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Sammanfattnig 
WeSC är ett företag som grundades 1999 av Greger Hagelin, en förre detta skateboardåkare 

som ville skapa ett nytt koncept; kombinationen streetwear med fashion. WeSC står för 

WeAretheSuperlativeConspiracy, och innebär en överlägsen konspiration med människor 

som gör något riktigt bra. Genom så kallade "WeAktivister" som är en grupp människor, 

okända som kända, med stor passion och talang för kreativitet och idéer, marknadsförs 

varumärket världen över.  

  

WeSC är i grund och botten baserad på skate- och snowboardkulturen då Greger Hagelin själv 

tidigare skateboardade, och man betonar målsättningen på "life after skate". Life after skate är 

en fras som innebär att målgruppen är "intellektuella slackers". Det handlar om en målgrupp 

som är medveten om att vara dressad till vardags, och till fest, och som delar en livsstil som 

WeSC stödjer. Livsstilen må vara inom sport, musik, konst, design och mycket mera men det 

viktigaste är att hålla sig kreativ inom det.  

 

Uppsatsen är stödd på en kvalitativ studie, som jag analyserar genom att jag tolkar 

intervjuerna från en grupp medlemmar ur subkulturen skateboarding. Genom fyra semi-

strukturerade intervjuer gjorda på fyra olika skateboardare har jag undersökt hur dessa 

människor mottar WeSC som varumärke med bas i deras kultur. Jag tar även reda på i denna 

uppsats hur dessa medlemmar skapar identiteten inom subkulturen genom bricolage och 

plastiga former.  

 

Skateboarding som fenomen är ett grundläggande underlag till denna uppsats. Under 

intervjuerna förstod jag hur viktigt skateboardingens historia var för själva 

identitetsutformningen för den enskilde skateboardaren. Att kunna sin historia är att veta 

varför man är den man är idag.  

 

Studiens resultat visar kortfattat att WeSC och skateboardkulturen är i en komplex relation 

men att den bottnar i den historiska förankringen genom att grundaren Greger Hagelin 

tidigare skateboardat. Idag har varumärket breddat sig men behåller sin fot i 

skateboardkulturen genom att man finansierar och sponsrar de duktigaste skateboardarna i 

Sverige. Så länge varumärket gör detta, accepteras den av skateboardkulturens medlemmar, 

även om den inte är i linje med skateboardarens identitet och värderingar.   
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1. Inledning och bakgrund till ämnesval 
WeSC är i grund och botten ett företag som startades med utgångspunkt i skateboardkulturens 

förutsättningar. Man skapade produkter (bland annat skateboardbrädor och t-shirts) för att klä 

upp skate- och snowboardaren som oftast hade en mindre välklädd klädstil.  

Idag betonar företagets VD, initiativtagare och grundare Greger Hagelin att märket inte är 

riktat till den unga trendkänsliga gruppen utan målet är att nå ut till en mer mogen och en mer 

välklädd grupp. Det handlar om att pryda individen utifrån frasen life after skate. En fras som 

antyder på en förflyttning från den pubertalstämplade skateboardaren till den mer vuxna, 

mogna och mer medvetna individen som gör något mer än bara rullar på en bräda. Den 

intellektuella slackern, som WeSC vänder sig till, ska vara kreativ, duktig inom sitt område 

och en inspiratör.  

 

Men, utifrån egen erfarenhet ser jag en stor majoritet av skateboardare i Sverige med WeSC-

kläder. Unga och trendkänsliga skateboardare som ofta bär märket antingen på 

skateboardbrädan, t-shirten eller jackan. Jag ser varumärkets logga i princip överallt där 

skateboardare finns(exempelvis skateboardparker, videoklipp, skateboardevent). WeSC når ut 

till skateboardkulturen, på ett kaxigt sätt. När man säger life after skate blir det nästan som en 

medveten förflyttning från subkulturen på ett negativt sätt. Istället för att exempelvis använda 

frasen life with the skate eller life and the skate använder man uttrycket after som ett 

konstaterande att man inte är en barnslig skateboardåkare, en stereotyp som skateboardåkare 

världen över får stå ut med.  

 

Min utgångspunkt är hur detta varumärke, mottas av en subkultur som egentligen avfärdas i 

konceptfrasen. WeSC är ett varumärke som vuxit sig så starkt och stort att det kan identifieras 

som kommersiellt och nästan mainstream. Utifrån de intervjuades svar i de kvalitativa 

intervjuer som jag utförde, ter det sig att WeSC:s koncept och skateboardåkarnas identifiering 

inte är i symbios. Därför kommer jag i denna uppsats att undersöka vad det är som 

subkulturen kommunicerar om varumärket. Detta kommer att analyseras i kombination med 

de utvalda medlemmarnas egna subkulturella identifiering. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en grupp människor ur skateboardkulturen 

uppfattar varumärket WeSC och hur dess medlemmar uppfattar sin identitet genom bricolage 

och plastiga former.  

 

1.2 Frågeställningar 

Med hjälp av följande frågeställningar besvarar jag mitt syfte:  

1. Hur uppfattas varumärket bland respondenterna?  

2. Vilken gruppidentitet kommunicerar respondenterna? 

3. Hur funktionerar bricolage och plastiga former för identifieringen av den 

subkulturella gruppen? 

 

1.3 Material och avgränsning  
Fokus för denna studie är att undersöka hur en grupp människor som ingår i en subkultur 

mottar och uppfattar ett varumärke som uppenbarligen är i relation med subkulturen i fråga, 

detta främst genom att grundaren själv, Greger Hagelin tidigare har skateboardat. Jag har 

tidigare förklarat hur WeSC ger en slags kaxig förflyttning från skateboardkulturen just nu 

och fokuserar istället på livet efter skateboarding. Detta ligger i fokus vid intervjuerna då 

WeSC ändå lyckas nå ut till skateboardaren med sitt varumärke.  

  

För denna studie har jag gjort semi-strukturerade kvalitativa intervjuer på fyra olika personer 

som tillhör skateboardkulturen. De intervjuades utsagor ligger till underlag för analysen om 

hur bricolage, identitet och plastiga former funktionerar inom den subkulturella gruppen.  

 

Under studiens gång insåg jag hur svårt det var att få tag på intervjupersoner då vissa 

skateboardare har en ganska ointresserad attityd gentemot universitetsundersökningar. I 

intervjuerna betonades mycket på att man inte kan "mäta" skateboarding, varken som tävling 

eller som universitetsstudie. Det handlade om att man måste leva och känna skateboarding 

med en "skön stil".  

Under uppsatsdelens start, planerade jag först att göra etnografiska studier men fick ändra 

inriktning då tiden för uppsatsarbetet inte räckte till för att kunna få en adekvat överblick av 

skateboardkulturen. Därför gjorde jag istället en kvalitativ studie av hur vissa medlemmar ur 
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denna grupp genererar identitet och mottar ett varumärke med tydliga 

skateboardassociationer. 

 

Den kvalitativa metoden var ett idealistiskt val enligt mig, då den inte tog upp alltför mycket 

tid av de skateboardare jag intervjuade men samtidigt gav det mig tillräckligt med information 

om själva kulturen och mottagandet av varumärket. Den semi-strukturerade intervjumetoden 

gjorde att jag fick svar mina huvudfrågor samtidigt som intervjupersonerna kände friheten att 

formulera svaren och fortsätta diskutera på ämnet relativt fritt. Det krävde en rätt lös 

intervjuform för att få respondenterna att känna sig bekväma nog, med tanke på att många 

skateboardare redan visat mig ett svalt intresse gentemot studien.  

 

1.4 Disposition  
I den första delen av uppsatsen beskriver jag de teorier som jag under undersökningens gång 

funnit mest relevanta för denna typ av studie och för den avslutande analysen av min 

kvalitativa intervju. Inom den kvalitativa forskningsstrategin antas teorin vara en följd av 

undersökningen. Därför har jag under undersökningens gång fått revidera teorier och valt ut 

det jag anser vara mest väsentligt för denna studie och dess analys. Teorierna presenteras först 

och avslutas med en diskussion kring deras kompatibilitet.  

I nästkommande kapitel av uppsatsen presenterar jag min metod och mitt material från 

studiens process för att därefter resultatredovisa den empiriska delen för studien och den 

analys som genom teori och genom metodval dissekerar fallstudien. I det avslutande kapitlet 

besvaras mina huvudfrågor med en slutsats som utgörs av tendenserna informanterna och 

teorin berikade mig med.  

 

2. Bakgrund 
Under detta kapitel ska jag underlätta uppsatsens syfte genom att redogöra den bakgrund som 

ligger till företaget WeAretheSuperlativeConspiracy(förkortat WeSC) och 

skateboardkulturen. Det är av betydelsefulla grunder som jag redogör bakgrunden, då WeSC 

och skateboardkulturen är i nära relation rent historiskt. Genom finansiell sponsring harWeSC 

hjälpt många skateboardare att utvecklas och man har en nära anslutning till kulturen då 

Greger Hagelin själv varit en skateboardåkare. Skateboardarnas identitet bygger mycket på 

deras historia som grupp och det finns flera olika vågor inom kulturen som man antingen 

motstår eller stödjer.  
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Under den första intervjun den 24 november 2011 som jag gjorde med Filip Märkel 

(skateboardare och anställd på WeSC) tipsade han mig att se på Hooked for Life, en 

dokumentär gjord av Staffan Hildebrand som behandlar skateboarding i Sverige och hur 

WeSC grundades. Denna dokumentär tillsammans med den amerikanska kultförklarade 

Dogtown and Z-Boys fick utgöra som historiska källor då dessa tar upp hur skateboardscenen 

i USA och i Sverige växte fram och hur blivit till vad det är idag. Men Dogtown and Z-Boys 

och Hooked for Life är inte bara dokumentärer som förklarar skateboardingens historia, utan 

även material som förklarar skateboardare som mer än bara tonårspojkar på brädor med hjul. 

 

Att jag använder uttrycket "tonårspojkar" visar min avgränsning till att kulturen i fråga är 

mansdominerad. Det finns tjejer som självklart skateboardar, men den större majoriteten är av 

manligt kön. Att finna kvinnor var dessutom svårt då dessa inte är lika framträdande som 

männen. Jag har inkluderat en kvinna, Jennifer Herndal som skateboardar och som är anställd 

på WeSC, för att kunna få ett bredare perspektiv. Eftersom att kvinnor inte är lika 

framträdande inom kulturen valde jag att inte att låta genusperspektivet vara framträdande i 

denna studie. Detta skulle dock kunna vara intressant då Emily Chivers Yochim har i sin bok 

Skate Life: Re-Imaging White Masculinity nått fram till att skateboarding är en sport och en 

livsstil som upprätthåller rådande mansdominans. 

 

2.1 WeAretheSuperlativeConspiracy 
WeAretheSuperlariveConspiracy, grundades år 2000 av Greger Hagelin, David Hedman, 

Mattias Hallencreutz, Pontus Karlsson, Ingemar Backman och Tobbe Gunnahr.  Greger 

Hagelin, som tidigare var skateboardare, ville göra streetfashion istället för streetwear som i 

princip bara existerade vid WeSC:s startdatum. Med fashion istället för wear, blev kläderna 

mer konsekvent modekänsliga (www.affarsvarlden.se). 

Företagets målgrupp består av både tjejer och killar och man har på senare år utökat sina 

kollektioner med hörlurar och skor. Man poängterar att inom streetfashion särskiljs WeSC 

från sina konkurrenter då man till lika delar riktar sig till målgruppen tjejer respektive killar.  

För att kunna nå ut till skateboardkulturen, använder sig WeSC av WeAktivister, även så 

kallade intellektuella slackers (http://www.wesccorp.com/varumaerket). WeAktivister är 

kända och okända människor som är extremt bra på vad de håller på med. Skateboardåkarna 

Stash, Mark Baines och Benny Fairfax är utnämnda WeAktivister som ska fungera som 
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varumärkesambassadörer gentemot skateboardkulturen (http://wesc.com/weactivists). Men 

Greger Hagelin markerar till www.affärsvärlden.se att WeSC:  

"...är inget skejtboardföretag, vi kallar konceptet life after skate. Vi har absolut inte en så ung 

målgrupp" 

 

Inom streetfashion är WeSC ett av de starkaste varumärken med försäljning i 24 länder, 28 

konceptbutiker och med över 2600 återförsäljare (http://www.wesccorp.com/varumaerket). 

