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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om det norske bikermiljøet. Dette er et organisert miljø som består 

av klubber og medlemmer som gjennom samhandling og sosial praksis tar del i et kulturelt 

fellesskap. De deler en felles motorsykkelinteresse, men å definere seg som en biker 

innebærer mye mer enn å kjøre en Harley Davidson sykkel iført skinnvest. Bikerbegrepet 

rommer en hel livsstil og en distinkt kultur, som denne oppgaven vil forsøke å belyse. 

Bikermiljøet er lite beskrevet i norsk forskningslitteratur, men oppgaven er inspirert av 

skandinaviske bidrag som belyser bikermiljøene i Sverige og Danmark. Blant disse er Joi 

Bay, Stig Grundvall og Lars Lagergren sentrale bidragsytere.  

Bikerkulturen har vist seg å være en svært levedyktig subkultur som har eksistert over flere 

tiår. En overordnet problemstilling i denne oppgaven vil derfor være; Hva bidrar til 

bikerkulturens stabilitet og opprettholdelse? For å belyse dette har jeg formulert følgende 

forskningsspørsmål: 1) Hvordan er klubbene og miljøet organisert, og kan man i det hele tatt 

snakke om én felles bikerkultur? 2) Hvordan forholder klubbene seg til storsamfunnet? 3) 

Hvordan gjøres identitetsarbeid i bikerkulturen, og hvilke maskulinitetsidealer har hegemoni? 

Disse spørsmålene besvares med deltagende observasjon og intervjuer som metodiske 

verktøy. Datamaterialet består av rundt 40 timer med deltagende observasjon, og fem 

dybdeintervjuer.  

Første analysekapittel er ment å gi et generelt overblikk over miljøet og dets struktur. Det 

løftes frem hvordan et klubbmedlemskap innebærer en forpliktelse til et sosialt fellesskap og 

en tilslutning til et sett med normer og verdier. Veien inn- og ut av dette felleskapet beskrives, 

det samme gjør den omstendelige prosessen med å etablere en ny klubb i det veletablerte 

bikermiljøet. Her viser jeg også til en sterk, muntlig fortellertradisjon, «juging». Jugehistorier 

forstås som narrative identitetskonstruksjoner, og som refleksjoner av bikernes livsverden.  

I andre analysekapittel er kampen om definisjonen av bikerkulturen et sentralt tema. Denne 

definisjonskampen utspilles mellom subkulturens deltagere og ulike aktører som handler på 

vegne av storsamfunnet. I møte med ytre press, som stempling og marginalisering, tar 

bikerkulturens deltagere i bruk ulike håndteringsstrategier. En av disse strategiene betegner 

jeg som et kollektivt forsvarsprosjekt, mens andre er forsøk på å rekonstruere en negativ ladet 

gruppeidentitet. Dette kan gjøres gjennom å benytte ulike identitetshåndteringsstrategier, eller 

teknikker som minner om Goffmans selvpresentasjon. Forsøk på å legitimere kulturen, og det 
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kollektive identitetsarbeidet innebærer implisitt at samfunnets krav om konformitet 

aksepteres. Dette leder til en siste strategi; tilbaketrekning. I motsetning til de andre 

strategiene er denne passiv, og består av uttrykk for ikke å la seg affisere av stereotypiene, 

marginaliseringen de medfører og ønsker om å få være i fred.  

Siste analysekapittel handler om maskulinitet og grensearbeid i bikerkulturen.  Her belyser 

jeg hvordan medlemmene gjør maskulinitet i tråd med bikerkulturens hegemoniske 

maskulinitet. Det løftes også frem hvordan klubbene kan fungere som et sted der 

medlemmene kan søke tilflukt fra nye krav til «den moderne mannen». Videre vil jeg vise 

hvordan klubbene trekker symbolske (og moralske) grenser mot andre klubber og mot andre 

utgrupper, for å posisjonere seg selv i tråd med interne idealer og normer.  

I tråd med en abduktiv forskningsstrategi har empirien forrang i analysen. Sosiologiske teorier 

og begreper fra ulike tradisjoner brukes for å belyse mine funn. Deriblant avvikssosiologiske 

teorier, maskulinitetsteori og identietsteori. Avslutningsvis vil jeg vise hvordan funnene kan 

tolkes i lys av bikerkulturens opprettholdelse og stabilitet.  
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1 «Let the ride begin» 

Først høres den grove motorlyden i det fjerne. Når de nærmer seg blir lyden sterkere og i 

det de passerer overdøver den alt annet. I et lite øyeblikk er det som at de tar hele 

oppmerksomheten fra omgivelsene. De er mange, alle er iført skinnvester. Noen med 

gotisk skrift, andre med vikingsymboler eller dødninghoder. De kjører på store sykler med 

glinsende stål. Noen har så høyt ratt og lavt sete at jeg ikke klarer å bestemme meg for om 

det ser ut som om de ligger og kjører, eller som om de henger i styret. De passerer og jeg 

legger merke til at jeg ikke er alene om å følge dem med blikket til de forsvinner ut av 

syne.  

 

Det er noe fascinerende og mytisk over bikerkulturen. Denne fascinasjonen gjenspeiles i 

populærkulturen hvor det er rikelig med filmer, serier, bøker, dokumentarer og biografier som 

tematiserer bikerkulturen. I disse finnes et bredt spekter av ulike vinkler og fremstillinger, 

noen er basert på ren fiksjon, andre er ment å beskrive virkelige hendelser og personer. The 

Wild One (1953) fremstår som en toneangivende bikerfilm. Filmen er basert på Cyclists' Raid, 

en novelle av Frank Rooney (1951), som er inspirert av et myteomspunnet bikertreff i 

Hollister i 1947 som fikk stor mediedekning fordi noen av deltakerne gjorde opptøyer i byen. 

I filmen portretteres en fiktiv, rebelsk Outlaw-klubb
1
 og dens voldelige, men samtidig 

godhjertede medlemmer. I den senere tid har den populære tv serien Sons of Anarchy (2008-

2014) som følger et fiktivt bikerunivers og klubben «SAMCRO», vært et sentralt kulturelt 

bidrag. Klubben driver et motorsykkelverksted som et slags skalkeskjul, samtidig som de er 

involvert i våpenhandel og annen kriminalitet. Klubben møter utfordringer med rivalisering 

med andre klubber og interne konflikter. Hovedpersonen Jackson «Jax» Teller (spilt av 

Charlie Hunnam) spiller en slags antihelt, som veksler mellom å fremstå som en sympatisk 

familiemann og en umoralsk banditt. Noen profilerte bikere har også bidratt i 

populærkulturelle fremstillinger av bikerkulturen i dokumentarfilmer, slik som I Ride (2013), 

hvor Ralph «Sonny» Barger
2
 forteller om hendelser i Hells Angels historie, og i bøker slik 

som Jørn «Jønke» Nielsens
3
 fire binds biografi; Mitt liv (1985), Mitt andre liv (1992), Endnu 

et liv (1998) og Jeg lever stadig (2014).  

 

                                                 
1
 Se appendiks for begrepsavklaring.  

2
 En av grunnleggerne i Hells Angels Chapter i Oakland i 1957, han har også vært klubbens president (Wood 

2003), og er en av verdens mest berømte bikere.  
3
 Var med å stifte Hells Angels første danske Hells Angels chapter i 1980, også kjent for drapet på Henning 

«Makrel» Knudsen (daværende president i den rivaliserende klubben Bullshit MC), og Canadaflukten fra politiet 
i etterkant.   
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Det man kan fastslå ved å se til populærkulturens sprikende fremstillinger av bikerkulturen er 

at bidragene er mange og ulike. Det er særlig interessant hvordan både The Wild One og Sons 

of Anarchy tegner et bilde av bikere som «snille, voldelige gangstere». De pendler mellom 

beskrivelser som motorsykkelentusiaster eller vagabonder, onde kriminelle eller gode 

maskulinitetsikoner, rebelske eller frihetssøkende. Både disse fiktive bidragene, og de med en 

mer faktaorientert innpakning, gir inntrykk av en mytisk og tvetydig kultur. Et av 

medlemmene jeg snakket med fortalte at han måtte påpeke overfor datteren sin at det å være 

en biker i realiteten ikke er som i tv serien Sons of Anarchy. At utenforstående som ikke har 

kunnskap om bikerkulturen danner seg oppfatninger om den gjennom filmer og tv-serier er 

kanskje gitt, men det kan også tenkes at de har vært med på å forme den norske bikerkulturen 

fra innsiden. Ingenting oppstår i et vakum, ei heller bikerkulturen. Kulturen har sterke 

amerikanske røtter, og noen av medlemmene jeg møtte i løpet av dette prosjektet fortalte at de 

hadde latt seg inspirere av amerikanske bikerfilmer. 

I likhet med populærkulturens fremstillinger, viser media et motstridende bilde av den norske 

bikerkulturen. Et søk i «retriver» viser avisoverskrifter som «Polititopp om MC miljøet – En 

av de største truslene mot det norske samfunnet» (Olsen 2014a), «Tøft, men oftest lovlig» 

(Johansen 2015) og «Kripos får refs for skremmebilete av MC-miljøet» (Hordaland 2014). 

Det første som slår meg, er at disse overskriftene ikke skiller mellom MC-miljøet og 

bikermiljøet, og som denne oppgaven vil vise, så er dette to distinkte og ulike grupper. Det 

andre, er at heller ikke media ser ut til å tilby ett perspektiv på denne kulturen, snarere tar de i 

bruk ulike vinklinger i sine fremstillinger av det norske bikermiljøet.  

Politiet har siden den nordiske MC krigen på 90-tallet brukt den som et argument for å få bukt 

med det de betegner som «det kriminelle MC-miljøet». Politidirektoratets (2014: 15) håndbok 

for politi og kommunale myndigheter beskriver dette miljøet som 1 % klubbene
4
 og miljøet 

rundt disse. Politiets beskrivelser og undersøkelser er først og fremst forankret i et 

kriminalitetsperspektiv. Dette betyr at de har viet lite oppmerksomhet til dets kulturelle 

elementer, og som andre subkulturer består den norske bikerkulturen av et sett med særegne 

symboler, normer og praksiser, og den bygger på egne idealer og verdier.  

Til tross for politiets satsning mot det «det kriminelle MC miljøet», og medias tvetydige bilde 

av bikerkulturen, har den fått lite oppmerksomhet fra akademia. Dette utgjør et magert 

                                                 
4
 Se appendiks A for begrepsavklaring  
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grunnlag for å si hva som kjennetegner bikerkulturen, og hva det egentlig vil si å være en 

biker. Disse spørsmålene har vært til inspirasjon i dette masterprosjektet. 

Bikerkulturen har vist seg å være en svært levedyktig subkultur som har eksistert over flere 

tiår. En overordnet problemstilling i denne oppgaven vil derfor være; Hva bidrar til 

bikerkulturens stabilitet og opprettholdelse? For å belyse dette har jeg formulert følgende 

forskningsspørsmål: 1) Hvordan er klubbene og miljøet organisert, og kan man i det hele tatt 

snakke om én felles bikerkultur? 2) Hvordan forholder klubbene seg til storsamfunnet? 3) 

Hvordan gjøres identitetsarbeid i bikerkulturen, og hvilke maskulinitetsidealer har hegemoni?  

For å belyse disse spørsmålene har det vært hensiktsmessig å innta et kulturanalytisk 

perspektiv. I etnografisk bikerforskning har dette perspektivet, i motsetning til et 

kriminalitetsorientert perspektiv, vært dominerende. Studier av den danske og svenske 

bikerkulturen benyttes for å belyse mine funn. I tråd med en abduktiv forskningsstrategi 

benyttes også ulike teorier på tvers av vitenskapelige tradisjoner for å belyse 

forskningsspørsmålene. Her benyttes blant annet innsikter fra avvikssosiologiske teorier, 

maskulinitetsteori og sosial identietsteori. Underveis i teksten vil jeg benytte emiske begreper 

som ikke er selvforklarende, derfor har jeg lagt ved en begrepsoversikt som appendiks.  

Jeg starter med å redegjøre for sentrale teoretiske perspektiver, etterfulgt av et kapittel om 

metode og datamateriale. Analysen er delt inn i tre kapitler med ulike analysetemaer. Kapittel 

4 er satt av til å gi et generelt overblikk over miljøet. Dette er ment å gi en forståelse av hva 

det vil si å være en biker, og hva et klubbmedlemskap innebærer. Kapittelet er empirinært da 

det i stor grad er basert på mine egne observasjoner og intervjuer, og det har en mer 

beskrivende analyseform enn de to neste analysekapitlene. I kapittel 5 vil jeg belyse kampen 

om definisjonen av bikerkulturen og kollektivt identitetsarbeid. Dette kapittelet har et litt 

høyrere abstraksjonsnivå, og det samme gjelder kapittel 6 om grensearbeid og hegemonisk 

maskulinitet i bikerkulturen. Kapittel 7 er et oppsummering- og konklusjonskapittel hvor 

analytiske poenger trekkes sammen, og ses i lys av subkulturens stabilitet og opprettholdelse.   
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2 Teori og tidligere bikerforskning 

I dette kapittelet vil jeg starte med å redegjøre for to perspektiver i bikerforskning og noen 

sentrale bidrag innenfor den etnografiske bikerforskningstradisjonen. Så vil jeg gjøre en kort 

redegjørelse av teoretiske tradisjoner innen subkulturteori, henholdsvis Chicagoskolen, 

Birminghamskolen og postsubkulturteori, samt subkulturperspektivet i denne oppgaven. Så 

vil jeg belyse noen avvikssosiologiske teorier og perspektiver på maskulinitet som er 

relevante for å belyse mine funn, etterfulgt av en klargjøring av hva jeg legger i begrepet 

«identitetsarbeid».  

2.1 To perspektiver i bikerforskning  

Forskning på bikerkulturen har i stor grad omhandlet de store internasjonale 

«Outlawklubbene». Grundvall (2005:10) skriver at selv om det er forskjeller mellom disse 

klubbene og andre «ryggmerkeklubber»
5
, så fremstår de strukturelt isomorfe. Allikevel har 

jeg vært varsom med å bruke studier som tar utgangspunkt i én av outlawklubbene som 

sammenligningsgrunnlag i min studie av den norske bikerkulturen. Dette fordi det er usikkert 

i hvilken grad de er overførbare til norske forhold, og fordi flertallet av norske bikere ikke 

befinner seg innenfor denne kategorien. Denne oppgaven vil, i motsetning til å belyse en 

klubbspesifikk kultur, ha et mer overordnet perspektiv på mønstre på tvers av norske 

ryggmerkeklubber. 

Grundvall (2005: 14-20) skiller mellom to perspektiver innen bikerforskning. Det ene er 

kriminalitetsorientert. Bidragene innenfor dette perspektivet er særlig fokusert på at klubbene 

opptrer som aktører innen «organisert kriminalitet» (Se eks. Quinn 2001; Barker 2005; Barker 

og Human 2009). Det andre er et kulturanalytisk perspektiv som inntas av sosiologer og 

antropologer som gjør etnografiske studier av bikerkulturen. En klassisk studie innenfor 

denne sjangeren er Paul Willis (1979) Profane Culture hvor han sammenlignet to ulike 

subkulturer i England på 60- og 70-tallet, «mods and rockers». I disse kulturene var 

motoriserte kjøretøy av sentral betydning. Selv om denne studien er fra en annen tid, og 

Willis beskriver en annen motorsykkelkultur så har den vært til inspirasjon, særlig hans 

beskrivelse av rockernes maskulinitetsarbeid og grensedragning mot de feminine hippiene. Et 

                                                 
5
 Se appendiks A for begrepsavklaring.  
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annet innflytelsesrikt bidrag er antropologen Daniel R. Wolfs The Rebels, a brotherhood of 

outlaw bikers (1991) som er basert på et flerårig feltarbeid i en kanadisk bikerklubb. Wolfs 

bidrag gir en bred innsikt i klubben gjennom å fokusere på alt fra kjønnsdynamikk, 

organisering og økonomi, til identitetsarbeid.   

I etnografisk bikerforskning har det kulturanalytiske perspektivet vært dominerende, og det 

finnes et lite utvalg av slike studier gjort av nordiske forskere. Kriminologen Joi Bay (1998a, 

1998b, 2002) har vært den fremste på dette feltet. Han gjorde seks års feltarbeid i det danske 

bikermiljøet på 90-tallet. Til tross for at han ikke har publisert noe de senere årene, refererer 

jeg i denne oppgaven hyppig til hans hovedverk «Fra subkultur til subsamfund». Bay 

beskriver ikke kulturen ut fra én bestemt klubb slik Wolf gjør. Han har et bredere fokus og 

utvalg av klubber, og derfor gir den en særlig god innsikt i mer generelle kulturelle aspekter 

ved kulturen og samhandlingen mellom ryggmerkeklubbene. Han inntar et 

subkulturperspektiv og analyserer konflikter mellom ryggmerkeklubber som interne feider om 

anseelse og omdømme, og som symbolske oppgjør. Denne tolkningen av konflikter skiller seg 

fra et kriminalitetsorientert perspektiv hvor de beskrives som territorielle konflikter om 

kriminelle markeder. Bays bidrag gir også et innblikk i «transformasjonen fra rockere til 

bikere», og hvordan bikerkulturen på 90-tallet var preget av institusjonalisering. Videre 

argumenterer han for at bikerinstitusjonens uavhengighet av enkeltmedlemmer, dens 

uformelle økonomi, bikernes ideologiske fellesskap og deres ønske om autonomi har bidratt 

til at subkulturen har beveget seg i retning av et subsamfunn. 

Bays bidrag står ikke alene. En annen som har bidratt til den nordiske bikerforskningen er 

Stig Grundvall (2002;2005), som har skrevet en avhandling basert på et feltarbeid i en 

nyetablert vest-svensk bikerklubb. Han tar for seg klubbens struktur, og gjør en kulturanalyse 

av den sosiale ordningen og symbolske mønstre i klubben. Bikerkulturen var også et tema i 

Lars Lagergrens (1999) avhandling, men han konsentrerte seg særlig om utviklingen av den 

svenske motorsykkelkulturen. Lagergren har også, i likhet med både Bay og Grundvall, vært 

en av bidragsyterne til Olja, krom og manlig gemenskap. En antalogi om bikerkulturen 

(Sernhede 1998).  

Jeg har ikke lyktes med å finne noen etnografiske studier av den norske bikerkulturen. Kåre 

Rørhus (1999) har, på oppdrag fra justisdepartementet og i samråd med politihøyskolen, laget 

en oversikt over sentral forskning på det han betegner som «outlawbikerkulturen». Han mener 

at det er en problematisk subkultur å studere med tradisjonelle vitenskapelige metoder og at 
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forskere blir møtt med lukkede dører. Dette hevder han er grunnen til at en del av forskningen 

på feltet er gjort av forskere som selv er en del av kulturen slik som svenske Carl Johan 

Charpentier (1998) som selv både er antropolog og medlem av en ryggmerkeklubb (dette 

gjelder også Hopper og Moore 1990; Harris 1986; Quinn 2001). Eller av forskere som har hatt 

tett tilknytning til klubbene i form av langvarig feltarbeid slik som Wolf, Bay og Grundvall. 

Rørhus er ikke alene om å fremheve utfordringene ved å gjøre etnografi i bikermiljøet, det 

samme gjør Raymond Lee (1995:49) i sin bok Dangerous Fieldwork. Han beskriver det som 

et lukket miljø hvor deltagerne trekker skarpe grenser mot folk utenfor, og som det er særlig 

vanskelig å få innpass i. Dette kan trolig være med på å forklare hvorfor det finnes lite 

forskning på denne subkulturen, og mangelen på norske etnografiske bidrag.  

Denne studien føyer seg inn i den etnografiske og kulturanalytiske tradisjonen av 

bikerforskningen. I tråd med Williams (1958) mye siterte definisjon av kultur som «a whole 

way of life» benyttes et antropologisk kulturbegrep hvor kultur ses som en livsform- en måte 

å leve livet på. Dette har vært en fruktbar innfallsvinkel fordi deltagerne selv beskriver det å 

være en biker nettopp som en livsstil. Ut fra et slikt perspektiv ser jeg praksiser, oppfatninger, 

verdier, normer og ekspressive symboler som refleksjoner av bikerkulturen.  

2.2 Bikerkulturen i en subkulturell kontekst  

Subkulturbegrepet er både blitt definert og operasjonalisert på ulike måter innfor ulike 

teoretiske tradisjoner. En generell definisjon som ofte blir referert til er Ken Gelders (2005:1):  

Subcultures are groups of people that are in some way represented as non-normative 

and/or marginal through their particular interests and practices, through what they are, 

what they do and where they do it. They may represent themselves in this way, since 

subcultures are usually well aware of their differences, bemoaning them, relishing 

them, exploiting them, and so on. But they will also be represented like this by others, 

who in response can bring an entire apparatus of social classification and regulation to 

bear upon them. 

Ut fra Gelders definisjon fremstår bikerkulturen som en typisk subkultur. Den spesifikke 

lidenskapen for amerikanske motorsykler og måten de praktiserer sin kultur på er særegen. 

Kapittel 5, om bikerkulturens forhold til storsamfunnet, viser at bikerne i denne studien har en 

bevissthet omkring sin posisjon som annerledes. De forteller også om opplevelse av å bli 

marginalisert og stemplet med en negativ gruppeidentitet fra aktører som handler på vegne av 

samfunnet. Denne studien kan ut fra dette plasseres innenfor en større sosiologisk 
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forskningstradisjon av subkulturstudier. Denne litteraturen er preget av tre teoretiske 

retninger; Chicagoskolen, Birminghamskolen og Post-subkulturteori. 

Chicagoskolen hadde en dominerende posisjon i amerikansk sosiologi fra starten av 1900-

tallet til midten av 1930-årene, og med sin «urbane sosiologi» fremstår denne retningen som 

selve fundamentet for subkulturforskning. Med etnografi som foretrukken metode studerte 

forskere ved denne skolen avvikende subkulturer i den dynamiske storbyen Chicago, som var 

sterkt preget av europeisk migrasjon. For forskere ved chicagoskolen innebar ikke avvik 

nødvendigvis normløshet eller abnormalitet, for subkulturene kunne inneholde sterke, 

alternative sett av verdier. Chicagoskolens subkulturer var både tydelig avgrensede og hadde 

klare kjennetegn (Gelder 2005: 19-24; Williams 2001:18-26). De tidlige bidragene innenfor 

denne tradisjonen slik som Robert E. Park, Ernest W. Burgess og Roderick D. McKenzies The 

city (1925/1984) tok for seg byens «komplekse økologi» og delte den inn i ulike soner.
6
 

Transisjonssonen ble beskrevet som et lite attraktivt boligområde som tiltrakk seg migranter 

fra ulike kulturer og mennesker med få ressurser. Dette førte til at ulike subkulturer vokste 

frem. I takt med et tettere bånd mellom kriminologien og sosiologien, ble også linken mellom 

avvik og subkulturell identitet styrket. Flere studier av gjenger bygger for eksempel videre på 

denne tradisjonen (se for eksempel Anderson 1994). Inspirasjon fra Chicagoskolen har også 

gjort kriminologer interessert i sammenhengen mellom avvikende subkulturer og urbane 

arbeiderklasseområder og satt fart i en kriminologisk tradisjon som knytter avvik til sosial 

ulikhet (Gelder 2005: 21).  

Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS)
7
 tok opp tråden fra 

Chicagoskolen og tilførte et nytt perspektiv innen subkulturforskning. Chicagoskolen hadde 

fokus på subkulturer og avvik, mens Birminghamskolen var mer orientert rundt motstand i 

etterkrigstidens subkulturer i Storbritannia. Denne motstanden ble forstått som en reaksjon på 

arbeiderklassens underordnede posisjon i det britiske klassesamfunnet (Gelder 2005:13). 

Willis (1977) fant for eksempel i sin studie Learning to labour at arbeiderklasseungdom vant 

autonomi gjennom å motsette seg skolens regler, selv om det resulterte i at de ble «sosiale 

tapere» i det lange løp. Men et vesentlig poeng i Birminghamskolen er at motstanden slett 

ikke trenger å være uttrykt så eksplisitt – subkulturell motstand kan også komme til uttrykk 

gjennom spektakulær symbolbruk og stil (Hebdige 1979).  

                                                 
6
 Concentric zone model, illustrasjon i The city (Park, Burgess 1925/1984: 51). 

7
 CCCS ble etablert i 1964. 



8 

 

Som Gelder (2005:11) påpeker er ikke alle subkulturer spektakulære, og noen er ikke en gang 

synlige. I en postmodernistisk subkulturforståelse ses subkulturer som fragmenterte og 

flytende identitetsprosjekter, og det rettes en postmodernistisk kritikk mot de to eksisterende 

tradisjonene innen subkulturforskning (Gelder 2005:12). Muggleton mente for eksempel at 

subkulturer nå heller bør forstås som «post-subkulturer» fordi de er et symptom på 

«postmodernistisk hyperindividualisme» (Gjengitt etter Gelder 2005:13), mens Chaney 

(2004:47) hevdet at grensen mellom dominant kultur og subkultur viskes ut i det 

postmodernistiske samfunnet fordi den dominante kulturen er mer pluralistisk og åpen for et 

mangfold av livsstiler og preferanser.  

I denne oppgaven vil jeg ikke posisjonere meg innenfor en av de tre forskningstradisjonene. 

Både innsikter fra Chicago og Birminghamskolen har vært til inspirasjon, men i tråd med en 

abduktiv tilnærming har jeg fremfor å velge ett bestemt teoretisk perspektiv valgt å veksle 

mellom ulike teorier, og det har vært andre sosiologiske studier som har vært mer relevant for 

å belyse mine funn og analytiske poenger. Generelt kan en kanskje si at subkulturstudier har 

vært særlig konsentrert rundt ungdomskulturer, mens bikerkulturen skiller seg ut fordi den 

består av menn i alle aldre, og har en overvekt av godt voksne menn. Men den skiller seg også 

på andre områder fra de tradisjonelle perspektivene innen subkulturteori; Den tidlige 

chicagoskolens studier av sosial og kulturell ulikhet i Chicago, som gjorde at det oppstod 

«cities within cities», kan for eksempel ikke forklare bikerkulturens eksistens. Dette er fordi 

kulturen ikke har én bestemt lokal forankring da den er et transnasjonalt fenomen som 

eksisterer på tvers av samfunn. Derimot kan det tenkes at Chicagoskolens «strain-teorier»
8
 

kan brukes til å kaste lys over relasjonen mellom bikerkulturen og storsamfunnet. 

Birminghamskolens subkulturer, og deres klassebaserte motstand, samsvarer ikke med mine 

funn om at bikerkulturens medlemmer hverken har samme sosioøkonomisk bakgrunn, eller 

gir inntrykk av å være særlig klassebevisste. I bikerkulturen synes andre former for sosialt lim 

å spille en viktigere rolle. Men birminghamskolens fokus på stil, symboler og subkulturers 

forhold til storsamfunnet har allikevel vært til inspirasjon for å forstå biker-livsstilen som et 

kulturelt alternativ. Den postmodernistiske kritikken av tidligere subkulturstudier har vært 

sentrert rundt ideen om at det individualiserte, postmoderne samfunnet har ført til flytende 

grenser mellom subkultur og hovedkultur, og at subkulturer har blitt mer fragmenterte eller 

erstattes av individuelle identitetsprosjekter. Dette er ikke i samsvar med mine funn, snarere 

                                                 
8
 Her var Merton (1938) først ute, og han var ikke en del av Chicagoskolen, men bidraget regnes som en del av 

denne tradisjonen.  
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tvert om er bikermiljøet sterkt organisert, tydelig avgrenset, det har en relativt stabil 

medlemsmasse og har vedvart over et stort tidsrom (se. kap 4). Dessuten har bikerkulturen en 

sterk kollektiv orientering hvor også identitet og identitetsarbeid har en kollektiv dimensjon 

(se kap 5).  

2.3 Avvikssosiologi  

Stigmabegrepet stammer fra de gamle grekerne, hvor det ble brukt som en betegnelse på noen 

kroppslige kjennetegn som ble koblet til brister i personens moralske status. Personen ble 

fysisk stemplet med brennmerker eller arr og ble utstøtt fra fellesskapet. Begrepet brukes også 

i dag, men betydningen har i nyere tid blitt utvidet til å omhandle flere egenskaper enn de rent 

kroppslige (Goffman 1963/2009: 11-12). Erving Goffman har hatt stor innflytelse når det 

kommer til teoretisering av stigmabegrepet. I hans klassiske verk Stigma: Notes on the 

Management of Spoiled Identity (1963) definerer han stigma som et resultat av en sosial 

kategoriseringsprosess som innebærer at bestemte attributter, eller uønskede egenskaper ved 

et individ, endrer samfunnets syn på han, fra et vanlig og fullstendig menneske - til en som er 

utstøtt. Goffmann (1963/2009) skiller mellom synlige og skjulte stigma, hvor det synlige er 

direkte diskrediterende, mens det skjulte er potensielt diskrediterende. Men hvordan tilpasser 

de stigmatiserte seg omverdenen? Både de med et synlig, og de med et skjult stigma vil i 

omgang med andre forsøke å tildekke, eller avlede oppmerksomhet bort fra den 

stigmatiserende egenskapen. De som er i besittelse av et synlig stigma kan kompensere for 

dette ved for eksempel å gjøre aktiviteter som er utypisk for individer som bærer et slikt 

stempel, eller opptre som positive og omgjengelige slik at de får sympati eller aksept fra 

omgivelsene. En annen tilpasning kan være at de stigmatiserte unngår omgang med andre for 

å slippe å forholde seg til sitt stigma Goffmann (1963/2009). 

I Link og Phelans (2001) gjennomgang av stigmabegrepet kritiserer de tidligere teorier for å 

ha et for individualistisk fokus som er orientert rundt mikrointeraksjon, og for å ha oversett de 

strukturelle problemene som medfølger. De mener at et stigma kan ha stor innvirkning på et 

individs livssjanser når det kommer til lønn, bolig, kriminell aktivitet, helse og livet selv. 

Dette indikerer at forskjellsbehandling og diskriminering ikke nødvendigvis finner sted på 

individnivå, men at den også har rot i strukturene. Link og Phelan legger vekt på selve 

stemplingsprosessen fremfor egenskapen som stigmatiserer, og de tilfører et maktperspektiv: 

«In our definition, stigma exists when elements of labeling, stereotyping, separating, status 
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loss, and discrimination co-occur in a power situation that allows these processes to unfold» 

(2001: 382). I tillegg til dette er de kollektivistisk orientert, for der Goffman skriver om 

stigmatiserte individer, skriver Link og Phelan om stigmatiserte grupper.   

Stigmabegrepet og stemplingsteori er nært forbundet. Et stigma forstås som en 

diskrediterende egenskap som formes gjennom en stemplingsprosess, og det er denne sosiale 

kategoriseringen som er anliggendet innen stemplingsteori. Et sentralt poeng i slike teorier er 

at samfunnets intervenering og stempling av individer, så vel som grupper, ikke forhindrer 

kriminalitet eller den uønskede handlingen - ironisk nok mener de at det kan ha motsatt effekt 

(Lilly, Cullen og Ball 2011:139). Stemplingsteoriene kan forstås som interaksjonistiske, for i 

motsetning til å se avvik som et resultat av iboende egenskaper i individet, forstås avvik som 

en sosial konstruksjon. Avvik er handlinger som storsamfunnet har blitt enig om å 

kategorisere som uakseptabel. Det er med andre ord den sosiale reaksjonen på handlingen 

som avgjør om kriminalitet har funnet sted. Et slikt syn på kriminalitet er for eksempel i tråd 

med Nils Christies (1993:21-22) argumentasjon for påstanden «kriminalitet finnes ikke». I 

følge han finnes bare handlinger som skaper mening i en sosial kontekst, som både kan endres 

over tid og mellom samfunn. 

Stemplingsteorier er også interaksjonistiske fordi de bygger på en forutsetning om at selvet 

blir konstruert i møte med andre, og det er særlig én retning innen stemplingsteori jeg vil 

trekke frem her - bidragene som hevder at stempling kan fungere som en selvoppfyllende 

profeti. Merton (1968) introduserte dette begrepet i Social Theory and Social Structure for å 

forklare hvordan en påstand, uavhengig av om den er sann eller ikke, blir reell i kraft av å bli 

ytret og konsekvensene som følger ytringen. I tråd med dette har stemplingsteortikere utviklet 

teorier som bygger på at stempling av individer som kriminelle både er feilaktig, og kan føre 

til at de begår lovbrudd. Antagelsen om feilaktig stempling av individer som kriminelle 

bygger på Lemerts (1951:75-7) skille mellom primære og sekundære avvik, der han påpeker 

at førstnevnte ofte er eksperimentering med kriminalitet i ungdomsår eller tilfeldig 

kriminalitet som ikke utgjør et vedvarende trekk ved individet. Når samfunnet allikevel 

stempler vedkommende som «kriminell» dannes et sett med feil antagelser basert på 

stereotypiske oppfatninger om kriminelle.  

Becker (1963) har, med utgangspunkt i Lemerts teori, utviklet begrepet «masterstatus». Dette 

begrepet benytter han i sin beskrivelse av prosessen der stemplingen fungerer som en 

selvoppfyllende profeti. Når avviket blir det viktigste kjennetegnet ved et individ og hvor det 
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får forrang for andre vesentlige kjennetegn ved individet blir dette dets «masterstatus». For å 

eksemplifisere kan en tenke at en som benytter rusmidler først og fremst blir betegnet som en 

rusmisbruker fremfor andre viktige kjennetegn som at vedkommende er en sønn, en 

arbeidstaker eller en venn. Slik distanseres han fra sin opprinnelige identitet og møtes av et 

sett forventninger knyttet til hans rolle som rusmisbruker som legger føringer for den sosiale 

interaksjonen han inngår i. Beckers resonnement er videre at individets selvforståelse vil 

formes slik at det ikke lenger vil oppfatte seg selv som del av storsamfunnet, men snarere 

dyrke den avvikende identiteten. Eksklusjon kan være en følge av et slikt stigma, og dette kan 

føre til at individer søker til personer eller grupper med likt stempel som omfavner et 

avvikende verdisett, og båndene til storsamfunnet svekkes ytterligere.  

