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Elspeth Probyn står längst fram i salen. Hon är huvudtalare vid Nya Zeelands sociologiska 
förenings årliga konferens, som detta år hålls vid Otago University i Dunedin. Det är novem-
ber 2008 och vår. Svulstiga rosor sprider parfymerade vindpuffar kring de äldre tegelbyggna-
derna där de flesta av sessionerna hålls. Probyn inleder med att berätta om det fatala misstag 
hon gjort med sin digitala presentation. Något gick snett i nedladdningen till minnespinnen 
och därför har hon bara sitt manus i pappersform. Kära nån! Inga punktlistor att stirra på, inga 
centrala citat att fördjupa sig i… Auditoriet lyssnar. Hon talar. Inga bilder förpackade i förfö-
risk power point-presentation förstärker intrycket av vad hon säger. Hon talar om smak. Hen-
nes framträdande bygger på ett kapitel i en kommande bok. Det är inte enbart smak så som 
tycke och smak, utan även smak så som sinnlig upplevelse – i kroppen, i munnen. ”Taste is 
something you do”, säger hon med emfas på det sista ordet. Smak är något man gör. Hon be-
rättar om sin kärlek till ostron och hur det känns i kroppen när det salta ostronet med pressad 
citron landar på tungan, om hur det känns när kött möter kött. Utan andra stimuli än hennes 
röst och inlevelsefulla berättelse föreställer jag mig citronens syrlighet och ostronets textur. 
Tanken på citronen får det att vattnas i munnen och samtidigt blir jag lätt illamående. Jag 
avskyr ostron. ”The body of taste is also the body in training”, säger Probyn. Med referens till 
Latour tillägger hon sedan att: “learning to taste is learning to be affected”.  

Den här texten handlar inte om smak så som den upplevs i munnen. Inte heller handlar den 
kroppens fantastiska föreställningsförmåga och ökad salivproduktion vid blotta tanken på 
syrliga citroner. Men den handlar om lärande och affekt. Mer specifikt om hur smak för vad 
som betraktas som fult eller snyggt förkroppsligas både sensoriskt och affektivt inom skate-
boardåkning. Syftet är att belysa och analysera det affektiva och sensoriska lärande som sker i 
skärningspunkten mellan kropp och plats. Jämförelsen med surfing görs eftersom denna mer 
beforskade brädsport gett upphov till teoretisk utveckling på området. I mångt och mycket 
handlar det om informellt lärande, även om formaliserat lärande av skateboardåkning (och 
surfing) på intet sätt är ovanligt. Informellt lärande innebär här en kunskap som erhålls genom 
praktiskt görande tillsammans med andra, och där lärande ofta sker oplanerat, ostrukturerat 
och omedvetet. Till skillnad från det formella lärandet som sker systematiskt i skolan, ingår 
det informella lärandet som en del när man gör något annat.1 Tyngdpunkten ligger i den här 
texten på det kroppsliga lärandet, men som framgår har det kroppsliga aspekterna, eller fram-
för allt reflektionen och tolkningen av dem, även sociala aspekter som inte kan uteslutas. Em-
pirin är etnografisk.2  

En kroppslig vändning 
På senare tid har kroppen satts i fokus inom en mängd vetenskapliga discipliner, så till den 
grad att vi till och med kan tala om en kroppslig vändning inom samhällsvetenskap och hu-
maniora. Kroppen som forskningsobjekt har uppmärksammats som något försummat, något 
som existerar parallellt med eller till och med före det diskursiva. Hur den mänskliga kroppen 
ska uppfattas och analyseras i förhållande till nutida samhälle är fortfarande än central och 

Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)  Linköping University Electronic Press 2009 
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda 41 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-20357 



väldebatterad fråga. Bryan S. Turner menar att dagens sociologi har litet att säga kring det 
mest uppenbara faktum som kan karaktärisera mänsklig existens, nämligen det att människor 
har och även är kroppar.3 I sin historiska tillbakablick uppmärksammar han hur bland andra 
Aristoteles, Arnold Gehlen, Peter Berger och Thomas Luckmann samt Pierre Bourdieu åter-
kommit till frågan om arv och miljö.4 Turner ser två dominerande traditioner inom kropps-
sociologin. Å ena sidan det kulturella studiet av kroppen som ett meningssystem vars existens 
ligger vid sidan av individers intentioner och föreställningsvärld, och å andra sidan det feno-
menologiska studiet av förkroppsligande som försöker förstå mänsklig praktik organiserad 
runt livsloppet.5 Enligt Turner består spänningen mellan dessa bägge traditioner. Dualismen 
påminner om den förenklade tudelningen mellan uttryck och intryck.  

Inom ramen för den så kallade kroppsliga vändningen ryms en rad andra vändningar som 
fått genomslag. Dit räknas exempelvis den visuella med företrädare som Nicholas Mirzoeff 
och Chris Jenks, och den affektiva där just nämnda Elspeth Probyn är en av dem som studerat 
området.6 Den senare vändningen går också att beskriva som den emotionella, även om Pro-
byn pekar ut en tendens att ta utgångspunkt i kroppen bland dem som använder termen ”af-
fekt” och en tendens att se till kognitiva aspekter bland forskare som talar om ”emotion”. 
Ingen vändning, men en hel revolution har proklamerats av David Howes, nämligen den sen-
soriska.7 För att låna hans förklaring är det möjligt att se alla dessa vändningar till stor del 
som en kritik mot vad som kallats ”den lingvistiska vändningen”, som sedan 1960-talet domi-
nerat mycket av det västerländska tänkandet. Howes skriver om den logocentriska retorikens 
fall och om hur en kroppslig förståelse av kultur och erfarenhet kan få oss att reagera i förvå-
ning eller kanske med avsmak:  