WeSC mål och vision är att bli världens bästa varumärke inom streetfashion och att sprida 

The Superlative Conspiracy och WeSC till hela världen för att underlätta målgruppens 

kommunicering av deras tillhörighet och värderingar (http://www.wesccorp.com/strategy). 

Greger Hagelin berättar i artikeln till affarsvarlden.se vad Superlative Conspiracy är: 

"Det bygger på en filosofi, the superlative conspiracy, en konspiration av bra människor. The 

superlative conspiracy är vår andemening, vår story och vår filosofi. En konspiration av bra 

människor som gör bra saker ihop" 

 

2.2 Skateboarding 
I Staffan Hildebrands dokumentär Hooked for Life(2011) förklaras det att det är viktigt att 

känna till skateboardingens historia då detta har med hur skateboardkillarna bröt barriärer och 

varför de bröt dessa barriärer.  
 
Bland de populäraste historierna om skateboardingens begynnelse föreslås det att den första 

skateboarden producerades under det tidiga1900-talet då barn skapade scootrar från 

mjölkbackar och rullskridskohjul (Chivers Yochim 2010:27). Berättelsen fokuserar främst på 

pojkar från förorterna som lånade flickors rullskridskohjul och mekaniskt arbetade fram en ny 

leksaksmodell (Chivers Yochim 2010:31).  

Redan under skateboardens tidiga stadium räknades aktiviteten som riskfyllt för barnen som 

ofta hamnade i olyckor på grund av det dåliga materialet som deras konstruktioner var byggda 

av. I början av 1970-talet var det bara unga, "hardcore" killar som skateboardade och det gick 

inte att köpa kommersiella skateboards utan killarna fick skapa dessa själva med farliga ler- 

och metall hjul. Det tidiga ostabila materialet byttes ut till uretan år 1975 vilket gjorde 

skateboarding till en hyllad och en seriös sport skapad av manliga, kreativa och teknologiska 

innovatörer (Chivers Yochim 2010:39, 42; Dogtown & Z-Boys 2001). Den unge 

collegestudenten Frank Nasworthy var innovatören som skapade uretanhjulen från 
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rullskridskon. Rullskridskoåkarna hade klagat på att uretanhjulet var för trögt, men 

Nasworthy insåg att materialet skulle fungera perfekt för skateboardingen. Nasworthy blev 

utkastad från Virginia Polytechnic Insitute efter att ha deltagit i en politisk demonstration. 

Idag representerar han en skateboardare som är kreativ, rebellisk och avvisande mot rådande 

institutioner (Chivers Yochim 2010:42). Utvecklingen av uretanhjulen legitimerade 

skateboardingen som en seriös aktivitet, en manlig sådan istället för en barnslig 

leksaksaktivitet. Det nya, bättre hjulet tillät skateboardare att experimentera med nya, 

äventyrliga tricks och de utvecklades därmed atletiskt. Vid år 1975 fick skateboardingen 

status som en sport och denna period räknas som skateboardingens andra popularitetsvåg 

(Chivers Yochim 2010:43). Dock så behöll samhället en kontradiktorisk bild av 

skateboarding, å ena sidan en sport legitimerad genom tävlingar och marknadskampanjer men 

å andra sidan som en barnslig aktivitet knytet till tonåringar och ungdomsbrottslighet. Vilken 

karaktär den än stämplades med, ansågs skateboardarna som risktagare (Chivers Yochim 

2010:44). 

 

I mitten av 1970-talet exploderade skateparkerna. Skateparkerna krävde säkerhetsutrustning 

som till exempel knä- och armbågsskydd och hjälmar för att minimera de olyckor som 

skateboardarna fortfarande utsattes för även om de använde de mer utvecklade uretanhjulen. 

Vid denna tidpunkt insåg marknadsförare och sponsorer utvecklingen av denna industri och 

utvecklade fler tävlingar för att driva in finansiella vinster (Chivers Yochim 2010:47).  

Tävlingarna delade upp skateboardana mellan de lagliga och duktiga och de mer laglösa och 

tuffa. I dokumentärfilmen Dogtown & Z-Boys(2001) förklaras hur en grupp unga pojkar från 

olyckliga förhållanden och dysfunktionella familjer skapade skateboardgruppen Z-

Boys(Zephyr Competition Team). Dessa symboliserade den rebelliska sidan av skateboarding 

genom att bryta sig in på okända människors bakgårdar för att skateboarda i deras pooler och 

för att de utvecklade nya banbrytande tricks som ingen tidigare sett. Dogtowns skateboardare 

anses som starten till den moderna skateboardingen som vi ser idag. Dokumentären betonar 

på att skateboarding är en kultur, en konstform i en förlängning av samhället. Dessa 

skateboardare blev så pass populära för deras attityd att ungdomar runtom hela världen ville 

kopiera Z-Boysens stil. T-shirt, jeans och mörkblåa Vans var Dogtowns klädkod som än idag 

är aktuellt inom skateboardvärlden (Dogtown & Z-Boys 2001). I dokumentären Dogtown & 

Z-Boys(2001) förklarar en av Z-Boys sponsorer och influenser att: 

"Style was everything"  
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En stor del av skateboardarnas konstgrepp kommer från surfarna. I Dogtown inspirerades Z-

Boys av Larry Bertlemann, en eminent surfare som gjorde konstnärliga tricks på vågorna. 

Dessa anammades till skateboarding och skapade en ny typ av stil. Skateboarding 

överhuvudtaget är i nära relation till surfkulturen då många surfare vände sig till 

skateboarding under perioderna då man inte kunde surfa (Dogtown & Z-Boys  2001). 

 

I Sverige år 1978 var skateboarding en stor succé bland svenska ungdomar. Skateboardingen 

började på Sergels torg i Stockholm och ansågs redan från början vara en samhällsplåga. 

Ungdomarna skateboardade i Gallerian på Hamngatan i Stockholm och på Sergels torg vilket 

störde fotgängare tills den första svenska inomhusskateparken New Sport House öppnades. 

Då slutade ungdomarna att skateboarda i Gallerian och några år senare började 

skateboardscenen att avta och stämplades återigen som en passerande och barnslig fas dock 

fortfarande rebellisk men med liten relevans för samhället (Hooked for Life 2011; Chivers 

Yochim 2010:54).  

 

Fausto Vitello, grundaren av den betydande skateboardtidningen Trasher och en nyckelperson 

för skateboardkulturen, beskriver skateboarding och tidningen:  

"Skateboarding attracts a unique person. It influences the rest of society. Trasher is not about 

hypocrisy or selling out to corporate America. We are about skate and destroy" (Chivers 

Yochim 2010:58). 

 

George Powell, utvecklare av skateboardbrädan berättar till tidningen Sports Illustrated vilken 

betydelse termen mystik har för skateboarding: 

"We knew skateboarding had to become a more underground activity to survive, that 

mystique was good for the sport" (Chivers Yochim 2010:55). 

 

Skateboarding som sport avtog i popularitet vid slutet av 1970-talet men fortsatte att 

definieras som alternativ och vass. Men i mitten av 1980-talet började den tredje 

popularitetsvågen inom skateboardkulturen och representerades vid denna tidpunkt av 

tonårspunkare och oskyldiga skolbarn. Skateboarding ansågs nu vara rebelliskt och 

ungdomligt vasst inom mainstream TV, musik och film (Chivers Yochim 2010:58). År 1986 

frontades sporten av Tony Hawk. Tony Hawk hade en image av en snäll, duktig och 

affärsdriven skateboardare som utnyttjade sitt namn som varumärke och skapade många 
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framgångsrika skateboardspel inom TV och data. Hawk drev fram mainstreamkulturen in i 

skateboardvärlden genom att sälja sig själv och sin image (Chivers Yochim 2010:56). Vouge 

skrev en artikel om skateboardingens stil och förklarade att:  

- "Skateboard culture may already be suffering the fate of punk: it's being institutionalized 

and marketed for a mass audience" (Chivers Yochim 2010:58). 

 

I Sverige år 1986 startade Per Holknekt och Greger Hagelin streetwearföretaget Backside 

Airmail(BAM) som sponsrade skejtare och som hade betydelse för det nya växande intresset 

av den tredje popularitetsvågen inom skateboarding. Företaget var början på Hagelins karriär 

som entreprenör (Hooked for Life 2011). Men redan år 1993 började skateboarding att tonas 

ut igen.  

 

Den fjärde vågen, som fortfarande pågår än idag, började i slutet av 1990-talet och 

återupplivade den legitimerade statusen av skateboarding som en relativt harmlös aktivitet 

(Chivers Yochim 2010:77). Utvecklingen av The X-Games, en årlig sporttävling för extrema 

sporter såsom snowboarding och skateboarding, ändrade intresset från lagbaserade till 

individbaserade sporter. En viktig kulturell skiftning som betydde mycket för skateboardingen 

var det att det blev viktigare att marknadsföra sig som en individualistisk sportare än som en 

lagspelare. Utifrån denna utveckling ökade intresset för skateboarding igen, eftersom 

skateboarding upprättade ett personligt missnöje mot lagsporter där tränaren ansågs vara en 

orättvist auktoritär figur(Chivers Yochim 2010:64). Med den fjärde vågens nyvunna intresse, 

och skapandet av The X-Games drev fler marknadsförare in vinster från skateboardare som till 

exempel Tony Hawk. Men detta skedde inte utan kritik, Tony Hawk anklagades för att vara 

överexploaterad och många skateboardare avstod sponsorskap från alkohol- och tobaksföretag 

och stora märken för att det inte stämde överens med vad som ansågs vara autentiskt inom 

skateboardkultur. Men varumärket Vans strategi med fokus på äkthet genom betoning på 

Dogtown & Z-Boys, evenemang och sponsorskap som hyllade den laglösa naturen av 

skateboarding lyckades dock tillräckligt bra bland skateboardarna för att höja säljvinsterna 

med 23 procent år 2000 (Chivers Yochim 2010:65).   

En artikel i New York Times beskriver extrema sporter(skateboarding inkluderat) som främst 

fokuserat på vinstdrivande:  

"While high-risk, attitude-laden extreme sports ... might have once been about having fun and 

busting free of the confining rules of traditional sports, they are now increasingly about 

money" (Chivers Yochim 2010:68). 
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Skateboardingens autentiska kultur var nu i korrespondens med den som The X-Games 

förespråkade. Tävlingarnas värderingar var de facto något som skateboardarnas rebelliska 

tonårspojkar tidigare flydde från (Chivers Yochim 2010:68-69). Men den fjärde vågen 

genererade en motkultur från den gamla skateboardskolan. 1990-talsvågen ville skilja sig från 

det gammalmodiga och därför kapade man bandet från de den äldre skateboardkulturen 

genom nya kläder, nya inriktningar mot det mer mainstreama och genom en ny slags 

skateboardåkning. Under denna period grundades We(idag WeSC).  

 

2.3 Tidigare forskning 
När jag inledde uppsatsarbetet var jag införstådd på att tidigare studenter hade gjort en 

liknande studie på konsumenter av We(numera WeSC). Ellinor Danielsson och Sahar Sorati 

gjorde en receptionsstudie av varumärket (The Superlative Conspiracy - Fallstudie och 

receptionsanalys av varumärket We 2003) som de vårterminen 2004 byggde vidare på i en C-

uppsats om samma varumärke. I B-uppsatsen då receptionsanalysen genomfördes, gjorde 

studenterna ett urval av respondenter med olika sociala och kulturella erfarenheter och 

bakgrunder. Endast en av respondenterna var skateboardare. I B-uppsatsen kom de fram till 

att de tolkningar och funktioner av varumärket We var lika mångfaldiga som de respondenter 

de intervjuade. I C-uppsatsen undersöker studenterna hur We omsätter strategiskt 

nätverkstänkande i uppbyggandet och spridandet av varumärket och respondenterna utgörs av 

företagets nyckelpersoner. Jag har i min uppsats valt att strategiskt fokusera på subkulturen 

skateboarding och valde att intervjua respondenter som identifierar sig inom denna 

skateboardkultur, vare sig de använder WeSC kläder, arbetar för WeSC eller tar avstånd från 

företaget. Denna faktor utgör den mest markanta skillnaden mellan min uppsats och de 

tidigare B- och C-uppsatserna som jag ovan nämnt. För mig handlar WeSC om ett märke som 

griper till stor del av sina värderingar från skateboardkulturen, därför har jag valt i denna 

uppsats att analysera hur några medlemmar ur denna subkulturella grupp mottar detta.  