Stemplingsteoretikerne er altså opptatt av effekten av stemplingen, men finnes det måter de 

stigmatiserte kan tilpasse seg det samfunnet som har stemplet dem? Robert K. Merton 

presenterte, i sin artikkel Social Structure and Anomie (1938), en forklaringsmodell som viser 

hvorfor avvik (nonconformity) finner sted. Der beskriver han diskrepansen mellom kulturelt 

definerte aspirasjoner og individers tilgang på insititusjonaliserte (legitime) midler for å 

oppnå de kulturelle målene som en følge av «strain». I hans avvikstypologi skisserer han fem 

ulike tilpasningsformer som individer kan ta i bruk, og noen av disse kan, i følge Merton, 

resultere i avvik.   
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De aller fleste deltagerne i et samfunn er i følge Merton (1938:677) konforme. De godtar både 

de kulturelle målene, og de legitime midlene. Om målene godtas, men midlene avvises kan 

dette i følge modellen resultere i innovasjon. Dette kan føre til at individer finner kreative 

løsninger på sin «strain», og tar i bruk illegitime midler (f.eks. tyveri) for å oppnå et kulturelt 

mål (f.eks. penger). «Ritualisme» er en tilpasningsform som, i følge Merton (1938:678), kan 

oppstå når: «(..) the goal is dropped as beyond one's reach but conformity to the mores 

persists». Han utdyper ikke denne strategien noe ytterligere i sin artikkel. Sannsynligvis fordi 

han er mest interessert i tilpasningsformer som har potensiale til å resultere i kriminalitet. Den 

minst vanlige tilpasningsformen er, i følge Merton (1938:677), tilbaketrekning. Han skriver 

at: «Persons who «adjust» (or maladjust) in this fashion are, strictly speaking, in the society 

but not of it.. », men tilbaketrekningen kan også ha et frigjørende potensiale: «Defeatism, 

quietism and resignation are manifested in escape mechanisms which ultimately lead the 

individual to «escape» from the requirements of the society..” (Merton 1938:677). Om den 

femte tilpasningsformen, opprør, skriver Merton (1938:678): «Rebellion occurs when 

emancipation from the reigning standards, due to frustration or to marginalist perspectives, 

leads to the attempt to introduce a new social order».  

Mertons teori er først og fremst ment å beskrive avvik og «strain» på individuelt nivå, men 

det kan argumenteres for at hans teori også er aktuell i studier av subkulturers tilpasning til 

storsamfunnet. I videreutviklinger av hans teori har det blitt påpekt at individer kan være 

påvirket av andres erfaringer med «strain» (Cohen 1965:6), og at «strain» ikke nødvendigvis 

er individualistisk, men også kan eksistere på kollektivt nivå. Innholdet i begrepet har også 

blitt ekspandert til å omhandle flere typer begrensninger, eller negative innvirkninger på 

individers sjanse til å oppnå kulturelle mål (Agnew 2010).   

2.4 Maskulinitetsperspektiver  

Pionérene innen forskning på maskulinitet og kjønnsidentitet arbeidet innenfor den 

psykoanalytiske forskningstradisjonen. Dette var temaer som lenge ble oversett i 

samfunnsvitenskapene, trolig fordi kjønn ble forstått som biologisk betinget. Rundt 

overgangen til det 20 århundre utviklet Freud (i Connell 2005: 8-12) sin teori om Ødipus 

komplekset, hvor han mente at voksne menns maskulinitet er formet gjennom et kompleks i 

barndommen som fører til at de identifiserte seg med et av foreldrenes kjønn og undertrykte 

dets seksuelle instinkter ovenfor det andre. I hans teori behandler han maskulinitet og 
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kjønnsidentitet implisitt. Hans kompanjong Jung tok etter hvert en annen retning og var 

spesielt opptatt av forholdet mellom det maskuline og det feminine (Connell 2005: 12). Selve 

begrepet kjønnsidentitet stammer fra Erik Eriksons Childhood and Society, hvor han så på 

hvordan kjønnsidentitet formes i emosjonell interaksjon med foreldre (i Connell 2005:14). 

Sent på 80- og begynnelsen av 90-tallet ble forskning på menn og maskulinitet et eget 

akademisk felt (Connell og Messerschmidt 2005:833). Innen moderne kjønnsforskning er det 

vanlig å skille mellom biologisk og sosialt kjønn (sex/gender), og i dag finnes et rikt utvalg av 

litteratur som tar for seg maskulinitetsbegrepet. Raewyn Connell
9
 og James Messerschmidt 

(2005:836) mener imidlertid at denne preges av en god del forvirring rundt selve 

maskulinitetsbegrepet, og stor grad av essensialisering av den maskuline identiteten.  

Connell, og hans lansering av begrepet hegemonisk maskulinitet, har hatt stor innflytelse i 

moderne samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. Dette har blitt et analytisk rammeverk som 

fungerer som et alternativ til å benytte kjønnsrolleteori og patriarkalske modeller i studier av 

menn og maskulinitet (Connell og Messerschmidt 2005: 834). I 2005 publiserte Connell og 

Messerschmidt en artikkel med en ny diskusjon av begrepet med utgangspunkt i innvendinger 

og empiriske funn, og la frem forslag til revideringer av teorien om hegemoniske 

maskuliniteter. 

Teorien bygger på følgende premisser: 1) Multippel maskulinitet, det finnes ikke én 

maskulinitet. Det som blir betegnet som maskulint i et samfunn, trenger ikke å være det i et 

annet (Connell og Messerschmidt 2005: 837). Hegemonisk maskulinitet forstås som et 

maskulinitetsmønster som er dominerende i en bestemt kontekst, men kan variere på tvers av 

samfunn, klasser, generasjoner etc. 2) Hierarki: hegemonisk maskulinitet besittes av et fåtall 

av menn. Denne maskuliniteten kan skilles fra andre maskuliniteter, og det er den som andre 

menn etterstreber og posisjonerer seg selv i forhold til. Ideen om et hierarki av maskuliniteter 

hadde sitt utspring i homoseksuelle menns negative erfaringer i møte med heterofile menn, og 

deres ambivalens til patriarki og den konvensjonelle mannsrollen (2005:831). 3) Den er 

dynamisk: historisk- og sosial forandring kan føre til at mannsrollen kan endres og nye måter 

å være mann på oppnår hegemoni. Teorien impliserer at dette kan lede til at kjønnshierarkiet 

blir avskaffet (2005: 831-832). 4) Dominans: Hegemonic masculinity was understood as the 

pattern of practice (i.e., things done, not just a set of role expectations or an identity) that 

allowed men's dominance over women to continue” (2005:832). Hegemonisk maskulinitet er 

                                                 
9
 Også kjent som R.W Connell.  
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ment å gi en forklaring på menns dominans over kvinner og hvordan dette maktforholdet 

reproduseres, men teorien synliggjør imidlertid to dimensjoner av dominans. Demetriou 

(2001) foreslår derfor et analytisk skille mellom disse: «Ytre hegemoni» som betegnelse på 

menns dominans over kvinner, og «internt hegemoni» for å betegne det sosiale overtaket 

menn har over en annen gruppe menn.  

Connells analytiske rammeverk har blitt benyttet innen en rekke sosiologiske felt, deriblant 

forsking på skolesystem og utdanning, internasjonale forhold, menns helse, medieforskning 

og organsiasjonssosiologi. I kriminologien, hvor empirien har vist at flest lovbrudd begås av 

menn, har teorien blitt benyttet for å utforske forholdet mellom maskulinitet og kriminalitet. 

Dette har ofte resultert i at maskulinitet har blitt assosiert med negative egenskaper, og utpekt 

som en kriminogen faktor (Connell og Messerschmidt 2005: 833,840). Connell og 

Messerschmidt (2005:854) gir imidlertid uttrykk for at essensialisering og tilleggelse av 

negative egenskaper ikke er i tråd med hverken fundamentet eller den teoretiske utviklingen 

av konseptet. 

I følge Connell og Messerschmidt (2005:849) kan hegemoniske maskuliniteter analyseres på 

tre nivåer. På lokalt nivå er disse konstruert i arenaer hvor det forgår en ansikt-til-ansikt 

interaksjon, slik som familier og organisasjoner. Dette nivået benyttes av etnografer og i 

forskning på livshistorier. På regionalt nivå ser man på konstruksjoner av hegemonisk 

maskulinitet i kulturer eller nasjonalstater, og en slik tilnærming finner man i diskursiv, 

politisk og demografisk forskning. På globalt nivå ser man på transnasjonale konstruksjoner 

av hegemonisk maskulinitet slik som i verdenspolitikk og i transnasjonale organisasjoner. Det 

kan være forbindelser mellom alle disse nivåene. For eksempel kan globale institusjoner legge 

press på den lokale kjønnsorden, og den regionale kjønnsorden kan påvirke lokale gjennom 

kulturelt materiale og gjennom institusjoner som kirke, media og staten. Men den lokale 

kjønnsordenen er aldri fullstendig determinert av disse, derfor finnes lokale variasjoner av 

hegemonisk maskulinitet (Connell og Messerschmidt 2005: 849).   

Hegemonisk maskulinitet synes å være en subtil form for dominans i motsetning til tvang. 

Dette er i tråd med slik Gramsci (1932/1971) re-introduserte hegemonibegrepet fra antikkens 

grekere. Hegemoniet «naturliggjøres» gjennom sirkulering av modeller av maskulin oppførsel 

som hylles av aktører på nasjonalt nivå og gjennom produksjon av eksempler på maskulinitet 

(f.eks. sportsutøvere). Slike symboler på maskulinitet oppnår autoritet selv om et fåtall av 

menn lever fullstendig opp til dem. Empiriske bidrag har vist både synlige og mindre synlige 
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sosiale mekanismer som opprettholder eller utfordrer hegemoniet (Connell og Messerschmidt 

2005:834). Dette kan for eksempel foregå gjennom nedsettende omtale av egenskaper som 

ikke betraktes som kompatible med den hegemoniske maskuliniteten, eller gjennom å 

opphøye bestemte egenskaper slik at de fremstår som maskuline idealer.  

Connells teori har blitt kritisert fra flere hold og i denne oppgaven er det særlig den 

sosialpsykologiske kritikken som vil løftes frem. Overordnet dreier kritikken seg om at 

teorien ikke er dekkende for å forklare hvordan kulturelt hegemoni ser ut og hvordan 

maskulinitet «gjøres» (West og Zimmermann 1987:126) i praksis. Whitehead (2002:93-4) 

skriver for eksempel at subjektet «forsvinner» i begrepet hegemonisk maskulinitet fordi 

flytende maskuliniteter blir bundet opp i en «abstrakt strukturell dynamikk». Med dette sikter 

han trolig til at fokuset på et hierarki av maskuliniteter får forrang for variasjonene av 

maskuline identiteter og individuell kjønnspraksis. Connell og Messerschmidt (2005:842) 

svarer på kritikken med å påpeke at «For Whitehead, it is preferable to concentrate on 

discourse as the means by which men come to know themselves, to practice «identity work»,  

and to exercise gender power and resistance». Whitehead trekker med andre ord Connells 

teori ned på mikronivå hvor maskulin posisjonering forstås som en del av et mannlig 

identitetsarbeid. 

Wetherell og Edley (1999) fant i sin studie av menn og deres holdninger til egen maskulinitet 

at det å posisjonere seg selv i motstand til den regionale hegemoniske maskuliniteten kan, i 

enkelte lokale kontekster, være en effektfull måte «å være en mann» på. De fant også at menn, 

i motsetning til å strebe etter en bestemt hegemonisk maskulinitet, kan veksle mellom ulike 

former for maskulinitet etter hvilken sosial setting de befinner seg i. Wetherell og Edley 

beskriver maskulinitet som en måte menn posisjonerer seg på gjennom diskursiv praksis, 

fremfor én bestemt type mann som påvirkes av ett maskulinitetshierarki. Dette synes å være 

en fruktbar innfallsvinkel for å beskrive menn som beveger seg mellom ulike sosiale arenaer 

som jobb, familieliv, fotballtrening med guttegjengen, hvor det kan eksistere helt ulike 

maskulinitetsidealer. De retter også kritikk mot Connell for å være uklar når han hevder at 

sosiale normer og idealer skaper den hegemoniske maskuliniteten, uten gå i dybden i hva 

disse egentlig består av, og at hans forsøk på å beskrive sosiale normer og idealer tenderer til 

å implisere en slags macho-maskulinitet. Videre stiller de et retorisk spørsmål ved om det er 

riktig å snakke om en dominant maskulinitet, når den fremstilles som nærmest uoppnåelig for 

menn og svært få (om noen) besitter den. Wetherell og Edleys kritikk viser at begrepet har 
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svakheter når det gjelder å beskrive hvordan hegemonisk maskulinitet ser ut i praksis og 

hvordan subjektene forholder seg til den.  

Wetherell og Edley kritiserte Connell for å implisere en norm om et macho-maskulint ideal, 

men hva legges egentlig i machobegrepet? Begrepet stammet fra det latinamerikanske ordet 

machismo. Mosher og Sirkin refererer i sin studie til Horowitch’ definisjon: «the Latin 

American cult exalting virility in speech, action, dress, virility expressed by bravado, courage, 

ruthlessness» (1967:9, i Mosher og Sirkin 1984:150). De mener at en lignende «overdreven 

hypermaskulinitet» synes å eksistere i det amerikanske samfunnet, og har undersøkt denne ut 

fra et kvantitativt materiale basert på 135 mannlige universitetsstudenter. De målte tre 

variabler som de mente at macho-personlighet består av: «(a) calloused sex attitudes toward 

women, (b) violence as manly, and (c) danger as exciting» (Mosher og Sirkin 1984:150-163). 

Hvis vi trekker Mosher og Sirkins variabler sammen med Horowitch definisjon av 

machismobegrepet, kan «machomannen» forstås som en viril, (over)modig, hensynsløs, 

voldelig, adrenalinsøkende og sexistisk mann. I tråd med Connells idé om multiple 

maskuliniteter kan dette muligens belyse én alternativ måte å spille ut den mannlige 

kjønnsrollen på. 

Gutmann (1996) belyser i The meanings of macho den meksikanske macho-kulturen, og han 

viser hvordan «machismo» (og «macho») er begreper som har ulikt subjektivt innhold. 

Gutmann (1996:223) kritiserer derfor tidligere antropologiske og psykologiske studer som 

beskriver disse begrepene ved hjelp av karakteristikker som «mandig» og «umandig», og at 

det forventes at leseren(e) deler samme definisjon og forståelse av hva disse begrepene 

rommer. Gutmann, benytter derfor i stedet etnografiske data om hvordan meksikanske menn 

lever sine liv og hva de legger i det å være macho til å gi begrepet substans. 

Det har vært en økende interesse for forskning på den mannlige kjønnsrollen i den senere tid, 

og i 2008 fikk Norge sin første professor innen maskulinitet og likestillingsforskning, 

sosiolog Øystein Gullvåg Holter (Svendby 2014). Sentrale forskningstemaer innenfor dette 

feltet er den historiske utviklingen av den moderne mannen og endringer av mannsrollen i lys 

av en aktiv likestillingspolitikk (f.eks. Lorentzen 2006; Brandth og Kvande 2003; Holter og 

Aarseth 1993). I følge FN’s likestillingsindeks er Norge er et av verdens mest likestilte land 

(FN Sambandet 2014). Likestillingspolitiske tiltak har gjort det enklere å kombinere arbeid og 

barn, og Norge scorer høyt på andel sysselsatte kvinner (SSB 2010:12-13). Utvidelser av 

fedrekvoten illustrerer en forventning om at menn skal ta større del i den daglige omsorgen 
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for barna, og norske menn triller rundt på barnevogner som aldri før. Likestilt foreldreskap, 

og å bryte ned kjønnsstereotyper og kjønnede forventninger er ikke bare en privatsak i Norge, 

det er også politiske målsettinger (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2014). 

Det er rimelig å anta at den norske mannens forsørgerrolle svekkes i takt med denne 

utviklingen, mens idealet om familiemannen - en omsorgsperson som tar aktiv del i hjem og 

barn får større oppslutning.  

Mannsforskere har hevdet at bruddet med det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret, og at det 

stilles nye forventninger og krav til «den moderne mannen», har ført til en maskulinitetskrise i 

den vestlige verden (Levant 1997).  Menn har mistet sin tradisjonelle rolle som forsørger og 

beskytter av familien til fordel for rollen som en «myk» familiemann, en rolle som ikke alle 

menn klarer å tilpasse seg. Levant mener at denne utviklingen krever en redefinisjon av 

moderne maskulinitet og har ført til fremveksten av «sinte, hvite menn» som ønsker å skru 

tiden tilbake til da den patriarkalske familiestrukturen blant hvite middelklassemenn hadde 

hegemoni (Levant 1997).   

En annen retning innen mannsforskning har vært å skissere nye og alternative former for 

maskulinitet. Dette gjelder for eksempel Mark Simpson (1994), som introduserte begrepet 

metroseksuell. Dette er en alternativ måte å spille ut sin maskulinitet på som hverken bygger 

på en tradisjonell forsørgerrolle, eller familiemannen. Den stereotypiske metroseksuelle 

mannen er mer forfengelig enn det som er forenlig med den tradisjonelle mannsrollen, bor i 

storbyen, har penger og bruker dem velvillig på shopping og uteliv (se også Lorentzen 2004 

94-95). At menn er blitt mer opptatt av sitt eget utseende ser man for eksempel på den nye 

maskuline kosmetikktrenden (Harrison 2008: Hall, Gough og Seymour-Smith 2012). Før var 

det få spesialiserte produkter for menn, men i dag har store varehus som Body Shop og Marc 

Jacobs lansert egne sminke- og kosmetikkprodukter for menn.  

Om man ser de ulike bidragene om utviklingen av mannsrollen under ett, synes flere å antyde 

at skillet mellom kvinnelig og mannlig kjønnspraksis synes å bli mindre tydelig definert, og at 

alternative måter å spille ut den mannlige kjønnsrollen er mer akseptert enn tidligere. Dette er 

i tråd med Connell og Messerschmidt (2005: 831, 846) som mener at historiske og sosiale 

forandringer, slik som økt likestilling mellom kjønnene, kan føre til en endring i hvilken 

maskulinitet som blir sosialt beundret.  
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I hverdagslige sammenhenger benyttes både machobegrepet og «maskulinitet» uten at det 

foreligger en klar definisjon. De brukes gjerne som et uttrykk for noe som oppfattes som 

«tradisjonelt mandig», «hyper-mandig» eller «typisk mandig». I en vitenskapelig kontekst er 

også disse begrepene omstridt. En gjennomgang av litteraturen viser ingen enhetlig forståelse 

eller operasjonalisering av disse begrepene. I tråd med Connell og Messerschmidt (2005), 

forstår jeg hegemonisk maskulinitet som et mønster av praksis og symboler som idealiseres 

innenfor en gitt (lokal, regional eller global) kontekst. Dette impliserer at maskulinitetsidealet 

i bikerkulturen kan stå i kontrast til andre former for maskulinitet i det norske samfunnet. Et 

sentralt poeng i flere av teoriene om menn, maskulinitet og den mannlige kjønnsrollen er at 

det ikke er hensiktsmessig å knytte bestemte egenskaper til disse begrepene fordi det kan føre 

til essensialisering. Utfordringen er imidlertid at om begrepene «maskulinitet» og «macho» 

skal gi mening i en analyse av bikerkulturen, må de ha en substans. Jeg vil løse denne 

utfordringen ved å følge Gutmann (1996) fremgangsmåte. Dette betyr at jeg vil utforske 

bikernes egne forståelser av mannlighet, samt benytte etnografiske data til å belyse hvordan 

maskulinitet gjøres i bikerkulturen. 

2.5 Identitetsarbeid 

Identitet er en betegnelse på hvem en er, men det trenger ikke å dreie seg om hvordan et 

individ faktisk er eller hvordan det ser seg selv, det kan også dreie seg om hvordan det 

fremstår for andre. I psykologien brukes identitetsbegrepet som en betegnelse for et individs 

personlighet og selvet, mens i samfunnsvitenskapene er det mer vanlig å ta i bruk et utvidet 

identitetsbegrep. I denne oppgaven er det den sosiale og kollektive dimensjonen som er mest 

aktuell, nærmere bestemt sosial identitet i bikerkulturen. Identitetsarbeid er et samlebegrep 

som rommer ulike teorier om hvordan individer aktivt konstruerer sin sosiale identitet 

gjennom identitetsforhandlinger. I denne oppgaven vil jeg først og fremst se på hvordan 

kollektiv identitet gjøres og formidles gjennom identitetshåndteringsstrategier, 

selvpresentasjon, grensearbeid og narrativer.  

Gofmann (1986) skiller mellom personlig- og sosial identitet, i tillegg til en refleksiv jeg-

identitet. Personlig identitet forstås som ens biografi, og hvert individ kan bare ha èn biografi, 

derfor er personlig identitet unik. Sosial identitet beskriver han som den identiteten et individ 

besitter, eller blir tilskrevet, i et gitt samfunn. Goffman skiller også mellom faktisk sosial 

identitet og tilsynelatende sosial identitet. Om det oppstår en diskrepans mellom faktisk og 
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tilsynelatende sosial identitet, betyr dette at personen ikke kjenner seg igjen i sin sosiale 

identitet, og i hans stigmateori (ref kap 2.3) var dette en av forklaringene på hvordan et stigma 

oppstår. I den identitetsteoritiske tradisjonen er det imidlertid et annet perspektiv på sosial 

identitet som har hatt betydelig gjennomslagskraft. Tajfel og Turner (1979:69) definerer sosial 

identitet som: «that part of an individual's self-concept which derives from his knowledge of 

his membership of a social group (or groups) together with the emotional significance 

attached to that membership». De er, i motsetning til Goffman, mer orientert rundt individers 

identifisering med grupper. I følge Tajfel og Turner har ikke individer ett personlig selv, men 

multiple selv og identiteter knyttet til gruppene de er en del av.  

Sosial identitetsteori (SIT)
10

 (Tajfel 1978) er et analytisk rammeverk for å forstå prosessene 

omkring gruppemedlemskap hvor sosialisering, rollekonflikt og relasjoner mellom grupper er 

sentral tematikk. Et kjernepoeng er at grupper skaper et dikotomisk skille mellom «oss» og 

«de andre» basert på prototypiske karakteristikker, og derfor innehar et slags «bias» fordi de 

vil prøve å finne negative aspekter ved «ut-grupper». Lamont og Molnár (2002:169-70) 

hevder at slike sosialpsykologiske teorier om sosial kategorisering implisitt omhandler 

grensearbeid. Dette er et begrep som opprinnelig ble introdusert av Thomas F. Gieryn (i 

Lamont og Molnár 2002:170) og som Lamont (1992) knyttet til identitet gjennom å illustrere 

hvordan hennes informanter trakk ulike typer grenser (sosioøkonomisk, kulturelle og 

moralske) for å distingvere seg selv fra andre.  

Lamont og Molnár (2002:168) skiller mellom symbolske og sosiale grenser. De symbolske er 

begrepsliggjorte distinksjoner som skapes av sosiale aktører for å kategorisere objekter, 

personer, praksiser, tid og sted. De er verktøy som bidrar til å skape felles definisjoner av 

virkeligheten. De sosiale grensene er derimot objektiverte former for sosiale forskjeller som 

er manifestert i ulik tilgang og distribusjon av materielle og ikke-materielle ressurser og 

sosiale muligheter. Det er de symbolske grensene som er mest aktuelle for å beskrive sosial 

kategorisering av klubber i bikerkulturen.  

SIT impliserer at individer søker etter å oppnå eller opprettholde en positiv sosial identitet, 

men om gruppen de identifiserer seg med har lav statusposisjon vil individer forsøke å 

reetablere en sosial identitet som er positivt verdsatt (Blanz, Mummendey, Mielke og Klink 

1998: 698). En slik respons på en negativ sosial gruppeidentitet har blitt betegnet som identity 

                                                 
10

 For en oversikt over sentrale bidrag se Taifel 2010. 
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management strategies (van Knippenberg 1989 i Blanz m.fl. 1998:698). I sosialpsykologiske 

bidrag har et mangfold av slike strategier har blitt presentert. Strategiene kan være 

individuelle forsøk på å forbedre sin posisjon uten at det berører statusen til den sosiale 

gruppen individet er del av, eller kollektive strategier som er forsøk på å endre den negative 

sosiale gruppeidentiteten (Blanz m.fl 1998: 697-729).  

En kollektiv strategi kan være assimilering, dette innebærer at gruppen blir mer og mer lik 

«utgruppen» (Tajfel 1978:93-94). En annen kollektiv strategi kan være å endre 

sammenligningsgrunnlag. Dette kan innebære sammenligninger med andre «utgrupper» som 

har lavere eller høyere statusposisjon enn deres, for selv å oppnå en bedre statusposisjon 

(Tajfel 1978; Blanz m.fl 1998: 702).  Men det kan også være temporale sammenligninger med 

seg selv på et tidligere tidspunkt (Albert 1977).  

En annen strategi for å rekonstruere (eller reetablere) en positivt verdsatt sosial identitet kan 

være å kontrollere hvilken informasjon som presenteres for andre. Goffman introduserte 

begrepet impression management i The Presentation of Self in Everyday Life (1971). I dette 

verket bruker han dramaturgiske metaforer som «scene», «frontstage» og «backstage» for å 

forklare hvordan sosial samhandling mellom individer utspilles. Impression management, 

brukes ofte synonymt med selvpresentasjon, og dreier seg om å skape, opprettholde og 

dekonstruere forståelser av virkeligheten i møte med andre. Dette gjøres, i likhet med et 

teaterstykke, ved at skuespillerne kontrollerer informasjonen som gis til publikum for å styre 

deres inntrykk og oppfatninger om en person, et objekt eller en hendelse. Impression 

management er målstyrt, men det trenger ikke å være intensjonelt fra aktørens side. Et tenkt 

tilfelle av selvpresentasjon kan være i en arbeidsintervju-situasjon hvor målet er å gjøre et 

godt inntrykk slik at man får jobben. Hva velger kandidaten å fortelle om seg selv? Og like 

viktig, hva unngår vedkommende å fortelle? Gjennom å kontrollere hvilken informasjon som 

gis kan kandidaten påvirke intervjuerens oppfatning. Slike teknikker kan være å legge vekt på 

gode egenskaper, og unnlate å fortelle om dårlige uvaner og negative sider ved seg selv.  

Goffmans teori har et mikrointeraksjonistisk fundament, men impression management har 

også vist seg å være aktuell innenfor områder som organisasjonsosiologi og markedsføring. 

Elsbach og Sutton (1992) ser for eksempel på hvordan to radikale «social movements 

organizations», hvor medlemmene bruker ukonvensjonell og illegitim retorikk og 

fremgangsmåte for å fremprovosere endring, oppnår legitimitet. De fant at organisasjonens 
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talspersoner benyttet impression management-taktikker for å tilføre kredibilitet til deres 

fortolkninger av medlemmenes illegitime handlinger.  

Identitet kan også formidles i presentasjoner av narrativer. Det kan være i utveksling av 

historier om hendelser, om seg selv og om andre personer. Men er slike historier sanne? I 

Sandbergs (2010) artikkel om narrativ kriminologi besvarer han dette spørsmålet ved å snu på 

det; hva kan «løgner» fortelle om livet? Det er ikke bare lovbrytere som forteller et mangfold 

av historier, alle mennesker gjør det. Uavhengig av om disse historiene er sanne eller ikke, så 

kan de fortelle en hel del om den sosiale konteksten informantene befinner seg i. De kan 

reflektere og bidra til forståelse av verdier, identiteter, kulturer og samfunn. Hvis forskerens 

primære interesse er kultur og verdisystemer, kan det derfor være en nyttig innfallsvinkel å 

utforske denne fragmenteringen og mangfoldet, fremfor å søke etter konsistens og rasjonalitet 

i historiene. Den beste måten å gjøre dette på er å la informantene bli revet med av sine egne 

historier. I slike studier kan det være helt unødvendig å stille spørsmål ved om historiene er 

sanne eller ei. Når disse historiene skal analyseres er derimot spørsmål som; Hvilket narrativt 

repertoar er tilgjengelig? Hvorfor forteller denne personen akkurat denne historien? Hvordan 

fortelles historien? (Sandberg 2010) Jeg benytter ikke en narrativ analyseform i denne 

oppgaven, men i datamaterialet mitt finnes mange ulike historier. I tråd med Sandberg, tolkes 

disse narrativene som en refleksjon av den sosiale konteksten bikerkulturens medlemmer 

befinner seg i og av deres sosiale identitet.  
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3  Metode og datamateriale 

Underveis i arbeidet har jeg møtt flere metodiske og etiske utfordringer. Dette kapittelet er 

satt av til en redegjørelse av metodiske valg som er tatt for å løse disse. Først vil den 

metodologiske tilnærmingen drøftes og tilgangsprosessen belyses. Så følger en redegjørelse 

av datamaterialet, etterfulgt av en refleksjon om min forskerrolle. Kapittelet avrundes med 

noen etiske betraktninger.  

3.1 Metodologisk tilnærming 

Denne studien har et kvalitativt design. Datamaterialet er generert gjennom deltagende 

observasjon og er supplert med dybdeintervjuer. Denne datainnsamlingsmetoden har vært 

gunstig fordi jeg har vært mer interessert i den kollektive kulturen, enn enkeltmedlemmers 

livshistorier. Å forske på en kultur man ikke selv er en del av kan by på flere utfordringer. 

Man deler ikke den samme forståelsesrammen som dens deltagere og det er alltid en fare for å 

feiltolke meningen med praksiser, normer, verdier, oppfatninger og ekspressive symboler. 

Ofte fremstår meningen selvsagt for kulturens deltagere, derfor kan det være mer 

hensiktsmessig å se på hvordan kulturen gjøres, fremfor hvordan de snakker om den.   

I datagenereringsfasen hadde jeg en eksplorerende tilnærming til feltet og benyttet delvis en 

induktiv forskningsstrategi. I tråd med hvordan Fangen (2004: 32-33) beskriver en induktiv 

tilnærming var ikke forskningsspørsmålene ferdig formulert på forhånd, men vokste frem som 

følge av at jeg fikk mer kunnskap om feltet. En slik tilnærming gjør det mulig å analysere 

underveis, og la disse midlertidige analysene legge føringer for videre datainnsamling. En 

innvending mot induksjon er at forskere sjeldent går ut i feltet helt ufarget, uten noen 

antakelser og teorier som kan testes. Å ta utgangspunkt i foreliggende teori kan være nyttige 

om det foreligger gode data eller solide antakelser om gruppen man skal studere, men som 

Fangen (2004) påpeker, vil faren for å gå glipp av verdifull informasjon fordi forskeren ikke 

er tilstrekkelig åpen i møte med feltet vil være til stede. Som nevnt, foreligger det lite 

forskningsbasert kunnskap om den norske bikerkulturen, og den foreliggende forskningen 

utgjorde derfor ikke noe solid grunnlag for å formulere gode forskningsspørsmål på forhånd. 

En innvendig kan være at subkulturstudier har dype røtter i den sosiologiske tradisjonen og at 

det finnes et stort teoretisk rammeverk som tar for seg disse, men bikerkulturen mangler 
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mange av de subkulturelle kjennetegnene som beskrives i denne litteraturen og har en egenart 

som jeg kanskje ville gått glipp av om jeg konstruerte hypoteser ut fra foreliggende 

subkulturteori (se kap. 2.2).  

Blaike (1993:133, 138) skriver at en induktiv forskningsstrategi fordrer en positivistisk 

tilnærming og en realistisk ontologi. Noe forenklet kan det sies å innebære en forestilling om 

at det foreligger en observerbar virkelighet der ute, som består av noen regelmessigheter som 

kan fanges opp av en objektiv forsker. Dette innebærer at forskeren inntar en «flue på 

veggen» rolle med mål om ikke å influere feltet med sin tilstedeværelse. Min rolle har i 

motsetning til dette vært deltagende, og hensikten med studien har ikke vært å avdekke den 

ene sanne virkeligheten, men å komme med forslag om hvordan bikerkulturen kan forstås i 

lys av sosiologiske teorier. Derfor kan det sies at jeg delvis har inntatt en induktiv tilnærming 

til datainnsamlingen. Analysen er derimot i tråd med hva Blaikie (1993: 176-7) beskriver som 

en abduktiv strategi. Dette innebærer at datamaterialet har forrang i analysen, men abduksjon 

fordrer også en aktiv bruk av ulike teorier og begreper for å undersøke hvordan de passer til å 

belyse funnene.  

3.2 Tilgang 

Som nevnt (kap. 2.2), er bikermiljøet ansett å være et vanskelig miljø å få innpass i, og 

etnografiske studier «fra innsiden» er i hovedsak gjort av forskere som har hatt tett kontakt 

med miljøet i lang tid, som regel over flere år. Med dette som utgangspunkt ble jeg positivt 

overrasket over hvor velvillig deltakerne tok meg i mot og delte av sine historier og 

erfaringer. Medlemmer har imidlertid gitt uttrykk for at det norske bikermiljøet har blitt mer 

åpent den senere tiden, og denne utviklingen beskrives nærmere i kapittel 5 om 

definisjonskamp og legitimeringsstrategier.  

Da jeg først bestemte meg for å skrive om bikerkulturen tok jeg kontakt med egne 

bekjentskaper som jeg visste at hadde en tilknytning til miljøet, men da ble jeg avslått uten 

noen videre begrunnelse. Dette gjorde meg noe motløs, men jeg bestemte meg for å gi ideen 

en sjanse til. Jeg kontaktet et medlem som jeg visste hadde lang fartstid og en sentral posisjon 

i miljøet via Facebook. Vi møttes allerede dagen etter, hvorpå jeg la frem min «agenda» og 

spurte om han trodde dette prosjektet var gjennomførbart. Hans respons var positiv og han sa 

seg villig til å gi meg starthjelp. Han fungerte som min portvakt og åpnet noen dører som 
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senere ledet til flere klubbesøk og nye muligheter for å rekruttere deltakere til prosjektet. 

Portvakter er sentrale personer som har en viss autoritet blant medlemmene av et miljø, gjerne 

i form av en lederrolle. De er i en posisjon hvor de kan gi tilgang til feltet og formidle kontakt 

med medlemmer. Fordelen med disse personene er også at de ofte har et mer analytisk blikk 

enn ordinære medlemmer som følge av deres unike rolle, samtidig må man være oppmerksom 

på at ledere ofte har en agenda om å formidle et bestemt perspektiv (Fangen 2004: 63). I møte 

med sentrale skikkelser erfarte jeg akkurat det Fangen beskriver. De var særlig engasjert i 

stigmatisering og kriminalisering av bikere. De hadde også et mer overordnet perspektiv med 

overblikk over det de mente var uriktige beskrivelser og påstander i media, politiets 

trendrapporter og handlingsplaner, domsavsigelser og jeg fikk til og med tips om en forsker 

som jeg kunne kontakte. Dette var nyttig, men det fikk meg til å innse at jeg trolig ville få mer 

naturlige data om jeg fikk kontakt med flere medlemmer i ulike posisjoner og klubber.  

