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Sammanfattning 
 

 
 
Syftet med vår studie är att redogöra hur den grafiska utvecklingen inom skateboard skapat en 
konstform som nått erkännande i konstvärlden, en konstform vi valt att kalla skateboardkonst. 
Med det menar vi främst brädornas grafik men även den konst som är ett direkt resultat av dessa, 
det vill säga målningar, teckningar, installationer, skulpturer, grafisk design och så vidare. Inte 
kläder eller tryck på accessoarer som bälten, kepsar och liknande. Vi har valt att utgå ifrån att 
skateboardkonst är en etablerad konstform och under studiens gång försökt verifiera detta 
antagande. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi haft personlig kommunikation med 
personer som har djup inblick i ämnet för att komplettera vår sammanfattning av skateboardens 
historia och analyserna av brädmotiv vi genomfört. Studien visar på att skateboardkonst har 
avancerat från obetydligt ungdomsklotter till en erkänd konstform. Först och främst så innehåller 
grafiken inom skateboard det nödvändiga måttet av nyskapande som är så viktigt för etableringen 
inom konstvärlden. Den kraftiga konkurrensen inom industrin har ända sedan skateboardens 
genombrott krävt att de olika aktörerna på marknaden levererat nya sätt att närma sig design och 
marknadsföring. Detta har inneburit att artisterna inom skateboard även tvingats behärska typiskt 
konstnärliga områden som: teckning, måleri, fotografi, film, trycktekniker, skulpturer och 
installationer. Dessa tekniker kombinerat med en egen estetik och skateboards stora popularitet 
har i sin tur lett till att artisterna fostrade inom skateboardkulturen erövrat gallerier världen över 
och nått det erkännande som krävs för att få kallas konstnärer.  
 



 

Summary 
 

 
The purpose of this study is to describe how the graphical development within skateboard have 
created an art form which has reached acknowledgement in the art world, an art form we selected 
to call skateboard art. By the term skateboard art we first and refer to the board’s graphics but 
also the art that is a direct result of these, videlicet paintings, drawings, installations, sculptures, 
graphic design and so on. Not clothes or prints on accessories as belts, caps and similar items. We 
have during our study assumed that skateboard art is an established art form and tried to verify 
this along the way. We have chosen to use a qualitative method to succeed. Personal 
communication was established with people that have deep insight in the subject in order to 
complete our summing-up the history of skateboarding and the analysis we made. The study 
displays that skateboard art has advanced from unrecognized graffiti made by the youth to an 
established art form. First and foremost the graphics within skateboard contains the necessary 
measure of creativity that is important for the establishment within the art world. Since 
skateboarding had its breakthrough, the great competition within the industry demanded new 
operators on the market to deliver new ways to approach design and marketing. The consequence 
is that the artists within skateboard also were forced to control typical artistic areas as: drawing, 
painting, photograph, film, print, sculptures and installations. These techniques combined with its 
own aesthetic and the great popularity of skateboarding made it possible for artists brought up 
within the culture of skateboarding to conquer galleries around the world and reach the 
acknowledgment that is needed to be called artists. 
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1 Introduktion 
 

 
 
1.1 Bakgrund 

Vi har valt att skriva om den grafik som omger skateboard för att skateboard är något som legat 
oss varmt om hjärtat ända sedan barnsben. Vi föddes båda i början av 80-talet då skateboard fick 
sitt ordentliga genombrott och vi var i den perfekta åldern när det slog ordentligt i Sverige. Vi 
minns med nostalgiskt välbehag hur vi brukade ställa klockan på somrarna för att orka upp till 
sommarlovsmorgon, de visade favoritprogrammet Sk8TV. Efter det skyndade man sig ut för att 
träffa polarna och åka skateboard. På den tiden när man egentligen inte gjorde något annat än att 
åka på brädan var det utan tvekan trycket under brädan som avgjorde vem som var coolast. Det är 
den ungdomliga fascinationen för brädmotiv, en fascination som hängt med oss hela livet, som 
fått oss att vilja ta reda på mer om skateboards grafiska historia.   
 