 

3. Teorier 
3.1 Inledning 
Teorierna i denna uppsats syftar till att redogöra mig en adekvat analys av de transkriberade 

intervjuerna för att fånga hur medlemmar ur skateboardkulturen uppfattar varumärket WeSC 

och bygger sin gruppidentitet genom bricolage och plastiga former. I denna uppsats arbetar 

jag utifrån den kvalitativa metoden som förespråkar ett system där teori är en följd av 
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undersökningen, vilket innebär att under datainsamlingen av denna uppsats kopplade jag 

relevanta teorier till min valda fallstudie (Bryman 2002:252). Jag inleder med att först 

redogöra begreppet subkultur eftersom skateboarding identifieras som en subkultur. Det är 

viktigt att redogöra definitionen och utveckla begreppet subkultur för att få förståelse för hur 

mina valda informanter inom skateboardkulturen resonerar och samlar kunskap för en 

gemensam gruppidentitet. Vidare utvecklar jag begreppen bricolage och plastiga former som 

ska berika begreppet subkultur. Bricolage använder jag inom teorin eftersom vid 

researcharbetet efter historian kring skateboarding upptäckte jag att skateboarding är 

utvecklad från lånade föremål(rullskridskohjulet och mjölkkartongen). Plastiga former är 

relevant för att subkulturen skateboarding använder kläderna för att kunna uttrycka sin 

gruppidentitet och samtidigt särskilja sig från andra subkultur. Det är även viktigt att kunna 

utvecklas inom skateboarding med rätt kläder då detta är en fysiskt krävande sport.   

 

3. 2 Subkultur 
Förståelsen för vad subkultur är börjar vid definitionen av kultur. Kultur är ett ord med många 

definitioner. Den refererar till både som en process och som en produkt (Hebdige 1979:5). 

Definitionen av kultur, innebär alltid att den skapas utifrån förutsättningen av någonting 

större. Kultur är inte något naturligt, givet och skapad ur det tomma intet.  Kultur innebär en 

socialt organiserat och mönstrad reaktion till grundläggande sociala och materiella villkor. 

Kulturella traditioner måste samlas kollektivt vid varje generation så att individen senare kan 

konstruera sig individuellt inom denna miljö (Gelder & Thornton 1997:111).  

 

Tidigare var subkulturer sedda som självständiga organismer som fungerade utanför den 

allmänna, politiska, sociala och ekonomiska kontexten men detta knöts ihop med Cohens och 

Millers spårande av dominanta och underminerade värdesystem (Hebdige 1979;Gelder & 

Thornton 1997:76).  

Phil Cohens definierar subkulturer som en kompromiss mellan två motsägande behov: 

behovet av att skapa och uttrycka autonomi och separationen från sina föräldrar och behovet 

av att behålla föräldrarnas identifikation (Hebdige 1979; cit efter Cohen:77).  

I hjärtat av teoretiseringen av subkulturer ligger dikotomin mellan den odifferentierade 

allmänheten och de utmärkande subkulturerna. Här styrks idén om att den subkulturella stilen 

handlar att chockera det homogena, att betona det andra inom den rådande allmänheten och 

att vägra allmänhetens normer (Gelder & Thornton 1997; cit efter Hebdige:178). 
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Prefixet "sub" beskriver en lägre eller en sekundär rank till dess entitet som det modifierar. 

Detta ger oss iden om att subkultur är underordnad, av en lägre rank till entiteten kultur. 

Orsaken ligger i att de subkulturella grupperna är enligt rådande konventioner av en 

avvikande natur. Inom samhällskontexten anses subkulturen som något av en lägre rank på 

grund av medlemmarnas sociala skillnader som till exempel ras, ålder, etnicitet och klass 

(Gelder & Thornton 1997:4).  

  

En subkultur är kulturell för att varje deltagare delar sin uppfattning gemensamt med andra 

deltagare inom samma kultur. En subkultur formas genom att medlemmar känner att den 

större sociala kulturen inte tillgodogör deras behov och därför skapas en alternativ och 

underordnad kulturell miljö, subkulturen. Subkulturen fortsätter att existera så länge den 

möter de behov som medlemmarna efterfrågar (Gelder & Thornton 1997:51).  

Man måste se skapande av subkulturer i relation till det totala samhället, eftersom att dessa 

inte existerar i ett vakuum utan är produkter av reaktioner till de större sociala krafterna 

(Gelder & Thornton 1997:71). Det är därför subkulturer alltid är i dispyt med det rådande 

samhället (Hebdige 1979:3).  

 

3. 2.1 Plastiga former 
Subkulturen kan delas in i två bastyper av subsystem: de finns de plastiga former som är 

relativa och utgjorda av klädstilar och musik. Plastiga former är inte statiska utan ses mer som 

hybrider eftersom dessa förändras vid kulturella och insfrastukturella former. Infrastrukturella 

former inkluderar ritualer och jargoner och är mer resistenta mot innovation än vad plastiga 

former är. Det som sker inom de infrastrukturella formerna återspeglas i de plastiga formerna. 

De plastiga formerna är med andra ord underliggande teman som investeras och valts ut av de 

subkulturella värderingarna som finns i de infrastrukturella formerna. Exempel på plastiga 

former inom skateboardkulturen kan vara byxor från märket Dickies som många 

skateboardåkare använder. Dessa byxor är historiskt sett arbetarbyxor men har genom 

bricolage(anammandet av andra kulturella symboler till sin egna) utvecklats till plastiga 

former inom skateboardkulturen som resulterat i att man numera inkluderar Dickies byxor 

som en del av skateboardåkarens "utrustning”. Men eftersom att dessa plastiga former inte är 

statiska och självklara utan byts ut vid infrastrukturella förändringar kan de mycket väl 

anammas av andra subkulturella grupper genom bricolage och sluta symbolisera 

skateboardkulturen (Gelder & Thornton 1997:94, Ulf Meijer 2011-12-13). 
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3.3 Identitet 
Althusser(1971) definierar det vetande objektet som en individ inbegripen av en enad, 

rationell och en suverän medvetenhet. Det är begreppet "jag" som tänker och talar språket och 

som är den tydligaste skaparen av mening (Weedon 2004:5). Identiteter kan vara 

institutionellt, socialt eller kulturellt skapade. Individen repeterar en viss kulturs givna koder 

och då framgår det att individen är en produkt av dessa koder (Weedon 2004:6-7).  

Identitet är en temporär fixering, en del av subjektiviteten som förklarar vad en är. Identitet är 

relationsartad då man definierar identiteten i relation till vad den inte är (Weedon 2004:19). 

Diskursiva fält, utformade av olika tävlande diskurser, producerar olika subjektiva positioner 

och former av identitet. Det är inom detta som språket konstituerar våra positioner som 

talande och tänkande subjekt och de identiteter som följer med dessa. Vissa hegemoniska 

normer, som produceras inom ett diskursivt fält konstituerar identiteter som exempelvis 

kvinna och affärsman, medan de förnekar andra som exempelvis skateboardande affärsman 

(Weedon 2004: 17-18). Även om mannen identifierar sig som en skateboardare samtidigt som 

han identifierar sig som en affärsman, är det en radikal skillnad mellan hur individer ser sig 

själva och hur andra definierar dem (Weedon 2004:14).  

 

Men historia är en viktig komponent för att skapa individuella och gruppbaserade identiteter. 

Historian är basen för hur vi identifierar oss idag och det är viktigt att analysera den 

dominanta narrativa historiska konstruktionen av en subkulturs historia då detta konstituerar 

en naturalisering av de sociala relationerna idag och gruppens identitet idag (Weedon 

2004:28-29).  

 

3.4 Bricolage 

Bricolage innebär att man skapar något nytt av redan existerande former. Subkulturer skapas 

genom att man genererar en ny kulturell identitet genom att stjäla en symbol från en större 

kultur och inkorporerar den till den nya subkulturen. Symbolen som tidigare kan ha haft en 

annan mening eller ingen mening alls, ges en ny mening av subkulturen vid inkorporeringen 

av symbolen.  Dick Hebdige exemplifierar i sin bok Subculture: The Meaning of Style(1979) 

att modsen(en subkultur i 1950-talets London) agerade som bricoleurs då man tillskansade sig 

varor och placerade dessa inom sin egna kulturella grupp för att radera eller nedbryta dess 

originella mening. Dick Hebdige tar som exempel skotern som tidigare symboliserade 

transport men som för modsens symboliserade gruppsolidaritet, vid ägandet av denna vara. 
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Istället för att se skotern enbart som något som tog en från punkt A till B, blev varan nyckeln 

till samhörighet bland dessa unga människor i 1950-talets London (Hebdige 1979:103). 

Symboliska objekt(kläder, språk, riter) formade en enhet tillsammans med gruppens interna 

och externa relationer, erfarenheter och situationer. Med detta kunde man identifiera och 

särskilja gruppen från andra kulturella grupperingar (Hebdige 1979;cit. efter Hall et al. 

1976:114). 

 

Den äldre symbolen får helt enkelt en ny mening inom subkulturen. Bricolage refererar till de 

medel som den enkla människan svarar till världen runtom kring sig (Hebdige 1979:103,104). 

Detta är anledningen till varför subkulturer använder varor, distinkta stilar och ritualer genom 

konsumtion som markerar kulturen från de mer ortodoxa kulturella formationer (Hebdige 

1979:103).  

I Resistance Through Rituals(1976) ställer Hall et. al frågan:  

"Vad specifikt, indikerar den subkulturella stilen för medlemmarna av en subkultur?"  

Svaret ligger i att de antagna objekten och symboler inom en distinkt subkultur skapades för 

att uttrycka, resonera och reflektera aspekter av grupplivet. Genom dessa objekt kan 

medlemmar se deras centrala värderingar återspeglade(exempelvis gruppsolidaritet hos 

modsen som återspeglades i scotern) , och när detta sker blir gruppmedlemmarna så kallade 

bricoleurs (Hebdige 1979;cit. efter Hall et al. 1976:113,114). 

	  
	  
4. Metod och material  
4.1 Inledning 
I det följande kapitlet tänker jag beskriva den metod jag valt ut till denna uppsats för att kunna 

besvara mina frågeställningar och uppfylla studiens syfte. Uppsatsen bygger på en kvalitativ 

forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer som växlats mellan teori och empiri under 

hela arbetsprocessen. I detta kapitel kommer jag också att redogöra för hur en 

receptionsanalys genomförs i syfte att vid resultatredovisningen använda detta metodologiska 

tillvägagångssätt för att kunna rapportera adekvata slutsatser som utgörs av sammanfattade 

tendenser från metoden.  

 

4.2 Kvalitativ metod  
En kvalitativ metod är orienterad att analysera gripbara fall inom studieobjektets lokala 

kontext (Flick 2009:21). Inom den kvalitativa forskningen är subjektiva erfarenheter och 
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människors uttryck av stor betydelse (Flick 2009:24). Inom kvalitativ forskning läggs mycket 

fokus på förståelsen av den sociala verklighet som individen upplever (Bryman 2002:250). 

Teori är en följd av undersökningen då man formulerat frågeställningar, gjort sitt urval, 

samlat in och tolkat data (Bryman 2002:252). Problematiken med den kvalitativa metoden är 

att forskningen kan bli för subjektiv. Då kvalitativ data är ostrukturerad kan det bli svårt att 

replikera en undersökning och en generalisering kan omöjliggöras då man genomför 

intervjuer med ett litet antal individer som inte kan representera en hel grupp (Bryman 

2002:269-271).  

 

3.3 Kvalitativ intervju  
Jag har valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer vilket innebar att jag som 

undersökare skrev ner en intervjuguide med öppna frågor som skulle låta mina informanter att 

fritt få tala och utvecklas i samtalet samtidigt som jag fick svar på mina fokusfrågor (Bryman 

2002:301).  Jag valde denna intervjuform för att jag upplevde vid researcharbetet inför 

uppsatsskrivandet, att det skulle bli svårt att få intresserade informanter. De medlemmar av 

skateboardkulturen som jag kontaktade var tämligen upptagna av andra saker än att sitta vid 

längre intervjuer. Därför valde jag den kvalitativa semi-strukturerade intervjun för att ge 

intervjun karaktärsdrag av ett samtal. Jag som forskare, kände mig bekvämare att få ut 

information från skateboardarna samtidigt som jag själv kände att dem kunde slappna av i 

mitt sällskap och ge mig relativt genuina svar.  