Rekrutteringen foregikk løpende underveis i datainnsamlingen. Et klubb-besøk ledet til et 

annet, og jeg ble på en naturlig måte introdusert til nye medlemmer som således inviterte meg 

til sine klubber. Etter startproblemene var aldri tilgang en utfordring, tvert om fikk jeg mange 

åpne invitasjoner til klubber og jeg endte med opp med å gjøre begrensninger for ikke å sitte 

igjen med et for stort materiale å jobbe videre med.  

3.3 Utvalg og datamateriale 

I tråd med medlemmenes selvforståelse er en «biker» i denne oppgaven definert ut fra mer 

enn bare interessen for motorsykler. Begrepet benyttes for å beskrive medlemmer av 

organiserte motorsykkelklubber, som kjører Harley Davidson, bruker vest med tredelt 

ryggmerke og deltar aktivt i det norske bikermiljøet. I likhet med Grundvall (2005), anser jeg 

disse ryggmerkeklubbene som sammenfallende med bikerkulturen. I oppgaven skilles det 

ikke mellom de såkalte 1 % klubbene og andre ryggmerkeklubber. Dette er et metodisk grep 

som er gjort av flere grunner. For det første brukes 1 % -begrepet som betegnelse på noen 

bestemte klubber som politiet mener er involvert i kriminalitet, og i denne oppgaven er ikke 

kriminalitet, men snarere selve bikerkulturen hovedanliggende. For det andre utgjør sosial 

praksis på tvers av klubbene en sentral del av bikerkulturen, og både 1 % - klubber og andre 

ryggmerkeklubber tar del i det samme sosiale fellesskapet. Dette innebærer for eksempel at de 

deltar på de samme festene og treffene. I tillegg har disse klubbene en lik struktur og et likt 

kulturelt uttrykk. Derfor synes ryggmerkeklubbene, på tross av interne skillelinjer og 
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variasjoner, å ha en tilsynelatende homogen kollektiv kultur. En utfordring med å studere 

bikerkulturen er at den utspilles av aktører på flere nivåer; individer, klubber, og det norske 

bikermiljøet. I tillegg har kulturen transnasjonale bånd, og er sterkt inspirert av amerikansk 

bikerkultur. Det har vært en utfordring at det er umulig å belyse alle nyansene og 

perspektivene i kulturen. Gjennom oppgaven forsøker jeg å belyse noen mønstre som 

eksisterer på tvers av klubbene jeg besøkte og medlemmene jeg møtte, med det har krevd at 

jeg har gjort noen forenklinger underveis for å kunne beskrive det generelle eller kontrastene i 

kulturen.  

Utvalget består av deltagere i ulike ryggmerkeklubber på Østlandet, og samtlige av 

medlemmene jeg har snakket med er menn.  Det var ikke en avgrensing som førte til at jeg 

tok utgangspunkt i mannlige medlemmer, snarere var det av naturlige årsaker fordi det bare 

finnes ett eneste kvinnelig medlem i miljøet jeg studerte - og hun er etter alt å dømme et 

unntakstilfelle. Det finnes kvinner som kjører Harley og er med i klubb med andre kvinner, 

men de er ikke en del av det etablerte «three patch-miljøet»,
11

 for en av mange normer jeg har 

lært å kjenne er at dette er et lukket selskap «for men only».  

Selve datagenereringen kan deles inn i tre faser. Først gjorde jeg et forprosjekt bestående av 

en observasjon i en rettsak, og to feltøkter ved to ulike arrangementer. Hensikten med 

forprosjektet var å få et generelt overblikk over miljøet, rekruttere deltagere til prosjektet og 

se litt av bikerkulturen i praksis. Neste fase består av deltagende observasjon, og det er her 

tyngden i materialet ligger. Jeg deltok på syv klubbkvelder og ett barheng
12

 i fem ulike 

klubber. Hver feltøkt varierte i tid, men om man tar forprosjektet med i en samlet beregning, 

har jeg gjort ca 40 timer feltarbeid. Siste fase består av fem dybdeintervjuer hvor spørsmålene 

ble stilt med utgangspunkt i mine erfaringer fra feltarbeidet. 

3.3.1 Forprosjekt  

Da jeg startet dette prosjektet pågikk en ankesak i lagmannsretten der påtalemyndigheten 

ønsket klubbhuset til Hells Angels på Alnabru inndratt som et ledd i å forhindre kriminell 

aktivitet. Aktor henviste særlig til et våpenbeslag politiet gjorde i årsskiftet 2010-11. På 

tiltalebenken satt styreleder i Capitol Eiendom, foretaket som eier klubbhuset, denne 

                                                 
11

 Se appendiks for begrepsavklaring. 
12

 Se appendiks for begrepsavklaring. 
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styrelederen er også medlem av Hells Angels Oslo. Jeg bestemte meg for å overvære siste dag 

av rettsaken der forsvarerne Astri Aas-Hansen og John Christian Elden holdt sluttprosedyre. 

Det slo meg at forsvarernes og aktors fremstillinger av klubben var svært kontrastfylte, som 

kanskje er naturlig i en rettssak, men i dette tilfellet var det som om de kriget om 

definisjonsmakt. Begreper og betegnelser for å beskrive klubben ble gått i sømmene, både av 

forsvaret og aktoratet. Kampen om definisjonen av bikerkulturen viste seg senere å være et 

tilbakevendende samtaletema i møte med medlemmer og den synes å påvirke deres forhold til 

storsamfunnet. Denne tematikken utgjør derfor ett analysekapittel i denne oppgaven (Kap. 5).  

En hensikt med forarbeidet var å få mer kunnskap om miljøet og opprette en stabil 

kontakt.  Jeg hadde samtaler med portvakt og han foreslo at jeg kunne besøke et stort 

bikertreff på Østlandet som han mente ville være en fin anledning til å se mangfoldet i 

miljøet. Han skulle ikke dit selv, men han tilbød seg å kontakte klubben som arrangerte treffet 

og gi meg kontaktinformasjon til en av medlemmene. Treffet var allerede helgen etter og det 

eneste jeg visste før jeg dro var at jeg skulle henvende meg ved inngangen. I bilen på vei dit 

var jeg både nervøs og forventningsfull. Jeg hadde på meg en blomstret topp og lyse 

olabukser, men skiftet til en sort singlet rett før jeg gikk ut av døra, jeg ville prøve å blende 

inn. Da jeg endelig kom frem etter å ha fulgt merkingen som arrangør-klubben hadde satt opp 

langs veien fikk jeg øye på en vaktpost. En stor snauklipt mann med langt flippskjegg kom 

gående mot bilen. Jeg fortalte om avtalen jeg hadde med kontaktpersonen min, og ble satt ut 

av spill da det viste seg å være han jeg nå snakket med. Han lo og presenterte seg, så viste han 

meg til en provisorisk parkeringsplass bak et sperrebånd. De andre i vaktbua oppfattet trolig 

min nervøsitet og min utenforskap, for de begynte å fleipe da jeg kom gående fra bilen. 

Kontaktpersonen min ga meg bonger jeg kunne bruke på mat og drikke, ba meg om ikke å ta 

bilder inne på treffet og sa at jeg kunne huke tak i noen av medlemmene fra vertsklubben eller 

presidenten om jeg lurte på noe. Da han gikk i gang med å beskrive presidentens utseende, 

hørte jeg noen fra vaktbua si «Han er veldig glad i et kyss på kinnet av sånne søte jenter». Jeg 

lo nervøst, takket for gjestfriheten og fulgte lyden av musikk ned en grusvei. Etter et stykke 

fikk jeg øye på ulike camper i skogholtet. De hadde telt, bannere med klubbnavn, motorsykler 

var parkert rundt forbi. I disse campene satt bikere og drakk øl. Noen var høylytte, det var 

mye latter og tilsynelatende god stemning. Så kom jeg til en åpen plass med en scene hvor et 

band spilte. På denne plassen var det mange ulike boder, bord, sofaer og krakker - og det 

krydde av sortkledde bikere, noen med langt hår, andre med bart hode og skjegg. Det var en 

varm sommerdag og jeg fikk umiddelbart festivalassosiasjoner. De fleste hadde en øl i 
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hånden, og noen hadde åpenbart drukket en øl for mye. Jeg følte blikkene på meg og ble glad 

for at jeg hadde byttet den blomstrete toppen min i siste liten. Så gikk jeg rett til en bod og 

kjøpte meg en øl. Jeg kjørte bil, og hadde ingen planer om å drikke alkohol, men i håp om å 

blende litt mer inn og kanskje komme i snakk med noen, gikk jeg med en øl i hånda den tiden 

jeg var der.  

Etter sommeren tok jeg kontakt med portvakten min igjen i håp om å få hjelp til å rekruttere 

deltagere til studien. Han fortalte at det nært forestående skulle være en demonstrasjons-run 

mot stigmatisering av bikere i regi av Payback der det ville være mulig for meg å komme i 

kontakt med bikere fra ulike klubber. På dette arrangementet kom jeg i snakk med noen 

medlemmer, jeg fikk et par invitasjoner til å besøke klubber og utvekslet telefonnummer. 

Planen for selve arrangementet var å kjøre i kolonne fra et treffested utenfor Oslo, forbi 

Akershus festning og stoppe ved kaia nedenfor festningen. Det var flere titalls Harley’er som 

skulle kjøre denne strekningen og da de startet opp syklene overdøvde drønnene alt annet. Før 

de hadde begynt å kjøre kom et politihelikopter rett over dem, det fulgte etter kolonnen hele 

veien inn til Oslo. Da de kom frem til kaia og parkerte syklene kom politiet kjørende, de ville 

snakke med den som hadde ansvaret for arrangementet og påpekte at de hadde brutt 

trafikkloven ved å sperre vegen og kjøre på rødt lys. Jeg merket at stemningen blant bikerne 

endret seg da politiet kom, de virket brydd over politiets tilstedeværelse.  

3.3.2 Deltagende observasjon  

Det er vanlig at hver klubb har en fast klubbkveld i uken hvor medlemmene møtes og har 

møter, spiser middag, skrur sykkel eller bare tilbringer tid sammen. For meg var det umulig å 

innta en passiv observasjonsrolle da jeg besøkte klubbene fordi jeg ble behandlet som en 

gjest. Noen ganger ble jeg sittende å snakke med ett medlem en stund, andre ganger lignet 

settingen mer et fokusgruppeintervju, men som regel var stemningen mer uformell med 

mange historiefortellinger etterfulgt av latter. Samtalene dreide på naturlig vis innom flere av 

temaene i intervjuguiden. Flere ganger da jeg reiste til eller fra arrangementer eller klubber 

fikk jeg sitte på med medlemmer. Dette ga gode data, trolig fordi det var en naturlig setting 

hvor jeg var på en manns hånd med medlemmer uten at samtalen hadde en intervjuform og 

uten at jeg brukte båndopptakeren. Jeg har ikke brukt sitater fra disse samtalene, men de har 

bidratt til å gi meg en dypere innsikt i bikerkulturen.    
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Jeg var ikke forberedt på hvor krevende det skulle bli å gjøre deltagende observasjon. Hver 

gang jeg dro fra en klubb så følte jeg en lettelse. Det var ikke fordi mottakelsen var dårlig, 

men fordi det var så mange inntrykk som måtte prosesseres. Da jeg var til stede i feltet var det 

som om jeg spisset alle sansene for å ta inn så mange inntrykk som mulig, og det føltes ut som 

om hjernen min gikk på analytisk høygir. Jeg var også usedvanlig oppmerksom på hvordan 

jeg fremstod i møte med dem jeg observerte, og det var anstrengende å opptre på en måte som 

passet til de ulike situasjonene. Da jeg kom hjem fra øktene skrev jeg feltnotater etter beste 

evne for å sikre observasjonsdataene. Allikevel fikk jeg ikke notert alle detaljer fra 

klubbesøkene, og i dagene etter kom jeg stadig på ting jeg hadde glemt å skrive ned. Da 

etterfylte jeg notatene.  

3.3.3 Intervjuer  

Intervjuer: Det snakkes mye om respekt i bikermiljøet, men hva legges egentlig i det 

begrepet? 

Medlem: Lojalitet og respekt er de to viktigste. Lojalitet, det som er på innsiden ikke sant, 

det blir der... så egentlig så skal man ikke... 

Intervjuer: ..snakke med folk med båndopptaker? [latter fra begge] 

Medlem: Ja, i prinsippet så skal man ikke gå inn på en del ting, men det kommer litt an på 

hva det er. 

 

Dette utdraget illustrerer en av utfordringene med å gjøre intervjuer i bikermiljøet. Det 

foreligger en norm om ikke å snakke om bestemte ting med utenforstående. I kapittel 5, om 

definisjonskamp og legitimeringsstrategier, vil jeg gå nærmere inn på hvordan miljøet har 

blitt mindre lukket de senere årene, og at det å føre en linje med mer åpenhet og innsyn i 

miljøet synes å være en form for legitimeringsstrategi. Fraværende synes allikevel ikke 

normen å være. Dette ser man for eksempel ved at det er vanlig praksis i klubbene å ha en 

kontaktperson utad, gjerne i form av en president eller en talsmann som svarer på vegne av 

klubben (se kap. 4.5). Dette kan gjøre det ubehagelig for enkeltmedlemmer å opptre i rollen 

som representant for kollektivet fordi man er redd for å representere noe de andre ikke vil 

vedkjenne seg. Jeg fikk inntrykk av at kulturen i miljøet var en utfordring når det kom til 

intervjusettingen til tross for at de var svært meddelsomme og åpne da vi var i en mindre 

formell setting. Jeg stilte meg derfor tvilende til om det var riktig av meg å utføre intervjuer. 

Denne problematikken er ikke ukjent, Grundvall (2005:47) forteller at han ble advart av en 

erfaren internasjonal bikerforsker om at intervjuer «inte är ett med kulturen 

överensstämmande sätt att förhålla sig». Han endte med å gjøre noen intervjuer allikevel og 
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erfarte at responsen var avmålt da han introduserte ideen om intervjuer for medlemmene. Han 

beskriver selve intervjuene som noe problematiske og tolket det som at skiftet av setting, fra å 

være sammen i hverdagen og over til en mer formell intervjusetting, virket unaturlig for 

medlemmene.  

Grundvall var i en klubb over tid og intervjuene ble gjort etter en god stund i klubben. I og 

med at jeg ikke har vært like tett på hver enkelt klubb, bestemte jeg meg allikevel for å gå 

varsomt frem og foreslå noen intervjuer. I det minste for å se hvordan responsen var. Den var 

positiv og det resulterte i fem delvis strukturerte intervjuer.  I disse tilstrebet jeg at 

intervjusettingen skulle virke så naturlig som mulig ved å ligne en samtale mer enn et 

intervju. I løpet av intervjuene sørget jeg for at vi var innom temaene i intervjuguiden, men vi 

fulgte den ikke og jeg lot medlemmene spore av. Det vil si at jeg stilte en del 

oppfølgingsspørsmål, og at vi snakket om nye temaer som kom opp underveis. Jeg var også 

nøye med å la medlemmene styre lokasjonen for intervjuene. Ett ble foretatt i mitt hjem, to på 

kaféer, og de andre i deres respektive klubblokaler. Intervjuene varte i alt fra halvannen til tre 

timer. Ved de lengste intervjuene skrudde jeg av opptakeren da vi hadde vært innom temaene 

fra intervjuguiden. Opptakene ble senere transkribert i sin helhet.   

Det er vanlig i kvalitativ metode å benytte begrepet «informant» om de man intervjuer, men 

dette begrepet kan gi helt andre assosiasjoner for utenforstående, og da særlig for personer 

som er mistenkt for å bedrive kriminell aktivitet. Begrepet kan forbindes med en som «tyster» 

eller assosieres med et avhør. Jeg var dessuten redd båndopptakeren kunne forsterke denne 

assosiasjonen, og var derfor nøye med aldri å benytte dette begrepet i samtaler med 

medlemmer. Jeg har også valgt å bruke andre begreper i selve oppgaven.  

Et av medlemmene jeg intervjuet lurte på om vi kunne gjennomføre intervjuet mens han og to 

andre jobbet i klubblokalet. Jeg forklarte at jeg ønsket å bruke båndopptaker om han tillot det, 

og at jeg derfor ville unngå støy fra verktøy. Det virket som om han ble roligere av at han 

kunne være i en kjent situasjon hvor han arbeidet sammen med de andre, fremfor en vanlig 

intervjusetting som krever at han sitter rolig ovenfor en intervjuer og svarer på spørsmål. I 

starten av intervjuet jobbet de stille mens intervjuet pågikk, etter hvert virket han mer 

avslappet og satte seg ned sammen med meg. Et annet medlem tilbød jeg å sende intervjuet til 

når det var ferdig transkribert. Da jeg et par måneder senere sendte det avgårde svarte han at 

han ønsket å endre på noe av det han hadde sagt i intervjuet. Han oppga ikke noen årsak, men 

det kan være at han var redd for å bli gjenkjent eller at han har fortalt noe i intervjuet som han 
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ikke føler at han er berettiget til å uttale seg om. Det kan også tenkes at intervjusettingen var 

ukjent, i og med at vi har hatt samtaler tidligere som har vært mer uformelle, og at han i 

intervjuet sa noe han angret på i ettertid.  

3.4 Forskerens rolle  

Mine antagelser i forkant av denne studien var formet av avisenes kritiske skriverier og 

populærkulturens bikere - barske, brautende, tatoverte, skjeggete menn overskrevs på en 

bråkete Harley Davidson. Allikevel var det noe ved dette miljøet som trigget min 

nysgjerrighet; min egen ambivalens. For i likhet med populærkulturens kontrastfylte 

fremstillinger av bikere, av og til som helter, andre ganger antihelter og noen ganger som 

gangstere, klarte ikke jeg å danne meg en oppfatning om hva det vil si å være en biker og hva 

denne livsstilen egentlig innebærer. Før jeg gikk i gang med datainnsamling jobbet jeg aktivt 

med å ha en åpen tilnærming til feltet. Jeg prøvde å skyve mine antagelser unna ved å 

fokusere på at de stort sett manglet empirisk grunnlag, men det var ikke alltid lett, for jeg fikk 

raskt erfare at dette miljøet er noe folk flest har en mening om. Jeg møtte motstand og skepsis 

både i akademia og blant personer i nær relasjon, men til syvende og sist endte denne 

motstanden med å gi meg en sterkere motivasjon til å gjennomføre prosjektet, og det ble enda 

viktigere for meg å finne ut mer om dette myteomspunne miljøet.  

Da jeg gikk i gang med innsamlingen innså jeg at strategien med å være åpen og uredd var 

helt nødvendig i møte med et miljø som er vant til å bli møtt med kritikk og skepsis. Da jeg 

presenterte prosjektet for medlemmer var de ofte usikre på min intensjon, stilte 

oppfølgingsspørsmål om min hensikt, eller kom med kommentarer som: «da må du love å 

skrive pent om oss da», hvorpå jeg svarte at jeg i hvert fall skulle prøve å være objektiv. 

«Objektivt er bra, det er mer enn hva vi er vant til» svarte medlemmet lattermildt. Noen 

ganger fikk jeg også spørsmål om ikke jeg egentlig er politi eller om hva denne studien skulle 

brukes til. Kom den kanskje til å havne rett ned på Grønland (politikammer)? Det var alltid i 

en spøkefull tone disse tingene ble sagt, men jeg følte at undertonen hadde en skeptisk brodd. 

Mitt utgangspunkt som ung, kvinnelig student levner liten tvil om at det er stor avstand 

mellom meg og de jeg studerte. Jeg ble ofte spurt om jeg kjørte sykkel selv, og det gjør jeg 

ikke. En gang sa jeg til et medlem at jeg skulle ønske jeg hadde mer kunnskap om 

motorsykler for å kunne forstå den sterke interessen deres. Jeg følte at jeg kom til kort når de 
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snakket om «stivramme», «apehenger» og «choppere».
13

 Da svarte han ganske treffende 

«men det er jo ikke syklene du er mest interessert i heller, er det vel?» Ideelt bør man slik 

Fangen (2004:102) påpeker kunne forstå noe fra innsiden, men beholde den analytiske 

distansen til å beskrive fenomener slik at utenforstående forstår. Det gikk opp for meg 

underveis i datainnsamlingen at man ikke trenger å være en del av kulturen for å kunne 

beskrive den, det holder å være til stede i den, sammen med medlemmene i deres naturlige 

miljø.  

Fangen (2004:127) skriver at det i noen tilfeller vil være lettere å få innpass i et felt som 

kvinne, og særlig når det kommer til rene mannsdominerte miljøer. Tradisjonelle 

kjønnsstereotyper kan gjøre at den mannlige forskeren ses som en større trussel, i større grad 

blir utsatt for testing og oppfattes som en rival eller inntrenger som ønsker å bli en del av 

miljøet. Som kvinne opplevde jeg derimot at flere av medlemmene utviste en omsorg for meg, 

for eksempel ved at jeg ble kjørt hjem til tross for at de egentlig ikke skulle samme vei. 

Klubblokalene lå ofte avsidesliggende til og ved et par anledninger kom jeg derfor i drosje. 

Da fikk jeg spørsmål om hvorfor jeg ikke hadde gitt beskjed slik at de kunne hentet meg på 

toget. En slik mottakelse tviler jeg på at jeg hadde fått om jeg hadde vært en mann. Flere 

ganger registrerte jeg også at medlemmene utviste en form for respekt via tradisjonelle 

kjønnede gester som for eksempel «la damen forsyne seg først». 

En utfordring som dukket opp i kraft av å være en kvinnelig forsker i en mannsdominert 

kultur var at jeg ble møtt med noen seksualiserte tilnærminger underveis. I følge Fangen 

(2004:128-9) så er ikke dette en unik opplevelse blant kvinnelige forskere som gjør 

deltagende observasjon. Første gang jeg opplevde ubehaget ved seksualisering var under 

forarbeidet på treffet jeg var på. Jeg hadde snakket med et beruset medlem en stund og etter 

hvert ble han mer interessert i å fortelle om min bakdel enn om bikerkulturen. Jeg takket 

tilsynelatende lattermildt for komplimenten, og avslo forslaget hans om å vise meg en camp 

inne i skogen på treffet vi var på. Det er kanskje ikke så rart at det kan oppstå misforståelser 

når en ung kvinne viser en uventet stor interesse for en mann, men etter den første 

misforståelsen sørget jeg for å legge enda større vekt på å fortelle om prosjektet og 

tydeliggjøre min intensjon med en gang jeg åpnet en samtale med et nytt medlem.  
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Noen av disse tilnærmingene kan forklares som en del av sjargongen, men andre ganger tolket 

jeg de som forsøk på å plassere meg. Var jeg som en av kvinnene som var aktive i miljøet, 

eller skulle de opptre annerledes mot meg? Min rolle var som regel «studenten» eller 

«forskeren». Da de ble varme i trøya opplevde jeg at de snakket om «kjærringer» og «hvordan 

kvinnfolk er» helt uanstrengt, og da fikk jeg inntrykk av at forskerrollen hadde trumfet min 

rolle som kvinne. Et medlem tok seg i det ved en anledning og la til «men jeg mener ikke at 

du er sånn da» etter å ha kommet med en mannssjåvinistisk kommentar, da var det akkurat 

som om det plutselig gikk opp for han at han indirekte også snakket om meg. Man må kanskje 

være litt hardhudet når man som ung kvinne beveger seg i dette miljøet. Sjargongen mellom 

medlemmene er preget av en spøkefull tone som av og til går på andres bekostning. 

Fornærmelser, spøk, utfordringer av maskulinitet og vitser synes å være en del av den 

kulturelle praksisen i miljøet, men det er ikke alltid det synes å ligge noe mer i det som blir 

sagt. Jeg fant etter hvert ut at den beste strategien mot denne typen tilnærminger var å ta det 

med et smil og la det prelle av, eller kontre med en spøk.  

Ved en annen anledning opplevde jeg at min sosiale bakgrunn kom i veien for å forstå en 

bikers livsverden. I en samtale med et ungt medlem fortalte jeg at jeg hadde blitt møtt med 

skepsis fra utenforstående fordi jeg ønsket å studere bikerkulturen. Så spurte jeg om han ofte 

følte at han måtte forsvare klubben eller miljøet. Da svarte han at det ikke var så ofte, og at 

når det skjedde så brydde han seg ikke så mye om det, så tilføyde han:  

Nå er det klart at, nå er det ikke ofte at vi på en måte møter på dem du møter hver dag 

da, ikke sant? Fleste av oss er jo.. har jo en holdt jeg på å si, lavere utdanning. Altså, vi 

er jo håndverkere eller maskinførere eller.. Hvor ofte er det jeg omgås en dame som 

går på BI liksom? Det er dama til broren til kjærringa. Det er sånn [ler], det er det.. 

 

Da jeg stilte dette spørsmålet tok jeg ikke høyde for at jeg, som daglig omgås andre studenter, 

og dette medlemmet har helt ulik omgangskrets. Denne erfaringen gjorde meg mer 

oppmerksom på mitt eget utgangspunkt, for uansett hvor åpen jeg forsøker å være så vil det 

være vanskelig for meg å sette meg inn i medlemmenes livsverden. Uten å gå for dypt inn på 

epistemologiske spørsmål omkring forskjellen på kunnskapsinnhenting og 

kunnskapskonstruksjon (Kvale og Brinkman 2009:67), har denne erfaringen ført til at jeg har 

lagt større vekt på datagenerering, enn på datainnsamling. I praksis betyr det at jeg har forsøkt 

å stille spørsmål som fordrer litt analyse av medlemmene, og lagt frem noen av mine 

tolkningsforslag underveis. Dette har gitt dem anledning til å komme med innvendinger og 
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klargjøringer, samtidig som det har gitt meg et unikt innblikk i deres egen selvforståelse og 

meningen de tillegger sin kultur.   

Som nevnt innledningsvis i dette kapittelet har jeg benyttet en abduktiv forskningsstrategi i 

analysen. Jeg har sett etter mønstre i materialet, for deretter å benytte en datastyrt koding hvor 

jeg, i motsetning til å lage kodene på forhånd, utviklet dem gjennom å lese i datamaterialet 

(Kvale og Brinkman 2009: 209). I analysen har jeg latt empirien ha forrang, og teorier har 

blitt brukt som redskaper for å fortolke meningen. Dette betyr at jeg har beveget meg fra det 

deskriptive til det forklarende, og fra det konkrete til det abstrakte.   

3.5 Etiske hensyn 

Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste, og er utført i tråd med De nasjonale forskningsetiske komiteers Forskningsetiske 

retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH 2016). Jeg antok at 

jeg kunne komme til å få sensitiv informasjon om et miljø som er sårbart for kritikk og, i 

følge medlemmer selv, forfølgelse fra myndighetene. Derfor nøyde jeg meg med et muntlig 

informert samtykke til å delta i studien slik at jeg unngikk å oppbevare papirer med 

medlemmenes fulle navn.  

Bikermiljøet på Østlandet er relativt stort, men informasjonsflyten på tvers av klubbene er 

god, så selv om miljøet kan virke lukket utad, fremstår det som både oversiktlig og 

transparent innad. Dette ga meg en ekstra utfordring med anonymisering. Bortsett fra å 

anonymisere navn, klubbnavn og stedsnavn har jeg vært varsom med å benytte direkte sitater 

som inneholder informasjon som kan kobles til medlemmer, eller avsløre deres 

klubbtilhørighet. I noen tilfeller har dette ført til at jeg har endret på informasjon som ikke 

anses som relevant for tolkningen i sitatene for å bevare deltagernes anonymitet. Dette har jeg 

gjort fordi jeg ikke ønsker å bidra til spenninger i miljøet og for å hindre at deltagelse i min 

studie skal få negative følger for medlemmene.  

Før jeg begynte på dette prosjektet tok jeg et veloverveid valg om ikke å fokusere på 

kriminalitet. Først og fremst synes dette å være en naturlig avgrensing. Hensikten var aldri å 

beskrive alle aspekter ved miljøet, og kriminalitet blant bikere er godt belyst fra før både av 

media og politiet. Dessuten ville det vært problematisk å få data om dette, fordi jeg ikke har 
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observert kriminell aktivitet i feltet, og medlemmene som har deltatt i dette prosjektet har 

fastholdt at organisert kriminalitet ikke er en del av deres kultur. Valget om å vende blikket 

bort fra kriminalitet var også for å verne om min egen sikkerhet. Om medlemmene jeg var i 

kontakt med hadde utført eller var i besittelse av informasjon om kriminelle handlinger kunne 

det gjøre min rolle problematisk. Denne avgrensningen innebærer imidlertid hverken at jeg, 

eller medlemmene jeg har intervjuet, avviser at det finnes medlemmer som tidligere er 

straffedømte, eller at individer i bikermiljøet har fulgt en kriminell løpebane. Tvert om har 

noen av dem jeg har snakket med selv fortalt at de har et rulleblad fra tidligere, men det 

omstridte spørsmålet om hvorvidt det er grunnlag for å betegne klubber som aktører innen 

organisert kriminalitet vil jeg ikke ta stilling til i denne oppgaven. I ettertid ser jeg at denne 

avgjørelsen var riktig fordi det kan tenkes at dette er en av grunnene til at relasjonen til 

medlemmene har vært godt ved at min tilstedeværelse kan ha virket mindre truende.  
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4 Et innblikk i bikerkulturen  

Hensikten med dette første analysekapittelet er å gi et overblikk over miljøet, et innblikk i 

klubbenes oppbygning og struktur, og beskrive noen kulturelle kjennetegn. Kapittelet er langt, 

empirinært og har en beskrivende form. Jeg har valgt å vie stor plass til å skissere miljøet og 

kulturen fordi det er essensielt for å følge den videre analysen, men også fordi innsikt om 

kulturens «indre liv» danner et solid grunnlag for forståelsen av dens eksistens, stabilitet og 

opprettholdelse. Kapittelet starter med et historisk blikk på den nordiske MC krigen. Jeg gjør 

så rede for noen trekk ved deltagerne, og veien inn og ut av miljøet. Så følger en beskrivelse 

av miljøets organisering og klubbenes struktur. Kapittelet avrundes med å fremheve noen 

sentrale elementer i en bikers livsstil.  

4.1 Den nordiske MC krigen  

I 1983 legges Oslos første bikerklubb Customizers MC ned og to nye klubber ser dagens lys; 

Company MC og Rabies MC. Sistnevnte blir ofte nevnt i samtaler om det historiske 

fundamentet til bikermiljøet på Østlandet. Flere av de eldre medlemmene i miljøet har sitt 

utspring i Rabies, andre forteller at det aller første møtet med bikerkulturen var da de besøkte 

denne klubben. Et tidligere medlem av Rabies forteller at baren i klubblokalet fikk navnet 

«rumpa bar», og at den var godt besøkt i helgene både av festglade medlemmer og av 

bekjente som ville på nachspiel. På begynnelsen av 90-tallet begynte medlemmene og spre 

seg til ulike leire. En fraksjon av medlemmene brøt ut og gjenoppstartet Customizers som 

senere ble til Hells Angels Oslo. I 1995 gjorde Rabies en såkalt «patch over»
14

 til Bandidos, 

og klubben ble det første Bandidos chapteret i Norge. Noen av Rabies’ resterende medlemmer 

tok et standpunkt om å forholde seg «nøytrale», og valgte derfor ikke side da de to nye 

internasjonale klubbene som vokste frem. 

Rabies ble splittet opp i en tid der store konflikter preget bikermiljøet. Den nordiske MC-

krigen pågikk hovedsakelig fra 1994 til 1997, og to motstridende parter i krigen var Hells 

Angels og Bandidos. At Rabies’ medlemmer ble splittet i to leire som kriget mot hverandre 

fremstår utvilsomt som en dramatisk vending i det norske bikermiljøet. Krigen pågikk i 

Danmark, Sverige, Finland og også i Norge etter splittelsen av Rabies. Om det var ytre press 
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eller interne motsetninger og konflikter som førte til væpnede konfrontasjoner mellom de to 

klubbene i Norge er det vanskelig å svare på. De medlemmene som har fortalt om krigen gir 

vage og motstridende svar som gir inntrykk av at det trolig var både og, men en ting det enes 

om er at det eskalerte. I løpet av krigen gikk menneskeliv tapt, mange ble såret og mot slutten 

av krigen ble en tilfeldig, forbipasserende kvinne drept av en bilbombe rettet mot Bandidos’ 

chapter i Drammen (Rørhus 1999: 59-60).  

Bay (1998: 165, 161) mener at begrepet «krig» ikke gir en riktig forståelse av de voldelige 

hendelsene på 90-tallet. Han mener at det først og fremst er politiet og pressen som har gitt 

hendelsene navnet «den nordiske MC-krigen», og beskriver medlemmene som soldater i 

«bikerhæren» som handler under ordre fra offiserer innad i klubbene. Han legger til at bikere 

selv betegner de voldelige sammenstøtene som en krig, men argumenterer for at det allikevel 

er mer korrekt å betegne de som feider. Bay henviser til Otterbeins (1973) definisjon og 

påpeker at krig utkjempes mellom to samfunn, mens de to motstridene partene i en feide 

tilhører ulike grupper innad i samme samfunn. Dessuten pågår en krig mellom representanter 

for de involverte samfunn, mens alle medlemmer av gruppene som deltar i feiden er involvert.  

Bay har i og for seg gode poenger når det gjelder disse definisjonene, men ut fra 

medlemmenes egen forståelsesramme beskriver de allikevel feidene på 90-tallet ut fra en klar 

krigsterminologi. Ikke bare kaller de væpnede konfliktene for «krig», men ved et par 

anledninger erfarte jeg at medlemmer brukte ordet «sivilist» og «sivilt liv» om de som står 

utenfor bikermiljøet. Andre ganger trakk de paralleller til forsvaret da de skulle forklare en 

praksis i klubben. Det bør tas i betraktning at Bays bidrag er utgitt i 1998, med andre ord 

relativt kort tid etter at lederskikkelser fra Bandidos og Hells Angels inngikk en fredsavtale i 

Danmark som avrundet krigen den 25. september 1997 (Rørhus 1999: 60; DrNyheter 2015). 

Det kan tenkes at bikernes selvforståelse i etterkant har blitt formet i enda større grad av 

terminologien og fremstillingene som pressen og politiet har benyttet. Bikernes «adopsjon» av 

krigsbegrepet og forsvarsmetaforer gir assosiasjoner til stemplingsteorier (Goffman 1986, 

Lemert 1951, Becker 1993 m.fl) som tar utgangspunkt i at selvet er en sosial konstruksjon og 

at stempling påvirker individenes selvforståelse. Dette skal jeg gå nærmere inn på i neste 

kapittel om stempling og legitimeringsstrategier.  