Det är inte bara motiven som fascinerar oss utan hela kulturen har egentligen mer eller mindre 
format oss till det vi är idag. De olika elementen har hela tiden funnits där, allt från kläder, 
vänner, musik och intressen. Sist men inte minst, viljan att göra kreativa saker har påverkats av 
vårt intresse för skateboard och dess kultur.  
 
Detta arbete är en följd av att vi läser vårt tredje år på mediedesign utbildningen vid 
Musikhögskolan i Piteå. Vore det inte för skateboarden och de intryck och influenser vi hämtat 
därifrån vore nog ingen av oss här idag. Hela vårt sätt att se på design har formats av alla de 
brädmotiv, annonser, kläder och foton vi har omgett oss med under nästan en hel livstid. När vi 
designar en webbplats eller en logotyp, så är den mer eller mindre ett resultat av en 
ungdomskultur som fått växa fram till stor del befriad från regler och förordningar och till viss 
del även föräldrar - vilket är otroligt fascinerande. Skateboard har helt enkelt en förmåga att 
trollbinda och har fört samman en mängd människor världen över. Trots detta finns det 
förvånansvärt lite skrivet i ämnet, inte minst på svenska, vilket ytterligare har ökat vår önskan att 
skriva vår C-uppsats om skateboard och dess design. 
 
 
1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera den utveckling och de aspekter som gjort att designen 
som omger skateboard har utvecklats, från obetydligt ungdomsklotter till en erkänd konstform 
som skördat stora framgångar på gallerier och museer världen över. I och med det belyser vi även 
de människor som framför andra gjort utvecklingen möjlig, samt redogör för kulturens utveckling 
i helhet. Vi har valt att utgå ifrån påståendet att skateboardkonst är en konstform och kommer allt 
eftersom arbetet fortskrider försöka verifiera detta. Frågeställningen som uppsatsen ska försöka 
besvara är; 
 

• Hur har den grafiska utvecklingen inom skateboard skapat en konstform som nått 
erkännande i konstvärlden?  

 
 



 

 2 

1.3 Avgränsningar 

Med skateboardkonst menar vi främst brädmotiv men även den konst som är ett direkt resultat av 
dessa, nämligen målningar, teckningar, installationer, skulpturer, grafisk design och så vidare. 
Inte kläder eller tryck på accessoarer som bälten, kepsar och liknande. 
 
Vi har valt att redogöra för hela skateboardkulturens utveckling av den anledningen att vi tycker 
det är nödvändigt för att kunna bilda ett sammanhang. Vi har begränsat oss i det avseendet att 
fokus ligger på den grafiska utvecklingen och dess framsteg.  
 
I vårt resultat som behandlar brädanalyser har vi valt motiv gjorda från mitten av 70-talet fram till 
idag. Detta för att det är den tidsperiod där de största genombrotten ägt rum inom skateboard. 
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2 Metod 
 

 
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativt inriktad forskning.  Med det innebär att 
forskningsprocessen fokuserar på kvalitet precis som namnet antyder. Vi är inte intresserade av 
att mäta variabler som i den kvantitativa forskningen, utan av att studera egenskaperna och 
karaktären hos ett fenomen. Vid en kvalitativ undersökning kan man använda sig av metoder 
som: observationer, intervjuer, text- och bildanalyser. Man kan även göra kvalitativa 
bearbetningar av andra texter exempelvis böcker, tidskrifter, webbsidor och artiklar. På samma 
sätt kan man kvalitativt bearbeta videoinspelningar och ljudmaterial.1 
 
 
2.1 Metodstrategi  

För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt att göra en studie där vi först och främst 
bearbetat så mycket skrivet material vi kunnat få tag på. Det rör sig om böcker, webbplatser och 
tidningsartiklar. Vi har även valt att bearbeta en film med målet att få en skriven text att arbeta 
med. Tack vare dessa delar har vi kunnat få ut en omfattande bakgrund vilken har gett oss 
grunden till vårt arbete. Detta har kompletterats med personlig kommunikation med noggrant 
utvalda personer. Vi har medvetet valt svenska personer för deras tillgänglighet och deras 
ingående kunskaper i ämnet. På detta sätt har vi undvikit de svårigheter kommunikation 
utomlands kunnat medföra. De har med sina ingående kunskaper inom de ämnen vi önskat belysa 
gjort det möjligt för oss att lägga ihop deras material med skriven text och utifrån det välja objekt 
för analys som bearbetats utifrån Lone Mogensens analysmodell ur boken ”Du kan inte tycka 
fel”.2 
 