 

4.4 Urval Respondenter  
Filip Märkel, 26 år, studerande och anställd på WeSC på Kungsgatan i Stockholm. Har 

skateboardat under tolv år tillbaka och gör det cirka tre gånger i veckan. På vintrarna åker han 

mycket snowboard. Filip är ursprungligen från Örebro. Har skateboardat sedan starten och 

tycker att skateboarding handlar om att vara med kompisar, "hänga ut" och att träffas över 

någonting man brinner för. Man kan uttrycka sig på olika sätt inom skateboarding vilket 

enligt Filip är skönt. Det viktigaste är att man har ett bra flöde inom skateboarding. Man kan 

göra tusen tricks, men ha en ful stil, medan man samtidigt kan göra enbart ett trick och ha en 

stil som kan avundas. Man skateboardar helt enkelt för att det är kul och inte för att placeras i 

något slags fack eller att vara bäst. Skateboardaren har alltid haft en attityd av att man inte 

böjer sig för rådande samhällsordningar eller regler.  
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Filips stil är streetinspirerad vid val av kläder. Han bär oftast skjortor och mycket kläder från 

WeSC. Han tycker det är viktigt att kläderna är funktionella och snygga och ser likadan ut till 

vardags som till skateboarding.  

 

Genom en kompis började Filip att skateboarda vid 12-årsåldern. Detta vid en tid då inte så 

många gjorde det. För Filip handlade det om ett självförverkligande och för att det var roligt 

 

Rudolf Ekström, 23 år, studerar till barnskötare i Stockholm, intresserad av konst och 

skateboarding, tycker att det är viktigt att försöka göra det som man mår bra av, det man har 

intresse av som exempelvis skateboarding. Säger sig tillhöra subkulturen skateboarding men 

säger att mycket handlar om hur man själv uppfattar sig som skateboardåkare. Skulle inte 

kunna tänka sig att inte skejta. Tycker att skateboarding handlar om att göra vad man vill utan 

att bli dömd.  

 

Har en ganska lågmäld stil, inget som sticker ut. Tar på sig likadana kläder vid skateboarding, 

skola, arbete osv. Förutom skorna. Vill att skorna ska vara så hela som möjligt inför 

skateboarding, för då får Rudolf ett bättre grepp mellan fötterna och brädan. Rudolf tycker 

inte att klädernas kommunicering ska ta övertag och hämmas av kläder vid skateboarding som 

får honom att tänka på ifall dem går sönder.  

 

Rudolf började skateboarda vid 6-årsåldern genom en klasskompis. Han bad sin mamma köpa 

honom en skateboardbräda från Stadium och sen dess har han i princip skateboardat, förutom 

en period på fyra månader då Rudolf var skadad. Idag skateboardar Rudolf flera gånger i 

veckan, ibland varje dag. På vintrarna skateboardar Rudolf på Fryshuset Skatepark.   

 

Ulf Meijer, 47 år, uppfinnare av portabla displaysystem och formgivare. Intresserar sig mest 

för skateboarding, den kristna religionen, design, konst och på senare tid bebop och jazz från 

1960-talet. Tycker att det är viktigt att förvalta det man uppfattar som begåvning eller talang, 

att man verkligen tar tag i det och gör sig bra som möjligt med det, som skateboarding.  

Tycker sig tillhöra subkulturen skateboarding, säger sig vara "en skejtare som har ett jobb". 

Det är en del av Ulfs identitet. Ulf är ursprungligen från Linköping men har bott i Stockholm 

sen fem år tillbaka. Räknar sig vara väldigt modeintresserad då han både köper och tittar på 

dokumentärfilmer om stora designers och relaterar deras passion med skateboardåkningen.  
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"Jag tycker det är väldigt tilltalande det där, tycker faktiskt det är rätt nära 

skateboardåkningen när dem är som vackrast liksom, från ide till verkligande då, att det är 

någonting vacker, att man skapar sig egentligen något av en nytta." 

Ulf berättar att många tycker det är konstigt att man kan skateboarda vid hans ålder, men 

tycker själv att det är konstigt att man kan sluta skateboarda. Ulf tycker att skateboarding är 

en "skön grej". 

 

Ulf får ofta kommentarer om hans kläder av folk i hans egna ålder som klär sig enligt honom 

traditionellt för deras ålder. Traditionellt för Ulf är skjorta och kostymbyxor. Han bär snarlika 

kläder för samtliga aktiviteter i livet och tycker det är viktigt att uttrycka sin personlighet vid 

klädval. När Ulf väljer kläder ska de tilltala honom ett "skönt vibe", ett exempel är att Ulf 

bytte skomärke från ett amerikansk till ett europeiskt då han började köpa en europeisk 

skateboardbräda.  

 

Ulf började skateboarda åren 1976-1976, strax innan den första vågen kom till Sverige. Vid 

uppväxten avskydde Ulf sport för att han inte kunde koppla det till sig själv på något sätt, 

skateboarding hade en så pass lös form vilket tilltalade honom mycket mer.  

Idag skateboardar Ulf i princip hela tiden, tidigare han hade en period då han levde på att göra 

cykelstunt uppvisningar vilket ledde till ett mindre fokus på skateboarding.  

 

Jennifer Herndal, 23 år, arbetar sedan ett och ett halvt år tillbaka som butiksbiträde i 

WeSC:s konceptbutik på Jacobsgatan i Stockholm. Hon har skateboardat sedan hon var 13 år 

och gör det bara på somrarna ute på gatorna. Jennifer är ursprungligen från Örebro. Hennes 

intressen är att umgås med vänner, festa och skateboarda. Hon anser sig till höra subkulturen 

skateboarding men erkänner att hon inte är en duktig skateboardare. Hon skulle inte kunna 

tänka sig ställa sig i värten(en u-formad ramp) och göra tricks utan trivs att skateboarda då 

tillfälle ges. Hon anser att skateboarding gör man ifall för att man tycker det är kul och blir 

glad av det. Hon ser sporten och tävlingen inom kulturen men tycker att det mest är en social 

och rolig grej. Skateboarding handlar mycket om en grupp människor som samlas någonstans 

där man kan skateboarda, peppa varandra och umgås tillsammans och att man känner en 

samhörighet. Det finns ett missförstånd kring skateboardare, enligt Jennifer, men detta 

missförstånd finns inom andra subkulturer och inom den större kulturen. Folk tror att 

skateboardare inte gör någonting fast man gör någonting.  
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Idag beskriver Jennifer sin stil som streetwear, vilket innebär mycket WeSC. Men hon gillar 

att vara kvinnlig ibland med klänningar och klackar, vilket också WeSC:s kollektioner 

erbjuder henne. För Jennifer är det viktigt att kläderna förmedlar ett självförtroende och att 

hon är en "skön" person. En gång i tiden var hon gothare, då hon bar hon små kjolar, 

knästrumpor och kängor men då hon skulle åka skateboardbräda bytte hon alltid om till jeans 

och t-shirt. Hon får ofta kommentarer av människor att det hon bär är snyggt och hon gillar att 

klä sig i exklusiva märken som har bra kvalitet, men detta köper hon när hon har pengar till 

det. 

 

När Jennifer var 13 år började hon skateboarda på sin systers skateboardbräda. Hon trotsade 

sin pappa då han tyckte att skateboarding bara var till för knarkande och skolkande figurer. Så 

hon satte sitt knä i en röd leksaksbil och demonstrerade att hon ville åka på vad som helst. Till 

slut fick det bli en skateboard. I början handlade skateboarding om att det var en fysisk 

aktivitet bland många andra som alla barn sysslade med.  

 

4.5 Beskrivning av intervjutillvägagångssätt  
Intervjuerna utfördes med hjälp av frågor jag utifrån litteraturen formulerat. Samtliga 

intervjuer genomfördes under november och december 2011 och varade under 60 minuter. 

Vart intervjuerna förekom fick respondenterna välja ut själva för maximal bekvämlighet. På 

caféer runtom Stockholm och på Fryshusets Skatepark genomfördes intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in med programmet GarageBand på en MacBook Air. Programmet 

möjliggjorde att jag kunde få kristallklara ljud vid miljöer där det väsnades mycket 

exempelvis på Skateparken. Jag ställde frågor utifrån min intervjuguide som finns under 

bilaga 1, men eftersom att jag valde en semistrukturerad intervjumetod, kunde intervjun 

strömma ut till andra frågor. Intervjuguiden formulerades genom frågor jag fattat utifrån de 

tidigare nämnda B-uppsatsens och C-uppsatsens intervjumallar och Jacobsons(1994) 

intervjumall ur boken Kläder som språk och handling. Om unga kvinnors användning av 

klädseln som kommunikations- och identitesskapande medel. Men alla frågor ställdes inte vid 

samtliga intervjuer då vissa informanter kunde svara på två frågor under ett och samma svar. 

Om jag hade ställt frågan igen, fanns risken att respondenten skulle känna sig obekväm och 

trött av alla frågor.  

Direkt efter varje intervju, transkriberade jag intervjuerna så att varje detalj som sades och 

utfördes kunde läggas i textform. När alla transkriberingar var färdiga sammanfattade jag 
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texterna för varje respondent som sedan fick bilda samtligas personliga presentation. Därefter 

samlade jag allt som berörde bricolage, identitet, plastiga former och WeSC vid varje intervju 

som sedan funktionerade som underlag för resultatredovisningen.  
 

4.6 Respondentintervjuernas problematiska aspekter 
Jag fick en bred grupp av respondenter; två deltidsanställda på WeSC, en som inte bar deras 

kläder och en som bar kläderna(ej sponsrad av WeSC).  

Den främsta problematiken jag lade märke till var informanterna som var anställda vid WeSC. 

Dessa kunde ge mig en förskönad bild av företaget och deras värderingar och identitet. Men 

Filip Märkel var den förste jag intervjuade under arbetsprocessen, och han var vid många 

punkter kritiskt inställd till företaget vilket ingav mig trovärdigheten att han inte förskönade. 

Detta gav mig förtroende för att känna att han var ett lämpligt val för urvalsgruppen. Jennifer 

Herndal, arbetade också för WeSC och har köpt WeSC:s kläder sedan företaget startade. När 

hon började handla deras kläder var hon så pass ung, att hon inte visste om att varumärket var 

skateboardassocierad. Detta gav mig förtoendet i att hon var en trogen kund, även innan hon 

började arbeta för dem.   

 

4.7 Validitet och reliabilitet  
Kvalitativ forskning skiljer sig från den kvantitativa forskningen då den kvantitativa lägger 

vikt på frågor som rör mätning. Inom det kvalitativa har forskaren en betydligt större frihet 

kring tolkning av data (Bryman 2002:257). LeCompte & Goetz beskriver fyra grundläggande 

kriterier för validitet och reliabilitet:  

Extern reliabilitet: Innebär i vilken utsträckning som undersökningen kan upprepas. Mitt val 

av fallstudie baserade jag mycket på tidigare forskning som två tidigare studenter(Danielsson 

& Sorati 2003, 2004) hade genomfört om WeSC. Min fallstudie kan upprepas då studien 

byggs på enkla ostrukturerade intervjuer med respondenter från subkulturen.  

Intern reliabilitet: Medlemmar inom ett forskarlag ska vara i samstämmighet kring 

tolkningarna. Detta berörde inte mig då jag arbetade ensam med denna uppsats. 

Intern validitet: Kvalitativ intervju karaktäriseras av att teorin är en följd av undersökningen, 

vilket påpekar att mina teorier utvecklades under research-arbetets genomgång och vid 

intervjuer. Detta arbetssätt tillför validiteten då arbetsprocessen ges validitet vid 

genomgående funderar av tillförlitliga teorier till studien.  
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Extern validitet: Berör den utsträckning som studiens resultat kan generaliseras till andra 

sociala förhållanden och miljöer. Problematiken kring min forskning var att jag gjorde ett 

snävt urval av medlemmar ur en subkultur som är i relation till ett företag som associeras till 

denna subkultur (Bryman 2002:257-258).  

 

4.8 Genomförandet av analysen 
Analysen genomfördes kontinuerligt under hela uppsatsarbetet. Under intervjuerna samlade 

jag in analysmaterial utifrån svaren jag fick från respondenterna. Detta vävdes samtidigt in i 

teoriarbetet vilket ligger till underlag för resultatredovisningen. Analysen fullgjordes främst 

genom det kontinuerliga arbetet mellan empiri och teori som karaktäriserar den kvalitativa 

metoden.  