Once the encompassing grip of ‘the science of signs (modelled on linguistics) is broken, 
we are brought – perhaps with a gasp of surprise or a recoil of disgust – into the realm of 
the body and the senses. Il y a du hors texte! “The limits of my language are not the limits 
of my world”.8  

Estetikbegreppet har på senare tid aktualiserats inom svensk utbildningsvetenskaplig forsk-
ning bland annat genom en av Vetenskapsrådet finansierad forskarskola i estetiska lärproces-
ser. Estetik är en term men många olika innebörder. Ordet är en bildning till det grekiska or-
det ”ta aisth\ta´” med betydelsen det förnimbara och det sinnliga. I Internetupplagan av Na-
tionalencyklopedin (ne.se) förklaras fackuttrycket på hela fem olika sätt, bland annat som 
förnimmelsekunskap och som en filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsätt-
ningar som har att göra med konst eller upplevelser av konst. Förnimmelse har med varse-
blivning att göra och inom psykologin görs uppdelningen mellan perception och sensation. 
Enkelt uttryckt har sensation med själva sinnesförnimmelsen och sinnesintrycken att göra, 
medan perception har att göra med strukturerandet av sinnesförnimmelsen, det vill säga med 
varseblivning. Att varsebli något är alltså kopplat till människans sinnen. Det handlar med 
andra ord om förmågan att med kroppsliga organ omvandla fysiska retningar till upplevelser 
av syn, hörsel, känsel, smak eller lukt. Till de kroppsliga sinnena räknas tillika balans och 
proprioception (förmågan att uppfatta egna kroppsdelars rörelser och lägen). Det är också i 
dessa korsvägar mellan kroppsliga upplevelser och tolkningar av dem som denna text befinner 
sig. Howes menar att sensation inte enkom kan ses som fysiologisk respons och personlig 
upplevelse.9 Han argumenterar för sinnliga upplevelser som kulturella uttrycks mest funda-
mentala byggstenar. De är det medium genom vilket samhälleliga värden och praktiker fö-
reskrivs och genomförs. Howes poängterar också vikten av att inte fokusera ett sinne, helst in-
te ens ett i taget, utan se till hur de samverkar. Han talar om ”intersensoriality”. Dessutom be-
lyser han ett paradigmatiskt kunskapsområde på ingång. Howes beskriver det som det sinnliga 
förhållandet mellan kropp, tanke och kontext, och talar om det som ”emplacement”.10 
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Skateboardåkning som estetisk praktik  
Skateboardåkning är en synnerligen fysisk aktivitet där kroppens sinnen används i hög grad. 
Ljudet av hjulen mot underlaget indikerar till exempel materialets beskaffenhet och brädans 
fart för utövaren. Den sinnliga upplevelsen av skateboardåkning i urban miljö förkroppsligar 
stadens arkitektur.11 Kroppen har flera funktioner inom skateboardåkning. Den är både upple-
vande och görande. Det är också det kroppsliga görandet och den fysiska aktiviteten skate-
boardåkning som fungerar som sammanhållande subkulturell länk. Det sinnliga lyfts även 
fram som ett centralt värde i intervjuer med skateboardåkare och i de egna branschmedierna: 
”Att åka bräda är känsla”.12  

Mike Featherstone talar om tendenser i tiden där vardagslivets ökade estetisering ges som 
ett exempel.13 Ungdomars intresse för estetik på både en samhällelig och en psykisk nivå har 
intresserat Kirsten Drotner, som använt sig av termen estetisk praktik.14 På en samhällelig 
nivå har den förlängda ungdomstiden betydelse. Unga är ekonomiskt beroende av vuxna allt 
längre upp i ålder. I Sverige stiger den så kallade etableringsåldern. Den ålder när tre fjärde-
delar av en årskull har arbete ligger i dag på 27 år för män och 29 år för kvinnor.15 De inter-
vjupersoner som figurerar i den här texten är mellan 19 och 35 år, och är därmed att betrakta 
som unga vuxna. De yngre är fortfarande i utbildning, de äldre arbetar. Vad som förenar dem 
är att alla är kvinnor och aktiva skateboardåkare som på ett eller annat sätt strävar efter att 
göra det självklart för flickor och unga kvinnor att ägna sig åt denna aktivitet. De är därmed 
att betrakta både som pionjärer inom den manligt dominerade skateboardscenen och som fö-
rebilder för yngre åkare.16 Drotner menar att unga som ett svar på det ökade ekonomiska 
beroendet i gengäld tenderar att utveckla mer självständiga fritidskulturer. Dessa blir ofta fri-
zoner för estetiska verksamheter av olika slag.17 Estetisk praktik ingår i ungas vardagskulturer 
och bidrar där till att skapa de frirum som unga idag har större behov att uppleva och som de 
även har fler möjligheter att finna. Där kan de experimentera med vuxenlivets krav och 
komma till rätta med barndomens motsättningsfulla upplevelser. Användningen av kroppen är 
en estetisk praktik i syfte att bemästra en turbulent samtid, menar Drotner. Kan man inte råda 
över arbetslöshet och bostadsbrist, kan man åtminstone råda över sin egen kropp.18 

Drotner redogör för den estetiska praktikens tre nivåer: den individuella, den sociala och 
den kulturella nivån. Den första nivån (förhållandet jag-mig) gör det möjligt att experimentera 
med sin egen identitet. Den estetiska upplevelsen kan ha en stark känslomässig intensitet, där 
även kroppen är delaktig på ett omedelbart sätt. På den individuella nivån uppstår ett inbyggt 
motstånd i materialens karaktär eller sin egen förmåga. Sökande och experiment är en viktig 
del av den estetiska praktiken och blir på detta sätt ett konkret identitetsarbete. Den sociala 
nivån (förhållandet jag-du) betecknar förhållandet mellan individer. Genom en kollektiv este-
tisk praktik har man möjlighet att få perspektiv på sina egna erfarenheter och på andras före-
ställningar. Den estetiska praktiken kan med andra ord bli en katalysator för gemensamma 
lärprocesser. Den estetiska praktiken innehåller också ett speciellt sätt att kommunicera, den 
har en kulturell nivå (förhållandet jag-världen). Drotner sätter likhetstecken mellan estetisk 
praktik och symbolisk kommunikation.”Æstetisk praksis er symbolsk kommunikation. Og 
det, vi udtrykker, afhænger hvem vi er”.19  