Den væpnede konflikten fra 90-tallet ligger som nevnt som et tungt og dystert bakteppe over 

miljøets historie. Den kom til stadighet opp som et samtaletema, særlig blant de eldre 
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medlemmene. Dette tyder på at den har etterlatt seg dype spor, både i bikerkulturens historie 

og blant medlemmer.  

Tidligere Rabies medlem: Klubben ble etter hvert Bandidos, det var jo en tid hvor 

det var mye press fra Bandidos og HA, enten så er dere med oss eller mot oss. Jeg 

hadde press på meg både fra Bandidos, HA og politiet en periode, men jeg ville være 

nøytral.  

 

Eldre medlem: Nå er det jo ikke sånn lenger, nå er det jo rolig, men på 90 og 

begynnelsen av 2000-tallet var det tøffe tider. Jeg begynte i denne klubben, men så har 

jeg vært innom flere klubber.. så tok jeg helt avstand fra miljøet i ti år, før jeg endte 

opp her igjen. 

 

Tidligere Rabies medlem: Jeg sov jo med pistol under hodeputa hver natt i lang tid 

jeg. Jeg hadde jo små barn på den tiden og de kom opp i senga på morgenen og tok 

hånda under puta og sa oppgitt: har du pistolen under puta du da pappa.. [Latter] 

 

Eldre medlem: Jeg og.. bar alltid våpen. I bilen, hjemme.. Jeg husker jeg hadde vakt i 

en klubb jeg bodde i, vi var alltid to på vakt fordi det var noen som mente at det spøkte 

der, men jeg trodde ikke på sånt, så jeg forslo til han jeg skulle stå vakt med at vi 

kunne dele uka, sånn at vi kunne slippe unna med en halv uke hver, han ble med på 

det. Jeg satt i klubben alene og begynte å høre noen lyder, det hørtes ut som skritt, jeg 

ble redd.. 

 

Jeg bryter inn og spør lattermildt om han ble redd for at det var et spøkelse, men han ler ikke. 

Han forklarer at han var redd for at det var «noen uvelkomne»:  

Eldre medlem: Jeg dro frem hagla og listet meg mot døra. Da fikk jeg heldigvis øye 

på han jeg delta vakta med som listet seg inn for å hente en liten pose med litt hasj i, 

han var glad i å røyke han, men jeg driver jo ikke med sånt.. Men det der kunne jo gått 

skikkelig galt.. Jeg kunne jo plaffa han rett ned. 

 

Slike beretninger gir et godt innblikk i hvor utrygg tilværelsen opplevdes, og episoden da den 

ene var i ferd med å skyte kompisen sin med en hagle illustrerer hvor nær det var å gå galt 

fordi frykten var i ferd med å ta overhånd over fornuften. Det legges vekt på at det er 

annerledes nå, det skilles mellom «den gang da det var urolig», og nå når det er «rolig».  

Dette er hva Albert (1977:499) kaller en temporale sammenligninger til seg selv på et 

tidligere tidspunkt. Han mener at det er mer sannsynlig at individer vil gjøre slike 

sammenligninger der endringen er tegn på modning, fremdrift eller vekst, fremfor bevis på 

forfall eller nedgang. Bikernes temporale sammenligning kan være en måte å distansere seg 

fra tiden de bar våpen og kriget mot hverandre. Krigen har vært med på å forme hvordan 

samfunnet ser bikerkulturen og det å trekke grenser mot slik det var «før» kan tolkes som en 
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identitetshåndteringsstrategi hvor målet er å rekonstruere kulturens negative sosiale 

gruppeidentitet (ref. kap. 4.1). 

Et spørsmål som ofte streifet tankene mine da medlemmer påpekte skillet mellom slik det var 

før og slik det er nå var; hva har endret seg? Det er nok ikke ett enkelt svar på dette, men noe 

kan trolig forklares ved at gjennomsnittsalderen har økt, medlemmene har rast fra seg og blitt 

roligere med årene som en naturlig følge av at de har blitt eldre. Et par av medlemmene har 

vært i enig i dette resonnementet og noen har tilføyd at de trolig tok til fornuften og innså at 

alle i utgangspunktet var brødre - de kom jo til og med fra samme klubb.  

Noen medlemmer trekker frem dialogmodellen som et effektivt tiltak for å bedre klimaet i 

miljøet. Modellen går ut på at politiet etablerer kontakt med miljøet og gjennom «respektfull 

dialog» bidrar med konfliktløsning, samtidig som de får et innblikk i hva som rører seg 

internt. Dette kan fremstå som en myk linje, men Einar Aas, leder for seksjon for organisert 

kriminalitet i Oslo politiet der de har benyttet denne metoden siden 1998, fremholder at 

metoden har vært vellykket fordi det ikke har vært noen voldelig konflikter i miljøet siden den 

gang (Magasinet norsk politi 2012:24). Tidligere politioverbetjent i Oslopolitiet Eirik Jensen 

har jobbet tett på bikermiljøet gjennom flere år, og bidratt med å utarbeide rapporten «Alt 

starter og avsluttes med et håndtrykk» (Stubberud og Jensen 2011). Den er både en 

beskrivelse av dialog som politiarbeidsmetode, og en erfaringsbasert refleksjon omkring 

dialogarbeidet i Oslopolitiet. Jensen er klar på at hensikten er å bekjempe kriminalitet, og at 

en slik dialog gir politiet en åpning til å legge frem noen absolutte føringer som blir kraftig 

sanksjonert ved brudd (Magasinet norsk politi 2012: 23-4). 

Denne fremgangsmåten er imidlertid kontroversiell og «gir utløp for sterke følelser i politiet» 

(Stubberud og Jensen 2011:27). Det kan virke som om det foregår en intern strid om hvorvidt 

politiet skal benytte dialog, eller en mindre tolerant og hardere linje i sin tilnærming til 

miljøet. Kripos er kjent for en strammere linje, og Paul Larsson, professor ved 

politihøyskolen, er blant dem som har gått offentlig ut i medier og kritisert Kripos’ håndtering 

av bikermiljøet (Christophersen 2013, Olsen 2014). Det ser også ut til at bikerne har oppfattet 

en diskrepans i politiets arbeidsmetoder. Dette kom til syne i hvordan misnøyen med politiets 

arbeid særlig ble rettet mot Kripos’ tilnærming (se kap. 5.2). Jensen, som for tiden er tiltalt for 

korrupsjon kan også sies å være kontroversiell. Det kan diskuteres om suksessen bak denne 

modellen i noen grad er personavhengig for i samtaler med medlemmer av miljøet har jeg fått 

inntrykk av at flere respekterer ham. Noe av årsaken kan være at han er forvekslende lik en 
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biker av utseende og at han selv kjører Harley Davidson. Fremtoningen gir med andre ord 

ingen umiddelbar assosiasjon til politimakten. Senere vil jeg argumentere for hvordan 

maskulinitetsidealer har en sentral plass i bikerkulturen. Jensens ytre fremtoning og hans 

brudd med tradisjonelle politimetoder kan sies å være i tråd med disse idealene. Dette kan ha 

bidratt til hans aksept i miljøet og at dialogmodellen betegnes som et effektivt 

kriminalitetspreventivt og konfliktdempende tiltak av Oslopolitiet.  

En kan i hvert fall slå fast at det ikke pågår noen synlig krig mellom Bandidos og Hells 

Angels i dag. Flere ganger og på tvers av ulike klubber underveis i datainnsamlingen har 

medlemmer påpekt at de to klubbene har praktisert felles julebord. Dette tolker jeg som 

forsøk på å understreke at det ikke er nødvendig å frykte en reprise av hendelsene på 90-tallet. 

Jeg hadde litt kjennskap til de voldelige sammenstøtene mellom klubbene før jeg begynte å 

samle data og var derfor spent på forholdene mellom de to klubbene i dag. Allerede på treffet 

og run’en jeg deltok på under forarbeidet fikk jeg erfare at begge klubbene var representert og 

jeg fikk inntrykk av at det var helt uproblematisk. Til tross for at krigen for lengst er forbi og 

konfliktnivået kan sies å være lavt, så forekommer det interne konflikter i miljøet. Senere i 

dette kapittelet vil jeg komme tilbake til noen potensielle kilder til konflikter.  

4.2 Hvem er bikerne?   

Medlemmene befinner seg ikke innenfor en bestemt aldersgruppe, ei heller har de samme 

sosioøkonomisk bakgrunn. Dette er noe som gjør miljøet unikt, og at det skiller seg fra andre 

subkulturer. Faren ved å beskrive noen generelle trekk ved bikerne, er at det innebærer å 

tilskrive dem egenskaper som ikke nødvendigvis stemmer overens med hvordan de oppfatter 

seg selv. Allikevel vil jeg, som et analytisk grep, foreta noen forenklinger for å beskrive noen 

mønstre som synes å gå igjen i mitt datamateriale.  

Grundvall (2005:74) skriver at medlemmene i klubben, som han har valgt å kalle «Vagabond 

MC», hadde arbeiderklassebakgrunn. Dette samsvarer med mine funn, en stor del av 

medlemmene jeg fikk kjennskap til har manuelle yrker. Flere er handverkere eller 

maskinførere, noen har løs eller ingen tilknytning til arbeidslivet. I to av klubbene ble det 

presisert at i akkurat deres klubb hadde de et krav om at alle arbeidet - trygd kunne til nød 

aksepteres. Senere kom det frem at det var noen som var arbeidsledige også, og dette fikk 

meg til å fundere over hvorfor det er så viktig for dem å påpeke at alle i deres klubb var 
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sysselsatt. En tolkning kan være at de ønsket å fremstå som bidragsytere i samfunnets 

fellesskap, dette kan være er en måte å ta avstand fra «outlaws»-stempelet som impliserer at 

de ønsker å stå på utsiden av samfunnet. Dette kommer jeg tilbake til i neste kapittel om 

kampen om definisjonen av bikerkulturen (kap 5).  

Et medlem beskrev seg selv som et «skolelys som aldri ble tent». Historier om at 

medlemmene ikke fant sin plass i skolevesenet er gjengangere. Et typisk forløp i disse er en 

laber interesse for fagene og at skoletilværelsen opplevdes som uutholdelig, samtidig som 

motorinteressen overskygget det meste. De fleste hadde sitt første møte med motoriserte 

kjøretøy gjennom mopeden, som er det første kjøretøyet man lovlig kan kjøre i Norge, og som 

blir tilgjengelig på et tidspunkt livet hvor man fortsatt er skoleelev. Skolen kan sies å 

representere rigide regler og teoretisk kunnskap, mens mopeden blir et symbol på frihet og 

fordrer en praktisk og mekanisk kunnskap. Den gir frihet fordi den gir anledning til å bevege 

seg over større avstander for egen maskin, slik blir den også et symbol på selvstendighet fordi 

man ikke lenger er avhengig av andres hjelp for å reise steder. Om man ikke utmerker seg 

positivt på skolen og har en interesse for motoriserte kjøretøy, kan mopeden og den 

mekaniske kunnskapen som kreves for å ivareta den tolkes som et substitutt – noe man 

mestrer og som man kan identifisere seg med. 

Noen av medlemmene jeg har møtt har valgt bort familieliv og sluttet seg fullstendig til 

bikerlivsstilen, andre forsøker å kombinere de to sfærene med ulik grad av hell. Det hender at 

klubber tilrettelegger for en kombinasjon ved å tilrettelegge for at familier kan delta på ulike 

barnevennlige arrangementer. Et par av de eldre medlemmene fortalte at de ofte hadde med 

barna på klubben under oppveksten deres. Filmkvelder og høytider ble tilbragt i klubben, og 

det var flere av medlemmene som hadde barn på samme alder så de hadde lekekamerater der. 

En som allerede var medlem i en klubb da de møtte sin livspartner fortalte at han satt 

klubbmedlemskapet og alt det førte med seg som premiss for forholdet - hun må akseptere at 

han er en biker og at klubben vil ha førsteprioritet. Andre forteller at medlemskapet har vært 

en kilde til konflikt i parforholdet, og i noen tilfeller har det også ført til brudd. Et enslig 

medlem ga uttrykk for at det er vanskelig å finne noen å dele livet med i hans situasjon. 

Erfaringene fra tidligere forhold hvor samlivet har kommet i veien for klubbmedlemskapet 

har ført til at han har dannet seg et sett med absolutte krav til en kommende partner; Hun må 

kjøre sykkel selv og helst være en del av miljøet, på denne måten vil de kunne tilbringe tid 

sammen. Hvis hun har egne interesser vil det bli vanskelig å finne tid til hverandre. Problemet  
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hans er imidlertid at det er få kvinner som deltar i miljøet, og at de som gjør det har ofte hatt 

intime relasjoner med andre medlemmer, eller allerede er opptatt.  

I mitt materiale fant jeg en nostalgi i måten bikere snakker om fortiden. På klubbesøk ble jeg 

fortalt historier om hvordan bikerkulturen og syklene var før - også de yngre medlemmene 

fortalte slike historier, til tross for at det ikke er en del av deres historie. En slik idealisering 

av fortiden kan bety at disse historiene fungerer som et slags fundament i deres kollektive 

identitet. De kom gjerne til uttrykk i form av at bikertilværelsen hadde en litt røffere 

innpakning før. De hadde alltid med verktøy da de kjørte, og hver gang de var på tur måtte de 

stoppe og skru underveis. Syklene skulle være stilige - ikke praktiske eller komfortable. En 

naturlig utvikling i et miljø må langsom utskiftning er at snittalderen har økt ettersom 

medlemmene har blitt eldre og rekrutteringen dårligere. Økonomien deres har gjerne blitt 

bedre med årene - og for noen har helsen blitt dårligere. Dette har ført til at en del har gått til 

anskaffelse av mer moderne og komfortable Harley modeller. Noen av disse har, trolig av 

nostalgiske årsaker, valgt å beholde en stilig stivramme-sykkel som de sjeldent bruker på 

lengre turer, i tillegg til en nyere sykkel som er bedre egnet for lengre turer.  De gamle 

traverne har som nevnt vært i miljøet i flere tiår, og for en utenforstående kan det på noen 

områder virke som om tiden har stoppet opp for dem der resten av samfunnet har gått videre. 

Musikken over høyttalerne er typisk gammel rockemusikk fra noen tiår tilbake - og noen av 

vestene deres er minst like gamle. Klesstilen deres er sjeldent av det moderne slaget, og måten 

de snakker om «kjærringer» og forhold på kunne noen ganger gi assosiasjoner til 50-tallets 

kjønnsstereotyper.  

Gjestfrihet og hjelpsomhet virker å være sentrale verdier i bikerkulturen. Jeg opplevde dette 

selv, men jeg så det også i praksis da klubbene fikk besøk. Da var de oppmerksomme, raske 

til å tilby servering og en god «jugehistorie» (se kap 4.7.4). Klubbhuset fungerer som hjertet i 

en klubb og de er konstruert for å ta i mot gjester. Jeg fikk inntrykk av at de ofte var stolte 

over å vise frem lokalene og at de likte å ha besøk. Det ligger mye historie og arbeid i et 

klubbhus og når de har gjester kan de vise den frem. Da har de også anledning til å ha et 

publikum når de forteller historiene sine. Jeg overhørte at medlemmer snakket seg i mellom 

om penger som var blitt lånt, at de hadde hjulpet hverandre med motorsykkelen eller 

oppussing og at de hadde hjulpet en annen klubb med noe i deres klubbhus. Hjelpsomhet var 

naturligvis en stor fordel for meg i dette prosjektet da det virket som om de genuint ønsket å 

bidra. Jeg fikk tilbud om å låne bøker om bikerkulturen, kontaktinformasjon til andre personer 
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som har mye kunnskap om miljøet og noen virket bekymret for at de ikke hadde klart å svare 

«godt nok» på spørsmålene mine. Ved et par tilfeller ble viljen til å bidra nærmest litt 

overveldende. Ved en anledning opplevde jeg for eksempel at et medlem betalte lunsjen vi 

hadde spist ute før jeg rakk å notere meg at han betalte for oss begge. Da måtte jeg si i fra om 

at det ikke var passende at jeg tok i mot slike gaver.  

4.3 Veien inn- og ut  

Det kan virke som om det ofte var en blanding av motorsykkelinteresse og tilfeldigheter som 

ledet til deres første møte med miljøet. Noen forteller at de ble med en kompis på fest i en 

klubb, eller at de ble introdusert gjennom bekjente. En annen fortalte at han kjøpte en 

motorsykkel av en biker og at han slik fikk kontakt med klubben han nå er medlem i. Noen er 

mer målrettet i sin første kontakt med miljøet. I den nyetablerte klubben fortalte medlemmene 

om en som helt uoppfordret tok kontakt gjennom Facebook og tilbød sine rørleggertjenester. 

De forstod ikke hva intensjonen hans egentlig var, så de svarte at de allerede hadde en 

rørlegger. Det var først da han spurte om det var noe annet de trengte hjelp til i klubblokalene 

at de skjønte at han ønsket å «henge» med klubben.  

Bikermiljøet skiller seg fra andre subkulturer ved at det er så tydelig strukturert, men at det 

har bestått over et relativt langt tidsrom gjør også stabilitet til et sentralt kjennetegn. For at et 

miljø skal opprettholdes er rekruttering av nye medlemmer avgjørende. Et medlem fortalte at 

klubbene ikke ønsket å svinne hen, men at de fleste derimot har en ambisjon om å vokse seg 

større. Jeg oppfattet en bekymring blant medlemmene over den høye gjennomsnittsalderen i 

klubbene. Da jeg spurte om rekruttering svarte for eksempel en: «Rekruttering og 

rekruttering.. Som du ser rundt deg, så er det ikke så mye av det [latter].. Klubbene kommer 

nok til å dø ut av seg selv». Dette fikk meg til å undre over hvorfor klubbene tilsynelatende 

ikke driver noe form for aktiv rekruttering, eller proklamerer at de er på jakt etter nye 

medlemmer. Svaret er at klubbene befinner seg i et klassisk «catch-22 dilemma». De ønsker 

at klubben skal vokse, men samtidig eksisterer det en norm om at en klubb aldri spør om noen 

vil bli medlem, og den som er interessert i å bli medlem skal heller ikke spørre om å få være 

med. Jeg spurte et medlem om hvordan man da får vite om man er en aktuell kandidat: 
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Nei, du kan jo si det sånn at det er vel egentlig ingen klubber som vil innrømme at 

dem spør noen om dem har lyst til å være med. Men, hvis man har sånn nogenlunde 

utviklet sosiale antenner, så ligger det jo noe i lufta.  

 

Den tause inngangen er en praksis som krever sosial kompetanse. Man må tolke signalene 

som blir gitt for å vite om man er ønsket. Inngangen til klubben skal foregå gjennom 

handling, ikke ord. Dette består i å bli kjent med klubben og dens medlemmer gjennom 

tilstedeværelse og kameratskap. Om man gjør en god figur og får aksept av klubbens 

medlemmer vil dette gi utslag i anerkjennelse og invitasjoner til å «henge med klubben». I 

denne fasen får det potensielle medlemmet status som en «hangaround».
15

 Det stilles ikke 

krav til en slik posisjon, men om man ønsker å avansere til «prospect»
16

 vil det være en fordel 

å legge ned innsats i å være mye til stede og vise en interesse for å bli medlem. I noen klubber 

må man søke skriftlig om medlemskap, mens i andre er det en mer uformell praksis som 

gjelder. Da henvender man seg, gjerne til den som har dette ansvarsområdet, og spør mer 

direkte om dette med medlemskap etter å ha tilbragt en del tid i klubben som hangaround. Da 

er sjansen stor for at temaet har vært oppe blant medlemmene på forhånd og det tas gjerne et 

møte i klubben hvor medlemmene diskuterer saken. I noen klubber blir potensielle 

medlemmer også innkalt til intervju hvor det blir stilt en del spørsmål, deriblant om 

motivasjon og ambisjoner. Denne praksisen minner om et jobbintervju og fremstår svært 

formell i motsetning til den tause inngangen.  

Det er noen formelle krav som skal oppfylles før et medlemskap blir aktuelt, og disse kravene 

varierer fra klubb til klubb. Et vanlig krav er at man må eie en Harley for å bli medlem, men 

det finnes også mer klubbspesifikke krav. Et eksempel er en nyetablert og rimelig unik klubb, 

som jeg kommer tilbake til senere, bestående av unge gutter. Der er det eldste medlemmet 

født i 1986, og en av deres interne regler er at alle medlemmer må være født etter 1984. Om 

kravene er oppfylt, man har klargjort at man ønsker å bli medlem og de andre medlemmene i 

klubben ønsker å gi det potensielle medlemmet en sjanse får han status som prospect. 

Prospect-tiden kan forstås som en sosialiseringsprosess hvor internalisering av både interne 

normer i klubben og eksterne normer i miljøet spiller en viktig rolle. Både medlemmene i 

klubben og i miljøet forøvrig fungerer som sosialiseringsagenter. Normene synes å ha ulike 

funksjoner og de bidrar til å opprettholde stabiliteten både innad i klubben og i miljøet. Noen 

klubber praktiserer fadderordning. Dette innebærer å gi ett medlem særskilt ansvar for å følge 
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 Se appendiks A for begrepsavklaring. 
16

 Se appendiks A for begrepsavklaring.  
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opp prospecten. Når klubben har bestemt at tiden er moden for opprykk fra å være på prøve til 

fullt medlemskap gjøres en markering.   

Innvielsesritualer er ikke unikt for bikermiljøet. Også i andre maskuline fellesskap slik som 

Den kanadiske luftstyrken (Windslow 1999) og i frimurerlogen (Bogdan 2012) praktiseres 

innvielsesritualer. Arnold van Gennep (1960; 2011) identifiserte i Rites de passage tre faser 

som alle overgangsritualer består av: separasjon, margin (eller limen) og inkorporasjon. 

Victor Turner (1987) fokuserte i Betwixt and Between: The Liminal Periode in Rites of 

Passage på mønstre i innvielsesritualer i ulike kulturer, og særlig på den den liminale fasen. 

Dette er fasen hvor vedkommendes identitet er tvetydig, han befinner seg i en slags limbo 

mellom det han var før, og den nye identiteten har vil få. Den liminale fasen på veien mot å 

bli en biker er prospekt-tiden. Da er han hverken helt utenfor bikerfellesskapet, eller en del av 

det. Han har tatt steget mot å bli medlem, men er ikke fullstendig en del av klubben eller 

miljøet. En prospects opprykk er inkorporasjonen, dette er dagen hvor prospecten blir 

belønnet med en plass i det maskuline fellesskapet etter å ha bevist overfor alle de øvrige 

medlemmene at han er en verdig kandidat. Denne markeringen blir som regel lagt til en helg 

hvor de har planlagt barheng eller en fest i klubben, og det nye medlemmet skal være 

uvitende om at det denne dagen skal få klubbens ryggmerke.  Dette kan ha et seremonielt preg 

over seg, men praktiseres ulikt. Det finnes med andre ord ikke én standard for hvordan denne 

markeringen gjennomføres. Noen elementer som synes å gå igjen er: overraskelsesmomentet 

(den som skal bli medlem er uvitende om at dette er dagen det skal skje), mye alkohol (særlig 

for den som blir feiret), spøk på bekostning av vedkommende eller at klubbens medlemmer 

spiller han et puss, og så en overrekkelse av ryggmerket. Et medlem beskrev sitt opprykk slik:  

 

(…) På meg så gikk det mer på det der å vise at jeg turte å drite meg litt ut så jeg 

måtte.. jeg fikk på meg en rosa Onepiece som var altfor liten og måtte kjøre og besøke 

alle gutta. Ehh.. Det var på vinter'n, og [jeg] måtte inn og handle på en bensinstasjon 

og så ut som en tosk, men da.. Det beit jo ikke så veldig på meg da, så det var liksom 

greit, men ehh.. også måtte jeg vel prøve å spise noe smalahove og fikk noen shotter 

som var blandet mye rart i og smakte litt spesielt, men det er liksom, ja.. Avgjørelsen 

er jo allerede tatt, så det er liksom at man gjør en sånn markering og littegrann stas på, 

på han som skal opp da.  

 

Å spise smalahove og drikke shotter som er iblandet ulike ingredienser kan forstås som en 

manndomsprøve, men medlemmet påpeker er avgjørelsen allerede tatt. Derfor kan prøven 

forstås som en symbolsk markering fremfor en reell test på om han skal få bli medlem. Den 
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rosa Onepiece’en kan tolkes som et offersymbol - han «ofrer sin anseelse» gjennom å vise at 

han tør å gjøre seg til latter, og fargevalget er neppe tilfeldig. Til tross for at markeringen av 

opprykket kan være en påkjenning for den som skal få medlemskapet, er det først og fremst 

lettelse, glede og stolthet som gjenspeiles i slike opprykkshistorier. I en av disse ble det for 

eksempel fortalt om en som hadde tatt til tårene av glede da han endelig mottok sitt 

ryggmerke.  

Hittil har dette delkapittelet tatt for seg veien inn i en klubb, men hvordan er veien ut? Det 

virker ikke uvanlig at et medlem forlater en klubb, dog har noen kommentert at det kan være 

mer problematisk i noen klubber enn i andre. Noen av de som forlater klubbene kommer 

tilbake, andre bytter klubb eller trekker seg helt ut av miljøet. Det vesentlige synes imidlertid 

å være hvordan dette foregår. Først må man skille mellom frivillig og tvungen utgang, 

medlemmer som frivillig forlater klubben har i de klubbene jeg har kjennskap til vært relativt 

uproblematisk, mens en tvungen utgang er derimot mer komplisert. Dette kan være en 

sanksjon på et normbrudd som anses som utilgivelig blant medlemmene. Som nevnt fremstår 

bikertilværelsen som en hel livsstil - dette innebærer at store deler av medlemmenes sosiale 

liv er i miljøet. Klubben blir beskrevet ut fra familiære termer hvor medlemmene betegnes 

som brødre, og med medlemskapet følger dermed en slags utvidet familie. Medlemmer som 

har hatt denne livsstilen i en årrekke har lagt ned utallige arbeidstimer i klubblokalet og vært 

med å forme klubben gjennom interne demokratiske valg. Dette gir sannsynligvis et slags 

eierskapsforhold til klubben, og det kan tenkes at klubbenes dyrking av samhold gjør at 

eksklusjon fra fellesskapet oppleves som det ultimate tap - både av identitet og av sosiale 

bånd. En ufrivillig utkastelse er en samlet klubbavgjørelse som avgjøres ved hjelp av en 

avstemming. Brudd på normer, enten nedskrevne eller uformelle, kan i ytterste konsekvens 

føre til ekskludering. Da kan klubben gi medlemmet status som «bad standing»:  

 

Det råeste vi har da, som ikke det er noe slingringsmonn på. Hvis en.. og det gjelder i 

hvert fall internt i klubben, men det gjelder i de andre klubbene og. Det er ingen, så 

sant de ikke har fått tillatelse, som tar over dama til en annen. Den er klokkeklar, og 

der er det noen som har ryki på «bad standing».  

 

Å bli stemplet med «bad standing» innebærer at man er uønsket, både i klubben og i det 

etablerte bikermiljøet. Denne praksisen har flere funksjoner, først og fremst er det et 

sanksjonsmiddel, men den er også ment å ha en konflikdempende funksjon. Om en annen 

klubb tar opp medlemmet eller inviterer han på fest så kan det potensielt oppstå konflikter når 
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de møtes. Om en klubbs avgjørelse om å ekskludere et medlem ikke respekteres og normen 

om «bad standing» ikke overholdes av andre klubber kan det i seg selv være en kilde til 

konflikt. I tilfeller der normbruddet er av mindre omfang kan klubben vedta en karantenetid 

hvor medlemmet ikke har mulighet til å gå inn i en annen klubb, eller degradere medlemmet 

slik at han må gå en ny prospect-tid hvor han må bevise at han er verdig en ny sjanse.  

Om et medlem derimot forlater klubben i «good standing» innebærer det at både medlemmet 

og klubben er enig i at medlemskapet skal avsluttes. Om klubben for eksempel finner ut at 

medlemskapet ikke fungerer, eller at et medlem ønsker å trekke seg tilbake så trenger ikke det 

i seg selv å innebære noen sårede følelser, eller at alvorlige normbrudd er begått. Da kan 

klubben og medlemmet skille lag uten dramatikk og strenge restriksjoner.  

4.4 Organisering 

Til tross for at miljøet er sterkt organisert, er det vanskelig å få eksakte data om hvor stort det 

norske miljøet er. Dette har med intern grensedragning å gjøre da det strides om hva som skal 

til for å kalle seg en bikerklubb, men også fordi dette er dynamisk miljø hvor klubber skifter 

navn, gamler klubber legges ned og nye klubber etableres. Ut fra mine data virker det rimelig 

å anta at det er i overkant av tre hundre ryggmerkeklubber på landsbasis. Medlemsantallet i 

hver enkelt klubb varierer, men det er sjeldent mer enn tjue og ikke færre enn fem 

medlemmer. Hvis man tar utgangspunkt i et gjennomsnitt på ti mann i hver klubb, kan en anta 

at det er i overkant av tre tusen bikere i Norge. I et så stort miljø er informasjonsflyt og 

organisering en utfordring. Nettstedet Facebook har etter hver blitt et viktig organiserings- og 

samhandlingsverktøy. Der foregår kommunikasjon mellom medlemmene og det gjør det 

lettere å holde oversikt over arrangementer i og på tvers av klubber. Klubbene opererer ofte 

både med lukkede, interne klubbsider hvor informasjon som er forbeholdt medlemmene 

legges ut og åpne sider der venner av klubben også har innsyn. Bilder fra fester og treff legges 

også hyppig ut på Facebook.  

«Norgesmodellen» er et annet verktøy i organiseringen av det norske bikermiljøet. Denne 

måten å organisere miljøet på er ikke unik. Ser man til Sverige finner man en lik struktur kalt 

«Sverigemodellen». En gang i året møtes representanter fra alle klubbene til et felles 

Norgesmøte. Videre er klubbene inndelt i regioner etter geografisk område (Nord, Sør, Øst, 

Vest). Representanter fra klubbene i regionen møtes fire ganger i året for å ha felles 
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regionsmøter. På Østlandet kalles disse Østlandsmøtet. Så har de lokale klubbene i Oslo-

området fire egne møter i året hvor klubbene har representanter til stede. Medlemmene selv 

betegner gjerne denne møtevirksomheten bare som «forumet» eller «møtet».  

Klubbene i Norgesmodellen har etablert et sett med regler for hva det vil si å være en 

bikerklubb. Noen av reglene er at man må ha et klubbhus, minst fem fullverdige medlemmer 

som alle må eie en sykkel og at alle nye medlemmer må gjennom en prøvetid med minstetid 

på ett år
17

. Norgesmodellen administrerer ryggmerker og sørger for at nye klubber ikke har 

farger, navn og symboler som eksisterende klubber. Hver av klubbene som deltar i 

regionsmøtet har en fast årsfest på en gitt dato hvor de ber inn andre klubber fra miljøet. På en 

stor plakat har de en kalender med oversikt over hvilken helg de ulike klubbene har fest. De 

andre klubbene arrangerer av respekt (et ord som er av stor betydning i miljøet) ikke noe på 

samme dag som en annens klubb årsfest.  

Det ligger en stor utfordring i å koordinere arrangementer, fester og treff i et miljø hvor det er 

så stor deltagelse på tvers av klubbene. Som nevnt er det rundt 300 ryggmerkeklubber i 

landet, og det er bare rundt 130 av de som utgjør Norgesmodellen. Underveis i denne studien 

har jeg fått inntrykk av det er et internt skille mellom klubbene som inngår i denne modellen 

og de som står utenfor. Et medlem fra en klubb utenfor forteller at de naturligvis får mindre 

besøk på sine fester fordi «plakatklubbene» prioriterer hverandres fester. Samhold fremstår 

som et sentralt aspekt ved bikerkulturen, og det det kan derfor være negativt å stå utenfor 

fellesskapet, men det er også et økonomisk perspektiv i dette - det er kostbart å drive en klubb 

og salg av drikkebonger gjør festene til en viktig inntektskilde.  

Medlemmer av klubber som ikke deltar har ofte begrunnet dette med at de ønsker å være 

«nøytrale». I dette legger de at de ikke ønsker å bli ansett for å være en «supporterklubb» til 

en av de større internasjonale klubbene. De ønsker å gjøre ting på sin måte og ikke forholde 

seg til «politikken» i miljøet, men det er ikke alltid uproblematisk. Det ble fortalt at om man 

ønsker å inngå i det fellesskapet «plakatklubbene» har, som innebærer å bli invitert på festene 

og treffene deres, forventes det at den del av reglene som diskuteres frem i Norgesmodellen 

følges uavhengig av om klubben din deltar på møtene. Prinsipper bak Norgesmodellen om at 

et hvert chapter har én stemme har blitt kritisert fordi små klubber som bare består av ett 

chapter får mindre innflytelse enn de større klubbene som består av flere. Dette har resultert i 
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 Se også Simenstad og Pedersen (2002:61-63). Boken oppfyller ikke vitenskapelige krav, men i den redegjør et 
medlem fra Hydra MC for noen av reglene for å kalle seg en ryggmerkeklubb og bruke et tredelt ryggmerke.   
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etableringen av «det frie forum». I dette forumet er prinsippet bak demokratiet endret slik at 

hver klubb har én stemme og derfor blir maktbalansen endret.  

Politidirektoratet fremstiller i sin «MC-håndbok» fra 2014 Norgesmodellen som et strategisk 

system der Hells Angels utøver kontroll over miljøet og klubbene som samhandler med Hells 

Angels blir beskrevet som «supporterklubber». Dette kan synes å være en forenkling, for det 

virker som om samhandlingen på tvers av klubber er mer nyansert og kompleks. Allerede på 

bikertreffet jeg besøkte under forarbeidet ble jeg oppmerksom på at det var et svært bredt 

spekter av klubber som deltok. Ryggmerkeklubber forholder seg gjennom sosiale 

arrangementer på et vis til andre klubber og de inngår i et større fellesskap. Dessuten er det en 

sosial mobilitet i mellom klubbene, og det er ikke så uvanlig at medlemmer har vært innom 

ulike klubber gjennom tiden de har vært tilknyttet bikermiljøet. Det virker derfor rimelig å 

anta at relasjoner på tvers av klubber forekommer naturlig. Et vesentlig poeng bak 

nøytralitetsbegrepet som enkelte klubber bruker for å beskrive sin posisjon synes å være at 

alle klubber er velkomne til dem og at de besøker mange ulike klubber, deriblant de 

internasjonale klubbene, uten å ta hensyn til interne uoverensstemmelser.  

