endast anses viktigt för en mindre del av 

gemenskapen. De mer ytligt engagerade skulle därmed inte uttrycka någon önskan efter 

autenticitet utan ha helt andra motiv. Autenticitet skulle därmed antas ha ett samband med 

gemenskapens sociala struktur med endast ett fåtal mer hängivna autenticitetssökande 

medlemmar. För detta krävs dock mer djupgående studier än vad denna studie tilläts med 

avseende på tid.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie på att begreppet autenticitet har stora likheter över olika 
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konsumtionsgemenskaper. Autenticitet antas ha sin grund i kunskap och passion om 

konsumtionen som avses men även att köpa av ”rätt anledningar”. Möjligen kan också längtan 

efter autenticitet antas öka i samhället samtidigt som autenticiteten motverkas av internets ökade 

utbredning. Autenticitet kan också tänkas endast vara förknippat med en inre kärna av 

medlemmar men för detta krävs ytterligare studier.  

5.4 Coolhet 

I diskussionerna kring sneakers används ofta begreppet ”cool”. Det kan handla om coola 

sneakers, en cool stil eller en cool gammal sneakersmodell. Men det beskrivs också i 

gemenskapen hur den drivande kraften bakom konsumtionen idag inte är ”true coolnes” utan 

hype. Här används alltså dels begreppet äkta och begreppet coolhet. Southgate (2003) har också 

beskrivit hur autenticitet faktiskt är det sannaste kännetecknet för coolt beteende. Nyckeln till 

”true coolnes” kan alltså tänkas gå genom autenticitet. Nancarrow och Nancarrow (2007) 

beskriver hur det inte finns någon direkt definition på cool då det är en del i tjusningen av 

begreppet. Men det involverar originalitet, självförtroende, att inte ta för stort intryck av andra 

och att inte ”försöka för mycket”. Som beskrivits finns det i den ”inre kärnan” av 

sneakersgemenskapen en stark vilja att särskilja sig från den stora massan. Social konformitet 

värderades inte högt i varken sneakersgemenskapen eller punkkulturen. Det finns därmed starka 

beröringspunkter mellan autenticitet och coolhet. Den oro som den inre kärnan av medlemmar 

uttryckte över nyare medlemmar som inte har den rätta passionen och bara köper för att samla 

skulle kunna liknas vid att ”försöka för hårt”.  Detta går att likna vid hur Knobil (2002) 

beskriver strävan efter coolhet som att om du måste försöka har du redan förlorat, om du vill ha 

det för hårt jagar du bara din svans. Liksom med autenticitet baseras coolhet därmed inte på 

antal sneakers eller en överdriven konsumtion, utan coolhet kan antas nås genom att gå sin egen 

väg och tvärtemot stå emot omvärldens tryck. 

 

I gemenskapen beskrivs också hur sneakerskulturens utbredning antas bero på att människor 

drar sig till det som är coolt och när de tröttnat eller det inte är coolt längre rör de sig till nästa 

sak som anses coolt. Sneakerskulturen råkade därför ut för ett stort inflöde av människor som 

ansåg att det var coolt, vilket också kan antas vara det som äldre medlemmar är kritiska mot. 

Deras coolhet minskar helt enkelt då fler människor söker sig dit och subkulturen blir alltför 

populär. Den ilska som uppvisades i punkkulturen mot kringflackande medlemmar utan passion 

och den oro som visas i sneakerskulturen kring kringflackande sneakerskonsumenter har 

därmed en möjlig förklaring.  

 

Precis som med autenticitet relateras också coolhet till kulturellt kapital. Nancarrow och 

Nancarrow (2007) menar att coola människor har en slags ökad kunskap och insider kunskap 

om konsumtion som är delvis begränsad för massmarknaden. Dock skulle detta kulturella 

kapital kunna vara värt mindre då internets utbredning gör att fler lättare kan nå kapitalet. Det 

kan helt enkelt antas svårare att vara såväl autentisk som cool då informationen finns där 

tillgänglig för alla.  