Aktiviteten skateboardåkning menar jag är estetisk praktik enligt Drotner. Det är en akti-
vitet där kroppen brukas. På en individuell nivå får denna praktik betydelse för den enskilda 
individen till exempel i känslan av att sätta ett trick eller att inte göra det. På en social nivå 
skapas berättelser om brädåkandet tillsammans med andra. Man resonerar kring vad som är 
snyggt och fult, men också om nya trick man skulle kunna prova. På den sociala nivån förs 
även ickeverbal kommunikation kring brädåkande, till exempel att dunka skateboarden i ram-
pen som en uppskattning för ett bra åk. Men berättandet sker inom vissa genremässiga ramar 
som ligger på en kulturell nivå. De tre nivåerna ska inte uppfattas som åtskilda, utan verkar 
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mellan och genom varandra i intrikata mönster av samspel. De erbjuder ett översiktligt ram-
verk för hur tankar kring estetiska lärprocesser kan tänkas. Nivåerna kan också användas för 
att synliggöra kroppens mångbottnade betydelse, eftersom den mänskliga kroppen återfinns 
på samtliga nivåer samtidigt.  

Ungdomars stil och stilskapande 
När ungdomars kulturella uttryck eller kulturaspekter av ungdom fokuseras, har stil varit en 
återkommande term både nationell och internationellt. Stil har definitivt att göra med estetik, 
även om inte det senare begreppet alltid inkluderas. Inom Forskningsprogrammet Ungdoms-
kultur i Sverige (FUS) samlades man kring fyra övergripande teman: modernisering, kön, stil 
och sfärer. Ungdomskulturella aspekter belystes med utgångspunkt i en rad olika vetenskap-
liga discipliner.20 I de sex antologier som publicerades inom programmet ramar projektleda-
ren Johan Fornäs in textbidragen i en bred kulturteori. De kulturteoretiska tankarna synteti-
seras och utvecklas i Cultural Theory and Late Modernity (1995). Här beskrivs bland annat 
hur kulturella symboler och mening produceras genom text och stil med hjälp av medier. Med 
hänvisning till Vološinov, som talar om hur det verbala språket ”ärvs” från generation till ge-
neration genom ett ständigt återskapande, påpekar Fornäs att detta gäller för alla typer av 
kommunikation. Kommunikation kan exempelvis ske via kläder, musik eller bilder.  

På temat stil och uttrycksformer har Erling Bjurström presenterat en rad texter. I sin volu-
minösa avhandling Högt och lågt (1997) med undertiteln smak och stil i ungdomskulturen, 
diskuterar och analyserar han ungdomars smak för stilproduktion. Estetik i hans text handlar 
om uttrycksformer. Han har bland annat gjort intervjuer med ungdomar på gymnasiet och 
beskriver deras smak för olika slags musik och för olika tv-program. De skilda gymnasie-
inriktningarna pekar ut skilda smakinriktningar. Ungdomarna ger uttryck för estetiska disposi-
tioner. Han beskriver detta dels som att erkänna estetiska värden, dels som förmåga att till-
ägna sig dem genom att markera skillnad i kvalitet mellan olika uttrycksformer och genrer.21  

Bjurströms användande av stilbegreppet hämtar tyngd och inspiration från Pierre Bour-
dieus kultursociologi och ur semiotik och språkteori inte minst hos Paul Ricoeur.22 På så sätt 
hör han till den vetenskapliga vändning som Howes kritiserar som ”den lingvistiska”. Men 
språket är inte den huvudsaktliga beståndsdelen i det som Bjurström analyserar, det är snarare 
det icke-språkliga som lyfts. Det omfångsrika stilbegreppet är svårt att precisera, trots att det 
kan te sig självklart och enkelt att känna igen. Stil definieras hos Bjurström i relationella ter-
mer.23 Det är ett inslag i eller en aspekt av mänsklig kommunikation eller en speciell dimen-
sion hos de symboliska uttryck som ingår i olika kommunikationsformer. Stil diskuteras som 
uttryck, men även som handling. ”Handlingar utgör […] en förutsättning för symbolförmed-
lad kommunikation. Utan handlingar finns det inget att förmedla eller delge”.24 Stil blir alltså 
på så sätt något ständigt pågående, ett skeende mer än en skapad produkt. Stilisering bör be-
traktas som en flödeslik process, som trots det inte står i motsättning till Birminghamskolans 
uppfattning om att stilar skapas vid speciella tidpunkter och tillfällen.25 Själva stiliseringen, 
det vill säga själva ögonblicket en stil skapas försvinner, men stiliseringen som händelse lever 
kvar som minne eller ”levd erfarenhet” hos aktörerna eller subjekten som genomfört den.26 

Hillevi Ganetz skriver om drivkrafter och platser för kvinnligt stilskapande.27 Hon 
förhåller sig kritisk till delar av den tidigare ungdomskulturforskningen, framför allt är det 
den tidigare brittiska delen, med studier av bland andra Paul Willis och Dick Hebdige.28 
Ganetz saknar studier av själva stilskapandet och speciellt av kvinnligt sådant. Den process 
som föregår den uppvisade stilen är svår både att synliggöra och att studera, vilket kan bero 
på att den inbegriper många skilda aspekter så som exempelvis kön, klass och etnicitet. Inom 
den brittiska ungdomskulturforskningen har Angela McRobbie gjort ett försök i sin forskning 
om loppmarknaden och andrahandskläder.29 Ganetz menar att esteticering av kroppen sedan 
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romantiken varit ett kvinnligt privilegium, som å ena sidan varit styrt av ”den manliga 
blicken” och å andra sidan erbjudit kvinnor ett område med möjlighet till utlopp för den egna 
kreativiteten. Hennes förklaring är att kroppen och dess yta ger möjlighet till förnyelse och 
nyskapande i en annars relativt statisk tillvaro. Den åsyftade stillastående tillvaron är här det 
trögrörliga genussystemet.  