 

5. Resultatredovisning av empiri och analys  
5.1 Inledning 
Dispositionen av detta kapitel följer teorikapitlets ordningsföljd. Jag sammanfattar först 

subkulturens identitet som jag analyserat utifrån respondenternas intervjuer tillsammans med 

den historiska bakgrund jag tidigare framlagt.  

Nästa del redovisar subkulturens utvalda medlemmars plastiga former som är en del av 

identifieringen av en gemensam kultur.  Detta följs sedan av en analys av medlemmarna som 

bricoleurs. Avslutningsvis presenteras respondenternas mottagande av varumärket WeSC.   

 

5.2 Skateboardidentitet  
Skateboarding definieras som en subkultur. Detta innebär att den definieras i relation till en 

större kultur. Skateboardingens tidiga berättelse vittnar om unga, små pojkar som tog 

flickornas rullskridskohjul och skapade skateboardbrädan. Denna berättelse verifierar att 

skateboarding började utanför samhällets arbetsföra vuxna. Man kan säga att den startades 

bland barn helt enkelt. Den rådande medborgarkulturen står i kontrast till den barnsliga 

leksaken som skateboarden symboliserar. Skateboardkulturens identitet och definition vilar på 

dess historia då barnen skapade en skateboardbräda utifrån förutsättningen av särskiljandet 

från kulturen som upprätthålls av de vuxna medlemmarna i samhället. Det är utifrån 

kontrasten mellan det vuxna och det lekfulla som skateboarding växer fram.  

 



	   23	  

Under 1970-talets mitt då skateboardingen fick en förnyelse med hjälp av uretanhjulet 

legitimerades sporten och blev inom den större kulturen accepterad. Tillräckligt accepterad 

för att kunna beskrivas som en riktig sport.  

Då skateboarding kunde kommuniceras som en sport, anordnades tävlingar. Marknadsförare 

insåg vinstchanserna genom sponsorskap och nyckelpersoner som Tony Hawk kunde göra sig 

till namn och göra sporten till ett arbete.  

"Alltså, den är ju accepterad men det är ju trots att det faktiskt är en sport, faktiskt, att folk 

livnär sig på skejting, det är många som tjänar pengar på det men fortfarande tror folk att det 

bara är weed-slackers, det är klart att det är många som är det men många har gjort det till 

ett riktigt arbete. Men en sport som hockey är ju självklart mer accepterat, för skateboardare 

vill ju fortfarande leva utanför det som är rådande." (Jennifer Herndal) 

 

"... om man skulle åka skateboard skulle man bryta sig in i folks bakgårdar och deras pooler 

och Tony Hawk var inte lika mycket badboy som dem andra, han var en talang och 

tävlingsinriktad. Så som jag uppfattar det i alla fall. Och då blir det inte riktigt att han får 

samma streetkredd. Men Tony Hawk var en kille som verkligen satsade och var sportstjärna, 

det var ju liksom det töntigaste som fanns. Att ha ett jobb. Du skulle bara skejta hela tiden." 

(Filip Märkel) 

 

Skateboarding har överlevt flera olika popularitetsvågor sedan tidigt 1960-tal och man 

överlever som subkultur tack vare att identiteten är till viss del utformad utifrån konceptet 

frihet.  

Friheten att skateboarda vart som helst betonas av alla respondenter i intervjuerna. Att göra 

något fritt och självförverkligande, chockerande och avskilt.  

"Friheten	  med...	  aa.	  Det	  kan	  man	  säga.	  Eh,	  som	  det	  jag	  sa	  tidigare,	  det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  

man	  tusen	  tricks	  under	  en	  timma	  eller	  om	  man	  bara	  gör	  ett	  tricks	  under	  en	  timma,	  det	  är	  

liksom	  upp	  till	  var	  och	  en,	  vad	  man	  mår	  bra	  a.v"	  (Rudolf	  Ekström)	  

	  

"För	  det	  är	  så	  individuellt,	  vad	  man	  gör	  det	  till.	  Det	  är	  liksom	  olika	  för	  varje	  skejtare,	  var	  

och	  en	  har	  en	  egen	  approach,	  ett	  eget	  förhållningssätt	  till	  det.	  För	  vissa	  som	  är	  det	  som	  

nästan	  vilken	  sport	  som	  helst	  och	  man	  tränar	  och...	  För	  mig	  så	  har	  det	  mera	  koppling	  till	  

dans.	  På	  någon	  slags	  konstnärligt	  uttryck	  så	  att	  det	  är	  helt	  individuellt,	  det	  finns	  lika	  

många	  förhållningsätt	  som	  skejtare."	  (Ulf	  Meijer)	  
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"Absolut, skejting är frihet." (Jennifer Herndal)	  

 

Denna frihet kontrasterar mycket av dagens skateboarding. Det finns ett tänk hos 

informanterna att tävlingar och sponsorskap gör att friheten förloras. Grundkonceptet som 

sammanlänkar medlemmarna, försvinner i takt med den kommersiella utvecklingen.  

"Och sen... Vissa så här... Har börjat tävla och gjort för extrema saker... Då blir det så här 

att dem här gamla rävarna vill ta det tillbaka till rötterna liksom. det här ska inte vara någon 

tävling, det ska bara vara kul och det blir svårt för ett märke som ska följa 

skateboardåkningen sen vill ta tillbaka det här, sen WE har blivit stora och kommersiella 

liksom och det går emot lite skateboardåkarnas grundkänsla, det är inte som vill, det är 

liksom en sån här, aa, också en skateboardåkare protesterar lite mot det här, mot samhället 

och bara svennebananlivet."  

 

Skateboardkulturen är kulturell då medlemmarna repeterar och kommunicerar givna koder 

inom en viss grupp. Det mest naturliga för skateboardaren är att individen åker på en 

skateboardbräda. Skateboardbrädan är en symbol för gruppens identitet. Det finns flera olika 

grupperingar inom kulturen men detta fysiska ting, skateboardbrädan, förenar medlemmarna. 

Varje individ som använder den kommunicerar att man är en del av gruppen. Då kulturen 

består av flera olika grupperingar bedrivs olika typer av identiteter och värderingar vid 

kommuniceringen om grupptillhörigheten. Men skateboardbrädan är alltid nyckeln till 

gruppen då man kan tillhöra en hip hop-orienterad, en reggea-orienterad eller en mer sport-

orienterad identitet. När man tillägger skateboard till samtliga orienteringar kommunicerar 

man automatisk att man tillhör gruppen vare sig man skilda värderingar och identiteter:  

"Aaa... Aaa att det är så löst till formen... Jag funderar ofta på "vad är det jag håller på 

med?", vad är skateboardåkning, men det går inte att placera det. Det mest liknande jag kan 

komma på, det är brake-dance, jag tycker inte att någon sport påminner om skejt... Väldigt 

egenartad. För	  att	  som	  sagt,	  du	  hittar	  alla	  typer	  av	  skateboardåkare	  och	  alla	  typer	  av	  

värderingar	  inom	  skateboard,	  jag	  vet	  inte	  vad	  man	  ska	  säga,	  värdering...	  Någon	  slags	  

nyfikenhet,	  öppenhet	  för	  andra,	  öhm...	  För	  andra	  kulturella	  utryck	  finns	  det	  inom	  skejt,	  

konst	  och	  musik	  kanske.	  man	  är	  extra	  öppen	  för,	  det	  tilltalar	  samma	  typ	  av	  människor." 

(Ulf Meijer) 
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"... inom skateboard är det ju i stort sett så, det finns olika grupperingar inom skateboard och 

det finns en grupp som kör pool, endast då, sen finns de dem som kör mycket street, mycket 

flat och kör på plan mark och kanske har en annan stil, så är det ju, men det är svårt att säga 

för det ändras. "(Rudolf Ekström) 

Ju mer skateboardkulturen närmade sig de samhällsrådande konventionerna, desto mer 

accepterat blev den.  Men, skateboardarna har ändå alltid setts som risktagare och som en 

subkultur; ett sällskap som står utanför samhället. Detta för att många av dem alltid haft en 

specifik attityd gentemot det kommersiella, det vanliga, det säkra och det givna:  

"Jaa, men skejtare har alltid varit den här attityden att vi skejtar och vi skiter i allt annat.  

Det låter mycket, det skränar mycket, man vill ha uppmärksamhet, man kan liksom verkligen, 

man kan stå ut med det där. Det är jättemånga som irriterar sig på skejtare, och vill alltid 

klaga på dem och säga att det låter för mycket, det förstör. Och det är ett sätt att bara inte 

vara mainstream, liksom att gå till en jävla tennisplan och spela tennis. Det blir så tråkigt, 

utan istället göra det vartsomhelst och det är där som missförståndet ligger i, många tycker 

att "måste du skejta här, kan du inte dra till en skejtpark?", det finns ju en skejtpark men det 

blir ju inte så speciellt. Men det är inte så jag vill utvecklas, jag vill ju ha den här, hitta saker 

som inte är gjorda för att åka skateboard på. Där vill jag skejta, för skateboard började inte 

som någon arenasport, det fanns ju ingenstans att skejta, det började ju såhär att man bara 

hitta ställen att skejta på vartsomhelst… Så man måste förstå det här, att skateboarding är 

ingen sport som man går till en arena för att köra sin grej... man vill bara." (Filip Märkel) 

 

Den tidiga kritiken mot skateboarding, handlade om unga pojkar som trotsade de vuxna med 

sina lekar. Den rebelliska tonen placerade skateboardarna utanför samhället och 

karaktäriserades som det andra. Men samtidigt som många skateboardare frustreras över 

missförståndet av deras kultur, så upprätthålls dem som en subkultur genom detta 

missförstånd. Att inte vara rebelliska skulle tvinga skateboardarna att vara laglydiga och 

mainstreama, som alla andra sporter. Detta är vad många skateboardare vägrar.  

“Ja, men skejtare har alltid varit den här attityden att vi skejtar och vi skiter i allt annat..." 

(Filip Märkel). 

Denna vägran beskriver även gruppens positionering i samhället. Att inte stå under det 

"mainstreama" innebär att man står utanför, man är i en annan rank. I detta fall en lägre. Ett 

tydligt exempel fick jag genom Jennifer Herndal. Jag ställde frågan om varför hennes far, som 

hon trotsade, inte gillade skateboarding:  

"Haha för att han tyckte väl att det bara var pundare och slackers som skejtade, som i och för 
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sig stämde rätt bra, men aa." (Jennifer Herndal) 

Detta är ett tydligt exempel på hur en vuxen ser på skateboarding som en barnslig aktivitet 

och hur skateboardaren erkänner att man är tillika del rebellisk(Jennifer trotsade sin fader och 

fortsatte att skateboarda) och tillika del medveten om att gruppen består till viss del av det 

som de vuxna fördömer gruppen för.   

En av intervjupersonerna identifierade skateboardaren i relation till vad som inte identifieras 

med skateboardaren, och här, återigen knyter man an till den fria och rebelliska betoningen.  

"Men det säljs ju WE kläder på NK till exempel och vad är det för klientel på NK? Det är ju 

inte direkt skateboardåkare, det är så långt ifrån skateboardåkare man kan komma. Och jag 

tror att dem här skateboardåkarna som verkligen vill identifiera sig utanför det här "bratiga", 

ordentliga samhället, vi ska bara skejta och leva rock'n'roll..." (Filip Märkel) 

Detta går också tillbaka till den "missförstådda" bild man har av skateboardaren. Det som 

beskriver aktiviteten som barnslig och farlig. Skateboardarna jag intervjuade står i en 

dikotomi mellan den egna "rebelliska" identiteten och den "barnsliga och 

säkerhetsriskerande" som samhället stämplar skateboardaren med. Skillnaden är stor men 

bekräftar samtidigt att medlemmen både motstår och stödjer det som de intervjuade kallade 

för "missförståndet" om deras kultur. Informanten ovan beskriver att skateboardåkare inte vill 

stå under samma symbolisering som NK står för. Att WeSC säljs på NK kommunicerar något 

i total motsats till vad skateboardåkaren vill identifiera sig med. Skateboardkulturen består av 

olika värderingar och identiteter men återigen ser man den röda tråden att man vill identifiera 

sig som en symbol för det rebelliska och det som står utanför istället för det som är rådande 

och det som är exklusivt som exempelvis NK. Klädvalen likaså livsstilen är mycket viktig för 

identifieringen då dessa symboliserar och kommunicerar utåt till andra deltagare i samhället 

vart man tillhör. Skateboardarna väljer bort NK för att detta inte samstämmer med den 

identitet som man vill kommunicera i slutändan. Det blir en paradox för skateboardåkaren om 

individen bär exklusiva kläder samtidigt som man tillhör en grupp som står emot det 

exklusiva. Detta är ett tydligt exempel på den kommunicerande dikotomin som 

skateboardåkaren lever upp till. Istället för att bekämpa de föreställningar som samhället har 

om kulturen erkänner man den till sin förmån. Att vara utomstående från resten av samhället 

tillåter dem att vara alternativa och slutligen behålla den subkulturella statusen som man 

genom den narrativa konstruktionen kommunicerar.  