Det virker ikke som om deltagerne i bikerkulturen selv trekker et skarpt skille mellom de 

internasjonale klubbene og andre ryggmerkeklubber. Når de fortar et slikt skille baseres det 

mer på klubbenes anseelse og medlemmenes dedikasjon, enn på hva 1% betegnelsen og 

outlaw-begrepet representerer. Et medlem fortalte at jo vanskeligere det er å bli medlem i en 

klubb, og jo mer ressurskrevende medlemskapet er, dess høyere status har klubben. De 

internasjonale klubbene nyter derfor høyere anseelse i kraft av at det er krevende både å bli 

medlem, og å være medlem i en slik klubb. Medlemskapet i en internasjonal klubb koster 

mer, både økonomisk og når det gjelder tilstedeværelse. Det belønnes med respekt blant andre 

medlemmer av miljøet, og som et medlem beskrev det: «De internasjonale klubbene spiller i 

første divisjon, mens vi [hans klubb]spiller i divisjonen under». Flere medlemmer har vært 

inne på hvor omfattende et medlemskap i en større internasjonal klubb er og brukt det som 

begrunnelse for hvorfor de har valgt en mindre klubb, samtidig har jeg sporet en merkbar 

beundring i måten disse klubbene blir omtalt.  

Norgesmodellen har vært vanskelig å få grep om. Da jeg besøkte en klubb fortalte at jeg synes 

den var uklar, da nikket flere av medlemmene rundt bordet bekreftende. På den ene siden 

bidrar den trolig til stabilitet ved å administrere ryggmerker. Bay (1998:172) beskriver 

konflikter om ryggmerker som den vanligste mellom klubber. Det kan være retten til å bære 



49 

 

det eller farger, navn, motiver og territorier i ryggmerket. Ved å ha et kontrollorgan som 

fastsetter regler for å bære vest, og skal godkjenne ryggmerker så kan det være at konflikter 

unngås. På den andre siden ligger det mye makt i å administrere ryggmerker, og i å fastsette 

regler som er ment å gjelde for hele miljøet. Norgesmodellen fungerer som et forum hvor 

saker kan diskuteres og stemmes over og dette har også et konfliktdempende potensiale. 

Ankepunktet er i midlertid at det er så få klubber representert i Norgesmodellen, og særlig at 

det at ikke flere av de store internasjonale klubbene deltar. Før var Bandidos med, og med den 

nordiske MC krigen i mente var trolig dette positivt for klimaet i miljøet, men de har i ettertid 

trekt seg ut.  

4.5 Posisjoner og arbeidsdeling  

Førsteinntrykket av klubbene var at de nærmest fungerte som selvgående maskinerier, men 

etter hvert fikk jeg innblikk i hvor sterk struktur og omfattende arbeidsdeling som ligger bak 

den velorganiserte fasaden. Klubbene benytter ett sett med faste posisjoner som er knyttet til 

bestemte ansvarsområder, det varierer litt fra klubb til klubb hva de forskjellige posisjonene 

innebærer og i hvilken grad de benytter strukturen aktivt. Strukturen slik den er i dag stammer 

fra de internasjonale klubbenes inntog på 90-tallet og navnene på de ulike posisjonene er 

derfor engelske. På frontstripene på vesten benyttes internasjonale benevnelser, men i muntlig 

tale veksler medlemmene mellom engelske og norske navn på posisjonene.  

Presidenten i klubben har en lederrolle, og fungerer som ordstyrer og møteleder på 

klubbmøtene. Han skal også være en talsmann utad om for eksempel lokalavisen eller andre 

klubber har spørsmål om klubben. Visepresidenten er presidentens stedfortreder, så hans rolle 

er ikke spesielt innholdsrik om presidenten er til stede og gjør jobben sin. Sergeant at 

arms/Sersjanten er posisjonen som kanskje er vanskeligst å få grep om. Et medlem beskrev 

hans arbeidsoppgaver slik: 

 

Vi har jo en sersjant hos oss da, ehhh.. Som ja, på bakgrunn av kulturen og så, han 

heter jo sergeant of arms da. Ehh.. og i mange klubber så, så dreier det seg litt om å ta 

seg av sikkerheten og mobilisere og litt tilbake til at det har vært litt, ehhh.. anstrengt 

forhold i mellom forskjellige klubber også, at det er en som har hatt ansvaret for å 

mobilisere styrker. Men, for vår del dreier det seg mer om at vi har en mann som i 

forsvaret tar seg av rekrutteringa liksom. Altså der er det gjerne sersjant der og som er 

ja, som tar seg av rekruttene. 
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Som sitatet illustrer kan det virke som om sersjanten tradisjonelt har spilt en viktig rolle i 

konflikter mellom klubber, men ettersom det de senere årene har vært færre interne konflikter, 

så har denne posisjonen skiftet karakter. Jeg fikk flere ulike svar på hva sersjanten i deres 

klubb faktisk gjorde. Sersjantens ansvarsområde blir beskrevet som i militæret i sitatet over, 

hans rolle er å ha ansvar for rekruttene (prospecter). I andre klubber jeg var i ble jeg fortalt at 

vedkommende fungerte som en «klubbpolitisk talsmann» eller at han hadde en 

«vaktmesterfunksjon» ved at han skiftet lyspærer, sørget for lagerbeholdning og lignende 

forefallende arbeid. Road captain har et klarere avgrenset ansvarsområde: 

 

(...) Og ved siden av det så har vi en Road captain da, og han legger opp reiseruter og 

det er jo han som holder orden på hvilke klubber som har fest til forskjellige datoer, 

også har vi en sånn lukka Facebookgruppe som han legger ut det en ukes tid i forveien 

og spør hvem som skal på de forskjellige stedene og liksom organiserer det da. Hvem 

kjører og sånn, og skal vi på tur så er det han som legger opp løypa, det er han som 

bestemmer når vi skal pisse og han som bestemmer når vi skal fylle bensin, og når vi 

skal spise og hvor vi skal sove. Og da.. da er det veldig lett for oss alle å dra på tur da, 

for hvis han sier at vi skal ha med sovepose og to skift, så stiller du på klubben med 

sovepose og to skift, også henger du deg etter også drar vi på tur. Så slipper nitten 

stykker å sloss om vi skal ta til høyre eller venstre, for det er allerede bestemt så da, og 

da har gjerne klubben tatt opp det på et møte i forveien. At nå skal vi på tur til Sverige 

eller vestlandet eller Trollstigen eller et eller annet sånt noe, også ja.. Da har han 

[Road captain] bestemt hvor vi skal sove hen. Og han vet hvem som har den minste 

bensintanken, ehh.. hvor mange mil kan han kjøre før han må fylle. Nå er det så langt 

til neste stopp, nå må alle fylle, sånne ting da. 

 

Dette sitatet om en Road captains ansvarsområde understreker den klare arbeidsdelingen i 

klubbene, men det er også interessant hvordan han påpeker at det gjør det lett for 

medlemmene å dra på tur fordi de bare gjør som de er bedt om fordi avgjørelsene stor sett er 

tatt på forhånd. Kapteinen har lagt en plan og alle følger den uten videre spørsmål. Dette 

krever en uforbeholden tillit til den som innehar denne posisjonen og det forhindrer konflikter 

underveis for det er kapteinen som styrer løpet. Sekretær/Secretary og Kasserer/Treasurer er 

to posisjoner som ofte besittes av ett og samme medlem, og arbeidet hans har en mer 

administrativ karakter. Sekretæren tar seg av alt papirarbeid på klubben, det kan være alt fra 

møtereferater til å holde orden på klubbdokumenter. Kassereren er økonomisk ansvarlig og 

fører regnskap over klubbens utgifter og inntekter. Han har også ansvaret for å følge opp 

medlemskontingenter og å ta oppgjøret etter fester.  

 

Medlem/Member, benyttes om alle klubbens medlemmer. Flere medlemmer var veldig 

tydelige på at deres klubb har en flat struktur, og at i den grad det foreligger interne 
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maktgrenser dreier det seg om at fullverdige medlemmer har en høyere status enn prospecter 

som har begrensede rettigheter i klubbene i motsetning til et hierarki basert på posisjoner. 

Prospect er en posisjon man har før man blir medlem av en klubb og kan forstås som et 

prøvemedlemskap. Som prospect har man begrensede rettigheter:  

 

Når du er prospect så har du ingen talerett til et medlem i en annen klubb. Jeg kan ikke 

sitte og diskutere min klubb med et medlem i en annen. Det er medlemmene og det er 

hovedsakelig presidenten eller talsmannen som.. For jeg kan sitte og synse og mene 

ting, men jeg kan ikke sitte og forhandle med noen. Det har jo noe med vanlig hierarki 

i samfunnet å gjøre og. Om du er i forsvaret så er det ikke menigen.. Menigen går ikke 

rett til generalen og prater, det går ikke an det. Du skal gå tjenestevei ikke sant? Så det 

er litt den greia der da. Alle medlemmene skal ikke gå rundt og prate om en klubbs 

interne ting liksom.   

 

Som prospect har man heller ikke stemmerett ved klubbmøtene, og man får bære vest med 

frontmerker, men ikke klubbens ryggmerke. Hvor lang prospect-tid kandidater får varierer 

individuelt og avhenger av flere faktorer. Hva slags relasjon vedkommende har til klubben og 

resten av miljøet fra før kan ha en innvirkning, men også hvor fort han klarer å overbevise de 

andre medlemmene om at han vil være en god ressurs for klubben. Det virker rimelig å si at et 

vanlig tidsperspektiv på denne prosessen er mellom ett og to år. Hensikten med denne 

ordningen synes å være at klubben skal bli kjent med det potensielle medlemmet, og at 

medlemmet skal bli kjent med klubben. Det ligger en forventning om at prospecten skal vise 

sin lojalitet og motivasjon for medlemskap gjennom å være til stede og ved å gjøre en del av 

de mindre attraktive arbeidsoppgavene. En vanlig praksis er at den som er prospect i klubben 

som regel er sjåfør og står i baren når det er fest. Dagen derpå er det ofte prospecten som har 

et særlig ansvar for å rydde klubblokaler. 

 

Jeg velter ved et uhell ølen jeg fikk og det blir søl utover bordet. Prospecten i klubben 

spretter raskt opp og går bak baren for å hente noe å tørke med. Jeg blir flau og satt ut 

av spill, jeg unnskylder meg flere ganger. Medlemmet jeg sitter og prater med bare ler 

og sier: «Ikke tenkt på det, det går helt fint. Når han [prospecten] kommer tilbake og 

har tørket opp, så søler du ut en gang til» [Latter].                        

- Utdrag fra feltnotat 

 

Trolig var det ikke tilfeldig at det var prospecten som tok ansvar for å tørke opp mitt søl. Han 

har noe å bevise for klubbens medlemmer, og hans inngang til klubben avhenger av å få de 

andre medlemmenes aksept. Ved å vise at han tar ansvar er det lettere for de andre 

medlemmene å se fordelene ved å ha han i klubben. Et formål med prøveperioden er å 
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forhindre at et nytt medlemskap ødelegger klubbens dynamikk og skaper kaos i et ellers 

velfungerende kollektiv. Fra et klubbperspektiv er også det avgjørende at det potensielle 

medlemmet kan tilføre noe positivt til fellesskapet, og at de ikke tar inn et medlem som kan 

stille klubben i et dårlig lys. Medlemmene fungerer som representanter for klubben, og derfor 

vil hele klubben rammes av de enkelte medlemmenes handlinger.  

Da medlemmene snakket om klubben, så kunne den noen ganger fremstå som en levende 

organisme eller et handlende vesen. Til å begynne med ble jeg forvirret hver gang et medlem 

fortalte at klubben tok en avgjørelse eller snakket om klubben som en aktør, men så oppfattet 

jeg at det de egentlig snakket om var kollektive beslutninger eller medlemmer som handlet på 

vegne av klubben. Medlemmene er klubben, men det er ikke det samme som å si at alle 

handlingene medlemmene gjør er på vegne av klubben. Medlemmene kan enten handle 

kollektivt eller individuelt, dette skaper et uklart skille mellom individ og kollektiv. Som et 

medlem sa det: «Vi bryr oss ikke om han har lappen, det eneste kravet klubben har satt er at 

alle medlemmene skal eie en sykkel». Utsagnet illustrerer både den individuelle 

handlingsfriheten og klubben som en kollektiv aktør. Det er opp til hvert individuelt medlem 

om de kjører med eller uten førerkort, men medlemmene har foretatt en kollektiv beslutning 

om at alle må eie en motorsykkel.  

Kollektive beslutninger tas ved hjelp av avstemming og klubbene styres derfor ut fra et 

demokratisk prinsipp. Når den som innehar en posisjon av ulike grunner ikke kan, eller vil, 

fortsette i sin posisjon blir en ny kandidat stemt frem gjennom et slikt valg. Prinsippet er 

enkelt, hver mann har én stemme, men praksisen er ikke helt lik i alle klubbene. I noen 

klubber blir avgjørelser tatt ved et ⅔ prinsipp, hvor et forslag må han minst ⅔ flertall for å bli 

vedtatt. I andre klubber holder det med et overtall av stemmer. Store avgjørelser må som regel 

være enstemmig for å bli vedtatt, dette gjelder blant annet om nye medlemmer skal tas opp i 

klubben. Noen klubber praktiserer dobbeltstemme, dette innebærer at presidenten kan avgjøre 

en sak der det er like mange stemmer for og i mot.  

 

 

4.6 Å etablere en klubb 
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Det er ikke ofte nye ryggmerkeklubber, og i hvert fall ikke bestående av unge gutter, etablerer 

seg som en del av det etablerte bikermiljøet. Klubben jeg besøkte var i så henseende unik 

fordi de på en måte representerte en ny generasjon bikere. Bikertilværelsen er kanskje et 

utradisjonelt valg blant unge voksne i dag, men flere av medlemmene hadde fedre som var 

eller hadde vært motorsyklister eller bikere noe som kan ha gjort valget mer naturlig for dem. 

Det kan være vanskelig å etablere en ny klubb i et miljø som er så veletablert og sterkt 

strukturert, men det fristet i følge guttene heller ikke å gå inn som ny prospect i en ferdig 

etablert klubb. Da ville det være vanskelig å posisjonere seg som noe annet enn «lillegutt» 

blant de eldre medlemmene. Derfor endte de unge bikerne med å etablere en egen klubb, men 

de møtte noen utfordringer fordi de følte at det ikke ble tatt på alvor av resten av miljøet. De 

besluttet derfor å etablere en kontakt med Østlandsmøtet og gå den lange veien som prospect-

klubb.  

De kunne selvfølgelig ha tatt på seg en vest med «one patch»
18

 og dannet en klubb. Da ville 

de ikke vært bundet av reglene for bruk av ryggmerke, men da ville de heller ikke blitt en del 

av det fellesskapet bikermiljøet representerer. Det ville være en dårlig strategi å starte en ny 

klubb uten å gå den «riktige veien» om Norgesmodellen som er beskrevet tidligere i dette 

kapittelet. Om man gjorde det så ville man trolig som et medlem beskrev «ikke få noe respekt 

i det hele tatt», eller «få beskjed av å ta av merkene igjen». Dette viser igjen hvordan 

klubbene inngår i et større kollektiv hvor det eksisterer noen etablerte føringer for praksis, 

enten må man akseptere spillereglene, eller så får man ikke være med å spille.  

Om man da velger å henvende seg til dette felleskapet, er prosessen for å bli en respektert 

ryggmerkeklubb rimelig lik den man må gjennom for å bli medlem i en etablert klubb. 

Klubben blir tildelt rollen som prospect og så får de en fadderklubb. Denne skal fungere som 

bindeleddet mellom den nye klubben og det etablerte miljøet og gi rettledning. Dette betyr at 

om den nye klubben oppfører seg på en måte som ikke er i tråd med de fastsatte normene vil 

de få tilbakemeldinger, og da som regel fra fadderklubben. Som dette igjen illustrerer kan 

prospect-posisjonen forstås som en tid hvor man er under lære og hensikten er å gjennomgå 

en sosialiseringsprosess. Dette sterke fokuset på sosialisering danner grunnlaget for en 

tilsynelatende relativ homogen bikerkultur.  
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Når tiden er moden for at klubbene i distriktet skal stemme over om den nye klubben kan få 

bære sitt ryggmerke er det avgjørende at klubben har vært representert på fester og treff i de 

andre klubbene, og at de har vist seg fra en side som gjør at de andre ønsker at dem 

velkommen som en del av kollektivet. Dette betyr at klubbens deltagelse i miljøet i denne 

fasen kan være svært strategisk og tidskrevende fordi klubben bør være representert på de 

fleste festene i sitt distrikt. Et medlem i den nyetablerte klubben fortalte at det handlet mest 

om å vise sin tilstedeværelse, derfor hadde de begynt å bruke Snapchat
19

, og å legge ut bilder 

eller statusoppdateringen på Facebooksidene når de deltok på arrangementer - og særlig de 

som var lengre unna. Slik kunne de vise sin dedikasjon og innsats.  

4.7 En bikers livsstil 

For jeg har jo valgt bevisst å ikke få det [familie], jeg har jo vært gift, og jeg ville ikke ha 

unger. For det.. For jeg hadde ikke lyst til å leve det.. livet med unger og jeg hadde lyst til 

å kjøre motorsykkel og drive med dette livet da. Ja.. Nei.. Faen.. Kanskje jeg er.. kanskje 

jeg er mer ekstrem enn jeg skjønner sjøl. 

 

Dette medlemmet forteller at han har valgt bort familieliv til fordel for bikertilværelsen, det 

kan virke som om han i møte med meg (en utenforstående) innså at dette kan virke som 

«ekstremt». Å være en biker er for mange en livsstil som de selv har valgt og som er krever 

mye tid, penger og tilstedeværelse. Men for å få en bedre forstå av hvorfor mennesker velger 

å leve livet på denne måten, trengs en utdypning av noen av de sentrale elementene i en bikers 

livsstil.  

4.7.1 Festene  

Festene kan også forstås som en måte å praktisere kulturen på. De spiller en helt essensiell 

rolle, og jeg vil driste meg til å påstå at den sosiale praksisen virker som en større del av 

kulturen enn selve sykkelen. Dette vil jeg skrive mer om i forbindelse med intern, symbolsk 

grensedragning (kap. 6.4). Motorsykkelen kjøres ikke hele året - men det er alltids et barheng 

eller et bikerarrangement å delta på. I kjøresessongen kjører klubbene ofte samlet på treff, 

som i og for seg også er fester. Festene utgjør derfor en viktig del av den sosiale praksisen i 

bikermiljøet, og de handler om mer enn «rølp» og bonginntekter. De gir også mulighet til å 

opprettholde eller etablere et inntrykk av klubben som aktiv og velfungerende, som i seg selv 
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synes å gi status. De bidrar samtidig til å bevare vennskapsforhold til andre klubber, og jo 

flinkere klubbens medlemmer er på å delta på andres fester, desto mer besøk får ens egen 

klubb. Å være en aktiv klubb som er godt besøkt gir klubbene en sentral posisjon i miljøet. 

Festene forekommer så hyppig at det er umulig å få med seg alle, til tross for distriktenes 

forsøk på å koordinere festene faller de noen ganger på lik dag, og i hvert fall gjør fester på 

tvers av distriktene det. Derfor må man ofte velge hvilke fester man skal dra på, og hvordan 

man prioriterer fester kan tolkes som en måte å posisjonere klubben i miljøet.  

«Jungeltelegraffunksjonen» ved festene er også interessant. Den gir medlemmene tilgang til 

siste nytt om hva som foregår i og på tvers av klubber. Dette opplevde jeg selv da jeg var på 

barheng. I en samtale fikk jeg informasjon om når det var bestemt at den nyetablerte klubben 

skulle motta ryggmerket sitt, uten noe pålegg om å holde dette skjult. Jeg hadde kjennskap til 

den nye klubben, og et par uker etter så ringte jeg presidenten i den nye klubben for å avtale et 

besøk. Samtalen startet jeg ved å gratulere han og klubben med at de endelig skal bli en 

«skikkelig» ryggmerkeklubb. Tydelig forbauset svarte han at han akkurat hadde fått nyss om 

dette selv, men at han hadde intensjon om å holde dette skjult for klubbens øvrige medlemmer 

for å overraske dem ved en senere anledning. Da jeg kom til klubblokalene deres, møtte 

presidenten meg ved inngangen for å gi meg en påminnelse om at han ikke hadde avslørt 

nyheten enda, og for å forsikre seg om at jeg ikke ville fortelle noe til de andre medlemmene.  

4.7.2 Klubbhuset 

For noen medlemmer er klubbhuset også deres bosted, andre betegner det som et fristed i en 

travel hverdag. En dag i uken er det klubbkveld der alle medlemmene samles og spiser 

sammen, mekker på syklene, arbeider i klubbhuset eller bare for samværets skyld. En gang i 

måneden har klubbene gjerne et månedsmøte hvor ulike saker drøftes og stemmes over. Det 

er et skille mellom bikerkultur og klubbkultur, sistnevnte er noe mer mangfoldig og derfor 

eksisterer det noe ulik praksis på hvordan ulike klubbhus driftes, og hva som forventes av 

klubbenes medlemmer. I noen klubber er det høyere aksept enn andre når det gjelder fravær 

fra klubbkvelder og møter, men som hovedregel forventes det at medlemmene stiller opp og 

om man er fraværende bør man ha en akseptabel forklaring.  

 

Klubbhuset er ikke som et hvilket som helst hus, de minner som regel mer om noe midt 

mellom et verksted og et utested. Det skal romme mange gjester og består derfor som regel av 
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en velutstyrt bar, mange ulike sitteplasser, et kjøkken hvor man kan lage mat til mange gjester 

og gjerne soveplasser, samt bad og toalett(er). Ved siden av dette har de ofte en verksteddel 

hvor medlemmene kan skru på sykkelen og oppbevare den gjennom vinteren. Det jeg fant 

mest fascinerende ved klubbhusene er hvordan de er dekorert - gamle og nye bilder, gaver 

klubbene har fått i forbindelse med jubileer, morsomme skilt, ulike figurer, plakater, 

motorsykler og Harley Davidson-artikler gir lokalene særpreg og forteller deler av klubbenes 

historie. Noen av klubblokalene eies, andre leies, felles for alle er at det er lagt ned mange 

arbeidstimer med dugnad for å få de i stand. Møtevirksomhet, arbeid i klubbhus, fester og 

kjøring krever mye arbeid og planlegging av medlemmene, og selv om klubbene har en 

relativt klar arbeidsdeling blir det veldig synlig når noen medlemmer legger ned mer innsats i 

fellesskapet enn andre. Dette kan være noe av årsaken til at dedikasjon og tilstedeværelse ser 

ut til å gi en form for status, og blir en slags definisjon på «et godt medlem». Noen ganger kan 

deltagelse i klubbens aktiviteter minne om obligatorisk samvær, dette er ikke det samme som 

å si at det ikke er frivillig, men ofte settes samværet i et slags system.  

 

(...)det er den møteplikten på tirsdager også har vi en fellestur om sommer'n, også har 

vi julebordet vårt, også har vi årsmøtet vårt, også har vi årsfesten vår. Ehh. Som er en 

plakatfest som.. som vi ber inn hele miljøet da. Og det er det jeg forplikter meg til i 

tillegg til det at vi har ehh.. vaktordninger som cirka hver sjette tirsdag står jeg ved 

grytene og da skal jeg også representere klubben ute, men det blir jo ikke så jævelig 

mange helger i måneden, eller i året, men så.. så blir det gjerne litt mer enn det da. 

 

Som dette utsagnet illustrerer, forutsetter et bikermedlemskap en forpliktelse om å delta. I 

hvilken grad obligatorisk samvær praktiseres i de ulike klubbene varierer. En annen jeg 

snakket med fortalte for eksempel at klubben også hadde satt interne regler med et 

minimumsantall av fester hvert av medlemmene var forpliktet til å delta på.  

4.7.3 Vesten 

Et medlem fortalte at når han tok på seg vesten, så var det som om han ikke lenger bare var 

seg selv, men han var del av noe «større». I sosial identitetsteori tar man utgangspunkt i at 

individer forstår sin egen identitet gjennom identifikasjon med grupper. I følge Tajfel og 

Turner (1979:69) består ens sosiale identitet av bevissthet omkring gruppemedlemskap og 

hvordan individet knytter emosjoner til dette medlemskapet. Å være medlem i en bikerklubb, 

og det å være en del av et større fellesskap av bikere, kan i lys av dette tolkes som en sentral 
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del av et individs forståelse av sitt sosiale selv. Vesten kan således tolkes som en 

identitetsmarkør og å bære den kan forstås som det ultimate symbolet på tilhørighet.  

For medlemmer av miljøet er det nok med et blikk på den for å plassere en annen biker.  Det 

tredelte ryggmerket, også kalt «colors», er forbeholdt klubbens fullverdige medlemmer. Dette 

består av overbue, senterpatch og underbue, etterfulgt av MC (forkortelse for Motorcycle 

Club). Overbuen viser hvilken klubb medlemmet tilhører, og senterpatch’en viser en logo som 

symboliserer klubben. Underbuen forteller hvor klubben holder til, og gir en indikasjon på om 

det er en internasjonal klubb, eller en mindre klubb. Internasjonale klubber har Norway i 

underbuen, mens mindre klubber har distrikt, by eller bydel. Stedsnavnet i underbuen kan i 

noen tilfeller også være en anseelsesmarkør: 

 

Vi har Oslo i vår underbue, og det får du ikke i dag. Det er blitt litt sånn freda da. Det 

skal mer til for å få da, selv om du er i Oslo. Så der kommer regla inn, du kan ikke 

bare lage deg et merke, det skal godkjennes av alle. Du kan ikke lage deg en logo og et 

ryggmerke og ta på deg det. Det skal godkjennes av samtlige klubber. Alt blir 

kontrollert, skrifta du bruker, fargene du bruker.. 

 

Bay (1998: 42-3) skriver at stedsnavnet i underbuen markerer klubbens territorium. En klubb 

med landsnavn i underbuen er overordnet en klubb med bynavn, og en klubb med bynavn er 

overordnet en klubb med lokale bygdenavn. Når nye klubber ønsker å etablere seg i et sted, 

kan dette føre til konflikter fordi klubber som allerede er etablert i området kan motsette seg 

det. Ifølge Bay, synliggjør dette et internt hierarki mellom klubbene i kulturen. Det er usikkert 

om Bays funn er overførbare til den norske bikerkulturens ryggmerkepraksis, men dette 

medlemmets påpekning av at «det skal mer til for å få» Oslo i underbuen kan tolkes i den 

retningen. Det kan tenkes at det kan ligge mer prestisje i å ha akkurat Oslo i underbuen fordi 

det er Norges største by og hovedstad.  Som nevnt tidligere (se. 4.4), er det Norgesmodellen 

som administrerer ryggmerkene, og reglene som medlemmet referer til er regler for bruk av 

ryggmerke. I og med at vesten er selve symbolet på tilhørighet, er det et vesentlig poeng at 

symbol og navn ikke skal kunne forveksles med andre klubber. Colors-betegnelsen
20

 

henspiller opprinnelig på at fargebruk i ryggmerke kan signalisere en tilknytning til en av de 

store internasjonale klubbene, men det er uklart i hvilken grad dette gjør seg gjeldende i det 

norske bikermiljøet. Noen sa at svart og hvitt anses som nøytrale farger, mens farger slik som 

rødt og gult «eies av andre».  Andre hevdet at fargesymbolikken enten er overdrevet, eller 

                                                 
20

 «Colors»-begrepet er et generelt begrep for tilhørighetsymboler, det benyttes f.eks også om bruk av farger 
som symboliserer tilhørighet i den amerikanske gjengkulturen.  
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misvisende. Mange klubber har eksistert lenge før kulturen gjennomgikk en amerikanisering 

og klubber gikk fra å være «MC-klubber» til å bli «bikerklubber», og at det var først da denne 

fargesymbolikken ble aktuell. Dette betyr at eldre klubber kan ha de fargene de alltid har hatt, 

uten at det sier noe om deres posisjon i miljøet, eller besvarer et spørsmål om deres 

«nøytralitet». 

Vestens fremside har også merker, disse er kalt frontstriper. De kan fortelle hvilken posisjon 

bikeren har i sin klubb, for eksempel Road captain, hans navn (eller kallenavn), navnet på 

hans klubb og hvilket område klubben er fra. Noen ganger har vesten også personlige merker 

som forteller noe om det enkelte medlemmets holdninger slik som klubbspesifikke «FF-

merker», som symboliserer dedikasjon og lojalitet til klubben. AFFA er for eksempel et 

akronym for «angels forever, forever angels», mens BFFB står for «bandidos forever, forever 

bandidos». Noen bærer også kollektive klubbmerker slik som 1 % - ruteren
21

. 

Bay (1998:43-44) sammenligner vesten med andre autoritetstegn, slik som en uniform eller 

det norske flagget. Slike tegn skal være distinkte markører som gjør det mulig å identifisere 

autoriteten internt, så vel som eksternt. Autoritetstegn er ment å fungere samlende ved å være 

symboler som styrker fellesskapsfølelsen. I likhet med det norske flagget, skal vesten aldri 

røre bakken, og den skal behandles med «respekt». Men hvorfor er det så viktig å vise 

«respekt» for vesten? Det kan være symbolikken medlemmene legger i den. Den symboliserer 

et medlems tilhørighet til klubben, som han har jobbet hardt for å oppnå. Men den 

symboliserer også fellesskapet og klubbens omdømme, og ved å ta vesten for gitt kan det 

både forstås som en fornærmelse rettet mot klubben og de kollektivistiske verdiene som er så 

sentrale i bikerkulturen.  

4.7.4 Juging 

Bikerkulturen er preget av en sterk muntlig fortellertradisjon. På klubbesøkene ble jeg fortalt 

mange ulike historier, men ved et par anledninger ble jeg fortalt så å si den samme historien i 

to forskjellige versjoner. Dette gir indikasjoner på at historiene inngår som et slags fast 

repertoar og at de inngår i klubbenes kollektive historie. Selv om medlemmene har hørt 

historien mange ganger før så ler de hver gang den blir fortalt til et nytt besøkende, 

historiefortellingen og måten de blir fortalt kan derfor tolkes som en form for subkulturelt 
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rituale. Bay (1998:170-1) kaller disse historiene «løgnehistorier». Dette samsvarer godt med 

betegnelsen jeg ble presentert for: «juging». Disse historiene er som regel hverken sanne eller 

usanne, men befinner seg et sted midt i mellom virkelighet og overdrivelser. Til tross for at de 

ikke nødvendigvis er «sanne» kan de, slik Sandberg (2010) påpeker, allikevel være gode 

kilder til data. I analyseringen av «jugehistorier» har jeg fokusert på deres funksjon, hvordan 

de reflekterer den sosiale kontekst de fortelles i og hvordan de kan fungere som narrative 

konstruksjoner av identitet. Jugehistorier kan ta ulik form, og i de neste kapitlene vil dette 

illustreres gjennom kategorier som legitimeringshistorier, politihistorier og utforderhistorier.  
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5 Definisjonskamp og kollektivt 

identitetsarbeid 

I teorikapittelet viste jeg hvordan forståelsen av bikerkulturen er preget av hovedsakelig to 

retninger: et kriminalitetsperspektiv og et bredere kulturorientert perspektiv, og innledningen 

illustrerte populærkulturens og medias motstridende fremstillinger av bikere. I dette kapittelet 

er kampen om definisjonen av bikerkulturen og strategier for å rekonstruere en negativ ladet 

sosial gruppeidentitet sentrale temaer. For å belyse dette benyttes i hovedsak teorier innenfor 

den avvikssosiologiske tradisjonen og sosial identitetsteori.  

5.1 De marginaliserte bikerne  

Under forarbeidet til denne studien fikk jeg kjennskap til organisasjonen «Payback» som er 

representert i Sverige, Danmark og Finland - så vel som Norge. På organisasjonens norske 

hjemmeside kan en lese: «Er det saker som motorsyklister eller klubber opplever som 

diskriminerende, trakasserende, ekskluderende eller rasistiske kan vi hjelpe til». Videre 

understrekes det at organisasjonen er uavhengig, og at deres saker må «ha presedens for alle 

klubber» (Jørgensen 2011). De påtar seg både saker som omhandler offentlig, så vel som 

juridisk «diskriminering» av bikere. Den anerkjente advokaten John Christian Elden er blitt 

engasjert for å ta hånd om de norske sakene. Organisasjonen fungerer som et spleiselag, og 

finansieres av medlemskontingent, donasjoner og deltakeravgift ved arrangementer i regi av 

Payback. Organisasjonen kan derfor forstås som et organisert, kollektivt forsvarsprosjekt som 

er bygget på solidaritet.  

Diskriminering er i utgangspunktet et vitenskapelig begrep, men det anvendes også i en 

juridisk kontekst, og i dagligtale. Det er flerdimensjonalt da det innen vitenskapen først og 

fremst er et analytisk begrep som kan fungere som en forklaringsmekanisme, mens det på et 

mer overordnet plan har et moralsk aspekt. Rogstad (2002:3) beskriver begrepets 

bruksområde slik: 

Diskriminering brukes vanligvis som en betegnelse på systematisk 

forskjellsbehandling på grunnlag av individuelle kjennetegn som hudfarge, kjønn, 

alder, etnisk bakgrunn, etc. I forskningen er diskriminering vanligvis brukt som en 

forklaring på hvorfor grupper med visse karakteristika kommer mer uheldig ut 
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sammenlignet med andre, mens det i det offentlige ordskiftet gjerne har blitt fokusert 

mer på det urettmessige i forskjellsbehandlingen. 

 

I Rogstads beskrivelse er de individuelle kjennetegnene han nevner basert på egenskaper som 

individet ikke er fri til å velge selv. Dette kriteriet synes også å veie tungt i 

diskrimineringslovens §4, som har som formål å hindre forskjellsbehandling av individer på 

bakgrunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller 

livssyn. Denne loven gir diskrimineringsvern til noen grupper i Norge, men den gjelder ikke 

andre kollektive sammenslutninger basert på frivillig deltagelse. 

Payback organisasjonen benytter allikevel diskrimineringsbegrepet, i likhet med trakassering, 

ekskludering og rasisme, til å beskrive den marginaliseringen bikere opplever. Så hva er 

likheten mellom disse begrepene? De handler om negativ respons i møte med andre. 