Kläder och kroppsrörelse som stil 
Stilskapandet bland svenska skateboardåkare kan sägas ske på alla platser där skateboardåk-
ning sker eller diskuteras. Ämnet tas upp på hemsidor där aktiviteten skateboardåkning foku-
seras. I dessa skriftliga kommentarer skapas, ifrågasätt och vidmakthålls smakdistinktioner 
kring stilmarkörer genom skrivna språkhandlingar. En sådan virtuell plats är skate.nu som 
huserar ett diskussionsforum. 

Under rubriker som exempelvis ”skatestil” diskuteras på mer eller mindre allvar vilka klä-
der man ska ha som skejtare och vad skatestil överhuvudtaget är. Ett sätt att definiera skatestil 
är att referera till speciella varumärken som kan köpas i särskilda brädsportbutiker. I tidigare 
publikationer redogör jag för varumärkeskunskap och kommersiella strategier och taktiker där 
autenticitet är nyckelordet.30 Men även om enskilda varumärken framträder i diskussionstrå-
darna i skate.nu:s forum, är det talet om varumärkenas orimligt höga kostnad som dominerar. 
I en tråd sätts också (varu-)”märke” i relation till ”egen stil”, en handling som indikerar att 
personlig stil inte anses kunna köpas för pengar. I den tråden menar HOMER_ i Södertälje att 
han eller hon ”kör typ svarta jeans och svarta kläder men också skatekläder.helst Element elr 
DC har ocks annat men jag blandar”.31 Dante i Lindesberg svarar ”men palla bry sig? Bara 
plagget är snyggt spelar märket ingen roll”.32 Hos många av skribenterna finns också oviljan 
att överhuvudtaget koppla samman klädstil med skateboardåkning. Åsikter som lyfter de 
praktiska egenskaperna hos kläderna är åtskilliga. Därtill syns också uppfattningen att tyckan-
det om ämnet i sig är överflödigt. Det är åkandet som är viktigt inte vad man har på sig. Inter-
pol i Lund skriver: ”Jag kan lova er att er 360 flip över boxen inte blir sämre av att ni inte har 
és keps på er”.33 Att ha på sig ”vad man känner för” proklameras av Fille i Karlshamn som 
menar att det inte finns någon ”’skatestil’, bara skatare med stil”.34  

Trots motståndet mot att definiera skateboardstil som något särkskilt finns alltså ändå äm-
net där som en levande diskussion. Det är också kläder, skor och varumärken som framstår 
som diskussionsobjekt när det handlar om stilskapande. Vad som mer sällan lyfts, men som 
kan tyckas minst lika viktigt är stil i betydelsen kroppsrörelse – med andra ord åkstil. I diskus-
sionstråden ”Snyggaste tricket?” debatteras diverse flippar, grinds, slides och manuals. På 
topp ligger flipparna. Men det intressanta i det här sammanhanget är inte vilka trick som anses 
snyggast, utan de kommentarer som pekar på stil som vissa åkare har. Alltså det sätt på vilket 
namngivna åkare gör tricken i fråga. I den här tråden nämns internationella åkare som Jamie 
Thomas, Shaun White, Danny Way och Eric Koston. Och prytz i Umeå lyfter det uppenbara 
att ”alla trick är ju snygga om man gör dom snyggt”.35 

I Fryshusets årsbok 2001 skriver Magnus Gyllenberg om skateboardåkningens fysiska ut-
tryck, även om han inte använder just dessa ord. Han gör en poäng av skateboardens ursprung 
hos surfingen och menar, att det finns stora likheter mellan dessa bägge brädsporter i utövan-
det. ”Surfarna såg sig inte som motionärer eller sportsmän, de var konstnärer. Alla hade sin 
egen stil, varje sväng var ett penseldrag och varje åk ett konststycke”.36 Det personliga ut-
trycket – den egna stilen – omtalas alltså som positivt värdeladdat även när det gäller den här 
definitionen av stil.  

Personlig är också den ”robotstil” den amerikanska skateboardlegenden Tony Hawk skriv-
er om i sin självbiografi.37 Där berättar han att den inte uppskattades i hans tidiga karriär och 
att han länge kämpade i motvind för att få den accepterad på tävlingar. Det visade sig dock att 
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åkandet generellt utvecklades i riktning mot Hawks sätt att utföra trick, vilket så småningom 
gav honom större erkännande och idag är han en av världens mest kända skateboardåkare.  

Mer kollektiv var den stil som de tidiga skateboardpionjärerna visade upp i den redan klas-
siska dokumentärfilmen Dogtown and the Z-boys (2001), som regisserats av den legendariska 
Stacey Peralta. Där berättar de om surfstilen som var karaktäristisk för dåtidens skateboardåk-
ning. Stil var allt, och man ville inte ha någon med dålig stil i gänget eftersom den i så fall 
skulle besudla den egna åkningen. I spelfilmen Lords of Dogtown (2005) lyfts den aggressiva 
skateboardåkningen (sprungen ur offensiv surfing) fram som en stil som för evigt skulle för-
ändra inte bara skateboardåkningen utan också hela ungdomskulturen. 

