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Hjälte eller mentor 

Idoler och förebilder bland skateboardåkande unga män 

Fredrik Isakson 

Sammanfattning 

Skateboard är inte bara en bräda utan en fysisk aktivitet som har kommit för att stanna. En skateboard 

innefattar mycket mer än bara åkandet, det har skapats en rik kultur och som närmast kan ses som en 

livsstil, ett sätt att leva för dess utövare. Skateboardkulturen har egna kläder, symboler och värderingar 

som skapar uttryck för de individer som utövar och lever i kulturen. Det existerar också många 

konkreta exempel och likväl tankar och funderingar kring förebilder och idoler inom 

skateboardkulturen. 

 

Syftet med undersökningen är att studera hur unga skateboardåkare förhåller sig till och definierar 

förebilder och idoler. För att kunna tolka och analysera de unga skateboardåkarnas utsagor behövs 

även en förståelse för deras perspektiv. Med andra ord syftar den här uppsatsen också till att beskriva 

och analysera den omgivande kulturella och sociala kontext i vilken utsagorna hör hemma.   

  

Med hjälp av intervjuer och inspiration från etnografin har jag intervjuat sex stycken unga 

skateboardåkare om hur de förhåller sig till förebilder och idoler. Det leder vägen till andra frågor som 

också tas upp, ämnen som identitet, genus, homosexualitet och jämställhet. 

Nyckelord 

Skateboard, förebilder, idoler, identitet, genus, ungdomskulturer 
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Inledning 

Det var tidig morgon, solen sken sina varma försommarstrålar och lektionerna hade inte börjat ännu. 

Vi var ett gäng som ändå hade samlats på den gamla asfaltsplanen och tränade på att komma upp i 

hoppet som stod i mitten av asfaltsplanen. Det låg förväntningar i luften och då plötsligt gick det som 

ett sus av viskningar och rop: Ante kommer! Ante kommer! Fort akta er! Nervositeten och 

förväntningarna låg lika tätt som dimman i Lützen och då hördes det. Ljudet, det ljudet som hörs när 

någon åker mycket fort på asfalt och som inte viker undan för något. Luften stannade upp och tiden 

stod stilla, och där kom han. Sin stora ljusa lejonman fladdrade i vinden och om det var någon som 

rörde på sig så var den han. Alla hade vikit av och bildat en formation som närmast skulle kunna 

liknas med en flaskas form. Brett i början och smalare vid själva hoppet. Han hade farten, balansen 

och känslan, allt fanns där och det var det mest självklara i hela världen och allt gick i slowmotion. 

Han hoppade, han flög högt, högt och samtidigt gjorde han det snyggaste hoppet vi hade sett i hela 

våra liv. Han landade och susade vidare som om ingenting hade hänt med ryggsäcken löst hängande 

och manen som fortfarande svajade i vinden. Klockorna ringde in och det var dags för lektioner. Men 

vi stod kvar med öppna munnar och kunde inte röra oss. 

 

Året var 1990 och Ante Karlsson gick i sjätte årskurs och vi andra gick i fyran. Han hade inte världens 

bästa bräda som vi flitigt hade fått lära oss av de äldre killarna var av märket Alva. Ante hade en 

hemmagjord skateboard som hans pappa hade skruvat ihop, det var konstigt för han var klart den bästa 

skejtaren i området där vi bodde. Hur kunde man vara så bra utan att ha de bästa grejerna? När jag var 

fem år fick jag och min tvillingbror våra första skateboards. De var av plast och hade starka färger. 

Året var 1985. Sen dess har jag haft en mängd olika brädor med olika färger men den största 

skillnaden är storleken. Jag började med den minsta tänkbara, efter att tiden gick ändrade de färg, 

form, grafik och storlek. Idag har jag min första skateboard som prydnad i vardagsrummet och min 

senaste, den största nere i förrådet i källaren. Brädor har alltid funnits i mitt liv men de har haft olika 

betydelse och funktion. Jag har använt mig av brädor på asfalt, vatten och framförallt snö. Min 

förförståelse är djup och det har också bidragit till att jag under mitt insamlande av material har 

berättat valda delar för att inte skapa större spänning mellan mig och mina informanter än behövligt. 

Det är dem som sitter på informationen som jag är intresserad av. Inte jag. Men det faktum att jag 

också har den bakgrunden gjorde det lättare att få tillträde till fältet. Utan min bakgrund tror jag att jag 

skulle ha haft det mer problematiskt med insamlandet av materialet. Alla de känslor och stunder som 

finns och har funnits kring brädor har byggt mitt liv. En del av det bygget är också format av detta 

uppsatsskrivande.  



4 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera hur unga skateboardåkare förhåller sig till och definierar 

förebilder och idoler. För att kunna tolka och analysera de unga skateboardåkarnas utsagor behövs 

även en förståelse för deras perspektiv. Med andra ord syftar den här uppsatsen också till att beskriva 

och analysera den omgivande kulturella och sociala kontext i vilken utsagorna hör hemma.   

 

Ur ovanstående syfte har följande frågeställningar konstruerats: 

Frågeställningar 
Hur förstår unga skateboardåkare begreppen förebilder och idoler? 

Vilka förebilder och idoler finns bland unga skateboardåkare?  

Identifierar sig skateboardåkare med dessa förebilder och idoler och i så fall på vilka sätt? 

Hur ser sociala och kulturella mönster ut? Med andra ord hur ser kontexten ut ur vilken förebilderna 

och idolerna emanerar? 

Metod 

Med ovanstående syfte och frågeställningar framstod kvalitativ metod som det bästa valet. Att 

beskriva, analysera och förstå unga människors perspektiv, i den mån det är möjligt, görs bäst med 

metoder där man kommer nära både det ämne som studeras och de människor som fokuseras. För att 

kunna förstå och analysera förebilder och idoler i en skateboardkontext har jag också hämtat 

inspiration från etnografiska studier där fältarbete är av stor betydelse och där deltagande 

observationer använts. Umgås, finnas närvarande och hela tiden insamlande. Etnografi kräver betydligt 

längre tid i fält än vad som kunnat åstadkommas inom ramen för den här uppsatsen.  

Etnografins huvudkärna är att genom att vistas i den miljö som studien har intresse i att ta del av det på 

nära håll. Det finns mycket som får mig att tro att en etnografisk metod i ett arbete som handlar om 

ungdomar är en smart väg att gå. Även om jag inte har som mål att agera antropolog som t.ex. 

pionjären Malinovski (Malinovski, Masson, 1995) i mitt arbete hämtade jag inspiration från etnografin 

och försökte att insupa atmosfären som fanns på fältet och ta del av det som hände runtomkring de 

människor jag var intresserad av. Etnografi är alltså en forskningsmetod för insamlande av material på 

fältet där ett inifrånperspektiv används och som mycket väl passar med det synsätt jag också använder 

mig av, ett barns perspektiv eller som i det här fallet ett ungdomsperspektiv. Etno betyder folk på 

grekiska och grafi står för att beskriva (Lalander & Johansson, 2007, sida 233). Men innan arbetet med 

datainsamlingen ens kunde börja fanns den största prövningen kvar, att få tillträde till fältet.  
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Forskningsprocess och förförståelse 
Här vävs alltså min personliga förförståelse och tidigare erfarenhet samman med teoretisk kompetens 

tillägnad i ett senare skede av livet. Min förförståelse som ligger till grund för mitt intresse att 

genomföra studien är till stor del min bakgrund som brädåkare i form av skateboard, snowboard och 

till viss del våg surfing. Min förförståelse tillsammans med ett kulturteoretiskt perspektiv där 

hermeneutiken medverkar ser jag min förförståelse som en process eller en början i en hermeneutisk 

spiral eller cirkel. Det är en lång väg och som hela tiden fortsätter snurra. Jag utgår alltså inte från ett 

blankt papper utan jag har en förförståelse som det hela tiden fortsätter att byggs på (Kvale och 

Brinkmann, 2009; Bäckström, 2005). Ett barns perspektiv som i det här fallet blir ett 

ungdomsperspektiv har varit ett självklart perspektiv som hela tiden genomsyrar arbetet och mina 

tankar (Qvarsell, 2001a). Det är alltså ett ungdomsperspektiv som ligger i fokus. Under perioden 

mellan att jag 13 och 20 år var snowboard det som ständigt fanns närvarande i mina tankar. Jag, min 

tvillingbror och ett antal av nära vänner spenderade timmar ut och timmar in att kolla filmer, tidningar, 

foton och inte minst att åka, bygga hopp och drömma. Det är utan tvekan något som jag ständigt bär 

med mig . Jag har dock ett glapp på ungefär 10 år, där jag inte ägnat brädsporterna särskilt stor 

uppmärksamhet. Det glappet ser jag som en stor fördel. Jag har inte kunskapen om det senaste inom 

skateboard i mig och jag kan inte de senaste stjärnornas namn eller åkning. Med andra ord har jag 

skapat en distans till dagens brädsportkultur. Den kunskapen har jag fått arbeta aktivt för att tillägna 

mig under arbetets gång, Jag har studerat skateboardtidningar så som Giftorm och Transworld 

Skateboarder. Jag har läst skönlitterära böcker som idag finns på marknaden, både att köpa och att låna 

på biblioteken runt om i Sverige. Det är tre böcker skrivna av Andreas Soneryd som handlar om en 

kille vid namn Arvid som är skejtare. Tre böcker är också skrivna av Johan Unenge som handlar om 

skejtare vid namn Pontus. En bok skriven av Nick Hornby som heter ”Slam” (2008) där 

huvudpersonen använder sig av en affisch av Tony Hawk i naturlig storlek, som mentor och 

levnadsförebild. Tony Hawk har även skrivit en bok som heter ”Hawk: Professional Skateboarder” 