 

5.3 Plastiga former  
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Under de intervjuer jag utförde med mina fyra informanter, insåg jag att det inte finns en 

skateboardstil utan flera skateboardstilar. Skateboardaren, som ovan nämnt, finns i flera 

subgrupper men majoriteten klär sig med inslag av street: 

"Jag känner att, när man börjar skejta, man börjar ofta skejta när man är lite yngre och då 

var det lätt att man drog på sig stora baggybyxor och hoodtröjor men jag känner folk idag 

som bär Prada-dojor och Louis Vuitton-dataväska så. Men majoriteten har mer streetwear."  

 

"Ja, asså... om skejtaren ska skejta, som sagt, det finns ju så himla många olika skejtare, det 

finns kids i hoodtröjor och andra i Pradaskor, men ställer man en snubbe i ett par 

Nikesneakers i keps bredvid en snubbe i kostym så tror jag ju självklart att han med kepsen är 

skejtare, om jag måste... aa så.. "(Jennifer Herndal)	   

 

Med nya skateboardstilar, nya tider och nya skateboardåkare förändrades skateboarding vid 

varje ny popularitets våg. I och med kommersialiseringen och fler tävlingar inom den 

nuvarande fjärde vågen motstår vissa skateboardare att bära något som sponsras av de stora 

varumärkena:  

"Det finns ju skejtare från den äldre skolan som aldrig nånsin skulle ta på sig ett par Nike-

dojjor." (Filip Märkel)	  

 

Skateboardaren idag skiljer mellan den gamla och den nya skolan. Den nya skolan utgörs av 

tävlingsinriktade och sponsorklädda ungar medan den äldre berör de som står emot tävlingar 

och vägrar att bära stora varumärken såsom Adidas och Nike. Vissa märken som Vans har 

försvunnit och sedan återupplivas på grund av de generationsklyftor som skapats inom 

skateboardkulturen: 

"Ja asså baggyjeans är ju inte kvar, det finns... På 90-talet hade alla feta kläder... Då fanns 

det ingen som hade, överhuvudtaget, det kommer du att se om du kollar på den där Staffan 

Hildebrant-dokumentären... kommer det en liten 15 åring med såna kläder, då skulle det vara 

shit han har säkert en farsa eller något som är en gammal skejtare som ba du får inte hoppa 

på den här ba och se ut som någon sponsorkid, du ska se ut som 1990 när det liksom var 

riktig skateboard. det skulle vara cool, och är det någon gammal gubbe så skulle man va fan 

va skönt han lever kvar exakt som hur det var då, så på det skulle jag bara reagera positivt." 	  

 

"Jaa... det kom ju där på 80-talet nån gång och dem har ju hängt med sen ett tag försvann det 
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lite, Vans var inte så coolt, men nu är det verkligen för det är... tillbaka till rötterna." (Filip 

Märkel) 

 

"Eeh, ja på så sätt att Vans, den första modellen, har en kultstatus idag, och att många som 

menar sig vara roots-skejtare" (Ulf Meijer) 

 

Inom skateboarding erkänner medlemmarna vid mina intervjuer att populärkulturen är av stor 

relevans för skateboardkulturens modescen. De plastiga formerna anammas lättare om någon 

större personlighet inom subkulturen bär det: 

"... det är svårt att hitta någon med den stilen som flippar ut, det hade sett konstigt ut, om man 

kommer där med liksom chinos och en leopardskjorta, det kan man liksom, men det måste nog 

först vara att det liksom kommer en stor skejtare, som gör att andra kan våga, vi har ju det 

fortfarande vi har ju liksom populärkultur på det sättet, att man måste få någon sådär idol, 

alltså..... I stora massan för att få någon sån där liksom genomslagskraft, det har man ju sett 

liksom, inte för stora byxor och man ska hel och ren, och små skor, tygskor, och sådär aa, just 

nu." 

"...	  och man tror ju inte att man influeras av det... Men det gör man ju det ändå. Trots det man 

tycker är fult nu... Det kan bara implementeras och nötas in genom att framgångsrika 

personer har använt samma kläder, och till slut blir det en twist och till slut blir det snyggt 

helt enkelt.  Det är ju så..." (Filip Märkel) 

 

"Aa jag tror att det har kommit från att man satt och mediterade åt dem här post-stress skejt-

tidningarna som man fick tag på, kollade in hur dem här bästa åkarna såg ut, så ville man se 

ut som dem så där och sen fick man favoriter som hade en viss style som man anammade, och 

så har man hittat någon slags style i det då." (Ulf Meijer) 

 

Samtliga skateboardare jag intervjuade uppfattade att människor dömer varandra efter 

klädstilen och att man alltid kommunicerar något med kläderna man bär. Bland annat är det 

viktigt för skateboardaren att bära funktionella kläder vid skateboarding. Informanterna 

erkände även att man alltid kommunicerar, medvetet eller omedvetet den attityd som 

genomsyrar skateboardkulturen: 

"Nää, eller aaa! Snygg, det går väl lite hand i hand tycker jag, ändå, alltså jag tar ju inte på 

mig en Biltema t-shirt bara för att det är en t-shirt utan jag väljer en WeSC för att det är 

liksom snyggare, men det är klart man måste ha rätt skor och… att kunna röra på sig"  



	   29	  

 

"Aa absolut, asså skejtare har väl, undermedvetet eller medvetet attityden av "jag skiter i det" 

som man vill kommunicera, absolut" (Jennifer Herndal) 

 

"Så, jag har ju lite större byxor när jag skejtar bara för att det ska vara bekvämt, för att jag 

ska kunna sära på benen mer när jag gör trick och sånt, då får dem inte sitta för tight 

exempel" (Filip Märkel) 

 

5.4 Bricolage	  
Den narrativa konstruktionen om skateboarding lyder följande att unga pojkar skapade ett nytt 

fenomen(skateboardbrädan) genom redan existerade fenomen. Det faktum att historien 

berättar att pojkarna tog mjölkvagnar och kombinerade dessa med rullskridskohjul gör dem 

till bricoleurs då dess originella symbolisering och mening försvagas(hjulets och vagnens). 

Och denna narrativa konstruktion spelar en stor roll för identifieringen av en skateboardare. 

Bricolage och skateboardidentiteten är i detta fall i en nära relation till varandra. Bricolage 

skedde då skateboardaren stal andra symboliska artefakter och skapade en helt ny symbol av 

denna kombination. Detta betecknar skateboardaren som en innovativ och kreativ person, 

någon som gör någonting utanför ramarna som Jennifer Herndal uttrycker det:  

"... det känns som att alla som inte har ett 8-5 jobb på ett kontor är egentligen slackers, så... 

ja kan identifiera mig med det ja. Men det är liksom att man vill få ut något med ett budskap 

man vill göra någonting men man vill göra det utanför ramarna" (Jennifer Herndal)   

 

Denna fysiska symbol, skateboardbrädan, återspeglar de värderingar(frihet, individualism, 

kreativitet) som skateboardaren identifierar sig med. Det är med skateboardbrädan man blir 

positionerad som skateboardåkare, antingen med olika varumärkestryck på själva brädan eller 

hur man tekniskt åker med den. Det är exempelvis en stor skillnad mellan de som 

skateboardar ute på gatorna och de som skateboardar i en u-formad ramp, så kallad "värt".  

"Men nu säger jag inte, aa missförstå mig rätt men om nån skateboardåkare gör svinsvåra 

trick asså motsvarande massa mål i fotboll, men kanske har en jätteful stil så blir det så här 

aa han e ju svinduktig men gud han är trist att kolla på, han har liksom ingen känsla, han gör 

tricken men det ser inte bra ut, medan dem som kanske gör mindre svåra trick tekniskt men 

har extremt bra flow, jättebra känsla, gör tricken skitsnyggt då blir det ju han coolare på 

något sätt, det blir roligare att kolla på honom" (Filip Märkel) 
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"Ja, jag tror nog att det är så i stort sett alla kulturer, men inom skateboard är det ju i stort 

sett så, det finns olika grupperingar inom skateboard och det finns en grupp som kör pool, 

endast då, sen finns de dem som kör mycket street, mycket flat och kör på plan mark och 

kanske har en annan stil, så är det ju, men det är svårt att säga för det ändras" (Rudolf 

Ekström) 

 

"Exempelvis vid val av bräda, det är ju jätteviktigt, det är liksom grunden för vilken skejtare 

man vill vara. Det finns i... vad man gillar och vad man vill associeras med" (Ulf Meijer) 

 

5.5 Skateboardarnas mottagande av WeSC  
Skateboardarna känner till företaget WeSC i stort sett tack vare att dem skateboardar och att 

märket är associerat med skateboardkulturen. En historisk förankring och en kulturell närhet 

genom att man tidigare var ett skateboardmärke är väldigt viktigt för igenkännandet av WeSC 

för skateboardaren.  

"Det underlättar att vara skejtare själv, då är man ju liksom i den kretsen. Sen är det väl.. 

alltså allt är egentligen med "word-of-mouth", inte bara med We. Säger en att någonting är 

schysst så säger den till någon annan som faktiskt köper prylen som tycker det är schysst och 

så går det. Kontaktnät är viktigt" (Jennifer Herndal) 

 

"... alla samarbetena med aktivisterna, det är ju många skejtare, det är ju mest skejtare". 

(Jennifer Herndal) 

 

"Man har ju på sig saker som andra har på sig, man blir inspirerad av andra. Igenkännande, 

att det går lite i arv. Man ser att de äldre har på sig WE och då vill man själv ha på sig det"  

(Jennifer Herndal)  

 

"Ja, jag har ju varit med sen starten. Tack vare att jag skejta och att jag hängde i butiken i 

Örebro". (Jennifer Herndal)  

 

"Aa, men det är för att WeSC är startat av skateboardåkare. Greger är en gammal 

skateboardåkare och det har ju varit, han slutade att åka, men det har ju alltid varit såhär att 

han varit engagerad i skateboardåkning hela tiden, och tyckt att det varit kul och alltså, du 
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måste se den här dokumentären, du skulle få mycket mer förståelse för det här. Ja men 

skateboardscenen i Sverige är inte speciellt stor egentligen heller, alltså dem flesta, man vet 

vilka alla är, det är inte, det är inte hur många personer som helst.  Det är liksom massa 

duktiga kids som ploppar upp här och där, men överlag har man ju koll på allihopa, så... Det 

är ju roligare att ha ett We-märke, alltså ett We-plagg som man vet är startat av kända 

skejtare som är lite äldre nu som har kört för We och det har börjat tidigare, än att ha ett 

stort amerikansk märke på sig". (Jennifer Herndal) 

 

"Så mitt första plagg var ett G-Spot plagg och sen när det bytte, när G-Spot bytte över till WE 

så var det ju naturligt att man haka på där och det blev mer snygga kläder. Då hände det inte 

så mycket förutom att liksom loggan ändrades sådär.. Men om du pratar med Greger och dem 

som har varit med på båda, så tycker dem ju att det är helt olika grejer men jag tror inte att 

det är såhär, det har varit exakt samma personer som ha varit från början, som var... 

involverade, som var i den här lilla kretsen då från början" (Filip Märkel) 

 

"Aa kanske framförallt aktivisterna, eeh storyn spelar in också. Gregers resa och hur det hela 

började"" (Ulf Meijer) 

 

"... då är det väldigt tydligt att aaa men det är en sån t-shirt, så det är väl det jag kan utgå 

ifrån, men... det är väl skejtare för mig.. Konstigt nog! Men det är dem jag ser liksom. eeh, 

aaa" (Rudolf Ekström) 

 

Idag är varumärket inte lika skateboard fokuserat men man behåller fortfarande rötterna, 

vilket är en viktig varumärkesstrategi för att fortfarande locka till sig de skateboardare som 

fortfarande köper WeSC och för att andra målgrupper ska förstå den symboliska attityden 

man fortfarande vill kopplas med: 