Surfing – brädåkning på vatten – har också distinkta regionala stilar med sina egna kultu-
rella och teknologiska komponenter. Douglas Booth beskriver polynesisk rytm, kalifornisk 
”hot dogging” och australiensisk ”shredding”.38 Booth jämför stilarna med dans och talar om 
dem som olika sätt manövrera surfbrädan i vågen. Den polynesiska varianten handlar om att 
flyta med den brytande vågens rytm, medan surfare i Kalifornien snarare ägnar sig åt att för-
stärka skönheten i den brytande vågen genom sin dansstil som har sin grund i den polynesiska 
med tillägg från tjurfäktning, skidåkning och segling. Den australiensiska stilen beskrivs å sin 
sida som dominans över vågen genom aggressivitet och attack.  

Att observera det snygga, det rena, det lätta 
I den ungdomskulturforskning jag refererar ovan är kroppen i mångt och mycket något som 
kan användas estetiskt som en yta att klä, smycka eller skulptera. Kroppen bär upp symboler 
om den inte i sig synliggörs och beskådas. Det visuella är centralt. Och det visuella blir fortfa-
rande fokuserat när stil i termer av kroppligt görande anförs. I tidigare studier har jag skildrat 
hur tilltalande skateboardåkning beskrivits som ”snygg” eller ”clean”.39 Det är intressant att 
notera, att innebörden i det engelska ordet, som inte översätt till svenska i likhet med namnen 
på de flesta trick, pekar mot något rent. En tilltalande åkning saknar med andra ord ”smut-
siga” detaljer som exempelvis viftande armar när åkaren är nära att tappa balansen. Vad snygg 
stil är i det här fallet är för flertalet av dem jag intervjuat svårt att beskriva i ord. I stället pekas 
goda exempel ut. Lisa visar mig exempelvis en person i skateparken som enligt hennes me-
ning åker bra, det vill säga snyggt. Den utpekade åkaren Daniel är betydligt yngre än hennes 
nitton år. Hans åkning ser i mina ögon lätt och obehindrad ut. Om den skulle beskrivas i ett 
enda ord blir det ett annat engelskt dito – ”effortless”.  

En svensk skateboardåkande kvinna som har fått en del uppmärksamhet på senare tid inom 
de annars så maskulint dominerade skateboardmedierna är Sarah Meurle. Hennes åkning ges 
också som exempel på ”snygg” eller ”clean” av flera intervjupersoner. I den svenska skate-
boardtidningen Giftorm (2008/4) framträder hon i ett fem uppslag långt bildreportage. Bil-
derna visar bland annat hur hon svävar i luften högt ovanför några trappor och en lastkaj. På 
två av bilderna snurrar hon brädan under hennes högt uppdragna knän och det långa blonda 
håret flyger i luften. Armarna är i höjd med knäna eller under dem och överkroppen är fälld 
framåt. Hon ser ut att vara i balans och ha kontroll över sina kroppsrörelser. Det hon gör ser 
inte det minsta ansträngande ut. Bilderna ger reportaget dess huvudsakliga innehåll, men i 
texten som ramar in dem berättar Sarah om hur hon visualiserat en speciell åkare när hon gjort 
ett av tricken.  

När jag gjorde varialflippen här så tänkte jag på Brian Anderson. Han gör den grymt. Om 
man kan se tricket framför sig så blir allting plötsligt så mycket lättare. Annars är han 
kanske inte min favoritkskatare, men han är pepp. Jag gillar skatare som skatar snabbt och 
har skön stil.40  
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Hennes uttalande är intressant på flera sätt. För det första observerar hon åkningen hos någon 
annan, en åkning som hon sedan omsätter i sin egen kropp genom att ”se den framför sig”. 
För det andra beskriver hon åkaren i fråga som ”pepp”. ”Pepp” handlar om uppmuntran och 
inspiration. För det tredje gillar hon åkare med skön stil. Brian Anderson blir en förebild för 
henne när hon ska göra en ”varialflip” för fotograferingen, men hon själv blir också en före-
bild framföra allt för unga kvinnor som åker skateboard genom att få medieutrymme som 
kvalificerad skateboardåkare.  

En annan kvinna och medierad skateboardförebild, men internationell sådan, är Elissa Ste-
amer. Hon beskrivs som ”en av de första”, en som funnits med länge. Hon åker inte bara 
”jäkligt bra”, utan är även en förebild i egenskap av sitt kön.  

Ja, Elissa Steamer. Jo, hon har varit bra. Hon har ju varit en förebild ända sen jag började 
åka liksom. En av de första som kör och… ja… ibland kan man ju tycka att hon är rubbad 
i huvet, alltså så, på det sättet att hon gör såna galna grejer. Men det är ju hennes, det är ju 
hon som sätter ribban för sig själv. Hon skejtar jäkligt bra. Det gör hon liksom. Hon är en 
förebild för tjejer.41 

Att observera hur andra åker är en del av lärprocessen. Att notera och ge akt på hur trick ut-
förs inte bara tekniskt, utan också på ett tilltalande sätt, är en del av hur man tillägnar sig ska-
teboardåkandet. När skateboard utövas praktiskt upptas en betydande del av tiden till att visu-
ellt studera andra åkare mer eller mindre medvetet. Det kan röra sig om att i väntan på sin tur i 
rampen se på andra som åker. Ett ”bra” åk kan då uppmärksammas och ges eloge genom till-
rop eller genom att slå brädan i rampen. Men det kan också göras mer medvetet och konkret 
när man åker tillsammans med någon eller några och ger varandra omdömen och tips till yt-
terligare förkovran. Observerandet sker dels i själva skateboardpraktiken, dels observeras som 
sagt det medierade åkandet. 

Jag tror att jag lär mig dels av att kolla mycket av hur andra gör. Iaktta liksom. Dels i 
verkligheten, men även kanske liksom på film. Vad gör de där liksom? Men även av att få 
tips liksom.42 

Att studera hur åkare manövrerar sin kropp i rörliga visuella medier är uppmuntrande och 
inspirerande också för Pernilla. Stilen är en del av det som hon registrerar, även om hon för-
nekar att det hon ser har någon inverkan på hur hon själv åker.  