(2002). Jag har studerat relevant ungdomskulturforskning som berör ämnet samt forskning som på ett 

mer genomgående sätt kommer att presenteras under rubriken tidigare forskning. Det finns mycket 

information som har bidragit till min förundersökning på internet och där vill jag nämna några sidor 

och forum som t.ex. tacky.se, defekt.se, skate.nu, giftorm.se och transition.se. Filmer som jag också 

har sett är: Lords of Dogtown, Dog Town and Z Boys, Thrashin´ och Grind för att nämna några samt 

tv-serien SK8-TV. Jag har studerat åkare som har beskrivits som förebilder eller idoler på ovan 

nämnda internetsidor och forum. Många filmer inleds med ett så kallat intro och avslutas med ett så 

kallat outro. Det har inspirerat mig att göra på samma sätt i den här uppsatsen men jag har valt att kalla 

dem för inledning och utledning för att på så sätt försvenska det en aning. 
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Urval och undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen som stod i centrum till studien var ungdomar som åkte skateboard och på 

något sätt såg sig som skateboardåkare eller skejtare. De kom inte från något specifikt geografiskt 

område. Eftersom det var höst när arbetet med studien började fanns tankarna om att finna dessa 

ungdomar ute på gatorna eller i parker. Men eftersom vintern tidigt kom på intåg försvann de 

möjligheterna. Det var helt enkelt för kallt att åka skateboard utomhus, därför såg jag mig omkring 

vilka andra möjligheter som fanns. Tanken var från början att urvalet i undersökningsgruppen skulle 

ske slumpartat med ett så kallad snöbollsurval och via av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Det 

innebär att med hjälp genom en vän få en eller flera informanter till förfogande och sen med hjälp av 

dem hitta andra som kunde tänka sig att ställa upp. Så blev det inte. Men det som närmast skulle kunna 

beskriva tillvägagångssättet som användes ändå är ett snöbollsurval (Bryman, 2002). Med hjälp av 

lärarna fick jag en informant att ställa upp och det gav sen fart att fler kunde tänka sig att delta. Som 

jag beskrivit ovan fungerade lärarna som grindvakter och min förförståelse som entrébiljett till fältet, 

och därmed också till intervjupersonerna.  

 

Att få tillträde till fältet 
Lalander & Johansson skriver i sin bok ”Ungdomsgrupper i teori och praktik” (2007) om hur tillträdet 

till fältet kan fungera och beskriver det som mycket viktigt att skapa en relation med informanterna 

som sen forskningen bygger på. Det första steget för mitt arbete blev att se vilka kontakter jag själv 

hade att tillgå. Vilka vänner hade jag som kunde användas för att skapa kontakter med 

skateboardåkande ungdomar? Det visade sig att en gammal vän fortfarande var aktiv med att åka men 

också att filma och fotografera skateboard. Han gav mig en informant som sen visade sig gå på det 

gymnasie som kom att ha en mycket stor betydelse. Jag hade i samma period också skickat e-mail till 

lärarna om de såg något intresse i att jag kunde komma dit och göra min studie. De var mycket 

tillmötesgående och i vidare telefonsamtal kom vi överens om vilka dagar som det skulle passa att jag 

kom dit. De kom att bli mina ”gatekeepers” eller grindvakter (Bryman, 2002; Health, Brooks, Cleaver, 

Ireland, 2009; Corsaro & Molinari, 2008). Vid mitt första möte med lärarna kom det sig att vi satt och 

pratade i drygt en timme för att stämma av vad jag gjorde och hade gjort tidigare. Som jag beskriver i 

inledningen har jag en historia med olika brädkulturer. Det bidrog starkt till den relation vi skapade 

under det första mötet som sen också kom att öppna grindarna till deras elever som blev mina 

informanter. Lärarna bär också de egenskaperna att de är kända aktiva skateboardåkare, främst i 

Sverige men också med internationella karriärer.   
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Insamling 
Insamlingen av materialet bestod av kvalitativa intervjuer med hjälp av semi-strukturerade frågor och 

deltagande observationer med inspiration från etnografin (Bryman, 2002). De deltagande 

observationerna ägde rum samma dagar som intervjuerna alltså, 17.e och 18.e november 2010. Som 

utgångspunkt stod jag uppe på en läktare som gjorde att jag hade stort blickomfång över hela 

skateboardhallens ytor med ramper, hopp och räcken. Fördelen var att jag såg allt som hände, det blev 

också en nackdel eftersom jag fick en känsla av att ungdomarna ibland kände sig iakttagna och därför 

kanske inte reagerade på samma sätt som de brukade göra. Mina fältanteckningar skrevs efter en 

session eller när jag hade lämnat skateboardhallen. Under hela tiden jag befann mig på fältet var de 

deltagande observationerna igång, från det att jag kom på morgonen till det att jag sa hej då och gick ut 

genom dörren. Även under intervjuerna fann jag närvaron av att fungera som observatör samtidigt som 

jag intervjuade. Med hjälp av en intervjuguide med semi-strukturerade frågor intervjuades sammanlagt 

sex unga män med hjälp av en digital diktafon som lånades på expeditionen på Barn och 

ungdomsvetenskaps institution på Stockholms Universitet. Den två första intervjuerna ägde rum på 

förmiddagen den 17.e november 2010. Den tredje intervjun på kvällen samma dag och de tre sista 

dagen efter alltså den 18.e november 2010.  

Genomförande, intervjuer 
Mitt fält, där jag har samlat in materialet är på ett av Sveriges fem skateboardgymnasier. Jag har 

intervjuat fem av utbildningens elever. Eftersom det enbart är killar som studerar på den linjen har bara 

killar i åldrarna 16-19 år intervjuats. Under två dagar ägde observationer och intervjuer rum på platser 

i skolans lokaler som användes under lektionerna. Under intervjuerna fanns tillträde till ett fikarum och 

ett kontor som gav en lugn atmosfärer utan andra människor i närheten som kunde höra vad vi pratade 

om eller andra störande moment, det fanns t.ex inga datorer, tv-skärmar eller telefoner som ringde 

(Bryman, 2002, sida 307). Jag har även, på en lokal restaurang i området där jag bor, intervjuat en 

gammal elev då det visade sig att han tillfälligt bodde i närheten och var intresserad av att bli 

intervjuad. Intervjuerna var mellan 20 och 40 minuter långa och en intervjuguide användes som hjälp 

med semi-strukturerade intervjufrågor (Bryman, 2002). Det gav den flexibilitet som är viktig under en 

kvalitativ intervju och därmed behövde jag inte känna mig låst till att frågorna skulle komma i rätt 

ordning eller att svaren skulle vara korta och koncisa (Bryman, 2002, sida 300-301). Tanken var att 

informanterna skulle komma fram till svar själva utan att jag skulle lägga mig i när de letade efter ord 

och tystnad uppstod. Det var ibland svårt men förhoppningen är att svaren inte blev påverkade av mig. 

Steinar Kvale och Svend Brinkman talar i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (2009) om hur 

viktigt det är att iscensätta intervjun innan själva intervjun äger rum.  

 



8 

 

De första minuterna i en intervju är avgörande för hur hela intervjun kommer att fortskrida. Vem är jag 

som intervjuare och vad har jag för syfte? Jag tänkte också på andrafrågornas viktiga betydelse det vill 

säga att lyssna aktivt och ha maximal öppenhet för det som framkommer. (Kvale & Brinkman, 2009). 

Det visade på att jag var närvarande och tog in det som informanterna berättade. Jag började varje 

intervju med att berätta lite vem jag var och vad jag sysslade med. Men också vilka de fyra etiska 

huvudkrav är som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De handlar i tur och ordning om att forskaren ska 

informera om vad forskningsuppgiftens syfte är, och att deltagaren har rätt till att själv bestämma över 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter om de som medverkar ska behandlas 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna som 

är insamlade endast kommer att användas till studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Givetvis har 

jag förhållit mig till dessa krav vid genomförandet av min studie.  

 

Genomförande, observationer 

Genomförandet av de deltagande observationerna ägde rum samma dagar som intervjuerna och en stor 

skillnad var att jag med utgångspunkt stod tyst utan att penna eller papper syntes och försökte snappa 

upp allt som hände runtomkring mig. Den distans som fanns närvarande under observationerna blev en 

bra kontrast till den närhet som fanns under intervjuerna (Bäckström, 2005). Jag ville se om den 

information som hade kommit fram under intervjuerna kunde återkopplas och stärka det som 

observerades under observationerna och vice versa.  Det var alltså inte bara åkningen i sig som var 

intressant utan också hur deltagarna interagerade med varandra, hur de pratade, rörde sig, talade med 

kroppsspråk och hur de t.ex. försökte lära varandra olika tricks. Men främst, om jag kunde se någon 

likhet med hur eleverna betedde sig mot varandra och hur lärarna som närmast kunde betraktas som 

förebilder pratade och presenterade dagens lektioner (Bryman, 2002). 

 

Bearbetning och analys 
Studiens datainsamling började med en pilotintervju som sen följdes upp med sex stycken kvalitativa 

intervjuer med semi-strukturerade intervjufrågor (Bryman, 2002). Eftersom alla är killar och för att 

hålla informanternas anonymitet så långt som möjligt det går kommer fingerade namn att användas. 

Svaren kommer att refereras i citat. Precis som studiens syfte med undersökningen är att studera hur 

unga skateboardåkare ser på förebilder och idoler kommer resultaten också presenteras på det sättet. 

Ofta med informanternas egna ord och svar i direkta citat samt till viss del genom mina tolkningar. 

Alla intervjuer spelades in dubbelt, det vill säga både med diktafon och med min mobiltelefons 

inspelningsfunktion.  



9 

 

Det kom att ha stor betydelse att ha två inspelningsmöjligheter eftersom en intervju olyckligtvis 

raderades när intervjun av avklarad. Efter varje dags insamling lades intervjuerna över på en dator och 

ett externt minne för att ha backup om något oväntat skulle inträffa. När alla intervjuer var färdiga 

återstod transkription. Jag använde mig av mediaspelaren som fanns på datorn och skrev ner allt som 

sades. En del mummel, tystnader och andra ljud har jag inte ägnat någon större uppmärksamhet 

eftersom det som intresserade mig främst i detta läge var det intervjupersonerna uttryckte i ord. 