 
2.2 Urvalskriterier för analysmaterial 

Vi var i första hand intresserade av brädmotiv som på något sätt varit stilbildande eller en 
representativa för en tydlig trend. Detta för att göra det möjligt att noggrant redogöra för 
brädmotivens utveckling samt vad som legat till grund för förändringarna. Kapitlet skateboardens 
historia ur en grafisk synvinkel och materialet från personerna vi varit i kontakt med har legat till 
grund för våra val där vi valt att analysera brädmotiv producerade från mitten av 70-talet fram till 
idag. Anledningen till att vi valt att hålla oss mellan 1975 fram till nu är att det var först 1975 
som motiven började tas på allvar och bli ett viktigt steg i marknadsföringen. 
 
 
2.3 Analysmodellen  

I våra bildanalyser har vi valt att arbeta efter Lone Mogensens analysmodell som går att läsa i 
boken ”Du kan inte tycka fel”.3 
 

                                                
1 Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser. (Lund, Studentlitteratur.) 31. 
2 MEK036 Konst- och idéhistorisk orientering (2004) Textsamling. (Luleå, Luleå Tekniska Universitet) 50. 
3 Ibid., 50. 
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Modellen har vi valt för att skateboardkonst i första hand är en konstform man stöter på utan att 
man har planerat det. Precis som andra konstverk man stöter på i vardagen saknas det uppgifter 
om konstnären eller avsikten med verket. Den här arbetsmodellen bygger på att man kan 
analysera ett verk utan några som helst förkunskaper om konstnären eller bilden. 
 
Modellen går ut på att först beskriva vad motivet föreställer och skaffa sig ett första intryck utan 
att reflektera över förklaringar och tolkningar. Efter bildbeskrivningen går man över till 
kompositionen där man beskriver färger, form, ljus och bildrum. Man undersöker också hur 
färgerna, formerna och så vidare samverkar i verket och vilken effekt de får. Tillslut tar man itu 
med sina intryck, hur man reagerar och vad man kommer att tänka på.  
 
 
2.4 Viktiga inspirationskällor 

Vår avsikt var att hitta ett fåtal personer som med sin kompetens kunde bidra med olika 
kunskaper och ge oss infallsvinklar inom ämnet. Valet av personer föll sig självklart, vi ville ha 
en expert från konstvärlden för att hjälpa oss med definitionerna av konst och val av analysform. 
Behovet av någon som ansvarar för ett skateboardföretag med djup inblick i skateboardindustrin 
kändes självklar. Vi ville även ha någon som arbetar med skateboardmotiv för att ge oss en 
inblick i arbetssätt och vad som styr trender på marknaden. Slutligen någon som varit 
professionell skateboardåkare. Vi vill poängtera att alla samtal med dessa personer inte återges i 
text men vi har ändå valt att ta med dessa som källor då de varit viktiga inspirationskällor och fått 
oss att behandla ämnen vi annars hade förbisett.  
 
Personlig kommunikation har genomförts med Bertil Sundstedt, konstnär och lärare på Sunderby 
Folkhögskola i Luleå. Jonas Berglund, ägare av skateboardföretaget Stale och MOB Distribution. 
Amanda Mendiant, frilansande illustratör. Per Holknekt, före detta världsmästare i skateboard, 
prisbelönt designer och reklammakare och grundare av en av världens största skateboardmagasin 
Transworld Skateboarding. 
 