Det är kul att se. Man får lite pepp lite tips. Man ser hur olika människor skejtar. Man ser 
hur han rör fötterna på det tricket och man ser grymma trick och det är bara så där… det 
är svårt att förklara men skejtfilmer är skitkul att se liksom. Det är ju kul att se om man 
känner personen som åker, men det är otroligt mäktigt att se de amerikanska proffsen 
också. Man kollar in stilen, man kollar in vilket flow han har och… är han regular eller 
goofy och… Men det har inte så stor betydelse för skejten i sig. Det är mer en kul grej 
liksom.43 

Hon vill inte heller kännas vid värderingen av åkningen. Hennes uttalande gör det möjligt att 
väga in både ålder och generation i frågan om att evaluera det smakfulla. Längre fram i inter-
vjun skymtar också det personliga utförandet igen. ”Alltså det finns många kids idag som bryr 
sig om stilen, men jag tycker var och en har sin egen stil och orka bry sig om den är ”clean” 
eller ”oclean”.44  

Trots att Pernillas uttalanden bokstavligen stödjer det personliga sättet att åka, hur det än 
ser ut, menar jag att den smakfulla åkningen, det ”cleana” och snygga sättet att röra sig och att 
utföra trick, ändå är det eftersträvansvärda och det som är bemängt med hög status. För att 
åtnjuta hög status bland andra skateboardåkare är det med andra ord bra att inte bara behärska 
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åkningen, utan även att göra det snyggt. Det ”o-cleana” kan här beskrivas som det överflödiga 
i åkningen – de kroppsrörelser som inte behövs för att utföra åkningen eller tricket i fråga – 
egentligen. Det ”smutsiga” är de rörelser som finns i åkningen därför att den inte behärskas 
till fullo, det okontrollerade, det svajiga, det som inte är i balans. En nybörjare har allt detta i 
sin åkning. Att behärska åkningen däremot, är på samma gång att behärska inte bara sin kropp 
och brädan i kombination, utan också att bemästra underlaget och omgivningen – i rummet.  

Arkitektur och affektiva lärprocesser  
Skateboardåkning kan göras på en mängd olika platser och på en mängd olika sätt. Det kanske 
mest uppseendeväckande sättet för gemene man, är den urbana åkningen på asfalt och betong, 
där stadens arkitektur med sina bänkar, trappor och gator lockar till annan användning än de 
ursprungligen byggts för. Andra brädsporter som snowboard och surfing har även de sina 
olika platser och sina olika sätt att utövas. Min poäng är dock inte att synliggöra vare sig de 
olika platserna eller de skilda praktikerna. Snarare vill jag peka på liknande kroppsliga lärpro-
cesser inom dessa aktiviteter.  

Att åka skateboard är som sagt att använda sin kropp och sina sinnen i relation till den om-
givande arkitekturen, hur den än ser ut. Med andra ord kan arkitekturen i det här fallet lika 
gärna innebära en ramp, en skatepark inomhus eller det urbana landskapet. Genom sin kropp, 
via skateboarden, upplever åkaren byggnationen. Skateboardåkning smälter samman kropp 
och arkitektur.45  

Skateboardåkning och arkitektur har studerats och analyserats grundligt av Iain Borden.46 
Med referens till den franska filosofen Henri Lefebvre hävdar han att arkitektur reproduceras 
inom dem som använder den, i deras levda erfarenhet. ”Architecture ‘reproduces itself within 
those who use the space in question, within their lived experience’”.47 På så sätt blir 
skateboardåkare en del av arkitekturen och staden på/i vilken de åker.  

Clifton Evers talar på liknande sätt om den surfande kroppen som en del av kontexten.48 
Den är varken i vattnet eller på vågorna utan en del av dem. Evers beskriver vågorna som en 
del av kroppen och kroppen som en del av vågorna. Det finns ingen tydlig gräns mellan krop-
pen och det omgivande vattnet. I detta möte uppstår ett affektivt lärande. ”Bodies learn as 
they assemble with the field. The way bodies learn is through affect”.49 Samma möte mellan 
vågsurfaren och vattnets kraft beskrivs i den australiensiska surftidskriften Tracks lexikon. 
Där framställs surfing som en aktivitet där surfaren etablerar en särskild kontakt med omgiv-
ningen: ”an intimate relationship with the ocean and experience pure stoke. […] Through 
their feet, riders sense the power and energy of the ocean, and in the process of complex and 
intricate manoeuvres around, through and across the breaking wave, transform that energy 
into kinetic pleasures”.50  

Både Booth och Evers hämtar tolkningsramar från teorier om affekt, där de speciellt lyfter 
fram den amerikanske psykologen Silvan Tomkins arbeten. Tomkins urskiljer åtta primära 
affekter i sitt livslånga projekt att introducera en övergripande personlighetsteori – två posi-
tiva, fem negativa och en återställande.51 I en senare version av sin teori lägger han till en ni-
onde affekt som han kallar ”dismell”.52 Den knyts liksom avsmak (disgust) till förakt. Det blir 
naturligtvis problematiskt att tala om affekter som varande värdeladdade i positiv eller negativ 
bemärkelse, speciellt i ett kulturforskningssammanhang som detta. Tomkins har trots sitt idag 
föga politisk korrekta sätt att definiera affekter uppenbara poänger som ligger på andra områ-
den, till exempel att varje affekt skall förstås som ett kontinuum med olika grader av intensi-
tet. Exempel på negativa affekter enligt Tomkins är rädsla och skam (med sina kontinuerliga 
skalor fear-terror respektive shame-humiliation), och de positiva är intresse-upphetsning re-
spektive det svåröversatta nöje-glädje (enjoyment-joy). Den affekt han kallar för återställande 
har med förvåning att göra (surprise-startle). Även om Tomkins talar om vissa affekter som 
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primära skriver han snarare om dem som intimt sammankopplade med varandra.53 Probyn 
betonar i Tomkins fotspår vad affekt gör med kroppar eftersom hon menar att det är genom att 
förstå kroppen som verkligt kroppslig som vi kan få kunskap om samhället och dess sociala 
aspekter. Med hennes egna ord: ”It’s the perspective of the body, as truly corporeal, that will 
lead us into new understandings of how we inhabit society and what it means to embody the 
social”.54  