 

Det finns teman i arbetet som föreligger: förebilder och idoler, identitet, grupptillhörighet, symboler 

och genus. De har tagits fram genom en analysmetod som kan beskrivas som en form av 

meningskodning men också till viss del meningskoncentrering eftersom jag även har pressat samman 

långa uttalanden till kortare och mer koncisa där det väsentliga i citatet kommer fram (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Första steget blev att snabbt läsa igenom alla transkriptioner, därefter hjälpte 

kodningen till att hitta och kategorisera olika teman i informanternas svar. Citat målades över med 

hjälp av olika färgpennor som sedan plockades ut till sina tillhörande teman. Det är efter dessa teman 

som resultaten också kommer att presenteras i den empiriska dispositionen så som: 1. Förebilder och 

idoler. 2 Identitet, skejtare eller skateboardåkare? 3 Kläder, symboler och brädan. 4 Genus. Tema ett 

och tre fanns redan från början medan tema två och fyra uppstod under tidens gång. Frågorna var 

öppna men att tematiken var så synlig var inte vad jag trodde att det skulle vara. 

Validitet och reliabilitet 
I en kvalitativ studie som den här är det lämpligare att tala om trovärdighet och pålitlighet, än om 

reliabilitet och validitet (Patel & Tebelius, 1987). Är mätningarna korrekta och kan svaren gå att få 

igen i en annan undersökning? Reliabiliteten syftar till om slutsatsernas bedömning hänger ihop eller 

inte och om resultatet skulle bli samma om undersökningen gjordes på nytt eller om det har påverkats 

på något sätt (Bryman, 2002). Med reliabilitet menas alltså pålitlighet. Eftersom jag utöver 

intervjuerna även har använt mig av observationer som metod skapar det något som kan kalla för en 

triangulering. Det skapar en större tillförlitlighet till resultaten (Bryman, 2002). Validitet handlar om 

en bedömning av de slutsatser som kommer fram hänger ihop eller inte (Bryman, 2002). Alltså blir 

validiteten lika med överrensstämmelse (Patel & Tebelius, 1987). Alla intervjuer är inspelade med två 

olika inspelningsanordningar samt att alla intervjuer är transkriberade ord för ord, det ser jag det som 

att det också höjer studiens pålitlighet. Jag har försökt att öka studiens trovärdighet och pålitlighet 

genom att genomföra en pilotintervju. Pilotintervjun ägde rum dagen innan första dagen för 

datainsamling. Alltså den 16.e november 2010. Jag valde att utföra pilotintervjun på en person som har 

haft delaktighet i skateboardscenen, inte lika mycket utövande av skateboardåkandet som i 

ungdomskulturen i sig. Han spelade i ett band som spelade en musikstil som han klassificerade som 

”skejtpunk” och var del av ett stort nätverk där skateboard var en central aktivitet och kultur. 
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Pilotintervjun hjälpte studiens syfte i det avseendet att jag fick en möjlighet att testa frågorna som 

intervjuform och byggde där av upp trovärdigheten i studiens validitet och reliabilitet. Det stärker 

också att personen i fråga inte hade varit delaktig i kulturen på drygt tio och på det sättet inte var för 

involverad i svarens kontext. Det hjälpte också mig att få en känsla att jag var på rätt väg för att få 

intervjuerna att fungera. Pilotintervjun inkluderades som en del i det övriga empiriska materialet 

eftersom den höll god kvalitet både till form och innehåll. 

Historik 

För att få en inblick i vad skateboardkulturen är för något hur dess utveckling har sett ut från att vara 

en utopisk vattenlek till en del av gymnasieprogram kommer här en kort historisk tillbakablick som 

sen mynnar ut i hur det ser ut idag. Skateboarden har sin historia i surfingen. Allt började för över 200 

år sedan långt från kalla och grå betongplattor eller hårda asfaltsanläggningar, närmare bestämt i den 

polynesiska övärlden. Vågorna var en central del av livet med fiske som arbetsuppgift. Det blev den 

första startpunkten att ta sig upp på vågorna med hjälp av sina fiskebåtar. Att det utvecklades till en 

bräda att stå på kan ses naturligt men också förundrande. Det var nöjet och lekfullheten som spred sig 

och när Waikikis bästa surfare år 1907 bjöds över till USA för att marknadsföra den nya järnvägen 

som blev bidrog till att det blev en stor uppslutning. Surfingen spred sig inte bara till USA utan även 

till Australien där den slog rot för att stanna (Bäckström, 2005).  Hur surfbrädan tog sig upp på land 

finns det många historier om men den vanligaste och kanske mest respekterade är att surfare i 

Kalifornien under dåliga vågförhållanden började sätta hjul från rullskridskor på sina brädor och sen 

kastade sig utför gator för att på så vis hålla åkningen igång. Det hela utvecklades till att bli något 

bestående med andra brädor och hjul runt 1950-talet (Bäckström, 2005, Hawk, 2002). I Sverige blev 

skateboardåkning populärt bland många i slutet av 1970-talet (Bäckström, 2005). Stacey Peralta är en 

förgrundsfigur som ofta figurerar i skateboardlitteratur och är även en av skaparna av filmerna ”Lords 

of Dogtown” och ”Dogtown and Z boys”, där historien kring Z-boys med åkare som Tony Alva, 

Stacey Peralta och Jay Adams satte skateboard på den internationella världskartan. Grundaren Skip 

Engblom var hjärnan bakom skateboardmärket Zephyr, som var både ett surfmärke och en butik. Den 

typen av marknadsföring lade också grunden för hur märken och åkare kopplas samman i kulturen (se 

t.ex. Bäckström, 2005). Z-boys (Z stod naturligtvis för Zephyr) skapade historia genom att komma på 

ny åkning med trick som var både innovativa och rebelliska. Tricken hämtade inspiration från 

vågornas möjligheter men var också helt anpassade till den tidens möjligheter och stil. 
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Skateboard idag 
Idag har skateboardens popularitet kommit för att stanna. Det har funnits perioder med större intresse 

och utövande än andra men sen slutet av 90-talet har det varit bestående (Bäckström, 2005, Hawk, 

2002). Även i Sverige har vi etablerade skateboardåkare som utövar åkandet världen över. Samtidigt 

som kulturen och sporten hela tiden växer är det i förhållande till killar fortfarande få tjejer som åker 

skateboard (Bäckström, 2005). Det finns tidningar, filmer, Internetforum och hemsidor som länkar 

samman åkare från alla kontinenter. Det finns dator och tv-spel som skapar och vidhåller intresset för 

den stora massan. Skateboard är ett etablerat begrepp och en form av fysisk aktivitet som även har 

hittat till skolans strukturerade former. Dagens åkning utvecklas i raskt tempo och kräver god fysik 

och mycket träning av de utövande. På bara tio år har tricken blivit både högre och längre men 

framförallt mer avancerade. Genom studien har jag förstått av mina informanter att dator och tv-spelen 

betytt oerhört mycket och ligger till grund för många av dagens trick som för bara några år sedan var 

helt otänkbara. Mer om det i resultatdelen. Det satsas på skateboard i hela samhället och idag finns det 

även gymnasieprogram med skateboard som inriktning i flera svenska städer och i många kommuner 

byggs det skateboardparker och hallar för att skateboardåkare ska ha någon stans att åka och träna. Det 

är utvecklingen hur den har sett ut men det är en bestående utveckling och idag har skateboarden alltså 

gått från att ett tidsfördriv till att finnas i butiker, filmer, reklamer och skolor. Listan på hur 

utvecklingen har sett ut kan göras lång men framförallt har ryktet om att vara en rebellisk och farlig 

aktivitet och ungdomskultur (Bäckström, 2005) också till viss del slipats ner och genomgått stora 

förändringar till det mjukare. Det kan ha skett under de senaste åren. Under en intervju i Svenska 

Dagbladet (2010-06-04) menar Bemo Lundberg som är ett stort namn på den svenska 

skateboardscenen och till viss del även den internationella att skateboard har blivit accepterat och 

rumsrent och inte är ett hot på samma sätt som det var förut.  
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Tidigare forskning och teoretiskt 

ramverk 

Mycket har tänkts, mycket har forskats och mycket har skrivits. Främst om ungdomar och till viss del 

ungdomskulturer. Det finns också information att hämta om skateboard och dess utövare runt världen 

och lite av det kommer jag att ta upp här. Hur förebilder och idoler har framställts och utformats finns 

också forskat och skrivet kring och det kommer jag ta upp under det givna avsnittet som följer. Men 

hur förebilder och idoler finns närvarande inom skateboardåkares perspektiv är inte lika givna. Det 

finns några exempel men mer behövs och där ser jag min plats. 

 

Förebilder och idoler i idrott och ungdomskultur 
En internationell artikel som heter “Gender and the Selection of Public Athletic Role 

Models”(Giuliano, Traci A, Turner, Kelly L, Lundquist, James C, Knight, Jenifer L, 2007) har jag 

använt som grund i min diskussion och som tidigare forskning. Artikeln tar upp intressanta analyser 

om hur förebilder spelar viktiga roller i en människas liv. Från ung till gammal. Den är främst inriktad 

på förebilder inom sport och idrott, hur identifikation med kända idrottsutövare kan komma att spela 

en viktig roll för identitetsutvecklingen. Det är en studie gjord på 75 kvinnor och 75 män som ligger 

till grund för artikeln och handlar till stor del om kön och hur det kan påverka valen av förebilder. I 

artikeln finns också en stor del av annan forskning som också bygger på könsskillnader och dess olika 

behov av förebilder. En viktig aspekt från studien är att killar mer eller mindre alltid väljer manliga 

förebilder som kan ses som starka, skickliga krigare. De blir idoler och hjältar och är oftast män.  

Tjejer kan lättare blanda förebilderna och dess olika kön men ser ofta de personerna som 

omtänksamma, ärliga och snälla. Resonemanget ser jag som mycket användbart i min studie och 

kommer att använda mig av i diskussionen och se om det är så även för unga skateboardåkare. 

 

”Idol Image Identitet” (Banér, 2002) heter en antologi som Anne Banér är redaktör för där mycket 

intressant finns att hämta. Det tas upp som titeln syftar på om idoler image och identitet men på en 

nivå där barn och ungdomar ligger i fokus. Jag hämtar material till att förklara vad en förebild och idol 

är för något med hjälp av bland annat Maria Bergströms artikel som heter: ”Ungdomar: Sociokulturell 

identitetsutveckling och idolers betydelse för skapande av deras identitet.” (Bergström, 2002).  