 

Denna studie bekräftar därmed de kopplingar som kan antas finnas mellan autenticitet och 

coolhet och att autenticitet är en slags förutsättning för coolhet. Studien visar också hur coolhet 

till stor del innebär att särskilja sig från massan och att en subkultur som blir mycket populär 
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därmed kan antas förlora sin coolhet. Detta gör också att det kulturella kapital som coola 

människor får minskar i värde. 

5.5 Exklusivitet 

Konsumtionen och samlandet av sneakers handlar inte sällan om att vara unik eller att ha något 

som någon annan inte har. Det handlar om att få tag på speciella objekt som antingen är gamla 

och därmed sällsynta eller nyutgåvor som släpps i speciell design i ett begränsat antal exemplar. 

I termer av autenticitet och coolhet kanske inte detta är så konstigt då att vara unik eller ”inte 

som alla andra” ofta är förknippade med dessa begrepp. Vissa medlemmar uppvisade också en 

stor ängslighet kring vad som faktiskt var exklusivt och äkta och sökte då bekräftelse gentemot 

andra i kulturen. De skulle därmed identifiera sig kraftigt genom den social-symbolism (Elliott 

& Percy, 2007) som tidigare beskrivits i identitetsskapandet. Samtidigt skulle de medlemmar 

som köper oavsett det är inne eller inte mera kunna identifiera sig genom en slags själv-

symbolism. Där de köper för sin egen skulle och inte för vad alla andra skall tycka.  

 

Jakten på exklusiva sneakers leder ofta till ett slags samlande. Detta samlande beskriver Belk  

(1988) som att det representerar en personlig framgång i jämförelse med andra människors 

samlingar. Han menar att samlande är en slags materialistisk aktivitet där all lyxkonsumtion 

visas mera tydligt. Samtidigt vill andra forskare inte framhäva konsumtionsaktiviteten som ett 

mått på personlig framgång utan snarare en slags meningsfull aktivitet för individen (Bengtsson 

& Östberg, 2006). Men då flera av medlemmarna skapar relationer, såväl offline som online, 

antas samlandet och intresset ha en djupare innebörd än att bara mäta personlig framgång. Det 

kan därmed ha flera innebörder och medlemmarna skulle kunna vara fullt medvetna om 

fenomenet och trivas med samlandet. Det är därmed rimligt att kraftigt ifrågasätta Belks (1989) 

beskrivning då samlandet kan tänkas ha oändligt många fler innebörder för samlaren. 

 

Exklusiviteten verkar dock vara central för medlemmarna och en medlem beskriver hur han var 

kung över de andra för några dagar på skolan under sin uppväxt, tack vare ett par unika 

sneakers. Exklusiviteten och att sticka ut gav alltså denna känsla vilken påminner om Kapferers 

(1997) beskrivning av lyx som något alla inte kan få vilket ger en njutning för individen. Dock 

är troligtvis beskrivningen av sneakers som en lyxprodukt inget som sneakerheads skulle vilja 

associera sig med.  Trots detta verkar flera av de symboliska effekter som Vigneron och 

Johnson (2004) menar att ett lyxvarumärke önskar uppnå också kunna associeras med 

sneakerkulturen. 

 

I sneakersgemenskapen ligger exklusiviteten och lyxen i att ha något som är svårt att nå för 

andra antingen genom pris eller exempelvis en begränsad upplaga. Dock verkar det som några 

av dessa lyxattribut skapar problem för medlemmarna av sneakersgemenskapen. Allt för 

exklusiva hypade samarbeten uppfattas inte som autentiskt eller coolt. En stor del av de 

grundläggande värden som finns i gemenskapen riskerar därmed att försvinna genom upprepad 

hype. Som antyds i diskussioner är hypen dock något som hela tiden ges näring av företagen då 

det ger dem intäkter. Tyvärr verkar inte konsumtionsgemenskapens viktigaste medlemmar, den 

inre kärnan, genuint uppskatta den eskalerande hypen. De drivs av andra värden än samlande, 

och de uttrycker också hur ”känslan är borta”. 
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Den uppkopplade världen och utbredningen av internet skapar alltså vissa problem för de som 

vill framstå som unika. Allt är tillgängligt och trots stora ansträngningar från företag för att 

spela på just det exklusiva och unika genom limiterade upplagor verkar det inte riktigt gå hem.  