Eksempler på marginalisering bikere kan møte på kan være «vest-nekt» på utesteder som i 

utgangspunktet ikke har noen dresskode eller en generell regel om å nekte personer som bærer 

«colors»
22

 adgang, eller saker der medlemmer opplever at deres klubbmedlemskap har vært 

grunnlag for negativ forskjellsbehandling fra politi og domstol. Som Rogstad (2002:3) 

påpeker, så er det i stor grad det urettmessige aspektet ved forskjellsbehandlingen som blir 

vektlagt i det offentlige ordskiftet. Dette synes å samsvare med hva Payback vil formidle ved 

å benytte disse begrepene; at bikere er marginalisert og urettmessig behandlet av aktører som 

handler på vegne av samfunnet.  

Diskrimineringsbegrepet ble også benyttet i noen av samtalene med bikerkulturens deltagere, 

men det var også noen som konsekvent unngikk å benytte det. I intervjuer og underveis i 

feltarbeidet har jeg stilt spørsmål om hvordan medlemmene opplever å bli møtt i 

storsamfunnet. Flere reagerte med undring, og særlig hvis jeg har brukt begreper som 

«stempling», «stigmatisering» og «diskriminering». Dette betyr ikke at 

stigmatiseringshistorier ikke blir fortalt, men de fortelles ofte uoppfordret underveis i 

samtalen. Det virket ikke som om medlemmene hadde begrepene jeg benyttet som en naturlig 

del av sitt begrepsapparat, eller hadde festet sine erfaringer på disse «knaggene». Noen av 

medlemmene svarte at de ikke bryr seg så mye om samfunnets antagelser om deres kultur, 

eller den negative responsen de fikk på deres «way of life». Samtidig fortalte de i løpet av 

samtalen historier om at de har følt seg forskjellsbehandlet av politiet, at de har blitt utspurt på 
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arbeidsplassen om klubbtilhørighet, blitt konfrontert med skeptiske naboer, eller blitt nektet 

adgang på utesteder fordi de bærer vest. Det ligger en motsigelse i å hevde at de ikke bryr seg 

om stemplingen, eller ikke er særlig rammet av marginaliseringen, for senere å fortelle 

historier hvor de har blitt møtt med skepsis og forskjellsbehandling. En tolkning av 

inkonsistensen kan være at de ikke ønsker å innta en sårbar posisjon som offer for 

marginalisering fordi det bryter med de maskuline idealene i bikerkulturen. En annen tolkning 

kan være at ved å gi uttrykk for at de ikke bryr seg så mister marginaliseringen og 

stemplingen litt av sin kraft, fordi den «ikke berører dem». 

De fleste av bikerne jeg snakket med medgir at stempling og marginalisering er et problem 

for mange bikere, men når jeg spør om de selv har opplevd negative erfaringer knyttet til dette 

er det mange som hevder at det ikke rammer dem selv i særlig stor grad. Til tross for dette 

forteller flere av dem historier som beskriver nettopp slike erfaringer. Andersson (2005:257-

62) fant en lignende inkonsistens hos sine informanter da hun studerte ungdommer som var 

tilknyttet en sportsklubb på østkanten. Ungdommene virket motvillige til å benytte 

rasismebegrepet til å beskrive egne erfaringer, som ellers ville blitt beskrevet som rasisme, da 

lette de gjerne etter andre tolkninger av hendelsene. De hadde lettere for å benytte 

rasismebegrepet om det omhandlet andre minoritetsmedlemmers generelle erfaringer. Det kan 

tenkes at siden både rasismebegrepet og diskrimineringsbegrepet er negativt ladede begreper 

så knytter noen av informantene disse til noen stereotypier som de ikke vil identifisere seg 

med.  

Det kan tenkes at stemplingen og marginaliseringen bikerne beskriver, er forbundet med det 

uklare skillet mellom individ og kollektiv som nevnes i det forrige kapittelet (ref kap 4.4). For 

når handler et medlem individuelt, og når handler han på vegen av klubben? Når representerer 

han klubben og når representerer han seg selv? Er det hans egne, eller kollektive holdninger 

han uttrykker? Medlemmene brukte ofte «vi» form, uten å klargjøre hvilket «vi» det var 

snakk om. Noen ganger ble det tydelig at de mente «vi bikere», andre ganger «vi i klubben», 

men «vi» kunne også være en referanse til noen bestemte personer. Som nevnt (ref kap 4.4), 

er det også vanlig at medlemmene omtaler klubben som en aktør, men at de skiller mellom 

kollektive og individuelle handlinger. I følge medlemmer tas kollektive beslutninger gjennom 

avstemning på møter som foregår bak lukkede dører, dette betyr at det bare er medlemmene 

som vet om et individ i klubben har handlet i tråd med kollektive avgjørelser, eller 

individuelt. Bay (1998:43) skriver at et gjeldende prinsipp er at en biker representerer klubben 
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når han bærer dens merker, det vil si at han er en representant for klubben når han bærer 

vesten. Men heller ikke dette synes å være en absolutt fasit. Et tenkt tilfelle kan for eksempel 

være at en biker er på en klubbfest med vesten på og starter en slåsskamp fordi den andre har 

brutt en av normene i bikerkulturen og forsøkt å sjekke opp kona hans (ref. 4.3). Dette vil, til 

tross for at det foreligger et brudd på interne normer, kategoriseres som en individuell 

handling fordi det er en spontan reaksjon, og ikke et resultat av en klubbavgjørelse. Det uklare 

skillet kan gjøre det vanskelig for utenforstående å skille mellom individet og kollektivet, og 

det kan lede til generalisering av bikere og essesialisering av bikerkulturen. 
 

5.2 Definisjonskamp 

Kampen om definisjonen av bikerkulturen som jeg bevitnet i rettsaken under forprosjektet 

(ref. kap. 3.3.1), og som jeg senere forstod at var av stor betydning for å forstå bikerkulturen, 

handler om hvordan man skal definere bikere og klubber - og da særlig hvorvidt de er gode 

samfunnsborgere, eller utgjør en reell trussel for samfunnsordenen. Utgangspunktet for denne 

kampen er at medlemmer av bikermiljøet hevder at de har blitt tilskrevet en negativt ladet 

sosial gruppeidentitet som de ikke vil vedkjenne seg. Definisjonskampen utspilles mellom 

medlemmer av bikerkulturen og aktører fra storsamfunnet. Media spiller en viktig rolle i 

denne kampen, først og fremst fordi de i kraft av å være en kilde til folkeopplysning besitter 

definisjonsmakt. Media er en kanal hvor politiet eller andre samfunnsaktører fremlegger 

påstander om klubbene, og hvor representanter fra bikerkulturen forsøker å motbevise 

stereotypier og stempling. I mitt materiale fant jeg imidlertid også en kritikk mot media som 

aktør i definisjonskampen gjennom intensjonelt å fremstille miljøet feilaktig.  Bikerne 

begrunnet denne med at journalister skal ha fremstilt klubber og saker som omhandler miljøet 

ensidig uten å gi klubbene anledning til å uttale seg, eller med at de er blitt feilsitert.  

Carl-Johan Charpentier, sosialantropolog, journalist og biker, har studert svenske mediers 

fremstillinger av bikermiljøet i Sverige på 90-tallet. Gjennom eksempler viser han hvordan 

media har konstruert et feilaktig bilde av bikermiljøet ved å benytte overdrivelser og uriktige 

beskrivelser av hendelser (Chapentier 1998:183-97). Det er et vesentlig problem med denne 

studien, slik Charpentier selv beskriver, er han «part i målet», og teksten ligger langt fra den 

akademiske avhandlingens vitenskapelige krav (i Sernhede 1998: 13-14). 
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Asbjørn Olsen (2015) har i imidlertid i sin masteroppgave i journalistikk undersøkt norsk 

presses dekning av Hells Angel Norge i perioden 2010-2013, og konkluderer med at norsk 

presse har hatt en ukritisk dekning, både av den kriminalpolitiske kampanjen og av Hells 

Angels. Begge disse studiene impliserer at nyheter om «de farlige bikerne som truer 

samfunnet» sannsynligvis selger mer enn en mer nyansert fremstilling. Sernhede (1999:13) 

mener at man lett kan spore en moralsk panikk i samfunnsdebatten som følger medias 

fremstilling av bikerkulturen. Dette er et begrep som Cohen (2002) introduserte i sin bok 

«Folk Devils and Moral panics», hvor han undersøkte britiske mediers fremstillinger av mods 

og rockere. Et av hans funn var nettopp at nøyaktige beskrivelser av disse subkulturene ofte 

måtte vike for medias profittering. Ved å benytte ulike retoriske grep konstrueres et 

fiendebilde av en gruppe individer. Dette fører til at en frykt, en moralsk panikk, brer seg i 

befolkningen. Konsekvensen av dette er en økning i avissalget. Disse funnene støtter 

tolkningen av media som en aktør i kampen om definisjon av bikerkulturen, og impliserer at 

motivet kan være profitt.   

Definisjonskampen kan forstås som legitimeringsarbeid, både fra politiet og bikerkulturens 

side. For politiet kan den dreie seg om å opprettholde et bilde av bikere som samfunnsfiender 

for å forhindre rekruttering til miljøet og for å begrense klubbenes innflytelse i samfunnet. 

Stempling kan fungere som et verktøy for å legitimere ressursbruken og de utradisjonelle 

arbeidsmetodene de bruker for å kontrollere miljøet (ref. kap. 4.1). Ringvirkningene av 

stemplingen er at andre offentlige instanser (f.eks. kommuner) og private aktører (f.eks. 

utesteder) benytter virkemidler for utestenging som rammer bikerne. For klubbene kan det å 

legitimere kulturen tolkes som en strategi for å unngå politiets intervenering, og den 

marginaliseringen de opplever. Men legitimering synes ikke å være et mål for alle deltagere i 

bikerkulturen. Under et intervju spurte jeg et medlem om han har møtt negative sanksjoner på 

sitt klubbmedlemskap. Han svarte at om han var ute etter aksept, ville han ikke valgt å bli 

biker. Han vil heller bli sett som en «outsider» fremfor en del av «saueflokken». Han hadde 

også et annet godt poeng: Hvorfor klager andre bikere over å bli sett på som «outsidere» når 

de har jobbet så hardt for å bli det? Gjennom å føre en alternativ livsstil, deres sterke interesse 

for noe så marginalt som Harley Davidson motorsykler, og gjennom å skille seg ut rent 

stilmessig så stiller de seg selv i en posisjon hvor de kollektivt blir stemplet som «outsidere». 

Men det synes å være uklart hvorvidt dette faktisk er målet, eller om de ønsker å bli akseptert 

som en legitim del av samfunnet. Dette kan være årsaken til at det eksisterer flere ulike, og 

noen ganger motstridende, måter å forholde seg til stempling internt i bikermiljøet.  
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Allikevel kan motstand mot politimakten sies å danne et mønster i møte med deltagere av 

bikerkulturen. Den ble formidlet både eksplisitt og implisitt gjennom historier. Et eldre 

medlem jeg hadde snakket med en stund spurte om han kunne fortelle meg en hemmelighet. 

Han fortalte at datteren var politi, så tok han seg raskt i det og utdypet: 

 

Medlem: (…) Men hun er sånn brannetterforsker eller noe i den duren, så hun er ikke 

en sånn som går rundt og plager folk liksom. 

Intervjuer: Ja, det blir jo noe annet. 

Medlem: Ja det blir jo det, og jeg er jo stolt av dattera mi uansett jeg altså. 

 

Måten medlemmet forteller om datterens yrkesvalg gir en implisitt forståelse av at han ikke er 

så begeistret for politiet. Når han sier at de «går rundt og plager folk», er dette en forståelse av 

politiet som trolig er formet av hans erfaringer som medlem av en bikerklubb. Behovet for å 

påpeke at hun ikke er en ordinær politikvinne kan tolkes som en måte å legitimere at hun er 

politi. Når han tilføyer at han tross alt er stolt av datteren allikevel tolker jeg det mer som at 

han har forsonet seg med det faktum at hun har valgt å bli politi, enn en aksept av selve 

politimakten.  

En annen var mer eksplisitt i sin motstand mot politiet, og hevdet at det var de som hadde 

skapt 1 % - klubber og såkalte «kriminelle motorsykkelklubber» ved å drive en strategisk 

kriminalisering av bikere. Han fortalte en historie om at politiet på ordre fra 

justisdepartementet hadde valgt ut de åtte medlemmene som ikke var straffedømte i en klubb 

hvorpå de ble gitt kollektiv straff for ulovlig skjenking i klubblokalene. Dette mente han at de 

gjorde for å stemple klubben som kriminell. Den kollektive avstraffelsen av de åtte 

medlemmene i 1998 er offentlig kjent, og det som gjorde dommen kontroversiell var at 

medlemmene angivelig ikke selv hadde stått for skjenkingen, men høyesterett uttalte at: «De 

tiltaltes holdning var egnet til å styrke gjerningsmennenes forsett» (Rt. 1998 s. 1679 i Innst. S. 

nr. 186 (2000-2001)). Medlemmet avsluttet historien i kjent stil ved å komme seirende ut av 

situasjonen; de åtte medlemmene fikk en ubetinget dom, som de sonet sammen. De hadde det 

så gøy under soningen at da de skulle løslates, måtte fengselsbetjentene be dem om å dra. For 

de hadde helt glemt at straffen var ferdig sonet.  

Det som er interessant med denne historien er dens funksjon. Jeg ble fortalt historien to 

ganger ved forskjellige anledninger. Dette kan være en av mange stigmatiseringshistorier som 
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gjennom muntlig overlevering blir overført til nye medlemmer og gjester. De kan fungere 

som pådrivere og begrunnelser for den motstanden som rettes mot politi og rettsvesen. Slike 

historier kan også forstås som narrativt identitetsarbeid (ref. kap 2.5.). I dette tilfellet kan den 

morsomme vendingen i slutten av historien tolkes som en måte å distansere seg fra 

«offerrollen», samtidig som det er et stikk mot styresmaktene for at de «til tross for urent 

spill» ikke lykkes med å straffe dem.  

I politihistorier hender det at det skilles mellom «good cops» og «bad cops». Det kan derfor 

virke som om bikerne også har oppfattet en diskrepans i politiets arbeidsmetoder (ref. kap. 

4.1). Samtidig kan en si at kritikken mot politiet tilføres mer legitimitet når det ikke er hele 

politimakten som kritiseres, men bare deler av den.  Som nevnt, (se 4.1) synes Jensen og 

dialogmodellen å ha en aksept blant medlemmer, og mer generelt kan en si at motstanden mot 

distriktpolitiet er mindre, enn kritikken som rettes mot Kripos. Dette kan ha sammenheng med 

at de to aktørene har en ulik tilnærming og rolle i arbeidet med bikermiljøet. Distriktpolitiet 

har direkte kontakt med klubbene, mens Kripos utformer trendrapportene om organisert 

kriminalitet og utarbeider statistikk over miljøet. Trendrapporten for 2013-2014 har knyttet 

bikerkulturen til den organiserte kriminaliteten i Norge ved hjelp av generaliserende 

formuleringer som: «1 % MC-miljøet er generelt forbundet med narkotikakriminalitet, grov 

vold, trusler og trakassering» (Kripos 2013: 32). Noen medlemmer kritiserte argumentasjonen 

i slike rapporter og handlingsplaner, og særlig der den bygger på internasjonale tendenser, 

eller konflikter mellom klubber i andre land. Kripos` statistikk har både blitt kritisert av 

medlemmer i miljøet, men også av Paul Larsson, professor ved politihøgskolen, som har 

hevdet at de bruker og tolker statistikken feilaktig (Olsen 2014b, Christophersen 2013). Den 

nyeste trendrapporten for 2016 har imidlertid redusert fokuset på bikermiljøet betraktelig 

(Kripos 2015).  

Politidirektoratets handlingsplan for bekjempelse av kriminelle MC-gjenger (2010:21-2) 

oppfordrer andre samfunnsaktører slik som kommuner, banker, forsikringsselskaper, 

entreprenører/håndverkere og utelivsbransjen til å gjennomføre konkrete tiltak for å bekjempe 

miljøet. Politimakten kan ses som bikermiljøets primære rival i definisjonskampen, og 

motstanden mot politimakten synes å være forankret i flere forhold; For det første, er politiet i 

besittelse av legitim makt til å kontrollere miljøet, og begrense klubbenes handlingsrom. For 

det andre, har politiet autoritet til å få bredt gjennomslag for sin definisjon av miljøet i. For 

det tredje, oppfordrer politiet andre samfunnsaktører til å ekskludere bikere. Alle disse 
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forholdene bidrar til å forme bikerkulturens stigma, og som Link og Phelans (2001:363) 

hevder, så forutsetter stigma en maktutøvelse. Når makt og stigma forstås som uløselig 

forbundet, kan motstand mot makten (politiet), også tolkes som en motstand mot 

stigmatiseringen bikerne opplever.  

5.3 Tilpasning til storsamfunnet 

Bikerkulturen er en subkultur som på noen områder synes å tilby et kulturelt alternativ til dens 

deltagere ved at den er konsentrert rundt andre kulturelle mål og verdier enn de som 

dominerer i storsamfunnet. Noen ganger trakk bikerne selv symbolske grenser (Lamont 1992; 

Lamont og Molnár 2002) til hovedkulturen for å eksemplifisere hvordan deres kultur skilte 

seg fra den. Dette samsvarer med Gelders (2005:1) definisjon av subkulturer, hvor deltagerne 

selv mener de skiller seg fra «mainstream» samfunnet, og posisjonerer seg i kontrast til det.  

Dette gjorde seg for eksempel gjeldende i synet på utdanning- og arbeidsprestasjoner og hvor 

mye man tjener og eier. Dette fremstår som viktige identitet- og statusmarkører i 

storsamfunnet. I møte med nye mennesker er for eksempel spørsmålet «Hva driver du med?» 

en relativt vanlig samtaleåpner. Dette spørsmålet er myntet på hva man har prestert innenfor 

utdanning og hvilken posisjon man har opparbeidet seg i arbeidslivet. I bikerkulturen ser 

derimot ikke slike prestasjoner ut til å fungere som mål på suksess. Et medlem fortalte at han 

ikke en gang vet hva samtlige av de andre medlemmene i hans klubb jobber med eller hvilken 

utdanning de har, og langt sjeldnere har han denne informasjonen om medlemmer i andre 

klubber. Det kan tyde på at det ikke en gang er et naturlig samtaletema medlemmene mellom. 

Som en kontrast til fokuset i samfunnet for øvrig, er ikke slike konvensjonelle prestasjoner 

betydningsfulle, det som betyr noe er at man er en «god bror». At subkulturer ikke er 

klassebevisste, eller at de ikke samsvarer med tradisjonelle klassedefinisjoner, er i følge 

Gelder (2007:83) ikke uvanlig. Det kan være fordi de bygger på et annet verdisett og en annen 

moral.  

 

Hvis du kjører langs veien og suzukien din eller noe sånt stopper. Så kjører det biler 

forbi, også kjører det motorsykler forbi, de lurer ikke på det [å stoppe]. For i dagens 

samfunn så kan man si «jaja men alle må jo ringe NAF». Ta på seg vesten sin å gjøre 

det.. Den gule… [Ler] ..som du er pålagt. Men hvis en Harley står langs veien, så 

stopper en Harleysjåfør, uavhengig av om han vet hvem sjåføren er eller ikke, for når 

du er en del av Harleymiljøet, så er du en del av et samfunn og det er uavhengig av 
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klubb og vest og alt det.  Det er liksom, det er en sånn greie at man skal ta vare på 

hverandre. 

 

I likhet med dette medlemmet, understreket bikere stadig hvor viktig samhold og solidaritet er 

i deres kultur. At bikere «tar vare på hverandre» om uhellet skulle være ute, i motsetning til 

konvensjonelle motorsyklister og bilister, er en påstand med en moralsk undertone. Som nevt 

i kapittel 4, synes hjelpsomhet å være en sentral verdi i bikerkulturen, men i dette tilfellet kan 

det også se ut til å være en moralsk plikt. Å være hjelpsom gir en positiv konnotasjon, og det 

«riktige» å gjøre er å stoppe for å hjelpe noen som er i knipe. Dette kan derfor tolkes som en 

måte å trekke moralske grenser (Lamont 1992:4) mot andre grupper, for å posisjonere sin 

egen kultur som «mer moralsk».  

Det sterke fokuset på fellesskap, tilhørighet og solidaritet i bikerkulturen kan ses som en 

kontrast til hvordan nyere samfunnsdiagnostiske teorier beskriver det senmoderne 

samfunnet.
23

 Her er Giddens, Beck og Bauman de mest innflytelsesrike bidragene, og i følge 

Aakvaag (2008:259) overlapper deres teorier på så mange punkter at det danner et grunnlag 

for å gi en enhetlig og helhetlig beskrivelse av den nye moderniteten. Utgangspunktet for 

disse samfunnsdiagnosene er ideen om at vestlige samfunn har gjennomgått så store endringer 

og utviklet seg i den grad at det fraviker fra det samfunnet de sosiologiske klassikerne beskrev 

(Aakvaag 2008:258-9). Vesentlige poenger er at som følge av strukturell frisetting, 

fragmenteringen av institusjoner, brudd med tradisjoner og økt press på individualisering, så 

har det senmoderne individet blitt etterlatt med et stort ansvar for å foreta livsvalg, realisere 

seg selv og forme sin egen identitet (Aakvaag 2008: 268-70, 274-6, 280-2). Bikerkulturen, 

sett i lys av slike samfunnsdiagnoser, fremstår som et kulturelt alternativ ved å kunne tilby 

medlemskap i en større sosial orden preget av en sterk struktur, hvor beslutninger tas 

kollektivt, fellesskapet får forrang for individet og hvor man er del av noe som er større enn 

en selv.  

Selv om bikerkulturen kan tolkes som et kulturelt alternativ, så er den ikke et fullstendig 

parallellsamfunn. Derfor må dens deltagere finne måter å tilpasse seg i samfunnet. Tilpasning 

til storsamfunnet kan ses i sammenheng med Mertons (1938) avvikstypologi. Merton knytter 

«strain» begrepet til arbeiderklasseindividers mangel på legitime midler for å oppnå kulturelle 

mål for å forklare hvorfor kriminelle handlinger begås. Hverken Mertons intensjon med 

                                                 
23

 Bauman benytter begrepet «Liquid modernity». 



69 

 

teorien, eller hans fokus på individ og klasse er særlig relevant for det jeg nå ønsker å belyse. 

En kreativ bruk av hans avvikstypologi synes likevel å kunne belyse noen aspekter ved 

bikerkulturens tilpasning til storsamfunnet. Som nevnt (kap 2.3), har «strain» begrepet i 

senere tid blitt benyttet om mange ulike former for begrensninger i tilgangen på legitime mål, 

og om kollektive former for «strains». For klubbene i bikerkulturen kan det virke som om en 

kilde til «strain» er marginaliseringen de beskriver. Et eksempel på dette er at 

politidirektoratet oppmuntrer kommunene til å gjennomføre tiltak som forhindrer at klubber 

etablerer seg innenfor deres grenser. I stedet for å ta utgangspunkt i overordnede kulturelle 

mål i samfunnet (slik som den amerikanske drømmen), kan et enklere kulturelt mål være å eie 

eller leie eiendom. Flere av klubbene har tatt i bruk kreative midler for å sikre seg et 

klubbhus. En løsning har vært å opprette et foretak som kjøper opp eiendommen, for deretter 

å leie den ut til klubben. En slik praksis kompliserer det juridiske grunnlaget for å 

gjennomføre en utkastelse av klubben, eller frata klubben bruksrett på eiendommen. Nylig har 

en klubb tatt i bruk en annen kreativ strategi; Gremium MC har etablert seg som et 

trossamfunn for å slippe utkastelse fra deres klubbhus, som tidligere har fungert som et 

bedehus. Johan Amundsen, talsperson for trossamfunnet Gremium Misjons Center, forteller at 

de tilber det hellige tallet sju (Frigård, 2016). Tallet er trolig ikke tilfeldig valgt, for Hells 

Angels er for eksempel tallet 81 et synonym for klubben. Dette er fordi den åttende bokstaven 

i alfabetet er H og den første er A. G er den sjuende bokstaven i alfabetet og kan tolkes som et 

synonym for Gremium. At klubben registrerer seg som et trossamfunn kan hindre kommunen 

i gjennomføre en utkastelse, men det kan også få andre juridiske følger fordi loven om 

trudomssamfunn og ymist anna og diskrimineringsloven vil gjøre seg gjeldende. Disse 

strategiene kan minne om Mertons «innovasjon», fordi klubbenes «strain» leder dem til å ta i 

bruk kreative midler for å oppnå sine mål (kap. 2.3). 

I og med at bikerkulturen er en del av det norske samfunnet, fremstår fullstendig avvisning av 

alle dets kulturelle mål og legetime midler som en utopisk tilstand. Men som nevnt tidligere, 

synes ikke kulturelle mål som rikdom, arbeid- og utdanningsprestasjoner, eller individuell 

selvrealisering å gi status i bikerkulturen. I mitt materiale fant jeg allikevel uttrykk for noe 

som kan minne om Mertons beskrivelse av «tilbaketrekning» (kap. 2.3). Eksempler på dette er 

utsagn som «vi vil ikke være en del av samfunnet, vi vil bare være i fred» og «jeg bryr meg 

ikke om hva andre [utenforstående] mener». Klubbhusene deres er ofte lokalisert utenfor 

tettbebygde strøk, og da jeg bemerket dette fikk jeg til svar at det var gunstig, for da fikk de i 

alle fall være i fred. Et annet kjennetegn ved denne tilbaketrekningen var at de ikke virket 
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særlig interessert i å snakke om diskriminering, stempling og deres forhold til styresmaktene 

og storsamfunnet. Kan denne formen for tilbaketrekning ha et frigjørende potensiale for 

deltagere i bikerkulturen, slik Merton hevdet at en slik «mistilpasning» kunne ha? 

Tilbaketrekning kan øke distansen til storsamfunnet og føre til at miljøet blir mer lukket. Når 

utenforstående ikke får innsyn i hvordan klubbene drives og kulturen praktiseres, vil det 

kunne skape grobunn for enda større diskrepans mellom hvordan samfunnet oppfatter 

bikerkulturen og hvordan dens medlemmer ønsker at den skal bli oppfattet. Marginaliseringen 

som begrenser dem kan derfor ramme dem sterkere, derfor kan det argumenteres for at 

tilbaketrekning er en «feilslått» strategi. Men ser man det fra en annen side, kan denne 

tilbaketrekningen være «vellykket» fordi den virker frigjørende. For ved ikke å engasjere seg i 

marginalisering og stempling, ikke strebe etter slike kulturelle mål og ved å ta avstand fra 

storsamfunnet, frigjør de seg samtidig fra samfunnets krav og bånd.  

Bikerkulturens erstatning av storsamfunnets kulturelle mål og legitime midler, minner om 

Mertons «opprør». For bikerkulturen fremstår nettopp som en særegen kultur som bygger på 

en «egen sosial orden» med egne kulturelle mål. For å nå disse, er det også andre midler som 

anses som legitime (og effektive). Som nevnt tidligere, synes mål som prestasjoner innenfor 

karriere og utdanning å bli erstattet av andre mål som sterk grad av tilstedeværelse og 

dedikasjon til klubben. Dette målet kan for eksempel oppnås gjennom å etablere normer for 

samvær og deltagelse i kulturen. Og der samfunnet fordrer selvrealisering er bikerkulturen 

rettet mot «det beste for kollektivet». Dette målet kan for eksempel nås gjennom å betale 

medlemskontingent, være med på dugnader eller å være lojal mot klubben.  

5.4 Nøytralisering av avvikende handling 

C. Wright Mills (1940:904) påpekte at «The differing reasons men give for their actions are 

not themselves without reasons». Denne innfallsvinkelen om at begrunnelser for handlinger 

ikke nødvendigvis gir svaret på hvorfor de ble begått har hatt en stor gjennomslagskraft innen 

narrativ sosiologi og kriminologi. Men det betyr ikke at begrunnelsene er uinteressante. I 

nøytraliseringsteori har slike begrunnelser for avvikende handling vært utgangspunktet for et 

helt teoretisk rammeverk.  

I motsetning til å tenke at deltagerne i en subkultur er avskåret fra resten av samfunnet og at 

den har et eget avvikende verdisett hevdet Sykes og Matza (1957) at subkulturens medlemmer 
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er en del av storsamfunnet og at de kjenner til dets gjeldende moral. Hva får så deltagere av 

subkulturen til å handle avvikende? De lærer å forsvare sine handlinger ut fra ulike 

nøytraliseringsteknikker. De avviser med andre ord ikke normene selv om de ikke handler i 

tråd med dem. Sykes og Matza skiller mellom fem ulike nøytraliseringsteknikker. 1) 

fornektelse av ansvar, 2) fornektelse av skade, 3) fornektelse av offer, 4) fordømming av 

fordømmerne og 5) å appellere til høyere lojaliteter.  

Jeg identifiserte noen av disse teknikkene i enkelte av bikernes utsagn. De så ut til å fungere 

som identitetshåndteringsstrategier, men også som et forsvar av individuelle handlinger. 

Teknikken «fordømming av fordømmerne» ble for eksempel uttrykt slik: «Selvfølgelig finnes 

det kriminelle i bikermiljøet, men om man ser på de som styrer dette landet, så er det nok mye 

mer korrupsjon og dritt der. Bare se på den telenor-saken». Hvorvidt det er mer kriminalitet i 

bikermiljøet enn det er «white collar crime» i næringslivet er ikke relevant i denne 

sammenheng, men logikken i å forsvare lovbrudd med at «respektable» aktører også begår 

kriminalitet kan forstås som en nøytraliseringsteknikk. Flere av medlemmene uttrykker at 

kriminalitetsfokuset er overdrevet og begrunnet dette ved å påpeke kriminalitet i mer 

aksepterte grupper av samfunnet. Dette kan også tolkes som identitetshåndteringsstrategier 

fordi de sammenligner seg med utgrupper som har en høyere statusposisjon (Tajfel 1978; 

Blanz m.fl 1998: 702). En annen teknikk som ble brukt var «fornektelse av offer». Denne 

teknikken innebærer at offeret for handlingen fratas sin posisjon som offer.  Når det ikke er et 

offer, er heller ingen gal handling begått. Et medlem fortalte at det generelt er lite bråk på 

fester i miljøet, men om det oppstår så er det gjerne en god grunn til det. Han begrunnet dette 

med at det som regel er en «lokal helt» som oppfører seg dårlig og «får seg en på trynet», og 

at det dermed er fortjent. Logikken i dette utsagnet er at det er greit å benytte vold så lenge 

den det rettes mot fortjener det, slik plasseres skylden for handlingen på den som er offeret for 

den. Dette kan forstås som et forsvar av individuelle handlinger, og illustrerer den sterke 

solidariteten mellom medlemmene. Han kunne distansert seg fra voldsbruk for å posisjonere 

seg selv som «mer moralsk», men i stedet forvarer han de som bråker.  

Sykes og Matzas nøytraliseringsteori ble introdusert som et verktøy for å forstå 

ungdomskriminalitet og avvikende atferd blant ungdommer. I senere tid har den blitt anvendt 

i flere studier av ulike former for kriminalitet, men også andre sosiale fenomener (Maruna og  

Copes 2005: 223). Nøytraliseringteknikkene blir som oftest benyttet for å belyse individers 

forsvar av sine avvikende handlinger, mens for bikerne synes et viktigere formål å være 
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legitimeringen av sin kultur og å posisjonere seg som i tråd med kulturelt aksepterte normer i 

storsamfunnet. Som en utvidelse av Sykes og Matzas nøytraliseringsteknikker har jeg derfor 

valgt å benytte begrepet «legitimeringsstrategier» om de verktøyene bikerne bruker for å 

oppnå dette.   

5.5 Legitimeringsstrategier 

En av legitimeringsstrategiene jeg identifiserte var å benytte legitimeringshistorier. De inngår 

som del av den rituelle praksisen «juging» som er beskrevet i forrige analysekapittel (kap 

4.7.4). Et typisk handlingsforløp i slike historier er at bikere ble kritisert eller urettmessig 

behandlet hvorpå påstander ble motbevist og anklageren måtte innrømme at han tok feil. 

Noen av disse var politihistorier som var basert på et narrativ om «den dumme politimannen». 

I disse ble anklagene gjerne snudd tilbake til politiet ved å forfekte at det var de som hadde 

gjort en dårlig jobb, eller at politiet selv brøt loven.  

 

I den gamle klubben min hadde vi ofte fester og da kom det ofte folk utenfra og en 

gang kom det en sånn fyr som lignet en kirkebrenner. Han hadde et sånn belte med 

tomme patroner, han synes vel at det var tøft da. Men han tok det av seg utover 

kvelden, det gnagde vel eller var slitsomt å sitte med. Dagen etter da vi skulle rydde 

lokalene så vi det og la det i en kasse vi hvor vi hadde gjenglemte ting. Så en gang da 

det var razzia, så hadde politiet funnet dette beltet og beslaglagt det. Like etter stod det 

i avisene at de hadde funnet ammunisjon i lokalene. Et patronbelte. Men det var det jo 

absolutt ikke for de var tomme de patronene. Da vi konfronterte politiet med dette, la 

han vi snakket med skylda på at det var en politidame som ikke hadde peiling på 

ammunisjon. (Gjengivelse av en «jugehistorie»)  

 

Narrativet om «den dumme politimannen» i sitatet ovenfor er en typisk legitimeringshistorie. 

Kjernen i disse historiene er at politiet ikke har gjort en god jobb, har begått tjenestefeil, eller 

mangler kunnskap om miljøet og kulturen. En annen variant av slike politihistorier handlet 

om at fortelleren har stilt politiet i et dårlig lys ved å komme med vittige svar på deres 

spørsmål, eller på annen måte kom seirende ut av situasjonen. Slike historier kan tolkes i lys 

av narrativt identitetsarbeid (ref. kap 2.5). For gjennom å gjøre narr av sin største motstander i 

definisjonskampen, svekkes politiets legitimitet og deres definisjon får mindre troverdighet. 

Samtidig tegner de et narrativ av seg selv som ressurssterke og uskyldige ofre for politiets 

maktmisbruk, feilbedømming eller uvitenhet.   
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En annen strategi som var så å si gjennomgående i samtaler med bikere er legitimering 

gjennom sammenligning med «stuerene» organisasjoner. Slike sammenligninger til «ut-

grupper» med høyere statusposisjon kan forstås som en identitethåndteringsstrategi (Tajfel 

1978: Blanz m.fl. 1998:702) og en respons på stigmatiseringen.  Disse sammenligningene 

virket gjennomtenkte, og de ble presentert i ulik form fra ulike medlemmer. Jeg fikk inntrykk 

av at de, slik som «jugehistoriene», var blitt fortalt før og inngikk som en del av et fast 

repertoar når medlemmer skulle forsvare klubben eller miljøet. Slike sammenligninger kom 

ofte på et punkt i samtalen hvor vi var inne på temaer som var litt sårbare for kritikk, som for 

eksempel en prospects posisjon i klubben.  