Maria Bergström menar i sin artikel att beroende på vad man vill visa sig tillhöra och tillika avgränsa 

sig från blir kläder och andra attribut mycket viktiga. Idoler ses ofta som killar och som många tjejer 

skriker efter och närmast kan beskrivas som fanatisk (Bergström, 2002).  
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Om då tjejer är idoler och det är tjejer som gillar idolerna kan det likna normbrytande och då finns 

patriarkatet snabbt där och blir provocerade. Det skulle gå att dra paralleller till hur skateboardkulturen 

ser ut. 

 

Även Anna Sparrman som återfinns i ”Idol Image Identitet” (2002 )skapar mening till mitt syfte med 

hjälp av hennes artikel i : ”Barns bruk av mediebilder – Girl Power och ishockeydrömmar” (Sparrman, 

2002). Att identitet är viktigt för ungdomar i utvecklingen att bli vuxen finns det mycket forskat och 

skrivet om men att idoler och förebilder har stor betydelse för att identitetsutveckling ska fungera 

känns inte alltid lika självklar. På samma sätt blir språk, frisyrer, kompisar och bostadsort en del av 

sökandet och tillika svaren. Men finns där då förebilder som kan skapa trygghet och guidning i livet är 

de en given plats för ett fungerande socialt liv. Det är viktiga pusselbitar som hjälper oss att hitta vägar 

att gå i och få inspiration från i det dagliga livet. Sparrman tar upp flickornas intresse för Spice Girls 

som var en musikgrupp av sjungande tjejer som var mycket stora på slutet av 90-talet som blev något 

nedvärderande av killarna. 

 

Hillevi Ganetz heter en forskare och professor nu vid Stockholms Universitet som främst är inriktad på 

genus och har skrivit många böcker om populärkultur ur ett genusperspektiv som t.ex. ”Hennes 

röster”. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt” (Ganetz, 1997) och 

”Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-reality” (Ganetz, 2008). 

Ganetz har också uttalat sig i en artikel i Dagens Nyheter (2006-11-08). Om idolers påverkan är viktig 

i en ung människas liv, men poängterar samtidigt att det är synd att behovet av idoler minskar när vi 

blir äldre.  

 

Fredrik Strage har skrivit boken ”Fans” (Strage, 2005). Det är ingen vetenskaplig skrift och jag har 

inte lagt någon tyngd i boken men den visar skillnader mellan fans av idoler och av förebilder och de 

olika kontraster när det gäller Fredrik Strages diskussion kring ämnet. Ett fan är inte engagerad till 

samma grad av en förebild som en idol. Ett fan är enligt Fredrik Strage närmast besatt av sin idol och 

utgår mer från en religiös kärna. I boken tar Strage upp olika berättelser från olika personer som 

berättar om sina stora intressen och idoldyrkande. Det handlar om populärkultur på det sättet att 

dyrkandet i sig blir känslor och till viss del även fanatism för artisterna som beskrivs. Skateboard har 

en aktivitet i åkandet som inte finns närvarande i de exempel Strage tar upp men jag finner det ändå 

intressant och får klarhet i de olika definitionerna och av begreppen förebild och idol. 
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Erling Bjurström har forskat och skrivit mycket om ungdomar och dess olika kulturer. Främst har jag 

tänkt ta upp Bjurströms bok ”Ungdomskultur, stil och smak, (Bjurström, 2005) men också ”Högt och 

lågt” (Bjurström, 1997). Böckerna beskriver tidigare forskning inom ämnet men som Bjurström själv 

skriver är det så är ungdomskultur idag är ett vedertaget begrepp främst genom Birminghamskolan och 

dess studier. Men även Chicagoskolan har haft en viktig roll för utvecklingen. Allt började i Tyskland 

med en man vid namn Gustav Wyneken som skrev om tyska ungdomsrörelser. Men det var med 

Birminghamskolan som gav subkultur och motkulturer begrepp och som mer ingående studerades och 

som ligger som grund för hela ungdomskulturforskningen (Bjurström, 2005). Det är också 

Birminghamskolan som har givit hela stilperspektivet sin givna status och bidragit till hur 

ungdomskulturer studeras idag. Birminghamskolan menar med att stil är det som i huvudsak kom att 

klassificeras inom utseende, uppträdande, samt musik och argot d.v.s. slang eller språkbruk. Dessa 

kategorier blev hopkopplade tillsammans med olika ungdomliga stilar som presenterades som 

ungdomskulturer. Vad för frisyrer och kläder med symboler en grupp ungdomar hade på sig blandades 

ihop med deras uppträdande med musik och slang blev olika grupper (Bjurström, 2005, sida 72). Det 

samma gäller begreppet bricolage som närmast kan beskrivas med Erling Bjurströms egna ord: 

 

”Bricolagebegreppet används i huvudsak i Birminghamskolan för att förklara hur subkulturer 

omdefinierar meningsbärande element (varor, objekt och artefakter) som de har tillgång till i 

vardagslivet och tillskriver dem nya innebörder och på detta sätt integrerar dem i sina stilar.” 

(Bjurström, Högt och lågt, sida 78, 1997) 

 

Meningsbärande element blir på så sätt olika symboler i form av kläder, frisyrer, tatueringar osv som 

visar till vilken stil eller stilmarkör en individ tillhör. Det är slående att alla stilar har starka stilelement 

som stärker stilen och på sätt skapar symboler för att visa till vilken stil man hör hemma till. Det 

samma gäller alltså till skateboardkulturen. 

Förebilder och idoler i forskning om skateboard 
Inom skateboardens forskning har det på senare år också dykt upp studier som visar på stor bredd inom 

skateboarden som kultur och livsstil. Främst vill jag nämna Åsa Bäckström som med sin avhandling 

”Spår, om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet.” (Bäckström, 2005; 2009) lagt 

grunden för forskningen om skateboardåkare i Stockholm och hur läroprocesser aktiveras med hjälp av 

sensorisk inlärning. Bäckström har inte bara studerat inlärningsprocesser utan också väl dokumenterat 

en mängd andra frågor som rör skateboard som sport, ungdomskultur och subkultur men också om den 

symboliska kommunikation med t.ex kläder, musik och bilder som tycks vara viktig inom 

skateboardkulturen.  
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Det är Johan Forsnäs som ligger till grund för hela diskussionen och menar att det finns ett starkt 

samband mellan kommunikation och kultur. Det kan till och med betraktas som att kultur är 

kommunikation och den ena inte kan utesluta den andre (Bäckström, 2005). 

 

Syftet med Bäckströms tidigare studie var att undersöka det meningsskapande som äger rum på de tre 

områdena individ, praktik och kultur inom de sociala och kulturella kontexterna skateboard och 

snowboard (Bäckström, 2005). Bäckström tar också översiktligt upp ämnet förebilder i sin avhandling 

i både stort och smått men fokuserar inte frågan som jag gör här. Dock blir Bäskströms resultat att 

stora skateboardstjärnor som Tony Hawk också blir idoler och förebilder som kan liknas inom de 

traditionella idrotterna. Bäckström menar också att minnen eller foton, så kallade ”efterbilder” också 

kan skapa mening och bli en typ av förebild (Bäckström, 2005). 

 

Andra forskare inom ämnet har valt att fokusera på arkitektoniska egenskaper som hur 

skateboardåkare använder sig av utrymmen i den urbana miljön. Hur ”döda platser” skapar mening?  

Ett exempel är ”Streets, Sidewalks, Stores, and Stories: Narrative and Uses of Urban Space” som är 

skriven av Timothy A. Simpson (2000). Stadens platser och miljö är även något som Iain Borden 

skriver om i sin bok ”Skateboarding, space and the city: architecture and the body”(Borden, 2001, sida 

167) och beskriver stadens platser som ”adult place” och som ses som något av den högre klassens 

tillhörighet. Skateboardåkare tar sig alltså friheten att åka och leka på platser där de egentligen inte 

platsar i egenskap av ungdomar. Skateboardåkare tar alltså över det sociala utrymmet av gator och torg 

när förväntningarna är att hemmet ska vara deras plats där de ska befinna sig när de inte är i skolan. 

Det menar Borden också kan ses som att pappan som har varit barnets sociala förebild också har 

förflyttats till en annan division. Sociala förebilder kan idag hittas utanför husets väggar och vara 

vänner eller andra människors med inflytande. Det är alltså inte bara stadens miljö och gränser som har 

förflyttats utåt och bort från hemmets strukturer utan också familjen. Det fenomenet leder oss in på 

tidigare forskning om förebilder och idoler eftersom samhället förändras även inom det området.  

 

En annan bok som känns viktig att ta upp heter ”Skate Life: Re-Imagining White Masculinity” (2010) 

skriven av Emily Chivers Yochim har utförligt tagit upp ämnet om hur en identitet arbetat politiskt i 

förhållande och relaterat med media. Det handlar om hur det kommer sig att det främst är vita 

amerikanska killar från medelklassmiljö som tar till sig skateboard som kultur och livsstil.  

Det kan kopplas ihop hur det ser ut i Sverige men det är långt ifrån att bara se det ur det perspektivet. 

Emily Chivers Yochim beskriver också hur unga skateboardåkare tänker kring vem jag är och vad jag 

tycker, formas genom andra och då speciellt genom andra mer kända skateboardåkare. Ett resultat som 

bär mening är när Yochim en dag sitter och kollar på en skateboardfilm med en informant och hans 

kompis när han plötsligt vänder sig mot henne och säger: ”lyssna nu, det är så här jag tänker!” när en 

skateboardåkare på filmen berättar att skateboarden har räddat hans liv (Yochim, 2010). 
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Resultat 

I det här avsnittet kommer det att presenteras resultat i form av citat. Resultaten finns under fyra 

stycken olika teman. Som det beskrevs i metod delen, bearbetning och analys fanns två teman redan 

från början som var tema: 1. Förebilder och idoler. Och tema: 3 Kläder, symboler och brädan. Medan 

tema fyra och två alltså växte fram under tidens gång eftersom frågorna var öppna och det gjorde att 

tematiken var så synlig som jag inte trodde att den skulle vara. Tema: 4 Genus och tema: 2 Identitet, 

skejtare eller skateboardåkare? Resultatens teman byggs fram genom mina frågeställningar: 

 

Hur förstår unga skateboardåkare begreppen förebilder och idoler? 