Jonas Berglunds samtal genomfördes på MOB Distributions kontor i Piteå och spelades in. 
Fördelen med en muntlig konversation är att man kan ställa följdfrågor samt förtydliga 
oklarheter. Anledningen till att vi valde att genomföra en muntlig konversation med Berglund var 
att vi var medvetna om hans ingående kunskaper i ämnet och ville på det sättet ge honom 
möjligheten att tala fritt. Detta samtal kom att bli vår huvudsakliga inspirationskälla. 
 
De tre andra personerna kommunicerade vi med över e-post, dels för deras otillgänglighet men 
även för att vi var ute efter mer konkreta svar än i Berglunds fall. Fördelen med e-post 
kommunikation är att man får materialet nerskrivet direkt samt att personerna kan själv bestämma 
när de har tid att svara. På det sättet slipper man en eventuell stressfaktor vilken kan ge 
kortfattade svar. Nackdelarna är att möjligheten att direkt förtydliga eller ställa följdfrågor 
uteblir. I vårt fall märkte vi inte av nackdelarna särskilt mycket då vi anpassat och avgränsat 
frågorna för att få så enkla och konkreta svar som möjligt.  
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2.5 Internet som sökmetod 

För att komplettera vårt arbete och då främst historiedelen har vi använt oss av Internet för att 
genom olika sökmotorer leta upp fakta om företagen, historik och bildmaterial. Idag används 
datorer dagligen för att söka, bearbeta och analysera information och måste därför ses som en 
källa för forskningsinformation. Nackdelen med Internet är dock att det är svårt att hitta relevant 
fakta på grund av den stora informationsmängd som mediet innefattar. Därför har vi i så stor 
utsträckning som möjligt försökt hålla oss till officiella företagssidor där informationen är relativt 
pålitlig. 
 
 
2.6 Metodkritik  

Våra största problem har legat i att hitta skrivet material då skateboard är ett relativt nytt fenomen 
där tidigare forskning i stort sett är obefintlig, vi har faktiskt inte hittat en enda vetenskaplig text i 
ämnet. Den litteratur som finns att tillgå är främst skriven av personer som själv är fostrade inom 
skateboardkulturen vilket gör att man måste se på texterna med kritiska ögon. En annan sak som 
är påtaglig när det gäller texter som rör skateboards historia är att det är ett fåtal författare som är 
återkommande, vi har till exempel använt Aaron Rose som källa ett antal gånger då det helt 
enkelt saknas andra källor som belyser detta på ett seriöst sätt. Det känns dock bättre att använda 
en skribent som Rose som vi vet har ett förflutet inom kulturen och gett ut böcker i ämnet än ett 
okänt namn vi hittat på Internet, även om detta innebär att texten kan vara partisk. Ett annat stort 
problem för oss är att den litteratur som finns skriven är otillgänglig och ofta bara utgiven i USA 
där leveranstiderna är långa. Detta har gjort att vi inte kunnat beställa ett par böcker som varit 
intressanta då vi upptäckte dem alldeles för sent. Till vårt försvar måste sägas att det är oerhört 
svårt att hitta dessa böcker då de ofta bara ges ut på små oberoende bokförlag. Summan blir att 
man bör beakta att både våra källor samt vi själva har en bakgrund i skateboardkulturen vilket 
kan ha vinklat vår uppsats.   
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3 Skateboardens historia ur en grafisk synvinkel 
 

 
 
3.1 Födelsen av skateboard 

I boken Dysfunctional av Aaron Rose går att läsa att tillverkandet av skateboards går så långt 
tillbaka som slutet av 50-talet. Rose skriver om hur ett gäng slöjdstudenter tillverkar ”dessa 
konstiga brädor” som ett skolprojekt 1958.4 Det kom dock att dröja tre år tills 
surfbrädestillverkaren Derrick ”Skipperboy” Engblom5 börjar tillverka skateboards för 
ekonomisk vinning i sitt garage i Santa Monica 1961. Engblom kom senare på 70-talet att agera 
som manager för skateboardteamet6 Makaha samt starta inflytelserika skateboardföretag som 
Zephyr och Santa Monica Airlines. 
 