 

I sneakersgemenskapen skulle därmed vissa aspekter av Vigneron och Johnsons (2004) 

mätskala inte direkt vara användbart. En kraftigt begränsad och högt prissatt produkt är helt 

enkelt inte det som anses mest ”lyxigt” av den inre kärnan. För dem verkar någon slags känsla 

för produkten vilken också är kopplad till identitet, autenticitet och coolhet vara högre värderad. 

Det är alltså andra drivkrafter som bör adderas till skalan för att applicera den helt ut på en 

postmodern marknad som sneakerskulturen. Då det i någon form ändå är lyxprodukter som 

efterfrågas men lyx knappast är relevant i en ”streetkultur” borde även begreppet och den 

rådande begreppesförvirringen mellan lyx och premium redas ut. Kanske skulle som Dubois och 

Czellar (2001) antyder, prestige, vara ett mer relevant ord med bättre associationer. Dock skulle 

de mest eftersökta produkterna i sneakersgemenskapen snarare kunna kännetecknas av en slags 

hype vilket skapar ännu mer förvirring. Hype anspelar också mer på den starka symboliska 

betydelse gentemot omvärlden som blir allt mer central. Men då hype inte heller alltid betraktas 

positiv skapar också detta problem då uppfattningen om begreppet variera. Diskussionen om 

lämpliga begrepp för denna typ av produkter kan därmed antas fortsätta.  

6. Slutsatser 

Sammanfattningsvis bekräftar denna studie sociokulturella teorier kring identitetsskapande 

genom konsumtion och visar även att identitetsskapandet möjligen kan underlättas med hjälp av 

internets nya sociala utformning. Denna studie bekräftar även flera tidigare studier av 

gemenskaper baserade i konsumtion och visar på stora möjligheter till kvalitativ generalisering 

av begrepp mellan dessa. Då gränserna för det sociala livet offline och online suddas ut och 

fortsatt forskning inom området kräver ett gemensamt begrepp lanseras begreppet 

”konsumtionsgemenskap” väl uppbyggt i teori och nyfunnen empiri. 

 

Studien visar också på hur begreppet autenticitet har stora likheter mellan olika 

konsumtionsgemenskaper och hur det antas ha sin grund i kunskap, passion och ”rätt” 

inställning till konsumtion. Tillsammans med begreppet cool visar studien på kopplingarna där 

autenticitet kan antas vara en slags förutsättning för coolhet. Då en stor del i såväl autenticitet 

som coolhet antas baseras på att särskilja sig och inte följa sociala normer kan även dessa 

begrepp antas förknippas med den inre kärnan i konsumtionsgemenskaperna. Studien visar 

också hur internets nya möjligheter till kommunikation antas öka spridningen av 

gemenskaperna vilket antas minska värdet av det kulturella kapital som dessa ”coola” 

människor skaffat sig. 

 

Begreppet exklusivitet undersöktes också och det visas hur att framstå som unik verkar vara av 

central betydelse för medlemmarna. Det beskrivs hur samlande inte bara verkar ha betydelse för 

att visa upp sina samling mot andra utan eventuellt en djupare betydelse. Exklusivitet relateras 
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också till lyx konsumtion och det visas hur efterfrågan på lyx eventuellt ser något annorlunda ut 

för den inre kärnan i gemenskapen. Då associationerna och uppfattningen av begreppen lyx, 

prestige och hype också kan antas variera mellan olika medlemmar är det också högst troligt att 

diskussionen kring lämpliga definitioner på denna typ av produkter kommer fortsätta. 

 

Studien antas därmed besvara syftet och frågeställningarna och även bidra med ny kunskap till 

forskningen kring konsumtionsgemenskaper, identitetsskapande, autenticitet, coolhet och 

exklusivitet.  