Vilka förebilder och idoler finns bland unga skateboardåkare?  

Identifierar sig skateboardåkare med dessa förebilder och idoler och i så fall på vilka sätt? 

Hur ser sociala och kulturella mönster ut? Med andra ord hur ser kontexten ut ur vilken 

förebilderna och idolerna emanerar? 

 

Förebilder och idoler 
Förebilder och idoler är det här temats innehåll. Resultaten bygger på frågor som: Vad är en förebild? 

Vad är en idol? Hur blir man en förebild? Hur blir man en idol? Har du någon förebild idag? Har du 

någon idol idag? Kan en favoritåkare ses som en idol eller förebild? Fanns det 

skateboardåkare/skejtare du gillade när du började åka? Flertalet av informanterna tycker sig förstå 

vad en förebild och idol är för något men på frågan: Har du någon förebild idag? Var det bara ett fåtal 

som tyckte sig ha det eller vilja ha det. En tolkning av andra svar är att de stora stjärnor flertalet av 

informanterna kom att nämna i andra sammanhang har stor betydelse, som i citaten under när ett fåtal 

av informanterna kom att svara på frågan om det fanns skejtare de gillade när han började åka: 

 

”Jaa det fanns det ju, det var ju ähh Bam Margera, han tyckte man ju var jättecool och så var det ju 

dom här, typ Tony Hawk och Rodney Mullen liksom. Man tyckte att det såg fräckt ut liksom och så.” 

(Tomas, 2010-11-17) 

 

”Ja man såg ju en hel del videos på youtube på dom stora stjärnorna, det var Tony Hawk och Rodney 

Mullen och dom men det var inget direkt att wow det där vill jag kan kunna utan mer ja det här verkar 

kul” (Per, 2010-11-18) 
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På frågan om de hade någon idol när de började skejta blir svaret: 

 

”Ja på sätt och vis, jag såg en video med Rodney Mullen och det var, han gör helt galna saker och 

man vart ju helt klart imponerad av det” (Per, 2010-11-18) 

 

En spännande aspekt av att ha en idol eller förebild är att det verkar svårt att veta eller kanske våga 

säga, ja jag har en idol och min idol är, eller ja min förebild är den här personen. Något som blir tydligt 

i det här citatet på frågan Hade du någon idol?: 

 

”Det är ingen, alltså jag gillade Bam Margera fast det var ingen idol eller förebild sen är det ju typ 

heter den, Mike Valerie för att hans sätt att skejta var häftigt men det var inte det var mer att jag gillar 

dom deras sätt att skejta” (Johan, 2010-11-18) 

 

Citatet bekräftar problematiken med vad en förebild eller idol är för något och att faktiskt våga 

bekräfta sin ståndpunkt verkar vara svårt.  

 

 

Många av informanterna hade problem med att berätta utförligt hur en idol är eller borde vara men ett 

exempel är det på det här sättet: 

 

”Alltså en idol det tycker jag är någon som är ganska känd som många vet vem personen är och 

samtidigt så tycker man att personen är cool eller något sånt där liknande” (Melker, 2010-11-18) 

 

Om vi använder oss av de tankarna blir flertalet av informanternas åsikter kring skejtare som fanns 

med i början till inspiration också idoler. Beskrivningar hur synsätt på vad en förebild är för något 

kunde beskrivas så här: 

 

”Det är nån man ser upp till, nån som man vill likna eller alltså man vill bli som den personen 

ungefär, tycker jag i alla fall” (Melker, 2010-11-18) 
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På frågan hur man blir en förebild samt vilka förebilder man kan ha kom svar att se ut så här: 

 

”För det första tycker jag inom skejt så behöver man vara en schysst person, det finns många 

proffsåkare som kan vara lite dryga av sig och så här jag är så mycket bättre än dig så jag behöver 

inte snacka med dig, men att dom vissa så här ja kul hur länge har du skejtat ba sånt där visa lite 

smått intresse, bara veta vem personen är veta hur han gör tricksen och så det kan, det tycker jag mest 

är förebildsliknande i Sverige” ”Ja det är Sean Malto, Zevac Roscow, Alez Mizcorow och så där det 

är typ dom” (Melker, 2010-11-18) 

 

På frågan vilka skejtare som närmast kan likna idoler blev ett svar så här: 

 

”Det finns ju jättemånga som är kända så här väldigt kända, och typ och det är Ryan Checkler, Sean 

Malto, Bam Margera, fan han har tv-programm på MTV såhär, och typ Chris Cole, Paul Rodrigues 

och Tori Puddville det är ett par av dom kändaste i världen i alla fall” (Melker-2010-11-18) 

 

En idol kan synas på film och foton, gärna på internet eller på filmer gjorda av skateboardmärken för 

skateboardåkare och nästan uteslutande kommer de från USA. Ett talande exempel är ett citat som 

nämner just avståndet som en viktig aspekt av förebildsfrågan, det citatet kommer avsluta den här 

delen. Att få möjligheten att träffa människor som kanske har varit förebilder eller idoler kan snarare 

få motsatt effekt: 

 

”Jag har många förebilder, tidigare har det varit folk som varit duktiga på att skejta eller du vet så 

där men nu när man faktiskt har kommit nära vissa utav dom och väldigt nära och till och med har 

pratat med eller har blivit vänner med så har man kanske insett att det kanske inte är graden av 

skicklighet på skateboard som längre spelar roll för jag har träffat folk som jag skejtade med som är 

hur duktiga som helst och som jag har sett på film och nu när man har språkat med dom så är dom 

inte längre en förebild för nu tycker jag det ligger andra saker bakom som personliga och 

inställningsmässiga saker, både i USA skateboard duktiga skejtare där som jag inte längre gillar och 

det kan vara så hemma i Sverige också. Och på samma sätt så finns det folk som kanske inte är 

jättejätteduktiga på att skejta eller kanske inte har något speciellt så men man har sett att dom har 

något innanför pannan och det är mer sånt som styr nu en ordentlig inställning det är mina det är dom 

som blir mina förebilder. (Stefan, 2010-11-17) 

 



19 

 

Identitet, skejtare eller skateboardåkare? 
På frågan om du är skejtare eller skateboardåkare fanns det inte ett självklart svar. Men att ha 

skateboard som identitet blev på det hela självklart. Många av informanterna såg sig själva som 

skejtare men på följdfrågan om vad som skiljde en skejtare från skateboardåkare åt fanns inget tydligt 

svar. Möjligen kan åldern spela en viktig roll. Beroende på hur länge en person har åkt skateboard 

finns också tituleringen som visar på vad man tillhör och inte. Ett citat beskriver det närmare så här: 

 

”Jag vet inte, det är väl det beror på vem man talar till för skateboardåkare är väl lite äldre 

definition” (Johan, 2010-11-18). 

 

Går det att koppla ihop med förebilder och idoler om vilken titel en person som åker skateboard har? 

Eller är skejtare helt enkelt bara en förkortning av skateboardåkare? Kanske. Ja enligt vissa: 

 

”Jag säger nog skejtare mest för att det är lättare att säga” (Per, 2010-11-18) 

 

”Jag säger nog skateboardåkare men jag säger nog mer skejtare” (Melker, 2010-11-18) 

 

”Ja jag ser mig som en skejtare” 

”Näh jag är väl Stefan tror jag, men det går i perioder det beror på vart man är i sinnestillståndet, 

men när jag åker och är insnöad på skate då är absolut är det mer än heltid då är det 24 timmar om 

dygnet i huvet och då andas man skate, man lever det verkligen till fullo, gör man” (Stefan, 2010-11-

17) 

 

”Jag är skejtare för skateboard är en kult anser jag, det är ingen sport såhär det är ingen såhär eller 

ja det är själv hur man ser det, om man själv vill tävla i det och så då är det ju fan en sport men om 

man själv är skejtare och liksom så här skejtar och hare kul och polare och sånt så här på fritiden då 

är man ju liksom skejtare och det är som en kult, vi har ju vårat eget sätt att vara på och vi har ju 

våran egen klädstil och våran egen sånt och ja” (Tomas, 2010-11-17) 

 

Sista citatet binder ihop hela resonemanget och förklarar vad vi som skejtare är och vad vi gör. I min 

pilotintervju förklarade min informant det hela på ett annat sätt, nämligen så här:  

 

”alla skateboardåkare är skejtare men det finns skejtare som inte åker skateboard.” ”En kläd- och 

kulturyttring kan man säga.” (Pilotintervju, 2010-11-16) 
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Här kommer också identitetsbegreppet in som en viktig del av hela fenomenet. Närmast kan det 

beskrivas så här, jag är skejtare, alltså finns jag. Åker du skateboard är du skejtare. Kort och gott.  

Det räcker. I engelskan där skateboard kommer ifrån är en person som åker skateboard en skateboarder 

eller skater som även lätt kan misstolkas till att vara en skridskoåkare. Det låter också som något mer 

åldersbetonat begreppsutbud, yngre för det senare. Men att vara skejtare är också mycket mer än att 

bara åka skateboard. Det handlar om att passa in och det tas på allvar. Det leder oss in till nästa 

textavsnitt. 

 

Kläder, symboler och brädan 
”Jag vet inte, eller jag klär mig så som jag vill göra. klär mig i stora byxor, eller det är ju inte så som 

en skejtare ser ut men. jag klär mig hur jag vill” (Sebastian, 2010-11-17) 

 

Det verkar finnas en rådande trend vad det är för kläder som förväntas att en skejtare ska ha på sig. 