Annars kan man säga att det började på allvar när Mark Richards startade Val Surf, världens 
första actionsport7-affär som inte bara var strandrelaterad i Norra Hollywood, Kalifornien. På 
öppningsdagen sålde han den första affärsmonterade skateboarden. Detta var en nyhet: 60-talets 
skateboardåkare fick annars finna sig i att tillverka sina egna brädor av träplankor och hjul från 
rullskridskor då det var väldigt svårt att få tag på tillverkade skateboards. 
 
På den här tiden var surfföretag de första att prova på skateboardgrafik. Gordon & Smith, Jacobs, 
Greg Noll, Val Surf, Jack´s Surf Shop och The Island Surf Shop var alla vattensportföretag som 
vände sin uppmärksamhet, i vissa fall som hastigast, mot “trottoarsurfing”. Då surfing fortfarande 
var mer etablerat än skateboard så var skateboardgrafiken väldigt strandinspirerad och dessa 
surflogotyper kom att inspirera mängder av retronostalgiska kloner när tryckteknikerna 
förbättrades två decennier senare.8 
 
Mitten av 60-talet var en bra tid för den nya ”flugan” skateboard. Hobie Alter är mannen bakom 
skum- och fiberglas surfbrädan och ägare till Hobie, ett av de mest säljande surfbrädesmärken 
genom tiderna.9 1964 ringde Hobie upp Mark Richards som startade Val Surf och bad om hjälp 
att designa en skateboard. Resultatet släpptes av det populära juicemärket Vita Pact Orange Juice 
som ägdes av Baron Hilton. Sönerna Steve- och Davey Hilton var nämligen båda Hobie 
Skateteam åkare. Detta förde med sig att kända Hollywood stjärnor som deras farmor Zsa Zsa 
Gabor och Liz Taylor entusiastiskt adopterade sporten. Stjärnor som Fred Astaire och Katherine 
Hepburn lät sig fotograferas när de använde skateboards i ett försök att bibehålla sin ungdomliga 
image. Dean Torrance och Jan Berry, medlemmarna i den kända amerikanska musik gruppen Jan 
and Dean spelade in ljudet av en rullande skateboard och tog med detta i sin internationella hit 
Sidewalk Surfin´. Vilket skulle bli den stora massans första kontakt med skateboardrelaterad 
musik.  
 
                                                
4 Rose, A. (1999) Dysfunctional. (London, Booth-Clibborn Editions) 8-10. 
5 Appendix 2 - Personregister 
6 Appendix 1 - Definitioner 
7 Ibid. 
8 Rose A, Dysfunctional. 8-10. 
9 http://www.surfline.com/surfaz/alter_hobie.cfm, 2005-02-26  
 

http://www.surfline.com/surfaz/alter_hobie.cfm
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Sporten frodades och det anordnades tävlingar i slalom och freestyle. Stjärnor som Tommy Ryan, 
Mickey Maga, bröderna Hilton och Tom Craig fick gott om medialt utrymme. Det talades till och 
med om skateboard som en framtida olympisk sport.  
 
Sommaren 1965 hölls de internationella skateboardmästerskapen på La Palma Stadium med plats 
för 10 000 åskådare i Anaheim, Kalifornien. Mästerskapet täcktes av tre stora TV-nätverk samt 
Wide World of Sports. Skateboardåkaren Pat McGee figurerade detta år på omslaget till Life 
Magazine samt uppträdde på The Tonight Show med Johnny Carson. Eiffeltornet i Paris 
förklarades detta år som en zon där skateboard var förbjuden, vilket om något var ett erkännande 
av etableringen av skateboard.  
 
Efter 1965 hände något som brukar kallas den första skateboarddöden. Folk verkade ha fått nog 
av ”flugan” och populariteten minskade kraftigt. Polisen ansåg att skateboard var skadegörelse 
och skärpte straffen för att åka skateboard på allmän plats till många utövares frustration. Detta 
innebar också att föräldrar fick en mer fientlig inställning till skateboardåkning. De tidigare 
populära grenarna slalom och freestyle minskade i popularitet och skateboardåkare koncentrerade 
sig mer på banks10 och vertikal terräng. Trenden med korta brädor i surfing träffade även 
skateboard och många surfinspirerade trick uppfanns. 
 