6.1 Förslag på framtida forskning 

Då denna studie rör sig i områden som tidigare endast studerats något begränsat identifieras 

flera områden för framtida forskning. Om faktiskt internet kan underlätta identitetsskapandet 

genom konsumtionsgemenskaper kan lämpligen studeras då detta till stor del beror på internets 

utveckling. Då studien lanserar ett nytt begrepp, konsumtionsgemenskap, bör detta undersökas i 

framtida forskning för att få en djupare teoretisk grund och även se vilka möjligheter till 

generaliseringar som finns.  Även begreppen autenticitet och coolhet samt internets påverkan på 

dessa begrepps innebörd kan med fördel undersökas i framtida studier. Möjligheten att internet 

försvagar individers kulturella kapital kan även det studeras för att eventuellt identifiera 

samband. Slutligen bör efterfrågan på exklusivitet och lyx produkter studeras och vad som 

eventuellt kan komma att efterfrågas när lyx, unikitet och höga priser möjligen inte har samma 

efterfrågan. Även ytterligare studier av uppfattningen av begreppen lyx, prestige och hype kan 

göras för att nå en större förståelse för dessa begrepp. Slutligen bör det studeras hur autenticitet, 

coolhet och exklusivitet tillsammans påverkar varandra. Inte minst då dessa begrepp antas vara 

av central betydelse för företag och deras marknadsföringsaktiviteter de närmaste åren. 

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie har noggrant följt de riktlinjer och forskningsetiska principer som beskrivits för 

netnografi av Kozinets (2010). Studien anses också uppfylla de kvalitetskriterier som preciserats 

för god netnografisk forskning. Dock anses att ett starkare resultat skulle kunna erhållas vid ett 

ännu längre engagemang med kulturen. Just tidsaspekten är dock inget som preciserats av 

Kozients (2010) trots att denna aspekt kan antas vara central för trovärdigheten hos netnografisk 

forskning. Omfattningen på föreliggande studie gjorde dock att ett längre engagemang inte var 

möjligt. En annan aspekt som inte preciseras av Kozinets (2010) kvalitetskriterier är forskarens 

förförståelse. Detta antas kunna påverka kvaliteten men då forskaren i föreliggande studie inte  

haft någon djupgående kontakt med kulturen innan undersökningens start antas risken vara liten. 

Sammanfattningsvis antas studien ha en god netnografisk kvalitet med avseende på de 

preciserade riktlinjerna. Det bör dock diskuteras huruvida kvaliteteskriterierna skall 

kompletteras med kriterier för tid och förförståelse. 

 

 

 

 

 

 



 

 37 

7. Referenser 

Andersson, S. (1979). Positivism kontra hermeneutik. Göteborg: Korpen. 

 

Arnould, J. E. & Thompson, J, C. (2005). Consumer culture theory (CCT): Twenty years of 

research. Journal of Consumer Research, 31, 868-882. 

 

Becker, H. (1963). The culture of a deviant group: The jazz musician. I Gelder, K. & Thornton, 

S.  (Red) The subcultures reader 1997 (sid. 55-65). London: Routledge.  

 

Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. Journal of Consumer Research. 15, 139-

168. 

 

Bengtsson, A. & Östberg, J. (2006). Varumärken och människor. Om marknadssymboler som 

kulturella resurser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bodley, J.H. (1994). Cultural anthropology: tribes, states, and the global system. Mountain 

View, Calif.: Mayfield. 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber ekonomi. 

 

Cova, B., Kozinets, V., R. & Shankar, A. (2007). Consumer tribes. Amsterdam: Butterworth-

Heinemann. 

 

Dubois, B & Czellar, S (2001). Prestige Brand or Luxury Brands? An Explatory Inquiry on 

Consumer Perceptions. European Marketing Academy 31
st
 Sonference Proceedings. 

 

Elliott, R. & Percy, L. (2007). Strategic brand management. Oxford: Oxford University Press. 

 

Fiske, S & Taylor, S. (1984). Social Cognition, New York: Random House. 

 

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York: Basic Books. 

 

Gilmore, H., J. & Pine, B., J. (2007). Authenticity: what consumers really want. Boston, Mass.: 

Harvard Business School Press. 