Symbolisk kommunikation är ett begrepp som tycks passa bra in här och det betyder att de kläder, 

symboler och attribut en person bär också kommunicerar och visar var vi hör hemma (Bäckström, 

2005). Det finns olika förklaringar till vad som är okej och inte på samma sätt som flertalet av de 

intervjuade ungdomarna menar att de klär sig som de själva vill klä sig. Det finns en stil som mer eller 

mindre borde följas och det är alltså skejtstilen. Det innefattar allt från skor, byxor och tröjor till 

mössa, keps och frisyrer. Det bär med sig jackor när kylan tränger på och moderiktningar med chinos 

och stuprörsjeans. Det är om än ganska ovanligt att informanterna talar om olika klädstilar. Märken bär 

med sig starka kopplingar till vad som är rätt och fel, vad man bör undvika respektive att hålla sig till. 

Det är ett svar på frågan: Kan man se om en person är en skateboardåkare? 

 

”Ja absolut det syns på en gång. Ja men man följer ju, det är ju mode i skateboard precis som i allt 

annat det går i vågor och just nu så är det här vintagestuket och lite secondhand det är ju influerat i 

skateboarden också, så om man ser nån med antingen en liten uppknuten liten hästsvans eller så eller 

med en mössa som är en liten som en bovmössa som jag brukar kalla dom är den som inte går så långt 

ner på huvudet och sen kanske snaggad under och en lite längre typ av jacka som WE-jacka ett par 

manchester-brallor eller chinos eller det kan vara vanliga jeans också, det syns liksom det glänser och 

så fort jag ser nån sån så reflexmässigt har jag lagt märke till mig själv att jag slår en bläng ner på 

skorna och då ser man om det är ett skatemärke på en gång och om skon är sliten på sidan så vet man 

också om det är en skejtare, så det går fort att analysera. Ja” (Stefan, 2010-11-17) 
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En spännande koppling till att företag och individer alla arbetar med varandra är en diskussion om 

skosnören jag har med en informant. Han menar att skosnören är mycket mer än något som används 

till att hålla ihop skor utan något som också symboliserar något: 

 

”Det har blivit sån grej, jag vet inte vart ifrån det kommer, alltså jag tror det är idén, alltså det var 

nån som hade det, om man skejtar och så slammar man så gör det ont att slamma på ett skärp liksom, 

men om man har ett skosnöre som man bara drar åt liksom så är det ju ingenting som tar i och slår i 

höften eller nånting” ” Så nu har ju dom som gör alltså skateboardmärkena som gör byxor har ju 

liksom börjat använda skosnören som skärp liksom när man köper det” (Tomas, 2010-11-17) 

 

Det verkar finnas en rådande uppfattning om att skejtare skulle ha stora pösiga byxor och huvtröja med 

en mössa på sig enligt mina informanter. Det känns som om den bilden håller på att förändras, om än 

olika mycket, fram och tillbaka. Här kommer två exempel på dess motstridighet: 

 

”Jag brukar se olika, vissa personer har väldigt löst åtsittande kläder, vissa personer har ganska tajta 

kläder, jag föredrar kläder som sitter ganska löst för att det är stor rörelsefrihet i dom, ääh många 

skejtare har mössa, jag är inte en av dom, men sen och många skejtare har någon form av tröja med 

luva på, mer än så brukar, ja det är väl vad man brukar ha ungefär.” (Per, 2010-11-17) 

 

”Det är väl mest att det följer, skejtare har ett visst, alltså vi har ju också ett visst sorts mode som det 

kommer upp saker ibland som börjar bli populär det var som i somras då blev det populärt att ha 

flanellskjortor som man vek upp ärmarna på och så här ganska öppet så här och så hade man t-shirt 

under och det var ett ganska stort kännetecken just i somras att det var en skejtare och så ser man 

oftast så att dom har dom här slitna skejtskor på sig, man ser att dom har ett skejtmärke huvud taget 

på sig och så ja oftast har dom mössa eller keps på sig och oftast går dom omkring med en bräda, det 

är så dom kännetecknas en skejtare, kolla på skorna helt enkelt tycker jag” (Melker, 2010-11-18) 

 

Men de klädstilar informanterna beskriver är det mer ”vanliga” kläder fast med speciella skejtmärken 

som sätter sin tyngdpunkt på tillhörigheten. Det är alltså kläder och kanske främst skor från 

skateboardföretag som visar vägen till de rätta accessoarerna. Men samtidigt blandas stilarna och att 

skateboard som ungdomskultur med dess symboliska kommunikation är flytande, alltså den är ständigt 

under utveckling: 

 

”Jag tycker inte att det finns punkskejtare och hip-hopskejtare utan mer att du kan vara hip-hopare 

och åka skateboard, du kan vara punkare och åka skateboard, precis som att du kan vara 

reaggeinfluerad, rasta och åka skateboard, du kan vara nazist och åka skateboard, du kan vara bohem 

ja precis vad som helst å nä jag tycker inte att det finns något riktigt kopplat så” (Stefan, 2010-11-17) 
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Genus 
Att genus är viktigt i samhället och inte minst inom sport och idrott är relevant och det syns även i 

analysen där det blev ett eget tema. Det är fler killar än tjejer som åker skateboard (Bäckström, 2005). 

Varför det är så finns det mycket att diskutera och analysera om men jag kommer inte att gå in på 

djupet med det i den här uppsatsen. Mer som ett konstaterande och som informanterna beskriver varför 

kommer jag sen att lämna det. Jag hade frågor med i mina intervjuer som berörde ämnet och på frågor 

som rör tjejer och skateboard kommer svar om tankar och funderingar. Annars är det bara killar som 

diskuteras i alla ämnen. Svar på frågor om genus och varför det är så få tjejer som åker skateboard 

kommer att diskuteras av informanterna nedan: 

 

Frågan är ”Varför finns det så få tjejer som åker skateboard?” 

 

”Tjaa mest tänker jag på kvinnor dom är ju alltid, som vi har det nu är ju kvinnor lite underställda 

mannen och dom har ju lite lägre löner och så och det är ju såklart nånting dom vill ändra på och det 

är ju helt förståeligt och jag är för det och så” (Per, 2010-11-18) 

 

”Jag vet inte men det är rätt många ändå fast eller direkt när jag tänker på en tjej som skejtar så 

tänker jag så hära om hon kommer hon slå sig så blir hon känslig så, nä jag vet inte. Det kanske mer 

är en killgrej för det finns ju en massa grejer som tjejer gör och inte killar gör för att” (Sebastian, 

2010-11-17) 

 

”Ja du, det är väl som för att det finns så få tjejer som är jobbar på byggarbetsplatser, en 

mansdominerad gren av samhället. Det är ju liksom män som började med det, män som utvecklade 

det och så har det bara blivit så” (Per, 2010-11-18) 

 

”Det vet jag faktiskt inte. Men jag tycker alltid det är kul när man ser en tjej skejta för det är lite så 

här nä men det är bra för det verkar vara som norm att det bara är killar som ska skejta och jag har 

ändå sett många tjejer som kan skejta så det är kul att se men känner nån som skejtar det känns inte så 

att dom har lust att ge sig in på det, alltså personligen tror jag att nästan att tjejer nästan är rädda för 

att göra sig illa så mycket för dom flesta ska ju vara så här snygga och prydliga och hålla på, vill inte 

ens förstöra en nagel och inom skateboard så skadar du ju dig nästan hela tiden, det finns ju alltid 

risker med att skejta, det kanske inte är risker dom vill ta precis” (Melker, 2010-11-18) 
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”För att dom suger! Nej! Det är klart att dom inte gör! Nä jag vet inte. Det började ju jag vill inte 

påstå att tjejer inte är få som åker skateboard. I förhållande till killar är det väl det men så har det väl 

varit med fotboll och allting liksom. Det är väl mera, att det är så det har varit att fysiska aktiviteter 

utförs utav killar. Det har ju varit så men, fotboll kommer igen och så gör skateboard, det jämnar ut 

sig.” (Stefan, 2010-11-17) 

 

”Men det kan ju absolut vara cleant, som ja sa, det borde vara jämställt så absolut att tjejer ska åka 

skateboard. Däremot är det fruktansvärt avtändande med tjejer som åker skateboard.” (Stefan, 2010-

11-17) 

 

Skateboardkulturen är en mansdominerad kultur, det finns få kvinnliga förebilder som killarna berättar 

om och kan identifiera sig med. Som en vidare diskussion om genus i skateboardkulturen hade jag 

också en fråga om det finns en allmän uppfattning om homosexualitet bland skateboardåkare. 

 

Frågan är: ” Tycker du att det finns en allmän uppfattning om homosexualitet bland 

skateboardåkare?” 

 

”För det mesta finns det faktiskt det tror jag.” ”Att dom är gay.. liksom, jag vet inte riktigt hur man 

ska förklara det men eftersom man brukar använda gay som förolämpning så tror jag att många 

skejtare typ är så eftersom det är för många skejtare är inom stereotypen som jag sa förut” (Johan, 

2010-11-18) 

 

”Ja alltså det där med homosexualitet är för vissa är det jävligt svårt och då undrar man varför det är 

så svårt för liksom. För mig jag har väldigt lätt för homosexualitet jag har inge problem alls med 

nånting sånt men ja vissa, vissa tycker inte lika dant.” (Tomas, 2010-11-17)  

 

”Jag brukar nästan aldrig diskutera det ämnet så jag vet faktiskt inte” (Per, 2010-11-18) 

 

”Nää eller jag vet inte” (Sebastian, 2010-11-17) 

 

”Nä det vet jag faktiskt inte riktigt” (Melker, 2010-11-18) 

 

”Näe det skulle jag inte vilja påstå, det tycker jag inte, varken bu eller bä”  (Stefan, 2010-11-17) 
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Diskussion och analys 

Undersökningen och uppsatsens syfte har varit: Syftet med undersökningen är att studera hur unga 

skateboardåkare förhåller sig till och definierar förebilder och idoler. För att kunna tolka och 

analysera de unga skateboardåkarnas utsagor behövs även en förståelse för deras perspektiv. Med 

andra ord syftar den här uppsatsen också till att beskriva och analysera den omgivande kulturella och 

sociala kontext i vilken utsagorna hör hemma.   