I slutet av 60-talet och början av 70-talet hade skateboard avancerat till en total underground11 fas 
utan tävlingar och medialt intresse. Skateboard hade blivit något för surfare att ägna sig åt på 
eftermiddagarna då vinden hade mojnat och vågorna ebbat ut. Åkarna försökte i så stor grad som 
möjligt efterlikna surfare och poolåkning12 började bli populärt. Försäljningen av skateboards 
hade vid denna tidpunkt mer eller mindre upphört och det snackades överhuvudtaget inte om att 
åka professionellt. Det låter kanske som om att skateboard hade nått absoluta botten men faktum 
var att detta var en väldigt sund period då nya stilar uppstod och strävan efter förnyelse var som 
störst. 
 
När det gäller bräddesign så var det som att vara tillbaka på ruta ett, brädorna målades mer eller 
mindre utan tanke. Under de följande åren påbörjades dock på allvar det som kom att forma hela 
skateboard kulturen till det den är idag, såväl stilistiskt som grafiskt.13 
 
 
3.2 Solnedgångar och Dogtown 

Man brukar tala om två stora genombrott när det gäller födseln av modern skateboard. Det första 
viktiga genombrottet skulle inte bli nya designer, stilar eller sponsorpengar. Det visade sig vara 
en ny sorts hjul. När surfaren Frank Nasworthy upptäckte rullskridskohjul av uretan 1973 
öppnades bokstavligen en ny värld för skateboardåkare. Nasworthy startade en firma och började 
anpassa hjulen för skateboard. Dessa hjul som fick namnet Cadillac Wheels distribuerade han till 
de fåtal surfbutiker som var intelligenta nog att förstå en bra affär. Dessa hjul var framförallt 
snabbare och mer långlivade vilket förde med sig att skateboardåkning förvandlades och blev 
                                                
10 Appendix 1 - Definitioner 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Rose A, Dysfunctional. 10-11. 
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enklare, säkrare och anpassade sig till en större variation av terränger. Det hände inte på en gång 
men snart slogs nya rekord i att åka snabbt, (december 1976 uppmäts Sam Puccio i en hastighet 
av 54 mph, på den tiden ett sensationellt rekord14), nya freestyle tricks uppfanns och viktigast av 
allt, poolåkning blev etablerat. 
 
1975 var ett händelserikt år, skateboards började massproduceras igen med en design som 
fortfarande hämtade mycket inspiration från surfvärlden. Det var solnedgångar, stränder, skylines 
och så vidare. Dessa element återfanns även på tröjor som bars till shorts och låga röd-blåa Vans 
skor. Skateboard lämnade mer och mer stranden och blev mindre skyddad mot allmänheten vilket 
innebar att skateboard utövare började synas på offentliga platser. Det blev också allt mer tydligt 
att sporten verkade ha en tendens att locka till sig utövare med en förkärlek för dåligt uppförande 
och ”rackartyg”.  
 
1975 skedde även det andra stora genombrottet för skateboard i en tid där vertikal åkning var det 
nya kallet. Världen skulle för första gången få stifta bekantskap med världens genom tiderna mest 
inflytelserika skateboardteam, the Zephyr team eller det mer effektfulla namnet Dogtown and the 
Z-boys. The Bahne Cadillac Contest i Del Mar var den första tävlingen där den gamla skolans 
åkare tävlade mot den nya generationens åkare med sin surfinspirerade stil.  Dogtown åkarnas 
stökiga image krockade totalt med den etablerade laidback15 atmosfären och deras 
skateboardåkning var chockerande aggressiv, mycket från förebilder inom kortbrädessurfing som 
Larry Bertleman, Barry Kanaiajuni, Nat Young, Wayne Lynch och Midget Farrel.16 Sättet 
Dogtown åkte på var någonting helt nytt och domare såväl som publik hade otroligt svårt att veta 
hur de skulle bemöta det de såg. Detta var troligtvis en stor anledning till att de talangfulla åkarna 
från Dogtown fick nöja sig med förvånansvärt anonyma placeringar. Bäst lyckades Peggy Oki, 
den enda tjejen i teamet som kom på första plats i women´s freestyle. På herrsidan lyckades Jay 
Adams och Tony Alva bäst i Junior men´s freestyle med en tredje respektive fjärde plats. Andra 
kända åkare som deltog i tävlingen var namn som Russ Howell, Tom Sims och the Logan 
Brothers. 
 