 

Gladwell (1997). The coolhunt. The Newyorker, 17 Mars. 

 

Heard, N. (2005). Trainers. (Pbk. ed.) London: Carlton. 

 

Holbrook, M. & Hirschman, E. (1982). The experimental aspects of consumption: consumer 

fantasies, feelings, and fun. Journal of Consumer Research, 9, 132-40. 

 



 

 38 

Holt, D. (1998). Does cultural capital structure american consumption? Journal of consumer 

research, 25, 1-25. 

 

Kapferer, J-N. (1997). Managing luxury brands. Journal of brand management. 4, 251-260. 

 

Knobil, M (2002). What makes a brand cool? Market Leader. Journal of the marketing society, 

18, 21-25. 

 

Kozinets, V. R. (2002). The field behind the screen: Using netnography for marketing research 

in online communities. Journal of Marketing Research, 39, 61-70. 

 

Kozinets, V., R. (2010). Netnography: doing ethnographic research online. Los Angeles, 

California: SAGE. 

 

Lewis, D. & Bridger, D. (2001). The soul of the new consumer: authenticity - what we buy and 

why in the new economy. (Updated ed.) London: Nicholas Brealey. 

 

Lewin, P & Williams, J., P. (2009) The ideology and Practice of Autenthicity in Punk 

Subculture. I Vannini, P. & Williams, J.P. (Red.) Authenticity in culture, self, and society (sid. 

66-80). Farnham, England: Ashgate Pub. 

 

Muniz, Jr, M. A. & O’Guinn, C. T. (2001). Brand community. Journal of Consumer Research, 

27, 412-432. 

 

Nancarrow, C. & Nancarrow, P. (2007). Hunting for cool tribes. I Cova, B., Kozinets, V., R. & 

Shankar, A. (Red.)  Consumer Tribes 2007  (sid. 129-142). Amsterdam: Butterworth-

Heinemann. 

 

Rheingold, H. (1993). The virtual community: Homesteading on the Electronic Frontier. 

Reading, MA: Addison –Wesley. 

 

Shirky, C. (2008). Here comes everybody: the power of organizing without organizations. 

London: Allen Lane. 

 

Salzer-Mörling, M. & Stranngård, L. (2002). Silence of the brand. European Journal of 

Marketing, 38, 224-238. 

 

Schau, J., H., Muñiz, M., & A.,  Arnould., J., E. (2009). How Brand Community Practices 

Create Value. Journal of Marketing, 73, 30-51. 

 

Schouten, J.W. & McAlexander, J.H.  (1995). Subcultures of consumption: An ethnography of 

the new bikers. Journal of consumer research, 22, 43-61. 

 

Schouten, W., J., Martin, M.. W. & McAlexander, H. J. (2006). The evolution of subculture of 

consumption. I Cova, B., Kozinets, V., R. & Shankar, A. (Red.). Consumer Tribes 2007 (sid. 

67-75). Amsterdam: Butterworth-Heinemann. 



 

 39 

 

Soanes, C. (2002). Paperback Oxford English dictionary. Oxford: Oxford University Press. 

 

Southgate, N. (2003). Coolhunting, account planning and the ancient cool of Aristotele. 

Marketing Intelligence & Planning, 7, 453-461. 

 

Vannini, P. & Williams, J.P. (2009). Authenticity in culture, self, and society. Farnham, 

England: Ashgate Pub. 

 

Vigneron, F., Johnson, L.W. (2004), Measuring perceptions of brand luxury, Brand 

Management, 11, 484-506. 

 

Wipperfürth, A. (2005). Brand hijack: marketing without marketing. New York: Portfolio. 

 

Wolcott, F., H. (1990). On seeking and rejecting validity in qualitative research, I Eisner, W., E 

och Peshkin, A. (Red.). Qualitative Inquiry in Education: The Continuing Debate 1990 (sid. 

121-152). New York: Teachers College Press.



 

Stockholm University School of Business 

106 91 Stockholm 

Telephone: +46 (0)8 16 20 00 

www.fek.su.se 

 

 