 

..Og at du viser engasjement, ehh. Og det er jo ikke det at, på et eller annet tidspunkt 

så kommer jo alle til å stå som venner og da må jo fortsatt den dassen vaskes og kaffen 

skal traktes, men det er jo naturlig at det tilfaller ferskingen liksom da, at det er han 

som gjør den litt kjipe jobben, ehh.. men jeg tror ikke det er noe lettere å være lærling i 

en bedrift. 

 

Sammenligningen mellom en prospect og en lærling i en bedrift er forsåvidt ikke helt 

urimelig. Etter å ha blitt presentert for flere slike sammenligninger, og særlig til andre former 

for maskuline felleskap, har jeg blitt oppmerksom på at det er noen likhetstrekk mellom disse 

i hvordan de behandler nykommere. Et spørsmål kan derfor være; hvilke maskuline verdier 

gjenspeiles i praksisen med at nykommeren får «den kjipe jobben»? I neste kapittel er 

maskulinitet et sentralt tema og der argumenteres det for at den hegemoniske maskuliniteten 

(Connell 1995) i bikerkulturen bygger på bestemte macho-maskuline idealer. Det kan tenkes 

at å utøve dominans over nykommeren kan være en måte å spille ut en slik maskulinitet. 

Samtidig kan det forstås som en styrkeprøve, hvor medlemmet blir testet i dedikasjon, 

motivasjon og i om han er villig til å ofre seg for fellesskapet.  

Som nevnt er bikermiljøet ansett å være et relativt lukket miljø og dette i seg selv har vært 

grunnlag for kritikk. For hvis de ikke har noe å skjule, hvorfor skulle de ellers være så opptatt 

av lojalitet og hemmelighold? Da jeg forsøkte å få svar på dette kontret et medlem med en 

sammenligning.  

 

(…) Også er det jo noe med det at det blir jo et litt sånt lukket broderskap innad i 

klubben, ehh, men jeg tror ikke broderskapet vårt er noe mer lukket og spennende og 

spesielt enn, ehh, garderoben til a-laget på Vålerenga hockey liksom… Og de går i 

hvert fall i krigen for hverandre for å si det sånn. 
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Det var flere som trakk sammenligninger til idrettslag, men disse kom i ulike former. En 

annen forklarte for eksempel kravet om tilstedeværelse slik:  

 

(…) Og det er ikke sånn at du skal nedprioritere alt annet, men det er også grunnen til 

at vi har en fast møtekveld i uka, og det er jo litt som en fotballtrening, at du får ikke 

bli med å spille kamp hvis du ikke har vært med på trening. 

 

Disse sitatene gir ikke svar på hvorfor miljøet fremstår lukket og prinsippet om lojalitet står 

sterkt, men de illustrerer en strategi hvor sammenligninger blir brukt for å legitimere det. 

Sammenligningene gir anledning til å omgå det underliggende spørsmålet som krever en 

dypere forklaring på hvorfor lojalitet og hemmelighold er en del av bikerkulturen, men de kan 

også bidra til å legitimere kulturen. For hva har alle disse «utgruppene» til felles? A-laget på 

Vålerenga hockey, fotballklubber og bedrifter med lærlinger har en høyere sosial 

statusposisjon enn bikerkulturen, og sammenligninger til disse kan derfor virke legitimerende.  

Kritikken mot å være lukkede felleskap har også blitt møtt med en motsatt strategi - åpenhet. 

Flere klubber praktiserer såkalte åpne dager i klubben hvor de åpner dørene for utenforstående 

som er interessert i å få et innblikk i klubbene. På disse dagene kommer alt fra barnefamilier 

til venner fra andre klubber. Dette gir klubbene anledning til å drive aktiv identitetsformidling 

på egne premisser, fremfor å akseptere den sosiale identiteten de har blitt tilskrevet. Ulempen 

med denne strategien er at de som kommer på besøk ofte er de som er mest åpne og vennlig 

innstilt til klubbene fra før, men i noen tilfeller har åpne dager ført til positiv mediepublisitet.  

Å motbevise den negative stemplingen gjennom å utføre gode handlinger er en siste 

legitimeringstrategi. Dette kan gjøres ved at klubbene tilfører noe positivt til lokalsamfunnet 

eller støtter opp under gode formål. «Charity runs», slik som «MC mot mobbing»,
24

 er et 

konsept som faller innunder denne kategorien. Da kjører bikere i kortesje og samler inn 

penger til en god sak. En annen praksis er at klubber donerer penger til veldedige formål 

(Faane 2013). Andre handlingsbaserte måter å motbevise stempelet er at enkeltpersoner gir 

miljøet et ansikt utad ved å representere klubben på en positiv måte i media, kulturelle bidrag 

eller gjennom legale aktiviteter. Når klubber bedriver veldedighet, eller medlemmer gjør en 

god figur i offentligheten, distanserer de seg fra negative stereotypier om bikere. Dette kan 

tolkes som strategier for å legitimere kulturen ved hjelp av impression management (Goffman 

                                                 
24

 Både motorsyklister og bikere deltok på «MC mot mobbing». Dette er to separate grupper som omgås i liten 
grad da de ellers ikke drar på felles treff, fester og arrangementer. 
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1971). Gjennom å fremheve noen aspekter ved kulturen og tildekke andre, så styres 

inntrykkene til publikum (representanter fra storsamfunnet). Slik kan de vinne publikums 

«gunst» og endre den negative sosiale gruppeidentiteten de ikke vil vedkjenne seg. 

5.6  Stempling som selvoppfyllende profeti? 

Hittil har jeg vist hvordan bikerkulturen forholder seg til storsamfunnet, og jeg har belyst 

definisjonskampen og identifisert noen strategier som benyttes i den. Bikerkulturens deltagere 

synes ikke å være samlet omkring ett felles mål om å legitimere kulturen, eller å forsvare den 

ut fra legitime verdier og normer. Noen er aktive i definisjonskampen, mens andre tar avstand 

fra den og vil være «outsidere». Strategiene kan samles innenfor to overordnede kategorier: 

Tilbaketrekking, og et kollektivt forsvarsprosjekt.   

Tilbaketrekking kjennetegnes ved at deltagerne ikke er interessert i å ta del i 

definisjonskampen. De identifiserer seg i kontrast til storsamfunnet, og målet virker ikke å 

være å bli en legitim del av det gjennom å motbevise sin negative sosiale identitet, men å få 

være i fred uten innblanding fra storsamfunnet. En slik tilpasning kan ha et frigjørende 

potensiale; For gjennom å konstruere egne kulturelle mål i tråd med interne verdier og 

normer, fremfor å forsøke å tilpasse bikerkulturen til storsamfunnets idealer, frigjør det dem 

fra samfunnets krav og bånd.  

Det kollektive forsvarsprosjektet kjennetegnes av mer åpenhet, og mer synlighet. De som 

slutter seg til dette påpeker at bikere er en del av storsamfunnet («vi jobber, betaler skatt og 

følger loven»), og de arbeider aktivt for å motbevise den negative stemplingen. I 

definisjonskampen tas nøytraliseringsteknikker og legitimeringsstrategier i bruk for å forsvare 

kulturen. Payback-organisasjonen er et ledd i det kollektive forsvarsprosjektet på tvers av 

klubber. Implisitt innebærer det kollektive forsvarsprosjektet at storsamfunnets krav om 

konformitet aksepteres.  

Mye tyder på at det å definere seg som en biker innebærer at man må forholde seg til et 

stempel, men kan stemplingen bikerne opplever ha et selvoppfyllende potensiale slik Becker 

(1993) hevdet? I en utvidet forståelse av hans innsikt om stemplingen som selvoppfyllende 

profeti, vil jeg ikke stilling til om antagelsene den sosiale kategoriseringen av bikerkulturen 

bygger på er sanne eller ikke. Jeg vil heller drøfte hvorvidt man kan se tegn til om 
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medlemmer aksepterer sin rolle som avvikende og begynner å handle i tråd med de 

forventningene knyttet til stempelet.  

Intervjuer: Hvordan tror du det [stemplingen og marginaliseringen] påvirker 

medlemmer av miljøet, tror du det er noe grobunn for motstand der, i og med at dere 

blir møtt sånn i samfunnet og i rettsvesenet? 

 

Medlem: Noen tror jeg markerer det og blir provosert av det og nesten kanskje ter seg 

deretter. For å bare ta igjen, og bare provosere. Men så tenker jeg at da er det jo 

negativt for dem. Jeg tenker jo det at hvis samfunnet har en mening så er jo mitt mål å 

motbevise det. 

 

Dette medlemmet impliserer at stemplingen kan ha en slik effekt på noen bikere, men at den 

for andre, slik som han selv, kan ha motsatt effekt. Dette stemmer overens med mine funn om 

at det eksisterer ulike strategier å forholde seg til stemplingen internt i bikerkulturen. 

Strategiene i den første kategorien tilbaketrekning kan indikere at stempling kan ha et 

selvoppfyllende potensiale, fordi den skaper en større distanse mellom bikerne og 

storsamfunnet. Dette kan bidra til en større diskrepans mellom hvordan bikere oppfatter sin 

kultur, og storsamfunnets antagelser om bikerkulturen. Men flere av deltagerne i studien har 

fortalt at miljøet har åpnet seg mer de senere årene. Dette ser man også i media som aktivt 

benyttes som kanal i definisjonskampen. Det kan derfor se ut som om strategiene i den andre 

kategorien har større oppslutning. Dette leder til det motsatte av hva Becker hevdet; Fremfor 

gradvis aksept av den avvikende identiteten de er tilskrevet, så kjemper de for å motbevise det 

stempelet de har fått. I stedet for å dyrke den avvikende identiteten, så driver de en aktiv 

rekonstruering av sin sosiale identitet. Dette gjøres ved å ta i bruk moralske begreper og 

verdier som er legitime i storsamfunnet (Sykes og Matza 1957). Ingen av strategiene viser 

imidlertid at stemplingen endrer bikerenes selvforståelse.  

Hensikten med stemplingen, eller i hvert fall dens intensjon, er å svekke bikermiljøet. 

Stemplingsteoretikere har imidlertid påpekt at stempling kan resultere i uintenderte 

konsekvenser (f.eks selvoppfyllende profeti), og dette kan også tenkes å være tilfellet når det 

gjelder stemplingen av bikerkulturen. Det kan tenkes at deltagernes opplevelse av å bli 

tilskrevet en negativt ladet sosial gruppeidentitet fører til en sterkere intern fellesskapsfølelse 

fordi det skaper et dikotomisk «oss og dem» forhold, og at det å ha et kollektivt 

forsvarsprosjekt fungerer som et sosialt lim i bikerkulturen. En lignende tolkning gjorde 

Fangen (2001:265-6) av nynazistenes «trusselvurdering». Angrep på miljøet fra utsiden er 
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nødvendig for at solidariteten skal forbli sterk, mens interne konflikter er en reell trussel for 

miljøets stabilitet.    
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6 Maskulinitet og grensearbeid 

Bikerkulturen er et broderskap, et mannlig fellesskap hvor kvinner ikke har formell 

innflytelse. Dette gjør det interessant å se nærmere på hvordan medlemmene spiller ut den 

mannlige kjønnsrollen, og hvilke maskuline idealer som synes å ha hegemoni bikerkulturen. I 

tråd med Connell (1995;2005), vil jeg ta utgangspunkt i at det er én maskulinitet som 

idealiseres i bikerkulturen og at dette maskulinitetsmønsteret kommer til synes gjennom 

praksis, ekspressive symboler og representasjoner av maskulinitet. Inspirert av den 

sosialpsykologiske kritikken om at Connells begrep overser individet og legger for stor vekt 

på strukturene, vil jeg vektlegge hvordan maskulinitet gjøres av medlemmene (West og 

Zimmerman 1987). Som Lagergren (1998) og Grundvall (2005) også har vært inne på, vil jeg 

argumentere for at bikerkulturen kan forstås som en «mannlig frisone».  Med dette mener jeg 

at det hegemoniske maskulinitetsmønsteret i bikerkulturen kan forstås som en motsats til 

fremveksten av nye og alternative måter å praktisere maskulinitet på. Jeg vil også, inspirert av 

Bay (1998a;1998b;2002), se på hvordan kollektivt identitetsarbeid gjøres gjennom å trekke 

grenser mot andre klubber med utgangspunkt i sitt interne klassifikasjonssystem basert på 

fordeling av omdømme. 

6.1 Maskulint identitetsarbeid 

Et medlem stilte meg et retorisk spørsmål; «Kjøper en tjue år gammel ungdom en Harley 

fordi den er tøff, eller fordi den er bra å kjøre?» Svaret han ville frem til var at han kjøper den 

fordi den er «tøff». En Harley Davidson er en tung sykkel, og for å manøvrere den kreves 

fysisk styrke. Lyden av den er distinkt, øredøvende og grov. Noen vil kanskje kalle den 

bråkete, men når man spør en biker hva som er så spesielt med en Harley, er det ikke sjeldent 

at den karakteristiske lyden fremheves som en viktig egenskap. I en samtale om universelle 

normer i bikerkulturen fortalte et medlem at alle bikere må eie en Harley. Etterpå tok han seg 

i det, og innrømmet at han kjenner til at noen bikere kjører en eldre modell av Ducati. Så 

tilføyde han: «..men en riskoker det blir aldri akseptert». Med riskoker så mener han en 

japansk sykkel. Dette kan forstås som en måte å trekke symbolske grenser mot konvensjonelle 

motorsyklister som kjører japanske «plastsykler». Bikerkulturen har amerikanske røtter, og 

det virker som om mange idealiserer forestillinger om «det amerikanske». Et medlem beskrev 

det slik: «..og det er liksom amerikanske biler og amerikanske ting, det ser tøffere ut, det er 
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råere å høre på og alt det der.» Han assosierer det amerikanske med noe som er tøft og rått, og 

Harley Davidson blir et symbol som representerer disse attributtene. Å eie en Harley kan 

derfor alene ses som et middel i et maskulint identitetsarbeid, og egenskapene kan tolkes som 

uttrykk for den hegemoniske maskuliniteten i bikerkulturen. 

Det som, i følge et medlem, er så «kult» med akkurat Harley’er er at det er så mye som kan 

gjøres om på dem. I bikermiljøet er det, i følge han, så godt som ingen sykler som er like. 

Sykkelen reflekterer bikerens individuelle stil, preferanser og idealer gjennom 

personalisering. Dette innebærer at de bygger og moderer syklene slik at de blir et personlig 

uttrykk (Grundvall 2005: 188-189). Å skru på sykkelen kan forstås som en måte å skru 

sammen en identitet. Sykkelen viser hva eieren ønsker å fremheve. Holder han seg innenfor 

lovlige grenser når han skrur? Er han opptatt av det estetiske og eleganse? Tenker han på 

komfort og funksjon, eller driver nostalgien han bort fra det? Skruing som maskulint 

identitetsarbeid kan også være en måte å vise at man har den praktiske og mekaniske 

kunnskapen som kreves for og «fikse ting» med bare nevene. Denne kunnskapen er ofte 

selvlært, og den overføres mellom medlemmene. Det å mestre den synes å kunne akkumulere 

anseelse blant sine egne.  

For en motorsyklist har klærne en vesentlig funksjon fordi de både gir beskyttelse mot vær og 

vind, men de vil også beskytte han om ulykken skulle være ute. Stil og symbolikk trumfer 

både funksjonalitet og sikkerhet når det kommer til bikernes kjøreklær. En motorsyklist som 

kjører en BMW har kanskje valgt den fordi den er funksjonell, og han bruker gjerne Gore Tex 

tøy når han kjører fordi det er praktisk. Men en biker kjører som regel i skinnvest og olabukse 

og trekker til nød på seg en regndress om det regner. Hva symboliserer de gjennom å kle seg 

slik? Det å vise at de er villige til å ta risiko når de kjører kan være en måte å posisjonere seg 

som fryktløse og modige. Et av medlemmene hadde gips da jeg besøkte klubben hans, dette 

ledet samtalen inn på motorsykkelrelaterte skader og ulykker. En av historiene som ble fortalt 

dreide seg om en svært alvorlig ulykke. Medlemmene rundt meg virket ivrig etter å fortelle 

makabre detaljer fra skadene han fikk til tross for at jeg uttrykte vemmelse, jeg ble også vist 

bilder fra ulykkesstedet. Jeg spurte om ulykker var vanlig, da svarte en at han selv bare hadde 

fått noen småskader som «noen brudd og sånn». At noen brudd beskrives nærmest som 

bagateller er analytisk interessant. I følge Mosher og Sirkin (1984) er nettopp det å være villig 

til å ta risiko, og det å se «danger as exciting», et element i en macho-personlighet. I dette 
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tilfellet kan forsøk på å bagatellisere tolkes som uttrykk for det å være macho ved at til og 

med ulykker tilsynelatende preller av og ikke gjør særlig stort inntrykk på dem.  

Selv om et sentralt perspektiv innen maskulinitetsteori er at det å tillegge bestemte egenskaper 

til maskulinitetsbegrepet er et feilgrep (ref kap 2.4), ser det ut til å eksistere en felles 

forståelse i bikerkulturen av hva det vil si å være mandig. En klubb jeg besøkte bestod av 

menn og gutter fra to forskjellige generasjoner. Klubben hadde én «hang around» og to 

«prospecter» som så ut til å være i begynnelsen av tjue-årene, mens gjennomsnittsalderen på 

resten av medlemmene synes å være godt over førti år. Dynamikken i denne klubben bar preg 

av dette aldersskillet:  

 

En av dem [prospectene] forteller at han synes det var litt skummelt første gang han 

var på besøk i klubben, for han visste ingenting om den. Han peker på sersjanten og 

sier: «spesielt du synes jeg at virket veldig skummel og det er litt morsomt, for du er jo 

egentlig verdens snilleste fyr.» Tonen er spøkefull og de ler.      

 

Prospect 1: Neste helg skal han (prospect 2) på sånn derre Hardstyle greier på 

Ballroom.  

Sersjanten: Hva er det for noe greier da? Skal jeg bli med da eller? [Latter] 

Prospect 2: Nei.. Jeg får besøk av en kompis.  

Sersjanten: Da får du i hvert fall ikke lov å gå med vest! [Latter]  

Prospect 1: Det er sånn at de kler seg i helt hvite klær og danser hele natta [Latter] 

Prospect 2: Nei, det er ikke noe hvite klær her. Det er mye hardere, sånn skikkelig 

Hardstyle.  

-Utdrag fra feltnotater  

 

I denne samtalen illustreres hvordan sersjanten ikke har lik referanseramme som de yngre 

prospectene. Hardstyle er en elektronisk musikksjanger med en yngre målgruppe, og den 

eldre sersjanten kjente hverken til musikksjangeren, eller eventet som propecten skulle på. 

Det å kle seg i hvite klær og danse hele natta er særlig forbundet med Sensation White, en 

annen elektronisk musikk-event med en mykere profil og musikksjanger. Bay (1998:167-70) 

skriver at medlemmer som utfordrer hverandre synes å være vanlig praksis i bikerkulturen, 

dette innebærer at anseelsen deres settes på prøve ved at de må forsvare sin egen, eller 

utfordre andres anseelse. Slike utfordringer er imidlertid ikke unikt for bikerkulturen. Fangen 

(2001:280-1) fant for eksempel lignende verbale dueller i sin studie av nynazister, og 

fornærmelsene hadde rot i de maskuline idealene i miljøet hun studerte. Prospect-tiden er et 

prøvemedlemskap hvor de skal bevise at de er verdig en plass i det maskuline fellesskapet, 

derfor er det ekstra viktig og ikke «miste ansikt. I bikerkulturen er det, som nevnt, svært tett 
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mellom de interne festene, og det å prioritere bort de til fordel for et Hardstyle-event setter 

trolig prospecten i en utsatt posisjon for denne typen utfordring.  

I tråd med Bay (1998) og Fangen (2001), tolker jeg samtalen mellom de to prospectene og 

sersjanten som en slags verbal duell. Sersjanten, som i denne klubben har hovedansvaret for 

prospectene, er tilskuer, derfor er det ekstra mye som står på spill. Først forteller den ene 

prospecten at han synes sersjanten var skummel til å begynne med, men at han nå har forstått 

at han egentlig er «verdens snilleste». Dette kan forstås som en slags «male-bonding» (Tiger 

1969; 2005:18) hvor prospecten knytter bånd til sersjanten ved å gi han bekreftelse i form av 

ros. Så avslører prospect 1 at prospect 2 skal på en elektronika-event, og beskriver dette som 

et arrangement hvor de kler seg i helt hvite klær og danser hele natta. Dette fremstår som et 

brudd med forestillingene om hva en biker er og gjør, og med de maskuline idealene i 

bikerkulturen. Å fleipe om dette kan forstås som en måte å posisjonere seg selv som en mer 

passende kandidat enn den andre. For å komme seg ut av utfordringen med anseelsen i behold 

forteller prospect 2, synlig brydd, at han slett ikke skal danse i hvite klær og legger trykk på at 

arrangementet han skal på er «hardere, sånn skikkelig hardstyle». Bay (1998: 170-1) skriver 

at formålet med slike verbale konkurranser er å bli situasjonens herre – å kunne styre 

motparten, så han mister kontroll over situasjonen og ofte over seg selv. I dette tilfellet så ble 

prospecten synlig brydd over de andres spøk på hans bekostning. Han lo ikke, men det gjorde 

de. Derfor kan man kanskje si at han tapte duellen til tross for forsøket på å pakke inn 

«hardstyle-konseptet» i en mer maskulin innpakning.  

Slike utfordringer kan også ta form som «juging» (ref.kap 4.7.4) hvor handlingen i historien 

gjør at et medlem kommer uheldig ut. Et vanlig tema i slike utforderhistorier er mandig versus 

ikke-mandig (Bay 1998:171). Det virket som om sjargongen i bikerkulturen er spøkefull. Jeg 

opplevde flere ganger at et medlem spøkte på et annet medlems bekostning, et tema som gikk 

igjen var flaue øyeblikk i påvirket tilstand. Et medlem viste meg for eksempel en film av et 

annet medlem hvor han var svært synlig beruset og sang av full hals. Alle lo, men han som 

hadde sunget virket pinlig berørt. Det kan være vanskelig å trekke en klar grense mellom hva 

som er utfordringer hvor hensikten er å «vippe den andre av pinnen» slik Bay beskriver, eller 

om det bare er en del av den spøkefulle sjargongen mellom medlemmene.  

 

Tonen ble mer spøkefull etterhvert. Et medlem jeg ikke hadde hilst på før kom inn i 

rommet. Jeg hilste på han og fortalte hvem jeg er og hvorfor jeg er i klubben deres. Da 

forklarte et av de andre medlemmene: «Ja, vi er liksom et ekspertpanel her vi nå 
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skjønner du». Alle ler. Et av medlemmene ved bordet spør etter suketter til kaffen. Da 

bryter en av de andre medlemmene ut: «Nå ødelegger du macho-imaget vårt med en 

gang». Han ser på meg. «Ja stryk det, det der var bare tull, vi bruker ikke suketter vi 

altså». Latteren fyller rommet igjen. 

-Utdrag fra feltnotater 

 

I dette utdraget fra en samtale ved et klubbesøk spøkes det om at det å bruke suketter i kaffen, 

ikke er i tråd med «macho-imaget» deres. Igjen er mandig versus ikke-mandig (jf. Bay) 

temaet. Til tross for at jeg fikk inntrykk av at dette ble sagt som en ironisk spøk illustrerer det 

allikevel en bevissthet omkring macho-idealene i bikerkulturen. Å gjøre medlemmet som 

bruker suketter til latter viser at det foreligger en felles forståelse av at kaffe med suketter ikke 

står i stil til deres macho gruppeidentitet. Grensen mellom hva som er macho og ikke, synes 

derfor å være tydelig for subkulturens medlemmer.  

 

Hvordan mennesker er vi? Jo, kanskje vi er tøffere enn andre da, for det virker jo som 

et tøft miljø. Det finnes mange pingler og i miljøet om jeg skal si min mening, men du 

skal være litt tøffere, røffere, olje på fingra og skru sykler. Vi er bad boys. Men jeg 

fleiper på Tinder da, der står det «søker damer som vil ha en snill bad boy» for jeg kan 

jo se ut som en bad boy, men er Ole Brumm i neste øyeblikk.  

 

Når dette medlemmet forteller at «du skal være litt tøffere, røffere, olje på fingra og skru 

sykler». I og med at han benytter ordet «skal» tolker jeg han som om han snakker om 

overordnede maskuline idealer i bikerkulturen og forventninger om at medlemmer skal 

etterstrebe disse. Så konstaterer han at bikere er bad boys. Men det som er særlig interessant 

er at han ser ut til å veksle når han snakker om Tinder.
25

 Da legger han til at han er snill, og at 

han også kan være som «Ole Brumm», teddybjørnen fra barneboken om hundremeterskogen. 

Denne vekslingen tolker jeg som at han i en bikerkontekst gjør maskulinitet på en «tøff» 

måte, men i intime relasjoner er han tilbøyelig til å vise mykere mannlige sider. Denne 

tolkningen er i samsvar med Wetherells og Edley (1999) innsikt om at menn veksler mellom 

ulike former for maskulinitet etter hvilken sosial setting de befinner seg i.  

6.2 Symbolikk 

Bikerkulturen består av mange symboler, flere av disse kan tolkes som representasjoner av en 

hegemonisk maskulinitet (Connell 2005: 834). Da jeg spurte medlemmer om de kunne huske 
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 Tinder er en dating-applikasjon til mobiltelefonen.  
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hva det var ved bikerkulturen som hadde virket appellerende på dem, var det flere som 

fortalte at de tidlig i livet hadde blitt fascinert av filmer som portretterte barske menn på 

Harley Davidson sykler. Et medlem beskriver det slik:  

 

Jeg vet ikke hva det var, men jeg husker, det tror jeg jeg nevnte for deg også.. Jeg tror 

det var på sju eller åtte års dagen min jeg. Og det var liksom tiden før DVD og 

internett. Og da skulle vi leie en movie-box, også skulle jeg få velge en film nede på 

video-sjappa.. Og.. Og der stod det en film i hylla og det var «Hells Angels Forever». 

Og da var det noe med det ryggmerket og de bildene på det coveret av de gutta med 

liksom skinnjakke og jakkemerker og tøffe motorsykler og.. Og en attitude liksom, 

som appellerte. Og det er jo en historie.. Den filmen, forteller jo en historie. Den 

historien skjønte jo ikke jeg en dritt av, det var helt sikkert en uteksta film og. Så det 

var jo bare noen bilder der som jeg lot meg fascinere av liksom, uten å få med meg 

innholdet i filmen. 

 

Filmen han nevner er en dokumentar fra 1983, som handler om Hells Angels. Ralph Hubert 

«Sonny» Barger medvirket til filmen, og klubben blir beskrevet fra et innside-perspektiv. Men 

det er ikke innholdet i filmen som gjorde at han festet seg ved den, det var det visuelle ved 

coveret og den assosiasjonen det ga han. Coveret på filmen viser en mann i vest med Hells 

Angels’ ryggmerke, logoen deres er et dødninghode med halvhjelm og vinger. Under dette 

blikkfanget er det mange menn på motorsykler som kjører i en klassisk kortesje. På baksiden 

av coveret er det bilder fra filmen, der ser man skytevåpen, motorsykler og menn med langt 

hår og skjegg. En «attitiude» kaller han det, men denne synergien av symboler kan også leses 

som et mønster som reflekterer en hegemonisk maskulinitet i bikerkulturen.  

Flere norske klubber har hentet inspirasjon fra den norrøne mytologien, dette gjenspeiles i 

klubbnavn, i dekor i klubbhus og i klubblogoer. Hva representerer vikingene og den norrøne 

mytologien? Nylig har den høyreekstreme gruppen Soliders of Odin etablert seg i Norge, og 

de har brukt vikingreferanser og norrøn mytologi i sin profil. I sin logo har de et bilde av et 

vikinghode iført en klassisk vikinghjelm med horn, og et skjerf som viser det norske flagget.  

Men det er en vesensforskjell mellom de to gruppenes bruk av vikingreferanser. Hitler brukte 

vikingsymboler under andre verdenskrig, og når Soliders of Odin gjør det samme kan det 

tolkes som en referanse til den «ariske» kulturarven. For dem kan det tenkes at 

vikingsymboler gir en konnotasjon til norsk kultur og norsk etnisitet. I bikerkulturen, kan 

derimot vikinger forstås som maskuline forbilder. Det er noe macho over forestillingen om de 

modige vikingene som la ut på tokt for å erobre landområder og krige. Vikingene var, i følge 

sagaene, ikke bare erobrere, de drakk også både øl og mjød. Et medlem fortalte at 



84 

 

vikingreferansene i deres klubb kom av at de hadde en kultur for å drikke mye øl, slik som 

vikingene. Connell (2005: 835) beskriver hvordan maskulinitetshegemoniet naturliggjøres på 

subtilt vis gjennom sirkulering av slike maskuline forbilder. Dette samsvarer med at 

medlemmene selv tok disse symbolene for gitt og viste motvilje mot å tolke dem. I en klubb 

jeg var, med sterke referanser til vikinger og norrøn mytologi, spurte jeg en av de som var 

med å grunnlegge klubben noen tiår tidligere om hva denne vikingsymbolikken representerer. 

Jeg fikk ikke noe klart svar, det var kanskje fordi spørsmålet krevde litt refleksjon over noe 

som for han kanskje fremstår som «selvsagt», eller at disse symbolene er blitt en naturlig del 

av omgivelsene og derfor ikke lenger er gjenstand for fortolkning. I stedet for å gi et svar, så 

ramset han opp flere klubber som benytter seg av vikingsymboler i sin profil.  

Bay (1998: 33-41) skriver om identifikasjon med mytologiske krigerfolk, slik som indianere 

og vikinger, i bikerkulturen. Både i og utenfor Skandinavia benytter klubber seg av 

vikingreferanser, men det forekommer i særlig stor grad i de nordiske landene. Referansene er 

bygd opp av klisjeer og populære fremstillinger om vikinger og deres attributter. Bay mener 

at slike symbol representerer en krigeridentitet, og denne ser han i kontrast til rollen som 

soldat. I følge Bay (1998:39) forteller de mytiske beretningene om krigere at de er modige, 

fryktløse og utholdende. De er antiautoritære og de lar seg ikke disiplinere. De er styrt av 

krigslyst, overbevisning eller moral. Soldater derimot handler ut av plikt og gjør som de blir 

befalt. Bay tolker bikernes omfavnelse av krigeridentiteten som et middel i profileringen av 

bikernes subkultur – både internt og eksternt.  

Selv om Bay ikke bruker dette begrepet, så forstår jeg disse symbolene som kollektive 

maskulinitetskonstruksjoner, men hva er det egentlig som formidles gjennom disse 

symbolene? Bay legger stor vekt på kontrasten mellom soldat og kriger og at det først og 

fremst er krigernes attributter som de identifiserer seg med, men denne tolkningen samsvarer 

ikke med mine data. For som nevnt tidligere (kap 4.1 og 4.5) tok bikerne i mitt materiale 

gjerne i bruk sammenligninger til forsvaret eller krig da de skulle beskrive en kulturell praksis 

og de brukte krigsreferanser da de snakket om den nordiske MC krigen. Det kan derfor være 

hensiktsmessig å se nærmere på hva som er likheten mellom en kriger og en soldat. Både 

forsvaret og krig er tradisjonelt mannlige domener, i likhet med bikerkulturen. Mot, 

fryktløshet, utholdenhet, krigslyst, moral og overbevisning kan like godt være beskrivelser av 

en soldat, som en kriger. Identifikasjon med disse attributtene og med forsvaret, krig, soldater 
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og krigere kan forstås, igjen, som at idealisering av en macho-maskulinitet er et uttrykk for 

den hegemoniske maskuliniteten i bikerkulturen.  

Størrelse synes å ha en signifikant betydning i bikerkulturen, «svær» er et adjektiv som ofte 

går igjen i beskrivelser av bikere. Et medlem sa i en humoristisk tone at det er ingen som bryr 

seg om hva en liten biker tar seg til, en stor en derimot, legger alle andre merke til. En annen 

uttrykte det slik: 

Bikere ser.. Når dem kommer kjørende i olabukser, og dem er store og dem er svære 

og brauter litt og har masse tatoveringer. Og det var jo de som begynte med det lenge 

før det var populært for noen å ha tatoveringer. Så skaper det et image. Og ja, jeg har 

ikke lyst, det er jo sånn fleip.. Når jeg trer på meg min vest og sitter eller går rundt 

liksom.. Så skal liksom.. Så er det en sånn rar greie at liksom alle skal bare se på meg 

og respektere meg hvis du skjønner? Det er en litt sånn rar greie, ikke sant? Og det er 

litt sånn blanding av, altså man er ikke noe større eller noe som helst, men man er jo 

større fordi det er ti andre rundt deg som passer på.. som er der for deg. 

Dette utsagnet starter med at medlemmet legger ekstra trykk på fysisk størrelse ved å si «dem 

er store og dem er svære». Dette ser ved første øyekast ut som en gjentagelse fordi «stor» og 

«svær» kan forstås som to måter å si akkurat det samme, men det kan like godt være at han 

legger to forskjellige meninger i begrepene. Det at man blir «større» av å være en del av et 

kollektiv underbygger en tolkning av at det ikke nødvendigvis trenger å handle om fysisk 

størrelse. Det kan være at det å være en «stor» heller betyr signifikant, slik man snakker om 

«de fire store» forfatterne innen norsk litteratur. En «stor biker» kan i så fall bety en biker 

som er i besittelse av stor intern anseelse. Men om man tar utgangspunkt i at «stor» betegner 

fysisk størrelse, hvilken symbolsk betydning har det å være stor? Bay (1998:49) skriver at det 

å være en stor mann i bikerkulturen kan symbolisere at man er en erfaren biker og en måte å 

vise at man ikke er «ny i gamet». Å være stor, enten kraftig eller muskuløs, viser at man har 

drukket mye øl (festet mye), eller trent gjennom flere år for å bli stor. I tråd med 

bikerkulturens tradisjonelle maskulinitetsideal kan det også tenkes at størrelsen på kroppen 

fungerer som et symbol på maskulinitet. Kjønnsidealene kommer til syne i kontrasten mellom 

liten og stor; kvinner skal være slanke, lette og små, mens mannen skal være høy, kraftig og 

sterk.  