 

Svaren på frågor om förebilder och idoler skiljer sig från varandra men det är också viktigt att se att 

alla informanter tänker utifrån deras egna perspektiv. Det ungdomsperspektiv jag har haft genom hela 

arbetet syftar också till att presentera deras egna svar. Ofta går svaren ihop med varandra men det som 

ändå tycks ganska tydligt är att förebilder finns i närheten. De ska vara schyssta och uppmuntrande, de 

ska finnas till för att hjälpa. En idol är på ett annat sätt någon som finns i en skejtares värld men inte 

nödvändigtvis i personens närmaste umgängeskrets. Under observationerna lade jag märke till lärarnas 

roll och betydelse under lektionerna. De bankade sina brädor mot underlaget när eleverna gjorde ett 

bra trick eller om de försökte lära sig åka på nya hinder. De uppmuntrade också eleverna att hjälpa och 

lära varandra. Det kunde ske genom en nick, en gest eller ögonkontakt. 

 

Skejtare eller skateboardåkare handlar om identitet. Ordet skejtare är viktigt men inte så pass viktigt att 

det inte finns andra benämningar så som skateboardåkare. En förklaring kan vara att skejtare används 

mer av de utövande och skateboardåkare som en förklaring till utomstående. På något sätt verkar det 

låta mer seriöst om benämningen skateboardåkare används att verka mer auktoritärt. Som t.ex. 

professionell skateboardåkare lyser starkare än professionell skejtare.  

En annan förklaring är att om du benämner dig som skejtare har du också tagit till dig hela livsstilen. 

Du åker skateboard, du klär dig med kläder som passar, du lyssnar på musik som är rätt och du pratar 

om det som förväntas att en skejtare ska prata om. På samma sätt lade jag märke till skejtarnas 

umgänge under lektionerna, det syntes tydligt vilka som bestämde men de kunde ändå föra lätta 

diskussioner om helt andra saker än lektionernas upplägg. Drömmar, sömn, mat och material 

diskuterades mellan elever och lärare. Det binder på något sätt ihop utbudet av skejtare och 

skateboardåkare. Alla är välkomna men hängivenheten måste finnas. De som inte hade skateboard som 

livsstil var också lite utanför. De satt bredvid på sin kant. 

 

Något som ändå är tydligt i svaren på mina frågor och som vi kan slå fast är att skateboardåkare eller 

skejtare också kan vara förebilder eller idoler. Frågan är bara om de är bestående? En tanke som ofta 

finns är att det hela tiden omformar sig. En period är en skejtare förebild men efter olika handlingar 

kanske den förlorar sin status. Det gäller alltså att hela tiden jobba för sin status.  
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En känd skejtare är Tony Hawk. Han nämns i svaren som en betydelsefull person som betytt kanske 

mer förut än vad han gör idag, men han nämns ändå i frågor om inspiration och betydelse. Inte bara för 

sin åkning och energi utan också som en person som startat dator och tv-spel som betytt otroligt 

mycket för utvecklingen av skateboardvärlden. Personer som hjälpt informanterna att starta sin karriär 

som skejtare kan gärna ses som förebilder, det kan vara kompisar, syskon eller grannar som 

uppmuntrat eller som bara visat intresse i vad informanterna har gjort. På samma sätt hänger en bra 

förebild ihop med dåliga förebilder. Det kom också upp att alla förebilder faktiskt inte alltid är bra 

förebilder men att en viktig aspekt av att vara förebild, bra som dålig är att de berör. Det leder oss in på 

frågeställningarna: 

 

Hur förstår unga skateboardåkare begreppen förebilder och idoler? 

Vilka förebilder och idoler finns bland unga skateboardåkare?  

Identifierar sig skateboardåkare med dessa förebilder och idoler och i så fall på vilka sätt? 

Hur ser sociala och kulturella mönster ut? Med andra ord hur ser kontexten ut ur vilken 

förebilderna och idolerna emanerar? 

  

Hur tolkar unga skateboardåkare begrepp och fenomen som förebilder och idoler? 

Som jag tog upp under Empirins rubrik ”Förebilder och idoler” tycker sig ungdomarna förstå vad en 

förebild och idol är för något. En tolkning som ofta upprepar sig om begreppet förebild är att det är 

någon som man ser upp till, någon som man vill likna, någon som är schysst och lyssnar. En idol är 

någon som är känd som ofta tycks vara cool och gärna som man själv skulle vilja vara. Känd. Gränsen 

går på något sätt mellan här omkring och de där borta. Avståndet blir en viktig aspekt och skillnad 

mellan vad en idol och en förebild är för något. Men det är på samma sätt svårdefinierat eftersom 

förebilder också kan vara en känd skateboardåkare som bara upplevs genom filmer och foton. I 

“Gender and the Selection of Public Athletic Role Models” (Giuliano, Traci A, Turner, Kelly L, 

Lundquist, James C, Knight, Jenifer L, 2007) tas det upp just det fenomenet och att forskare ofta 

hänvisa till idrottshjältar när man diskuterar kända idrottsmän som är beundrade av människor. 

Beundran av förebilder och dyrkan av idoler. En återkommande tanke av informanterna var att 

förebilder och idoler på något sätt alltid berör, både bra och dåligt. I artikeln ovan tas det upp främst i 

könsskillnader att det oftare var tjejer som brydde sig mer om att en förebild skulle leva på ett bra sätt 

och att killar mer fokuserade på prestationerna (Giuliano, m.fl, 2007). Men vilka blir förebilder i så 

fall? Jo några som vågar stå på sig men som också är schyssta personer. Framgångsrika 

skateboardåkare kan också finnas i den kategorin så väl som kompisar eller människor i deras närhet. 
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Den andra frågeställningen: Vilka förebilder och idoler finns bland unga skateboardåkare? 

Det är ofta mycket kända skateboardåkare som ses som skateboardstjärnor, speciellt från USA som 

nämns. T.ex. Roney Mullen, Bam Margera, Dylan Ryder och till viss del även pionjären Tony Hawk 

som kanske främst ses som just en föregångare och pionjär. Han har bidragit med allt från sin åkning 

men också med tv-spel som en viktig inkörsport till att fortsätta åka skateboard. Hillevi Ganetz menar i 

en artikel som heter ”Vägen till vuxenlivet går genom idolen” (DN, 2006-11-08) att ungdomar byter 

idoler och förebilder ofta under sin uppväxt och att det är något positivt. De anpassas efter vilka behov 

en individ har för tillfället och blir viktiga pusselbitar i vuxenblivandet (DN, 2006-11-08). Det går att 

koppla ihop med att kompisar nämns och även lärare också kan av ett fåtal ses som förebilder. Det 

hänger ihop med vad som återfinns i “Gender and the Selection of Public Athletic Role Models” 

(Giuliano,m.fl, 2007). Att en förebild är någon som man kan identifiera sig med och även vill vara 

som. Men även att idrottare allmänt ansetts vara ändamålsenliga och effektiva förebilder. En stor 

skillnad vad jag kan se är att skateboardåkare gärna ser sina förebilder som snälla, schyssta och 

människor som också har något innanför pannbenet. Det motstrider sig vad Giuliano m.fl menar i 

artikeln “Gender and the Selection of Public Athletic Role Models. De visar på att det främst är tjejer 

som väljer förebild som går under begrepp som ”omtänksam, ärlig och snäll”. Här i min studie tycks 

det vara tvärtom. Unga skateboardåkande killar väljer helt enkelt förebilder efter de feminina 

kategorierna. En viktig aspekt är att skateboard som idrott eller sport på det sättet inte ingår i samma 

mönster som andra idrottsliga aktiviteter.  

 

Identifierar sig skateboardåkare med dessa förebilder och idoler och i så fall på vilka sätt? 

Vad gäller identifikation verkar det som om skateboardåkarna snarare identifierar sig med stilen och 

kulturen än med enskilda idoler. Stora byxor, huvtröjor, gärna något på huvudet som mössa eller keps 

och skor som bär märken av skateboardföretag. Anna Sparrman (2002) talar om vikten av att kunna 

identifiera sig med förebilder och idoler under sin utveckling att bli vuxen. Jag skulle vilja få det till att 

kunna identifiera sig med en kultur är minst lika viktig som till enskilda personer. I en kultur som 

skateboardkulturen finns det språk, frisyrer, kläder, attribut, värderingar och kompisar som blir 

meningsbärande element som kopplas till en stil och identitet. Ett meningsbärande element skulle 

kunna vara diskussionen om skosnöret som finns med i resultatdelen. Det begrepp som Bjurström 

(1997) beskriver som bricolage blir här mycket passande.  
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Hur ser sociala och kulturella mönster ut? Med andra ord hur ser kontexten ut ur vilken 

förebilderna och idolerna emanerar? 

Den sociala och kulturella kontexten utgörs av en mängd olika parametrar. Jag har valt att fokusera på 

sociala och kulturella mönster som har kommit fram i undersökningen som bygger på informanternas 

svar i intervjuerna men även under observationerna. De förebilder som nämns är ofta vänner och 

människor som finns i informanternas omgivning. Det är en mansdominerad kultur eller sport och det 

finns få tjejer som är idoler eller förebilder för skateboardåkande killar. Det är alltid killar som nämns 

och det har bara varit killar som har observerats. När det blir diskussion om tjejer är det på grund av att 

jag har ställt frågor om tjejer och varför det är så få tjejer som åker skateboard. Kontexten där 

förebilder och idoler finns och kommer från är alltså mansdominerad. En fråga som handlade om 

jämställhet blev här intressant eftersom att de intervjuade ungdomarna överlag hade funderat över 

jämställdhet och tyckte sig se att det inte fanns lika många tjejer som åker skateboard som killar. 