Affektsystemet har en inverkan på en rad mänskliga och kroppsliga områden som är vik-
tiga för hur vi upplever och tolkar vår omvärld. Affekt förstärker. Tomkins förklarar att 
”without its amplification, nothing else matters – and with its amplification, anything else can 
matter. It thus combines urgency and generality. It lends its power to memory, to perception, 
to thought, and to action no less than to the drives”.55 Affekt är dock inte något som med 
enkelhet omvandlas till medvetna tankar. Den är svar på vad han benämner ”imagery” (bilder, 
föreställningar). I närmaste poetiska ordalag talar han om drömmar från ett oskrivet manu-
skript:  

Afferent sensory information is not directly transformed into a conscious report. What is 
consciously perceived is imagery, which is created by the organism itself. […] The world 
we perceive is a dream we learn to have from a script we have not written. It is neither 
our capricious construction nor a gift we inherit without work.56 

Att sättas på plats – om stil som stinker 
I Evers arbete, liksom i min tidigare och min pågående etnografi om skateboard spelar glädje i 
sitt kontinuum en viktig roll för att knyta sociala band och för att motivera den fysiska aktivi-
teten. I en tidigare studie beskriver jag hur intervjupersonen Anna talar om skateboardåkning i 
affektiva termer.57 Hon menar att det finns få saker som kan framkalla så mycket och så 
många känslor hos henne som skateboard. Om hon sätter ett trick är det, det bästa som finns, 
annars kan hon bli så arg att hon kastar brädan tvärs över lokalen. Det finns helt enkelt inget 
annat som kan göra henne så glad, ledsen eller arg. Bara skateboarden kan frambringa den 
känslan. Det är enkelt att hitta empiriska exempel på skateboardåkningens glädje. Det är 
också den i särklass dominerande affekten som omnämns under fältarbete, i intervjuer, men 
även i visuella medier så som kommersiella filmer på internet, eller filmer av mer amatörmäs-
sig karaktär på platser som Youtube.58 Ett typfall ur mängden är reklambilden för varumärket 
Etnies på Tacky.se:s hemsida. Där blickar åkaren Albert Nyberg klurigt leende snett in i ka-
meran och texten ”Ten years of happiness” talar om ett decennium av glädje. Underförstått är 
det glädjen med skateboardåkning och i samarbetet mellan åkaren och varumärket som åsyf-
tas. Bilden länkar vidare till en filmsnutt som Alex Palmqvist filmat. Bland de 183 kommen-
tarerna mellan 5 oktober 2008 och 25 april 2009 haglar positiva omdömen om hur kreativ, 
grym, sjuk, ”clean” och ”powermaxad” hans åkning är.59  

Men även om glädje är det mest framskrivna och omtalade så saknar andra affekter inte 
pregnans. Kanske är det som Probyn säger att det är skamligt att tala om en affekt som skam, 
och att det just därför är något som undviks.60 Att ta de av Tomkins kallade positiva affek-
terna som utgångspunkt är dock inte det enda sättet att närma sig fysisk aktivitet, lärande och 
kontext inom forskning om brädsport. Gordon Waitt och Andrew Warren har studerat skam-
mens betydelse inom surfing.61 De skildrar de sinnliga och kroppsliga affekter som en surfare 
upplevde när han missade en våg som var hans, och hur surfarens tillhörighet i gruppen ifrå-
gasattes på grund av detta. På liknande sätt redogör Evers för hur han sätts på plats som ny-
börjare av mer erfarna surfare på en strand där han inte varit tidigare. Han blev retad för att ha 
”fel” färg på våtdräkten.62  
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Makten om tillträde och användande av skateparker fungerar på liknande sätt. Nybörjare 
inom skateboardåkning talar om att inte skämma ut sig framför mer avancerade åkare. För att 
undvika det kontinuum som Tomkins kallar skam-förnedring har det hänt att några av mina 
intervjupersoner använt utomhusskateparken nattetid när inga andra befunnit sig på platsen. 
På så sätt finns inga i närheten som kan bedöma deras åkning i negativa ordalag. Skammen av 
att vara en lågpresterande åkare behöver inte nödvändigtvis beläggas verbalt. Den kan också 
kommuniceras mer subtilt, som till exempel med utväxling av menande blickar. Ett sätt att 
undvika skam internt inom gruppen blir att lyfta fram överträdelser av normer för att på så vis 
påpeka att man känner till dem. Med tanke på klädmässig stil kan egna kommentarer om ”fel” 
skor eller ”fel” byxor bli ett sätt att förekomma eventuellt förtal bakom ryggen. Mer konkret 
och tydligt skambeläggande kan ske genom åkning där nybörjare tillsammans med mer avan-
cerade åkare kan få utstå snabb och utmanande åkning i sin omedelbara närhet. Den kan också 
ske verbalt som i ett fall när Jenny råkade köra ihop med en ung man i skateparken. Till saken 
hör att Jenny är en kompetent och skicklig skejtare. Hon också är bland de äldsta åkarna i min 
studie och dessutom avslöjar hennes sätt att tala en annan geografisk härkomst än platsen för 
händelsen. Den unga mannen är i övre tonåren och alltså betydligt yngre än vad hon är. Efter 
incidenten bad Jenny honom om ursäkt. Han tog den inte utan fräste ilsket att hon inte borde 
åka där om hon inte kunde skejta. En ordväxling uppstod som Jenny avslutade med att fråga 
den unge mannens kompis om mannen i fråga hade attitydproblem, vilket kompisen medgav. 
Dagen efter fick Jenny affektiv upprättelse när en annan skejtare frågade henne om hon kom-
mit till staden där skateparken ligger bara för att skejta. Denna person hade sett hennes åkning 
och uppskattat den. Den senare kommentaren vägde enligt Jenny upp för gårdagens modfälld-
het. I den här incidenten syns en mängd verksamma parametrar. Det affektiva försöket till 
skambeläggande och den senare återupprättelsen är ett tema som synliggörs. Relaterat till det-
ta reflekterar händelsen också hur språk, ålder, genus och generation verkar när kompetens 
och rätten till platsen debatteras.  