Som nevnt innledningsvis i dette kapittelet, er bikerklubber en maskulin arena hvor kvinner 

har liten grad av direkte innvirkning. Mangelen på feminin innvirkning og krav om likestilling 

kan være en av forklaringene til at de ser ut til å fastholde et tradisjonelt og macho 

maskulinitetsideal. En annen forklaring kan være at snittalderen i klubbene har økt i takt med 
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årene og at de rommer en stabil medlemsmasse. Det kan føre til at endring i holdninger, 

verdier og idealer ikke oppstår like rask, eller er i samsvar med samfunnsutviklingen når det 

gjelder kjønnsroller, kjønnspraksis og likestilling. En tredje forklaring kan være at 

bikerklubber er en av få gjenstående arenaer hvor medlemmene kan spille ut denne formen for 

machomaskulinitet med lite innblanding og at det derfor blir et sentralt aspekt ved kulturen. 

Dette samsvarer med Wetherells og Edleys (1999) innsikt om at motstand mot den regionale 

hegemoniske maskuliniteten kan være en effektiv maskulin praksis i en lokal kontekst.   

Den tradisjonelle mannsrollen har gjennomgått store endringer i takt med 

samfunnsutviklingen i retning av økt likestilling mellom kjønnene. Denne utviklingen har 

åpnet opp for nye maskuline idealer og andre måter å praktisere mannsrollen på (ref kap 2.4). 

Det kan tenkes at de nye alternative maskulinitetene som «den metroseksuelle mannen» og 

«familiemannen» truer oppslutningen omkring den tradisjonelle mannsrollen og at det har 

blitt færre arenaer hvor det er legitimt å spille ut en macho-maskulinitet. Bikerkulturen kan 

derfor ses som en «frisone» (Lagergren 1998) fra forventninger til moderne menn, hvor andre 

maskuline idealer har hegemoni. Et sted hvor det er legitimt å komme med mannssjåvinistiske 

utsagn, hvor man kan drikke øl og skru på sykler uten å måtte ta del i familieliv eller 

husarbeid, og hvor menn fortsatt har all makt.  

6.3 Anseelse og grensearbeid 

Hittil har jeg vist hvordan maskulint identitetsarbeid gjøres i bikerkulturen, men maskulinitet 

synes ikke å være den eneste ressursen som forvaltes i bikerkulturen, og det kollektive 

identitetsarbeidet innebærer mer enn å posisjonere seg i forhold til et maskulint ideal. Noen 

medlemmer har implisert at det eksisterer et slags uformelt statushierarki i bikerkulturen. Det 

kan virke som om dette i større grad gjelder på tvers av klubber, enn internt i selve klubbene. 

Maktbalansen i klubbene er ujevnt fordelt mellom prospecter (som ikke har stemmerett, 

begrenset talerett og som gjør mindre attraktive arbeidsoppgaver) og fullverdige medlemmer, 

men utover dette kan det virke som om klubber praktiserer et demokratisk styresett og en 

rimelig flat struktur hvor alle (fullverdige) medlemmer har medbestemmelse i 

klubbavgjørelser. På tvers av klubbene derimot, synes det å foregå intern klassifisering av 

klubber basert på ujevn fordeling av omdømme. Bay (1998:172) skriver at omdømmet 

bekreftes og speiles i form av tegn på respekt fra andre bikere. I møte med andre bikere, kan 

en bikers omdømme bli bekreftet eller avkreftet gjennom å bli møtt med respekt eller 
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«despekt».
26

 I følge Bay (1998: 166-7) er det ingen direkte symmetri mellom formell status 

eller rang i bikermiljøet og omdømme. For å akkumulere omdømme settes anseelsen 

kontinuerlig på prøve, gjennom å utfordre andre, eller selv å bli utfordret. Dette gjelder, i 

følge Bay (1998:172) både klubber og medlemmer. Kampen om anseelse og omdømme er 

ikke unikt for bikermiljøet, i flere studier av gjenger og avvikende subkulturen har lignende 

funn blitt presentert, deriblant Anderson (1994) studie av unge afroamerikanske lovbrytere i 

et nabolag i Philadelphia. Han beskrev oppnåelsen av respekt som et mål ved å mestre «code 

of the streets». Ved å mestre denne vant man «street cred», en respekt som var vanskelig å 

vinne og lett å tape. Denne kredibiliteten ble også satt på prøve og måtte forsvares 

kontinuerlig. Både Bays beskrivelse av omdømme og Andersons «street cred» handler om 

anseelse fra de øvrige deltagerne i subkulturen, og dette synes også å være viktig for 

medlemmer av det norske bikermiljøet.  

 

(...)Altså, jeg står ikke i baren her mens vi har tre hengiser som er fulle på andre siden 

av baren, det kommer ikke til å skje liksom.. det er ikke sånn det skal fungere, ikke for 

det at.. altså for meg så er det ikke sikkert at det er så jævelig farlig som det er for 

inntrykket for alle andre som er og besøker oss. Dem bare «hvorfor i helvete står 

member'n i baren edru også står han der og drekker seg full og sjekker damer liksom?» 

Det er ikke sånn det skal være, for da får andre et feil bilde av oss da, ikke sant. Det 

blir på en måte feil det og. 

 

Det som er særlig interessant med dette sitatet er at medlemmet egentlig ikke bryr seg om han 

må stå i baren. Han snakker med andre ord ikke om en aversjon mot å gjøre selve barjobben, 

men om en frykt for at klubben skal tape anseelse. Omdømme er forankret i subkulturens 

egne normer og idealer. I utdraget ovenfor ser vi et brudd med normen om at prospecten skal 

gjøre det mindre attraktive arbeidet. Klubber som bryter med interne normer og idealer 

risikerte å bli et samtaletema blant de øvrige klubbene og «å tape ansikt».  Jeg fikk inntrykk 

av at hvordan man representerer klubben, og ikke minst hvordan den fremstår for andre bikere 

var helt essensielt for bikerne jeg møtte. Klubbenes anseelse styrkes ved å være en aktiv klubb 

som hyppig besøker andre klubber og følger de interne normene i bikerkulturen, og det er 

viktig at dens medlemmer er dedikerte og stolte over tilhørigheten til sin klubb. Slike klubber 

synes å ha en sentral posisjon i miljøet og ble omtalt i gode ordelag i andre klubber. Som 

nevnt i kapittel 4.4 kan det også se ut til at jo vanskeligere det er å få innpass i en klubb, dess 

høyere status har den i bikerkulturens interne klassifikasjonssystem. Dette kan trolig også 
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 På engelsk sier man «disrespect», Bay bruker «despect». 
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bidra til å forklare bikerklubbenes «catch-22 dilemma» og den tause inngangen som er 

beskrevet i kapittel 4.3.  

«Respekt» er et ord som brukes ofte i bikerkulturen, og i samtale med bikerne opplevde jeg at 

de brukte det på en annen måte enn jeg ellers er vant til. Dette fikk meg til å tenke at de legger 

en annen betydning i begrepet. I et intervju påpekte jeg dette for et medlem og spurte hva han 

legger i begrepet. Han tenkte seg lenge om og svarte at det handler om å «følge regla». Å 

handle i tråd med normene kan være en måte å oppnå respekt på, men det kan også være en 

måte å vise respekt på, men jeg satt fortsatt igjen med inntrykk av at begrepet rommer mye 

mer.  

 

(...)Og jeg skjønner jo det at om man kommer inn på en klubbfest og mange kjenner 

deg så er det jo like hyggelig det, men den klubben de prater mest om er der hvor det 

kom veldig mange fra den klubben og da har de vist en bedre respekt for den klubben 

og alle har vært og besøkt. Også er det en sånn fleip, hvem har kjørt lengst for å 

komme å besøk oss. Ikke sant? 

 

Her blir «respekt» gjort til noe målbart. Medlemmet forteller at en klubb som reiser langt for å 

besøke en annen viser en «bedre respekt». Når klubber deltar på fester kan også det forstås 

som en måte å vise respekt til vertsklubben, og respekt fra de andre deltagerne er en måte å 

oppnå anseelse og godt omdømme internt i bikerkulturen. Når klubber reiser langt for å delta 

på andre klubbers fester eller mange av medlemmene kommer på en fest utvises en «bra 

respekt» fordi klubbens omdømme bekreftes og speiles av besøket.  

Selv om bikerkulturen utad fremstår som en rimelig homogen kultur, trekker klubbene interne 

symbolske grenser mellom seg selv og andre klubber. Som nevnt i kapittel 4.1, så gjøres 

interne temporale sammenligninger (Albert 1977) mellom «slik det var før» og «sånn det er 

nå» når medlemmene snakker om den nordiske MC krigen. En lignende grense, som kunne se 

ut til å være av moralsk karakter, ble trukket mot kulturelle praksiser som er «old school». 

 

Alt [arbeidet] fordeles likt på alle. Vi har den da, det er jo forskjellen. Noen tyngre 

klubber som skal kjøre «old school» greier, så er det prospecten og hangarounden 

som.. hangarounden gjør de verste tinga, han plukker sneipene og prospecten får lov å 

stå i baren, mens medlemmene drikker ølen [latter]. Skjønner du eller? Det er litt sånn 

da.. Det er litt avhengig av hvordan man har det internt, det er flere klubber som har 

«en for alle, alle for en». Det er de tre musketere eller er de fire? Jeg har sett film vet 

du, ikke lest historie [latter]. Så er det liksom.. Jeg tror det var verre før... Eller det er 

verre noen steder. 
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I dette utdraget forteller medlemmet hvordan deres klubb skiller seg fra «tyngre klubber» 

gjennom å ha en jevn arbeidsfordeling i motsetning til klubber som overlater de «verste tinga» 

til de som er prospect og hangaround. Dette kan tolkes som intern moralsk grensedragning 

(Lamont 1992), fordi de implisitt gjenspeiler et moralsk ideal om hvordan prospekter bør 

behandles. Dette idealet blir særlig synlig når han snakker om at denne praksisen var «verre» 

før og i andre klubber. Medlemmer som forteller at kulturen hadde en «røffere» innpakning 

før, distanserer seg gjerne til dette ved å hevde at i deres klubb er det nå en helt flat struktur 

hvor alle behandles likt, at prospect-tiden ikke er like tøff som den en gang var og hvis det 

oppstår konflikter så løses de verbalt og ikke lenger på bakrommet med bare nevene. Men når 

de snakker om andre klubber, som Tajfel og Turner (1978) ville kalt «ut-grupper», beskrives 

de gjerne i kontrast til dem selv. Slik intern sosial kategorisering av klubber i bikerkulturen 

kommer også til syne i hvordan andre klubber ble kritisert for å være for lite 

motorsykkelorienterte:  

 

Det er mange klubber som ler av andre klubber fordi de bare kjører. De skrur jo ikke. 

De bygger jo ikke. For da er vi tilbake til sånn det var, før så var det kjøring, så var det 

å bygge custom-sykler, drive med det på klubbkvelder og alt det der. Så hvis du nesten 

slutter å kjøre og det er ingen som står og skrur sykkel på klubbkveldene, eller dem 

har det samholdet. Hva er det egentlig de er der for da? For å ha det klubbhuset og ha 

den vesten og ha de festene og få besøk. Ikke sant? 

  

Fester, vesten og klubbhuset er helt sentrale elementer i en bikers livsstil og det å være en 

aktiv klubb som deltar i miljøet synes å være et mål på status (ref. kap 4.7), men utdraget 

ovenfor impliserer at en klubbs status også beror på at disse elementene ikke overskygger 

interessen for å skru og kjøre motorsykkel. Klubber som ikke er motorsykkelorienterte nok 

blir i følge dette medlemmet «ledd av». Latterliggjøring kan tolkes som en sosial mekanisme 

som bidrar til kulturell overføring av idealer og en form for sosial kontroll. Klubbens anseelse 

står på spill og for å sikre dens omdømme må de handle i tråd med verdier og idealer i 

kulturen.  

 

Det er jo sånn som, på den, festen som jeg kjørte på her da. Så er det en sånn der.. Jeg 

kjørte liksom, også hadde vi med prospect og hengis, også var det sånn «hvorfor i 

helvete kjører du liksom?» «nei, jeg var blakk og ville være med, så jeg kjørte.» «Åja, 

okay.» Det er sånn, du blir spurt om hvorfor er du edru liksom. 

 



90 

 

I dette utdraget forteller et medlem at han ble spurt om hvorfor han var sjåfør når de hadde 

med en prospect og en hangaround på fest i en annen klubb. Når den andre stiller spørsmål 

om hvorfor han kjører og forventer en begrunnelse, kan det forstås som en form for ekstern 

sosial kontroll over interne klubbpraksiser. Dette tydeliggjør hvor sterk den sosiale 

dimensjonen på tvers av klubbene er, og igjen, at det å være en bikerklubb innebærer at man 

må forholde seg til en overordnet bikerkultur og andre aktører innenfor denne. Når 

medlemmet begrunner det med at han er blakk, er det en begrunnelse som er i tråd med 

interne idealer, for penger er ikke et mål på status (ref kap. 5.3). At klubben følger normene 

gir den derimot anseelse, og normen i dette tilfellet er at de som har status som prospect eller 

hangaround kjører på fest.  
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7 Stabilitet og opprettholdelse av 

bikerkulturen 

Bikerkulturens sterke sosiale og materielle grunnlag skiller den fra andre subkulturer og viser 

dens egenart. Dens organisering, stabilitet og kontinuitet gir assosiasjoner til en institusjon 

eller en veldrevet organisasjon. Det store antallet av klubber med hver sin egen historie sikrer 

bikerkulturens kontinuitet, uavhengig av enkeltpersoner og enkeltklubber. Bay (1998:243-

246) argumenterer for at bikerkulturen har utviklet seg fra å være en subkultur til å bli et 

subsamfunn av bikere. Men hva gjør denne kulturen så motstandsdyktig og stabil, og hva 

bidrar til at den opprettholdes?  

Bikerkulturen slik den fremstår i dag, har sitt utspring i de internasjonale klubbenes inntog på 

90-tallet. Klubbene benytter i dag engelske benevnelser på sine medlemmer og en 

internasjonal struktur. Første analysekapittel viste hvordan klubbene er organisert med ett sett 

med faste posisjoner og et demokratisk styresett. Til tross for at hver klubb har sin egen 

historie og et eget sett med normer, må de også forholde seg til et større fellesskap av 

ryggmerkeklubber – det norske bikermiljøet. Bikerne selv betegner dette bare som «miljøet» - 

en samlebetegnelse på fellesskapet av ryggmerkeklubber. Både når medlemmer snakker om 

klubben og miljøet kan en få inntrykk av at de snakker om et handlende vesen. I uttalelser 

som «klubben har bestemt..» og «miljøet mener..», er det egentlig felles oppfatninger eller 

normer det er oppslutning om blant medlemmene de refererer til. Den sterke solidariteten og 

samhandlingen på tvers av klubbene, og de kulturelle likhetene i klubbene som er beskrevet i 

denne oppgaven, antyder at det er riktig å snakke om én felles bikerkultur - til tross for at hver 

klubb har sin egen historie og individuelle preg.   

I klubbene er lite overlatt til tilfeldighetene, dette gjelder små bagateller så vel som større 

avgjørelser. Hvem skal kjøre på festen denne helga? Hvem skal kjøre hvor i kortesjen og hvor 

skal de stoppe for å fylle bensin? Når skal de ha neste klubbmøte, hvem skal skrive 

møtereferat og hvem skal stå ved grytene? Hvem skal svare på henvendelser fra andre 

klubber? Hvem skal vaske klubbdoen? Alle disse spørsmålene kan som regel besvares på 

forhånd.  
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I første analysekapittel redegjorde jeg for veien inn og ut av en klubb, og prosessen med å 

etablere en ny klubb. Det kan argumenteres for at disse praksisene og normene knyttet til 

disse prosessene er sentrale for å forstå hvordan kulturen opprettholdes, for en subkultur kan 

ikke overleve over tid uten rekruttering av nye medlemmer. Den omstendelige prosessen med 

å oppnå medlemskap gir klubbene anledning til å skille ut de som ikke er egnede for å være 

en del av miljøet. At det stilles spesifikke krav til å bli inkludert og at prøvetiden er krevende 

gjør at de som ikke er «egnede» eller motiverte nok faller fra. I løpet av prøvetiden skal 

normer internaliseres og verdier inkorporeres. Denne kulturelle overføringen bidrar til å sikre 

en homogenitet blant medlemmene.  

Livsstilen bikerne har valgt er tidkrevende. De investerer mye økonomisk, så vel som sosialt 

for å være del av dette fellesskapet. Medlemskapet kan gå på bekostning av familieliv og 

andre sosiale relasjoner fordi det stilles krav om tilstedeværelse, og fordi det ligger en 

forventning om å prioritere klubben og deltagelse i miljøet. Medlemmenes beskrivelse av 

klubben som «en familie» og dens medlemmer som «brødre» illustrerer dette sterke 

samholdet. Gjennom denne oppgaven har sosial identitet vært et tilbakevendende tema. I 

sosial identitetsteori ser man grupper man er en del av som referanser for individets forståelse 

av sitt sosiale selv. Således kan en tenke seg at en biker identifiserer seg med bikerkulturen, 

og klubben han er en del av. Å forlate en klubb, eller å bli ekskludert fra fellesskapet kan 

derfor ses som det ultimate tap - både sosialt og av identitet. Frykten for eksklusjon kan bidra 

til stor oppslutning omkring de interne normene og bidra til stabilitet internt. Når det å være 

en biker beskrives som en livsstil, kan det å forlate bikerkulturen tolkes som en hel 

livsstilsendring.  

I motsetning til ungdomsbaserte subkulturer hvor deltagelse er begrenset til en livsepoke, kan 

deltagelse i bikerkulturen være en livslang affære. Som tittelen på denne oppgaven impliserer 

er det en forventning eller et ideal om at en biker er noe man er «for alltid», og det gjenspeiler 

også idealet om dedikasjon til klubben og den livsstilen de har valgt. Noen av medlemmene 

jeg møtte hadde levd hele sitt voksne liv som en biker, og de hadde ingen intensjon om å 

«pensjonere» seg med det første. I stedet gikk de til innkjøp av mer komfortable motorsykler, 

men beholdt både vesten, og livsstilen. Dette bidrar trolig både til at kulturen reproduseres 

fordi utskiftninger av medlemmer går sakte. De eldre medlemmene har også en viktig 

funksjon av å være bærere av tradisjonelle kulturelle verdier og ved å fortelle klubbens og 

kulturens historie videre til nye medlemmer.     
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I bikerkulturen synes det å være et uklart skille mellom individ og kollektiv. Dette kan bidra 

til generalisering av bikere og essensialisering av bikerkulturen, og til å forklare hvorfor 

klubber opplever å bli tilskrevet en negativ ladet sosial gruppeidenitet. Responsen på denne 

kan ta form som ulike identitetshåndteringsstrategier hvor formålet er å rekonstruere sin 

sosiale gruppeidenitet. En av disse synes å være å trekke temporale grenser til slik kulturen 

var før. Slike strategier kommer også til syne i definisjonskampen som utspilles mellom 

klubber og representanter som handler på vegne av samfunnet, og her fungerer media både 

som en kanal og en aktør. De fleste norske bikerklubber betegner seg ikke som 1 % klubber, 

men som denne oppgaven viser, innebærer det å være en bikerklubb å forholde seg til et større 

fellesskap. Et medlemskap i en klubb innebærer en forventning om å delta og være aktiv i 

klubben, så vel som i «miljøet». Til tross for at flere av medlemmene medgir at stigmatisering 

og marginalisering rammer dem og deres klubb i liten grad, støtter de Payback organisasjonen 

eller bidrar i det «kollektive forsvarsprosjektet» mot marginalisering og stigmatisering. Ved å 

gjøre forsøk på å legitimere og tilpasse seg, kan klubbene å miste noe av sitt opprinnelige 

kulturelle uttrykk. Dette kan bidra til å forklare hvorfor det finnes ulike, og noen ganger 

motstridende, måter å forholde seg til storsamfunnet.  Tilbaketrekning synes å være annen 

strategi. Denne synes i større grad å omkranse et «outlaw-ideal» og en rolle som outsidere i 

det norske samfunnet. Utrykk for dette var utsagn om at bikere bare ønsket å få leve på sin 

måte uten innblanding utenfra, og at de ikke bryr seg om hva utenforstående mener om dem. 

Medlemmene som uttrykte dette engasjerte seg gjerne mindre i definisjonskampen og 

forsvarsprosjektet. Jeg argumenterer for at en slik tilpasningsstrategi kan ha et frigjørende 

potensiale fordi det innebærer at de løser seg fra samfunnets krav og bånd, og samtidig 

bevares bikerkulturens «image» fordi de ikke gjør forsøk på tilpasning til storsamfunnet. 

Flere medlemmer fortalte at de ikke kjente til bikerkulturen fra før og at de antagelsene de 

hadde var formet av populærkulturens portrettering av bikere og at det var den «røffe 

innpakningen» som appellerte. Det kan derfor tenkes at bikerkulturen, nettopp i kraft av å 

være en tilbyder av et maskulint og «tøft» alternativ til hovedkulturen, kan opprettholdes fordi 

den tiltrekker seg medlemmer som ønsker å spille ut en macho-maskulinitet. Bikerkulturen 

synes å være bygget på kollektivistiske idealer hvor dens grunnsteiner er solidaritet og 

samhold. Dette kan også bidra til at nye medlemmer som av ulike årsaker er på søken etter et 

sosialt fellesskap eller et kulturelt alternativ slutter seg til subkulturen.  
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Til tross for at kulturen fremstår relativt homogen, trekkes interne symbolske grenser mellom 

klubber og disse synliggjør klubbenes verdier og idealer, så vel som deres tilslutning til 

normene. En grense synes å trekkes mellom klubber som har bevart sitt opprinnelige 

kulturelle uttrykk og fortsatt er «old-school», og de som har endret mer av sin karakter. 

Klubbenes anseelse og omdømme synes å utgjøre et slags internt statushierarki som 

gjenspeiles når klubber trekker grenser mot andre klubber.  

Angrepene på bikerkulturen fra utsiden, som illustrert i kapittel 5, kan fungere som et sosialt 

lim internt fordi det kan føre til en dikotomisk «oss mot dem» tankegang. Det å ha et felles 

forsvarsprosjekt mot «storsamfunnet» kan være en effektiv måte styrke det interne samholdet 

og solidariteten mellom klubbene. Interne konflikter derimot, fremstår som en reell trussel 

mot bikerkulturen. Idealene om «respekt» og «lojalitet», det sterke normfokuset og 

opprettelsen av dialogforum kan forstås som måter å forhindre konflikter og splid mellom 

klubber.  

Det kan virke som om det foregår et kontinuerlig arbeid for å forhindre interne konflikter i 

bikerkulturen. For en utenforstående kan det virke som om tilsynelatende små bagateller kan 

bli store samtaletemaer. Dette kan skyldes at de innebærer et internt normbrudd, at de 

medfører svekket anseelse eller en endring i den interne maktbalansen. Demokratiske 

prosesser sikrer stabilitet i klubbene ved at det reduserer sjansen for at avgjørelser skaper 

misnøye blant medlemmene. Det samme gjør normen om at store avgjørelser, slik som 

inkludering og ekskludering, skal være enstemmig vedtatt. Generelt kan man kanskje hevde at 

normene i bikerkulturen synes å være bærere av et paradoks; De har til formål å hindre 

konflikter (for eksempel normene om bad standing, prospcettid, etablering av nye klubber, 

bruk av ryggmerke etc.), samtidig som de er en kilde til spenninger om de blir brutt. Det 

samme gjelder opprettelsen av foraene; De er ment å forhindre konflikter og styrke 

samholdet, men samtidig kan de fungere splittende i miljøet fordi det oppstår et skille mellom 

klubber som er med og de som er utenfor. Klubber som ikke deltok i slike fora implisert også 

at de kunne bidra til en ujevn maktbalanse og være uheldig for klimaet i miljøet. Dette kan 

bidra til å svekke bikerkulturens stabilitet.  

 

I                                    
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Denne studien av den norske bikerkulturen har flere mulige implikasjoner. Først og fremst 

bidrar den med innsikt i en subkultur som er lite belyst fra før. Men selv om temaet er den 

norske bikerkulturen, kan det tenkes at mine funn kan bidra med noe mer til 

subkulturforskningsfeltet. Noen av innsiktene fra min studie kan muligens være av relevans 

for forståelsen av andre mannsdominerte kulturer, lukkede fellesskap eller subkulturer med 

sterk grad av organisering. Eksempler på slike miljøer kan være forsvaret, logen og religiøse 

sekter - som alle på hver sin måte kan se ut til å ha noen likhetstrekk med bikerkulturen. 

Teoretisk har jeg brukt teorier som i utgangspunktet er mikrointeraksjonistiske for å belyse 

forhold på mesonivå. Her har jeg for eksempel brukt Goffmans teorier om selvpresentasjon 

for å belyse kollektivt identitetsarbeid. Lignende har jeg brukt Mertons avvikstypologi for å 

belyse kollektive former for tilpasninger til storsamfunnet, selv om den i utgangspunktet er 

ment å forklare avvik på individnivå. Det samme kan sies om Sykes’ og Matzas 

nøytraliseringsteknikker som har vært utgangspunktet for legitimeringsstrategiene jeg 

beskriver i kapittel 5.5. En slik bruk av mikrointeraksjonistiske og individorienterte teorier på 

mesonivå kan være et teoretisk grep som kanskje kan benyttes i studiet av andre grupper, eller 

lignende subkulturer. 

Omfanget av en masteroppgave er begrenset, og det har ført til at jeg har vært nødt til å gjøre 

flere avgrensninger underveis. I denne oppgaven har jeg jeg skrevet lite om kriminalitet og 

om kriminalisering. Hensikten var aldri å beskrive alle aspekter av kulturen, men forholdet 

mellom kriminalitet og kriminalisering har vist seg å være både svært aktuelt og nyttig å 

belyse. Jeg vil derfor oppfordre norske subkulturforskere til å fatte interesse for bikerkulturen, 

og til å undersøke dette underbelyste temaet.  

Det er opplagte demografiske forskjeller mellom meg og de nordiske bikerforskerne jeg 

refererer til i denne studien. De er eldre enn meg, de er menn og noen av dem kjører også 

motorsykkel selv (eks. Charpentier og Grundvall). Sett bort fra at denne oppgaven har et lite 

fokus på motorsyklene, er allikevel mine funn rimelig konsistente med lignende forskning fra 

Sverige og Danmark. Dette kan sies å styrke mine funn, samtidig som det synligjør 

bikerkulturens sterke transnasjonale bånd. Disse ville det vært interessant å undersøke, men 

dette har jeg ikke hatt data (eller plass) til å kunne gjøre i denne oppgaven. I så fall ville det 

vært relevant å se nærmere på utviklingen og amerikaniseringen av den norske 

motorsykkelkulturen slik Lagergren (1999) har gjort i Sverige.  
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Nå som turen inn i bikerkulturen er over for min del, så vil jeg avrunde med å kompensere for 

at motorsyklene har fått liten plass i denne oppgaven ved å la en biker få de siste ordene: 

Mannen ser ut til å være i 40-åra. Han forteller at han har vært en del av miljøet siden 

han var ungdom, og alltid vært fascinert av motorsykkel og «hele pakka». Han minnes 

at han i ungdommen hadde sett en bikerfilm og at han syntes både syklene og gutta i 

filmen var «helt råe». Det første han eide var en sykkel som han tok opp forbrukslån 

for å finansiere. Han prøver å beskrive følelsen av å kjøre: «Det er ikke som å kjøre bil 

eller buss, det er vanskelig å forklare til en som aldri har kjørt selv, men det kan best 

sammenlignes med å fly. Forestill deg at du har vinger og kan fly nedover veien og 

gjennom svingene.» Han endrer tonefall og får et drømmende uttrykk i ansiktet når 

han beskriver. Han forteller om turer hvor han har satt seg på sykkelen og kjørt helt 

uten mål og mening. En gang kjørte han en fem timers lang tur på måfå bare fordi det 

var en fin tur. Jeg kommenterer at han alltid har hatt motorsykkelinteresse. Da svarer 

han: «Ja, men bare for Harley Davidson».                                  

   -Utdrag fra feltnotat 
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Appendiks A – Begrepsoversikt 

 

1% - begrepet – Stammer fra en myte om at American Motorcyclist Association i etterkant 

av opptøyer ved et bikertreff i Hollister i 1947 skal ha uttalt at 99% av alle motorsyklister er 

«hederlige og lovlydige» (Sernhede 1998: 9-10). Noen internasjonale klubber benytter et 1 % 

merke, eller betegnes som 1 % klubber i dag. Politiet mener at slike klubber er aktører innen 

organisert kriminalitet, men det vil ikke medlemmer være enige i. Betydningen av begrepet 

internt i miljøet synes særlig å være nært forbundet med posisjon i statushierarki. Begrepet og 

dets betydning synes å være sammenfallende med «outlaw», internt, så vel som eksternt.   

1 % - ruter – Et merke som symboliserer at klubben definerer seg selv som en 1 % - klubb.  

Apehenger – Et høyt motorsykkelstyre.   

Bad standing – En status på et medlem som forlater klubben (eller blir ekskludert) som følge 

av et normbrudd. Dette innebærer et statustap, og han blir da uønsket i andre klubber og i 

«three patch miljøet» generelt.  

Barheng – En fest hvor en klubb inviterer venner og bekjente til sine klubblokaler.  

Chopper – En ombygd (eller selvbygd) Harley.  

Colors – Ryggmerket, det synlige symbolet på tilknytningen til klubben 

Full patch – Alle merkene på vesten, både på fremsiden og baksiden.  

Frontstriper – Merker på vestens fremside som kan betegne klubb, sted, posisjon i klubben 

etc.  

Good standing – En status på et medlem som forlater klubben på god fot.  

Hangaround (hengis) – En som henger med klubben. Det vil si en uforpliktende tilknytning 

til klubben. 

One patch – Et ryggmerke som kun består av ett merke. Klubbene som bærer en slik vest er 

ikke en del av «three patch miljøet» og følger heller ikke dets normer for bruk av ryggmerke.   
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Outlaw – Begrepet stammer opprinnelig fra USA på slutten av 1800 tallet da velstående 

konkurransesyklister (før motorsykkelens tid) var sammensluttet i The Leaugue of American 

Wheelmen (LAW). Denne foreningen laget regler for sykkelløp, og mente det var umoralsk 

med søndagsløp. De løpene som ble arrangert utenom reglene ble sanksjonert og kalt for 

outLAW racing; løp utenfor LAW.  Begrepet ble overført til motorsykkelløp på 1900-tallet, 

for å betegne løp som ikke var i tråd med Federation of American Motorcyclists lover. 

Medlemmer og klubber som ikke fulgte disse lovene ble ekskludert fra foreningen og mistet 

muligheten til å delta i konkurranser. (Brooks 1975 i Bay 1998:30). Det synes ikke å være 

denne historien som bikere, klubber, politiet eller andre forbinder med outlaw begrepet. Det 

kan virke som om det blir oversatt direkte til «lovløs», eller «fredløs». En som befinner seg på 

utsiden av samfunnets fellesskap.  

Patch over – En klubb som bytter navn og profil. Gjerne en mindre klubb som velger å bli 

del av en større internasjonal klubb.  

Payback – Organisasjon som jobber mot stigmatisering og marginalisering av bikere.  

Prospect – En som er på prøve for å bli medlem i klubben. 

Ryggmerkeklubb – Klubb hvor medlemmene bærer et tredelt ryggmerke og deltar aktivt i 

det norske bikermiljøet.  

Stivramme – En sykkel uten fjæring (når stil trumfer kjøreegenskaper).  

Three patch – Tredelt ryggmerke med overbue (klubbnavn), senterpatch (logo) og underbue 

(stedsnavn), etterfulgt av MC for motorcycle club.  
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Appendiks B – Intervjuguide 

 

Informasjon om prosjektet, konfidensialitet, samtykke og rettigheter som informant.  

Samtykke til opptak.  

 

Bakgrunn 
 

Kan du fortelle meg litt om deg selv og bakgrunnen din? (Arbeid, utdanning etc.) 

Husker du når og hvordan motorsykkelinteressen din startet?  

Hvordan var ditt første møte med det etablerte bikermiljøet?  

 

Medlemskap 
 

Husker du når og hvordan motorsykkelinteressen din startet?  

Hvordan var ditt første møte med det etablerte bikermiljøet?  

Husker du hva ved miljøet som virket appellerende?   

Hvorfor valgte du akkurat din klubb?  

Hvor lenge har du vært medlem i klubben?  

Hvordan var prosessen med å bli medlem?  

Hva vil det si å være en biker?  

 

Idealer og symboler 

 

Hva skal til for å bli medlem i din klubb? 

Hva er unikt ved din klubb? Hvordan skiller den seg fra andre bikerklubber?  

Hva skiller en biker fra en motorsyklist?  

Hvilke egenskaper bør man ha for å bli en god biker?  

Kan du fortelle litt om symbolene i din klubb og hva de betyr? 

 

Balanse mellom klubbmedlemskap og annet 
 

Har du familie? Barn?  

Hvordan reagerer venner, familie, jobbkollegaer etc. på klubbmedlemskapet?  

Hvilken plass/funksjon vil du si at klubben og miljøet har i livet ditt? 

Hvor mye tid bruker du på klubben? (eks, i forhold til jobb og familie) 

Hvordan synes du det er å balansere klubbmedlemskap med jobb, familieliv etc? 

 

Organisering 
 

Hvor mange medlemmer er dere i klubben?  

Hvor ofte møtes dere?  

Hvordan tas avgjørelser i klubben?  

Hvordan organiseres klubbhus, fester og reiser?  

Hvordan fordeles arbeidsoppgaver? Og hvilke arbeidsoppgaver har du ansvaret for?  

Hva skal til for å kalle seg en bikerklubb?  
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Oppfatninger om subkultur versus hovedkultur 
 

Har du/dere opplevd å møte negative reaksjoner på at du er medlem av en klubb?  

Tror du/dere det finnes noen vanlige misoppfatninger om klubber/medlemmer? (I så fall 

hvilke?) 

Hva tenker du/dere om medias fremstilling av det norske bikermiljøet?   

 

(..om diskrepans mellom oppfatninger fra “utsiden” og “innsiden”)  
 

Hvorfor tror du/dere det er så stor avstand mellom hvordan media og politi beskriver miljøet, 

og hvordan dere oppfatter dere selv?  

Hvordan tror du/dere oppfatningene utenforstående har om bikermiljøet påvirker deg/dere?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