"Det är inte så skateboardfokuserat längre. Och det är som Greger har sagt, det är inget 

skateboardföretag, det har sina rötter i skejtingen, man har tagit den sköna känslan, 

attityden, men nu riktar man sig ut till life after skate och intellektuella slackers. Så det är typ 

så här; det är bara en skön dude som inte är en svettig business som passar WeSC, så har jag 

fattat det. Men det ligger lite fria tolkningar i det" (Filip Märkel) 

 

"Aa, helt avgörande, det tror jag är helt säker på är en del av deras strategi, att det ska 

kännas att det är en del av skatekulturen, Kalifornian-lifestyle" (Ulf Meijer) 
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De intervjuade förstod risken ifall WeSC skulle bredda sig för mycket och nå ut till för många 

olika typer av målgrupper. Den symboliska attityden, sköna skateboardare, skulle försvinna 

ifall golfare, seglare och andra sporter sponsras av och använder WeSC:s kollektioner:  

"Jag tror att det är farligt för WeSC nu och liksom inte riktigt veta vart man ska vara, utan att 

man går för brett och för stort"  

 

"Men det säljs ju WE kläder på NK till exempel och vad är det för klientel på NK? Det är ju 

inte direkt skateboardåkare, det är så långt ifrån skateboardåkare man kan komma. Och jag 

tror att dem här skateboardåkarna som verkligen vill identifiera sig utanför det här brattiga, 

ordentliga samhället, vi ska bara skejta och leva rock'n'roll... men om du liknar 

skateboardåkare med musiker, då vill man inte att det kommer någon såhär riktig såhär ung, 

golftalang som liksom såhär äter med fingret ut och som kommer ifrån en aristokratisk familj 

eller aa. Så har han helt plötsligt en WeSC-tröja som jag har på mig för att jag åker 

skateboard. Du ser ju konflikten direkt. Så om det fortsätter såhär, med life after skate, den 

gamla skolan kommer att hänga kvar eftersom att man associerar WE med hur det var från 

början på den här tighta gruppen människor som började skejta men kanske inte att nya 

skejtare tycker att det är så coolt längre" 

 

"Det är det, man vill ju ha det som är lite mer exklusivt och underground och det börjar ju bli 

så pass stort ändå och breddar sig så pass mycket så då är det ju också, men just, fortfarande, 

om massor med seglare och golfspelare som kommer bära märket, så kanske inte jag vill ha 

det längre" (Filip Märkel) 

 

"... Och sen har det vuxit och kommit vidare ut ur skejtkulturen och är ett större märke idag 

och det är någonting som många skejtare tycker att det är jobbigt idag, att WeSC har tappat i 

kredd... hahaha" 

 

"Så att jag kanske inte kommer att haka på så länge, om den här utvecklingen fortsätter med 

after skate så att säga" (Ulf Meijer) 

 

För Rudolf Ekström var det överhuvudtaget otänkbart att bära WeSC då han tyckte att 

varumärket inte gick fullt ut för skateboarding:  
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"Hehe... Det är väl att om jag skulle bära en t-shirt av WE så skulle jag känna mig obekväm, 

jag stödjer någonting som jag inte vet vad det betyder, vad betyder det för någonting? För 

att... Jag kan tycka numera att det är ganska viktigt å... Stödja något som har med 

skateboarding att göra... om man nu ska köpa ett skateboardmärke" (Rudolf Ekström)  

 

Informanterna var dock enade om att kläderna som WeSC producerade var street-inspirerade, 

rena och snygga:  

"Ganska cleana tryck och grafik såhär, väldigt stilsäkert, rent" (Ulf Meijer) 

 

"... dem gör ganska snygga cleana designs. Tycker jag" (Rudolf Ekström) 

 

"Streetwear men ändå moderiktigt, inte nödvändigtvis att så fort något blir trendigt så 

kommer WE "amen shit nu är det spets, nu ska vi göra en spetsgrej" utan, men det är 

fortfarande, det är inte längre bara ett skejtmärke" (Jennifer Herndal) 

 

"... när G-Spot bytte över till WE så var det ju naturligt att man haka på där och det blev mer 

snygga kläder" (Filip Märkel) 

 

Informanterna upplevde den typiske WeSC personen som en person som sysslat eller sysslar 

med skateboarding, någon som är lite äldre och vill klä sig med det som symboliserar en 

högre status och det som är lite snyggare:  

"... men... det är väl skejtare för mig.. Konstigt nog! Men det är dem jag ser liksom... Eeh, 

aaa"  

 

"Nej men... Jag tror att det är lite finare. Priset är lite högre. Det ger status" 

(Rudolf Ekström) 

 

"Eeh, man, kanske 25, kanske plugga något kreativt, förmodligen har ett visst intresse av 

skejt, inte nödvändigt men ofta, det har man i alla fall pysslat med när man var yngre liksom" 

(Jennifer Herndal) 

 

"Aa tyvärr är det någon.. en wannabe heheh. Någon som vill dra kredd från den ursprungliga 

kulturen.  Det som WeSC stod för i början. Eeh men som inte riktigt lever i det idag. Kanske 

någon snubbe som skejtade förr men tycker sig vara lite för gammal nu, men som vill leva 
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kvar i den viben lite grann. Så det är väl en kille i 30- till 35-års åldern som åker mycket 

skidor och sådär... Och har lite koll" (Ulf Meijer) 

 

"Nej det kan jag inte, för det är ju så luddigt, men jag kan säga att från början var det som 

jag sa, sen det startade har det ändrat inriktning lite granna. Från början var det skateboard 

då det startade -99, men sen så vände det om lite granna till att göra mer "life after 

skateboard", att det riktas sig till lite äldre personer som har skejtat, som har förgreningar 

och förankring inom skateboardkulturen, och som vill klä sig, dem har liksom växt upp från 

det här med bara loggor och hoods och feta brallor, och vill klä sig snyggt men vill inte köpa 

kläderna på Dressman eller ja... JC. Så det är liksom "life after skateboard" som dem har 

nischat sig lite granna. Och sen började det med... Från början var det ju aktivisterna, 

skateboardåkarna och amen Looptroop var ju tidiga, så var det en grupp som dem tyckte 

gjorde något bra, som kunde vara med i den här SuperlativeConspiracy. Och där har det 

liksom kommit fram om intellektuella slackers... Men..." (Filip Märkel) 

	  

Bland WeSC:s framgångskoncept för att nå ut till skateboardare ingår WeAktivisterna och det 

finansiella stödet som företaget bidrar med till skateboardkulturen: 

"Joo jag tror att det.. dem har pengar i sin..företagspåse. Så, det är bara pengar som behövs, 

så kan dem promota allt, all reklam, all.. det kan ju få vem som helst att tänka att det har så 

mycket med skejt att göra, som gör att dem kan omforma det, att folk går på det"  

 

"Aa det är en illusion, det är bara något som.. aa asså jag känner inte till det, jag känner till 

det då du sa det, jag tror att man säljer mer om det är intressant"  

 

"Eh.. aa asså sammanhang, dem har ju, det är ju inte samma, det är ju evenemang, men det 

som dem haft är skatecamps,  och då tänker jag på något positivt, det är ju ganska bra om 

man jämför med vad man annars, att dem ändå har en fot i skateboardvärlden. Fast det är 

där som jag tycker att när dem har det, så bryts illusionen lite, det är liksom det som är 

konstigt, att dem har det å andra sidan och då är det helt plötsligt WE, men sen tänker man, 

men vad gör dem mer för skejtaren? Det blir som en, dem rider på vågen av att dem bara 

tjänar pengar som köper kläderna men sen så sponsrar dem campsen..." (Rudolf Ekström) 

 

"Man har ju på sig saker som andra har på sig, man blir inspirerad av andra. Igenkännande, 

att det går lite i arv. Man ser att de äldre har på sig WE och då vill man själv ha på sig det"  
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"Absolut, det gör väl nästan alla större street- och skejtmärken. Eller inte bara skejtare, ta 

fan Salomon som sponsrar snowboardåkare och skidåkare. Alla etablerade märken sponsrar 

folk som syns och inte syns helt enkelt" (Jennifer Herndal) 

 

"Aktivister, att dem har aktivisterna som är riktigt coola skejtare, både äldre och ganska nya 

talanger så.. Han där till exempel, Love, han är ju sponsrad av WeSC, och är en av de 

duktigaste i Sverige... Hehe aa, nej men så länge dem har sina kläder på duktiga skejtare så 

kommer dem väl alltid att finnas med och bli accepterade, ehm.. aa" (Ulf Meijer) 

 

Rudolf Ekström bär exempelvis inte WeSC:s kläder för att han inte riktigt kan förstå vad 

varumärket egentligen betyder. För Rudolf är det mycket viktigt att ett varumärke ska stödja 

skateboarding till hundra procent om man etablerar sig som ett skateboardmärke. Han 

förklarar skillnaden mellan att välja ett märke som exempelvis Vans istället för WeSC:  

"Aa... Vans till exempel. Alltid varit skateboard, även om man skulle kunna säga att dem har.. 

dem är... Dem har alltid sålt sina skor men andra har köpt dem, men det är inte så att, dem 

har inte på nått sätt vänt sig på det sättet, jag tror mer att dem har sålt i skejtbutiker fast... 

Dem som inte skejtar har gått in i skateboardbutiker och köpt det. Det är lite skillnad där 

faktiskt för då söker sig folk till skorna, här har WE sökt sig utåt mer medvetet som inte 

exempelvis Vans har gjort" (Rudolf Ekström) 

 

Från de intervjuade fick jag blandade svar om WeSC:s konceptfras "life after skate" och 

"intellectual slacker":  

"Aa.. hahah gud vad jobbigt, för att jag vet att min chef och jag snackade om det här, för att 

jag ba "det är är ju perfekt, intellektuella slackern", nej men just det här igen att WE har 

samarbeten med konstnärer och slackers, det känns som att alla som inte har ett 8-5 jobb på 

ett kontor är egentligen slackers, så... ja kan identifiera mig med det ja. Men det är liksom att 

man vill få ut något med ett budskap man vill göra någonting men man vill göra det utanför 

ramarna" (Jennifer Herndal) 

 

"Nej det kan jag inte, för det är ju så luddigt, men jag kan säga att från början var det som 

jag sa, sen det startade har det ändrat inriktning lite granna. Från början var det skateboard 

då det startade -99, men sen så vände det om lite granna till att göra mer "life after 

skateboard", att det riktas sig till lite äldre personer som har skejtat, som har förgreningar 
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och förankring inom skateboardkulturen, och som vill klä sig, dem har liksom växt upp från 

det här med bara loggor och hoods och feta brallor, och vill klä sig snyggt men vill inte köpa 

kläderna på Dressman eller ja.. JC. Så det är liksom "life after skateboard" som dem har 

nischat sig lite granna. Och sen började det med.. från början var det ju aktivisterna, 

skateboardåkarna och amen Looptroop var ju tidiga, så var det en grupp som dem tyckte 

gjorde något bra, som kunde vara med i den här SuperlativeConspiracy. Och där har det 

liksom kommit fram om intellektuella slackers... Men..." (Filip Märkel)  

 

"Men om du liknar skateboardåkare med musiker, då vill man inte att det kommer någon så 

här riktig så här ung, golftalang som liksom så här äter med fingret ut och som kommer från 

en aristokratisk familj eller aa. Så har han helt plötsligt en WeSC-tröja som jag har på mig 

för att jag åker skateboard. Du ser ju konflikten direkt. Så om det fortsätter såhär, med life 

after skate, den gamla skolan kommer att hänga kvar eftersom att man associerar WE med 

hur det var från början på den här tighta gruppen människor som började skejta men kanske 

inte att nya skejtare tycker att det är så coolt längre" (Filip Märkel)  

 

"Life after skate, vet jag inte vad som menas, finns det något after, vad menar dem? När man 

har dött, eller när man har skadat sig så mycket att man inte kan skejta, vad är intellectual 

slacker? Naee.. intellectual slacker, varför skulle man vilja vara det?"  (Rudolf Ekström) 

 

"Så att jag kanske inte kommer att haka på så länge, om den här utvecklingen fortsätter med 

after skate så att säga" (Ulf Meijer) 

 

Just konceptet "life after skate" förvirrade de skateboardare jag intervjuade som inte arbetade 

med företaget. Medan de två som arbetade för WeSC identifierade "life after skate" som en 

förankring i en mer mogen och äldre målgrupp. Företaget säljer dyra, exklusiva kläder, men 

lockar unga skateboardare som i vanligt fall inte skulle ha råd med en t-shirt som kostar 300 

kronor:  

"Nej men.. jag tror att det är lite finare. Priset är lite högre. det ger status, det ger lite åt det 

hållet, sedan känner jag och vet skejtar som bär, det kan oftast vara en t-shirt, det behöver 

inte vara en hel mundering, men att dem ändå ser i en skateaffär och köper t-shirtar "ja men 

det säljs ju i en skateaffär, då är det väl ett skateboardmärke" och att det är kanske en snygg 

färg eller så, men man kanske inte vet mer än vad man stödjer eller... och så. Det kanske är 

lite finare.. streetmärke tror jag" (Rudolf Ekström) 
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Men mycket ligger i känslan som Ulf Meijer beskriver:  

"För att det ger dig en rätt känsla, när du ska iväg och skejta, nej men att du känner dig 

liksom på't, som när man ska klä upp sig för att gå ut en kväll liksom. att man känner att "aaa 

det här blir en schysst outfit", nu känner jag mig på liksom. Det är samma sak när man ska 

skejta, att man känner att det här är schysst, det här känner jag för" (Ulf Meijer) 

Denna beskrivning av en känsla är genomgående i de intervjuades svar. Skateboarding 

handlar om den rätta känslan och kläderna man bär vid skateboarding ska ge den rätta 

känslan. Förutom funktionalitet är det viktigt för skateboardaren att inge sig ett 

självförtroende då han/hon kommunicerar genom kläderna. Det kan vara ett självförtroende 

att man är snygg eller självförtroendet att man kan skateboarda tillräckligt bra i kläderna.  