Tomkins slår fast att blyghet, skam, skuld och modfälldhet är identiska som affekter be-
traktade, trots att perception, kognition och intentioner kring dem kan vara mycket olika.63 
Han menar att blyghet handlar om att vara främmande inför andra, skuld har att göra med 
moralisk överträdelse, skam handlar om underlägsenhet och modfälldhet kan associeras med 
tillfälligt nederlag. I hans arbete kopplas skam-förnedring samman med kärlek och identifika-
tion. Individuation och hat å andra sidan länkas till förakt-avsmak, liksom till förakt- och vad 
han benämner som ”dismell”. Alla dessa affekter hindrar intimitet och gemenskap inom själ-
vet, och mellan självet och andra. Skillnaden är dock att skam-förnedring inte avvisar objektet 
permanent så som förakt-avsmak/”dismell” gör. Hierarkiska relationer vare sig de är indivi-
duella, klassbundna eller till och med återfinns på nationell basis baseras och upprätthålls ge-
nom förakt och förtryck. Om den underlägsne internaliserar föraktet både från sig själv och 
från förtryckare har den senare lärt den förtyckta att inte bara känna skam över sig själv utan 
också förakt.64  

Det ungdomliga sättet att uttrycka ogillande genom att benämna något som stinker blir ett 
påtagligt och till och med bokstavligt exempel på affektiv påtryckning. Icke-uppskattad stil 
kan stinka, vare sig den avser kläder eller kroppsligen utförda trick.  

Att erövra rum 
Den incident jag refererar till ovan, när Jenny hamnade i konflikt om rätten att använda skate-
parken, gav snabbt upphov till rykten i parken. Berättelser om händelsen hann före Jenny 
själv till gruppen av skateboardåkande flickor och unga kvinnor som Jenny ingick i. Där spe-
kulerades och fantiserades om hur man bäst skulle hämnas den illvillige unge mannen med sin 
uppenbart skeva inställning. Ett av påhitten gick ut på att formera sig som romerska soldater 
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Noter 

 

med brädorna som sköldar och attackera honom. Det skämtsamma förslaget mottogs med 
rungande skratt och något liknande iscensattes naturligtvis inte. Förslagen stannade vid skämt. 
Denna händelse visar en kamp om plats, där genus dessutom skulle kunna vara verksamt, i det 
att Sanna, som kom med idén, menade att det var vad killarna skulle ha gjort. Även om inga 
praktiska eller konkreta åtgärder vidtog för att återta maktbalansen, skapade skämten god 
stämning och stärkte gemenskapen i gruppen. I samhörigheten förstärktes också uppfatt-
ningen om att gruppen kvinnliga skateboardåkare helt visst hade rätt till det här rummet. Mot-
satsen till vad Howes kallar ”emplacement” är ”displacement”.65 Man skulle kunna översätta 
upplevelserna som att känna hemhörighet eller inte. Hemhörigheten är definitivt knuten till 
både sensoriska kroppsliga erfarenheter och likväl till affektiva. Probyn talar om skammen av 
att känna sig ”fel”, att vara ”out of place”.66 Det är en kroppslig upplevelse född ur viljan att 
passa in och viljan att vara del av en plats. Bourdieus term habitus som förkroppsligad historia 
kan förklara känslan av rumslig hemhörighet (eller utanförskap). Människors känsla av att 
höra till på en rumslig nivå har alltså både sensoriska, affektiva och sociala aspekter. På en 
sociokulturell nivå kan stil vara ett sätt att kommunicera tillhörighet, och då menar jag både 
en stil applicerad utanpå kroppen i form av kläder, frisyr och skor, och en stil som ansätter 
kroppens yta i form av tatueringar och piercing. Dessutom menar jag stil som sätt att röra sig 
där kroppens delar i sig stundom också kan vara ”out of place”.  

I den här texten har jag resonerat kring kroppsliga upplevelser av skateboardåkning. I 
kroppen omsätts omgivningens arkitektur till sinnlig upplevelse och affekt. Där möts den fy-
siologiska känslan och den sociokulturella. Kroppar som åker skateboard både uttrycker och 
gör. De strålar av lycka när de behärskar åkningen och tricken. Men de böjer sig också i skam 
när de inte gör det. Upplevelsen av skateboardåkning har betydande inslag av både affektivt 
och sensoriskt lärande – kroppsliga processer som omvandlas till stil och smak. Det spänn-
ingsfält inom kroppssociologin som Turner hänvisar till, där kroppen som ett meningssystem 
ställs i relation till den upplevda kroppen må vara en teoretiskt verksam uppdelning. Men i 
verkligheten är kroppar på samma gång både meningssystem och upplevande organismer. 
Problemet är inte hur man ska se på den mänskliga kroppen utan hur man ska gripa an de teo-
retiska förhållningssätt som används för att studera den.  
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28  Willis (1977/1981). Hebdige (1979).  
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