Varför det var så hade de lite olika uppfattningar om. En tanke som ofta kom upp var att tjejer är mer 

känsliga än killar och därför inte ville åka. En annan tanke är att det är en mansdominerad värld och så 

har det fortsatt att vara. Frågan om homosexualitet hade de flesta inte tänkt eller tyckt sig se något 

speciellt kring. En intervjuperson som går under det fingerade namnet Johan tyckte att det ofta var 

nedvärderande toner om personer med homosexuell läggning och att många skejtare går under en 

stereotyp inställning. Det skulle kunna gå att koppla ihop det med artikeln “Gender and the Selection 

of Public Athletic Role Models” (Giuliano,m.fl, 2007) där killar mer eller mindre alltid använder sig 

av manliga förebilder. Där de betraktas mer än gärna som ”starka, skickliga och som en krigare” 

medan flickor såg sina förebilder som ”omtänksam, ärlig och snäll” (Giuliano, m.fl, 2007). Det vill 

säga den stereotypa bilden av skateboardåkare kan klassificeras in under artikelns resultat men i min 

undersökning framgår det alltså inte på det sättet. Under observationerna syntes det också att det var 

viktigt att stötta och hjälpta varandra under åkningen. De försökte lära varandra nya trick och 

uppmuntrade till fortsatt åkning. När de väl klarade ett nytt trick bankade de andra åkarna sina brädor i 

marken för att visa sin glädje. Idolerna fanns istället på avstånd. På filmer, i intervjuer och på bilder. 

Det kom också fram att om ett fysiskt möte med en idol inte kändes bra byttes de helt enkelt ut. En 

spännande aspekt är då att det skiljer sig från vad Maria Bergström (2002) skriver att det ofta är killar 

som är idoler och tjejer som är beundrare. I skateboardkulturen finns det också beundran och 

beundrare men vill inte beskrivas som fanatiska. 

 

Stilmässigt med vem som platsar som skejtare och skateboardåkare finns det också ett resonemang 

vilka som är en skejtare samtidigt vilka som inte är det. Åsa Bäckström tar upp i sin avhandling ”Spår, 

om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet.” (Bäckström, 2005) ett resonemang om så 

kallade posers, ungdomar från Östermalm som helt enkelt använde sig av en skateboard som 

stilmarkör men som inte använde sig av den (Bäckström, 2005). Det är något mina informanter inte 

lägger så stor vikt vid utan de menar helt enkelt att det syns på skorna om de är slitna eller inte.  
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Om de är slitna på ett speciellt sätt är de också skejtare och del av den kulturen. Under observationerna 

kunde jag också lägga märke till att de flesta ungdomarna som åkte skateboard hade liknande kläder. 

De hade byxor, tröjor som passade in i mallen. På samma sätt hade många huvudbonader. Det går att 

koppla ihop det med stil och begrepp som Bjurströms tar upp om kläder som markörer (Bjurström, 

2005). Det kan vara så skateboardmodet sprider sig även i skateboardvärlden på ett sätt som alla inte 

riktigt har information om och som kanske är så enkelt att det tas upp från modeindustrin i stort som 

tycker det ser spännande ut och på det sättet börjar sälja liknande kläder och attribut. Som avslutning i 

diskussionen är det på sin plats med en redogörelse om det finns en allmän uppfattning om 

homosexualitet bland skateboardåkare. Det kom olika svar som det framgår i resultatdelen. Alltså drar 

jag slutsatsen: nej det finns inte en allmän uppfattning om homosexualitet bland skateboardåkare. 

 

Slutord 
Vara eller inte vara, det är en ständig fråga bland alla människor och inte speciellt bland ungdomar. Att 

ta till sig en kultur är ofta ganska lätt, du kan lyssna på musik som skapar tillhörighet, du kan köpa 

eller göra kläder som på något sätt visar var du hör hemma. Detsamma gäller med åsikter eller 

värderingar. Ofta behövs det inte mycket mer för att få tillhörighet till en speciell grupp. Men om du 

ska ta till dig en kultur som skateboard behövs det alltså mer än bara de rätta kläderna, symbolerna, 

åsikterna utan du behöver också en skateboard som du kan hantera. Det skapar utan att egentligen 

behöva yttra det en annan nivå för att kunna bli accepterad. Men om du går in helhjärtat och 

insiktsfullt har du en familj som väntar. Det är inte bara en fysik aktivitet som vissa vill kalla sport 

utan en livsstil, ett sätt att leva och efter att ha gjort den här studien ser vi många prov på att den 

fortsätter att överleva och finnas till. Överallt hela tiden. Det är inte konstigt att det finns vissa åkare 

som får närmast en rockstjärnas status. För de lever som de lär. Kolla bara på Ali Boulala som är en av 

Sveriges kändaste skateboardåkare, inte bara för sin åkning utan också för sitt vilda liv.  

 

Den hermeneutiska spiral eller cirkel jag talade om i avsnittet: Forskningsprocess och förförståelse, har 

under hela studiens gång fortsatt att snurra. Den snurrar fortfarande och kommer alltid att göra det. 

Min kunskap byggs hela tiden på, ibland tas det bort saker men oftast byggs det på. Det glapp på tio år 

jag hade innan studiens början har inte fyllts igen, det är fortfarande lång väg att gå eftersom ny 

information hela tiden läggs in i banken. Ett förslag på fortsatt forskning skulle vara att studera 

förebilder och idoler inom andra ungdomskulturer. Jag skulle gärna studier som pågår under en längre 

tidsperiod studera ungdomar i andra kulturer på deras fält med etnografiska metoder. I den här studien 

har tiden för insamling av material varit mycket snäv. Tid och framtida forskning behövs, mer än 

mycket. 
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Utledning 
 

BOOM… 

 

Det är sen eftermiddag, det är mörkt ute och det ekar efter att den tunga dörren stänger sig efter mig. 

Det är tyst nu och alla ljud som låtit där inne susar fortfarande av sin tomhet i mina öron. Mörkret har 

redan fallit och här står jag nu helt ensam. Där inne, där  fanns en trygghet och gemenskap. Här ute 

är det kallt, ensamt och mörkt. Jag står kvar utanför dörren och med munnen lätt öppen och undrar, 

vad gör jag nu? Jag börjar gå uppåt vägen, det borde vara dit jag ska gå. Jag börjar leta efter min 

mobil och fipplar fram den ur min högra, nej min vänstra byxficka. Nej det är ingen som har ringt. Det 

är mörkt och tyst och ensamt. Jag ruskar på huvudet och kommer på mig själv att det är ju jag, jag 

själv som står här och nu börjar saker klarna. Det är vinter 2010. Jag ska hem. Det är där min 

trygghet och min gemenskap finns. Här, där jag har varit under två senaste dagarna, både i kropp och 

i tankar är inte mitt hem, nu förstår jag. Kaching låter det när polletten trillar ner. Jag lämnar 

platsen, mitt fält. Min öppna mun börjar nu stängas och jag går nu på den svarta kalla gatan fram. 

Det är bilar och inte skateboardåkare som svischa fram bredvid mig nu, snabbt åker dem men de är 

inte på väg mot nästa trick och glada tillrop som där inne. Här ute är det kallt, mörkt och ensamt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Introduktionsbrev 

 

Tjena XXXX och XXXX! 

 

Jag heter Fredrik Isakson och pluggar Barn och Ungdomsvetenskap på Universitetet. Nu håller jag på 

och letar efter skateboardåkare i Stockholm som är runt 18 år för intervjuer som handlar om förebilder 

och idolskapande. Det är till en C-uppsats och jag skulle behöva intervjua typ 5-7 ungdomar för 

intervjuer som är typ 15-20 minuter. Skulle det vara något som ni kan hjälpa mig med? Det handlar om 

lite reflektioner om framtiden och vilka förebilder som finns inom skateboardkulturen. Om det 

överhuvudtaget finns förebilder bland de som jag intervjuar och vad en idol gör för att vara eller bli en 

idol. 

 

Jag är en gammal skateboard och snowboardåkare som gräver mig tillbaka till rötterna. Jag är från 

Eskilstuna från början och började åka främst snowboard 93 men skateboard har alltid varit 

närvarande. Därför är det extra spännande att komma tillbaka och se om saker och ting har förändrats. 

Varför jag är just inne på förebilder och idolskapande är för att det ständigt är aktuellt och kanske 

framförallt nu när media svämmar över av just dem fenomen. 

 

Så om det är någon eller några som ni tror kan tänka sig att ställa upp så kommer jag självklart till era 

lokaler. Det kommer jag göra vilket som och reka av stämningen i hallen om det är ok? Men hör gärna 

av er hur läget ligger till! 

 

Med vänlig hälsning 

Fredrik Isakson  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrund. 

 

Vart kommer du ifrån? 

Vad jobbar dina föräldrar med? 

Hur gammal är du?  

När började du åka skateboard? 

Hur gick det till? 

Är man en skateboardåkare eller skejtare? Eller har du någon annan bra benämning? 

Vad är du? 

Fanns det skateboardåkare/skejtare du gillade när du började åka? 

Var ni flera som åkte tillsammans? 

Hur fick du inspiration till åkandet? 

Har tidningar gett inspiration? 

Har filmer gett inspiration? 

Fanns det vissa skateboardåkare som du såg upp till? 

Hur klär man sig om man är en skateboardåkare/skejtare? 

Hade du någon förebild? 

Hade du någon idol? 

 

Idag. 

 

Vad är en förebild? 

Vad är en idol? 

Hur blir man en förebild? 

Hur blir man en idol? 

Har du någon förebild idag? 

Har du någon idol idag? 

Kan en favoritåkare ses som en idol eller en förebild? 

Kan du se dig själv som en förebild? 

Tycker du att en skateboardåkare ska se ut på ett visst sätt? 

Stilmässigt? Vad är stil? 

Kan man se om en person är en skateboardåkare/skejtare? 

Hur kan man se på en person om den är en skateboardåkare/skejtare? 
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Finns det kläder eller andra attribut som utmärker sig bland skateboardåkare/skejtare? 

Finns det någon sorts musik som är kopplat till skateboardåkandet? 

Vad lyssnar du på? 

Vad är inte en skateboardåkare/skejtare? 

 

Vad tycker du om: 

 

Politik? 

Samhället? 

Familjen? 

Mat? 

Alkohol/droger? 

Jämställdhet? 

 

Tycker du att det finns gemensamma åsikter bland skateboardåkare/skejtare om ovanstående? 

Varför finns det så få tjejer som åker skateboard? 

Vad tycker du om tjejer som åker skateboard? 

Tycker du det finns en allmän uppfattning om homosexualitet bland skateboardåkare/skejtare? 

Vilka är dina topp 3 skateboardåkare/skejtare? 

Vilka är dina topp 3 skateboardtrick? 

Vilka mål/framtidsplaner har du? 

Något du vill avsluta med? 
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