 

6. Slutsatser 
Hur uppfattas varumärket bland respondenterna? 

De intervjuade delade skiljaktiga uppfattningar om varumärket WeSC. De som arbetar inom 

WeSC är väl medvetna om företagets historiska bakgrund och att varumärket är mer än bara 

frasen life after skate och intellektuell slacker. Jennifer Herndal och Filip Märkel uppfattade 

att märket är större än bara skateboarding men att den är mycket väl förankrad i kulturen 

genom att Greger Hagelin tidigare skateboardat. Detta mynnar ut i ett igenkännande vilket i 

ett land som Sverige ger betydelse. Igenkännandet är viktigt för att skateboardkulturen i 

Sverige inte är stor och medlemmarna är få, så det är enkelt att ha en överblick av alla som 

skateboardar. Då duktiga skateboardare sponsras av WeSC uppmärksammas det av många 

svenska skateboardare. Detta kan inge att WeSC fortfarande är ett skateboardmärke då landets 

bästa åkare bär dem.  

Men informanten Rudolf Ekström bedömde att WeSC inte ger 100 procent stöd för 

skateboardkulturen därför stödjer han själv inte märket. Han anser dock att de designar 

snygga och rena kläder men att varumärket bedriver en illusion av att vara ett 

skateboardmärke. Ulf Meijer tycker också att varumärket gör snygga kläder men att om de 

fortsätter med life after skate så kommer han inte att stödja märket mer. Filip Märkel är inne 

på samma bana då han inte vill köpa mer av deras kläder ifall det breddar sig för mycket.  

 

Betydelsen av att vara delvis skateboardförankrad är viktigt för skateboardaren vid val av 

kläder. Det intressanta är att skateboardscenen utifrån mina informanters redogörelser 



	   38	  

framstår som ett anti-kommersiellt, anti-mainstream och anti-samhällsrådande med 

framställningen om att man har en "vi skiter i"-attityd gentemot det givna i samhället. 

Samtidigt som medlemmarna är väldigt måna om vilka varumärken man bär. Varumärken är 

ett kommersiellt påfund som står i nära relation till kapitalismen, vilket återigen står i kontrast 

mot det subkulturen förespråkar, det anti-kommersiella. Skateboardmärket Vans är 

kommersiellt men även den varumärkesmedvetne skateboardaren Rudolf Ekström bär detta 

varumärke. Samtliga intervjuade uppfattar varumärket som snygga och statusgivande. 

Exempelvis kan man uppfattas som "skön" vid bärandet av WeSC:s kläder då "sköna" 

skateboardåkare i Sverige sponsras av dem och man önskar sig vara en del av denna grupp. Så 

länge skateboardare sponsras av WeSC kommer den att accepteras av subkulturens 

medlemmar som ett skateboardmärke.  

Samtliga insåg vikten av det finansiella stödet som WeSC gav skateboardkulturen genom 

skatecamps och sponsorskap. Varumärket gör en förskjutning från skateboardkulturen genom 

frasen life after skate men lyckas samtidigt hålla en fot kvar genom betoningen på Greger 

Hagelins historia som skateboardare och genom det finansiella stödet.  

 

Vilken gruppidentitet kommunicerar respondenterna? 

Det finns ingen egentlig samlad gruppidentitet inom skateboarding. Först av allt är den idag 

uppdelad i två läger, den äldre skolan och den yngre. Den yngre skolan anses vara 

tävlingsinriktade medan den äldre är motståndare mot tävlingar och företagssponsring. 

Samtidigt kan tävlande ses som lite mesigare eftersom man säljer ut sig själv genom 

sponsorskap och regleringar. Detta är i kontrast med att de som inte tävlar ses som "badboys" 

och slackers eftersom att dem inte tar skateboarding fullt seriöst, utan gör det mest för att det 

är kul och det känns bra.  

 

De tävlingsinriktade skapar legitimitet åt sporten men skateboardkulturens "känsla" som de 

intervjuade talade om försvinner bakom tävlingarna. Känslan är friheten att ha kul när man 

vill och vart man vill. Karakteristiskt, enligt mina informanters redogörelser, vill 

skateboardaren förknippas med en attityd gentemot samhället att man motstår det rådande. 

Rådande inkluderar lagsporter, regler och lagar. Frihet är ett ledord som de intervjuade 

identifierade skateboarding som. Det är mycket viktigt för skateboardaren att kunna göra 

precis det hon/han vill utan att någon sätter gränser, detta visar återigen det motsägelsefulla 

vid skateboardtävlingar. Tävlingar utgörs av regler vilket ledordet frihet inte är i balans med.   
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Den rebelliska sidan inom skateboarding, som dokumentärerna, den narrativa konstruktionen 

och de intervjuade identifierades med betonar skateboardaren som det andra. Samtidigt som 

de intervjuade är frustrerade över detta missförstånd om att man är en onytta för samhället 

genom att väsnas för mycket och gå över gränser, talar den rebelliska sidan av kulturen om 

den "gatucoola" imagen skateboardaren vill identifiera sig med. Det är viktigt för 

skateboardaren att behålla identiteten som underground och fri att göra precis vad man vill. 

Detta för att behålla den lösa formen som skateboarding karaktäriseras med. Mina 

informanter ville inte klassificera sig och ställas under något fack, utan ville behålla friheten 

att individuellt kunna bestämma vilken typ av identitet individen ansåg sig vara. Återigen går 

det här tillbaka till att den lösa formen förhindrar den fullständiga legitimeringen som 

skateboarding saknar. Det handlar om känslan av att ha roligt.  

 

Hur funktionerar bricolage och plastiga former för identifieringen av den subkulturella 

gruppen? 

Eftersom att det inte finns en sammanhängande identitet för samtliga skateboardare, utan 

skateboarding innehåller flera olika typer av identiteter, funktionerar bricolage och plastiga 

former som en särskiljande av olika typer av identiteter inom skateboardkulturen. Dock är alla 

subgrupper under det definitionen av streetstil. Streetstilen differentierar samtliga 

skateboardare mot det som de motstår; affärsmän, laglydiga medborgare, vanliga arbetare och 

så vidare.  

 

De plastiga formerna definierar identiteten för skateboardaren ifall man tillhör den äldre eller 

den nya skolan. Då de som tillhör den nya skolan ofta ställer upp i tävlingar där sponsorskap 

sker, bär dem självklart varumärken som har råd att sponsra dem. Stora etablerade 

varumärken så som Adidas, Nike och WeSC har möjligheten att finansiera den nya 

skateboardaren med kläder som kostar mycket. Den äldre skolan, de så kallade "roots-

skejtarna", trotsar de etablerade varumärken eftersom de symboliserar kommersialism. 

Ledordet frihet är i motsats till kommersialism enligt den äldre skolans skateboardare. Den 

äldre skolan bär varumärken som inte förknippas med kommersialism och mainstream utan 

väljer antigen okända varumärken, varumärken som står i hög kurs inom skateboardkulturen 

och varumärken som länge förknippats med skateboarding.  

 

De plastiga formerna ska symbolisera en funktionalitet, en (o)medveten attityd gentemot 

samhället och dessutom vara snygga och innehålla den "rätta" attityden för den individuella 
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skateboardaren. Skateboardaren använder de plastiga formerna för att skapa sin identitet men 

det är brädan som resulterar i definitionen av en skateboardare. Detta fysiska ting, som 

skateboardarna skapat i position av bricoleurs, är den främsta nyckeln in i gruppidentiteten. 

Skateboardbrädan återspeglar ett medlemskap i subkulturen. Detta framgår mest vid valet av 

skateboardbräda som enligt skateboardaren är det viktigaste av alla plastiga former. Kläderna 

kommer sekundärt medan skateboardbrädan är det främsta verktyget för identifieringen. 

Denna plastiga form är det som funnits kvar sedan skateboardkulturens början och som 

förenar de olika identitetsgrenarna som finns inom subkulturen. 
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Bilaga 1.  

Intervjumall Skateboardare 
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-Ålder 

-Sysselsättning 

-Utbildning 

-Arbete, tidigare 

-Intressen? 

-Vad är viktigt i livet? 

-Kan du säga om dina värderingar i livet? 

-Tillhör du någon subkultur? 

-Kan du berätta något om denna subkultur? 

-Vad är utmärkande med den? 

-Vilka värderingar knyts till denna grupp? 

-Har denna grupp en speciell klädstil? 

-Är du intresserad av mode?  

-Tycker du att du förmedlar/uttrycker något genom ditt klädval? 

 

-Vad tänker du på när du köper kläder? 

-Tror du att dina klädinköp påverkas av någonting? 

-Förmedlar man något budskap med sitt klädval? 

 

-Vad känner du till om företaget WeSC? 

-Kan du beskriva WeSC-kläderna? 

-Är det en speciell stil? 

-Kan du beskriva en typisk WeSC-person? 

-Varför tror du denna person vill bära WESC-kläder? Hur passar de ihop? 

-Är det lätt eller svårt att fantisera ihop en speciell WeSC-person? 

-Skulle man koppla WESC till något speciellt sammanhang? 

 

-Signalerar man något genom att bära WeSC-kläderna? 

-När började du köpa WeSC? 

-Vad är det med WESC-kläderna som gör att du väljer att bära dem? Finns det andra märken 

som du bär inom samma genre som du föredrar?  

-Vad skiljer sig dessa från WeSC? 

-Vad tilltalar WeSC dig? 

-Kan du identifiera dig med budskapet: intellektuella slackers, life after skate? 
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-Hur tror du att WeSC når ut till skejtare? 

-Identifierar du dig med WeSC? 

 

-Har du förändrat din stil sen du började skejta? 

-Brukar människor i din omgivning kommentera dina kläder? 

-Har du någonsin haft på dig något som var helt fel? 

-Brukar du anpassa din klädstil efter vad för typ av event du ska på(exempelvis 

jobb/skola/fritid)? 

-Tror du att människor i allmänhet bedömer varandra efter kläderna?  

-Vilka associationer får du när jag nämner: palestinasjal, högklackat, Doc Martens? 

-Kan man utifrån kläderna se vilka värderingar och vilken livsstil en människa har? 

-När du bär WeSC:s kläder, får du en skönhetsideal(skejtingkläder)? och speglas den i 

skönhetsupplevelsen(bra att skejta i)? 

tror du att WeSC skönhetsideal har påverkat utvecklingen av skönhetsidealen i andra 

kulturer? 

-Kraven på innovationstakt, i kombination med intensiv priskonkurrens, tror du att WeSC 

som varumärke använder "skejting-associationen" för att behålla ett starkt varumärke, även 

om kläderna inte är skejt längre?  

-WeSC:s berättelse om den intellektuella slackern, life after skate osv. Ser du dessa 

värderingar i märket eller är detta bara en illusion för varumärkesbyggandet? 

varför började du skejta? 

 

  