Dogtown teamet bestod av 12 stycken talangfulla åkare från västra Los Angeles som samtliga var 
surfare i grunden. Namnet Dogtown kommer från det område i Los Angeles som innefattar South 
Santa Monica, Venice och Ocean Park. Ett område som på den tiden var känt för att vara en 
samlingsplats för surfare, knarkare och artister. Surfarna var speciellt kända för sin aggressiva 
åkning samt fientligheten mot främlingar. Det var i detta klimat som de tolv åkarna i Dogtown 
teamet hade växt upp och deras aggressivitet och tävlingsinstinkt var påtaglig.  
 
The Zephyr team var från början ett gäng surfare som förts samman av grundarna till surf och 
skateboard affären Jeff Ho Surfboards and Zephyr Productions. Det var tidigare nämnda Derrick 
”Skipperboy” Engblom, Jeff Ho och Craig Stecyk. Deras butik var en naturlig mötesplats för 
ungdomar som var intresserade av surfing och skateboard och det var bland dessa de fick upp 
ögonen för tolv individer som inom skateboard hade något som andra saknade, nämligen stil.  En 
stil som de anammade från tidigare nämnda surfförebilder. Mest kända namnen i teamet var Tony 

                                                
14 Rose A, Dysfunctional. 12. 
15 Appendix 1 - Definitioner 
16 Rose A., Collins T., McCormick C., Weyland J., Baker A., Nelson A., Deitch J., Walmesley J. E., Strike C. (2004) 
Beautiful losers, contemporary art and street culture. (New York, D.A.P./Iconoclast) 114. 
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Alva, Stacy Peralta och Jay Adams som alla kom att ha en viktig roll i skateboards utveckling.17 
 
Om Skip Engblom och Jeff Ho var de som ordnade tävlingar och strävade efter att åkarna skulle 
ha stil så spelade Craig Stecyk en än viktigare roll. Dogtown blev till stor del en produkt och 
trollkarlen bakom deras storhet var Stecyk, mannen som designade det klassiska Dogtown korset 
1969. Han var den som genom artiklar, foton och design exploaterade åkarna i Dogtown gänget. 
Hans artiklar och foton i Skateboarder Magazine krockade med de hittills goda vibrationerna och 
det anti-intellektuella inom skateboard. Hans texter var kvicka och provokativa med mystiska och 
förförande titlar som ”The West Side Style”, ”Under The Skatetown Influence” och ”Vicious 
Lies And More Interplanetary Communications”. Detta kombinerades med beslutsamma och 
stilfulla foton som kombinerade avancerat sport fotografi med sociologiskt djup. Stecyk gav en 
mörk, nyanserad bild av skateboard i motsats till den dominerande ”soligheten” i magasinet. Han 
var den första att skriva om bank- och poolskating, konflikten mellan det rena och skateboards 
sanna natur och möjligheterna med streetskate18. Allt detta innan något av det överhuvudtaget 
hade slagit igenom. 
 
Stecyks storhet låg i att han inte bara djupgående och konstnärligt porträtterade en ny subkultur19 
som utvecklade sig själv utan att han fortsatte med det efter att boomen20 i mitten av 70-talet lagt 
sig. Hans bakom-scenen bidrag var en stor del av skateboardens pånyttfödelse på 80-talet. 
 
Folk såg bilder på Dogtown gänget och blev bokstavligt talat mållösa, det var brädor designade 
av Wes Humpston inspirerade av graffiti och med stötande inslag som till exempel svastikas. 
Dessutom såg de mer ut som gängmedlemmar än skateboardåkare. De var otroligt svåra att 
lyckas se live, de låg helt enkelt ett skimmer av mystik kring dem, allt var modernt och totalt 
nytt. Bilder på Adams luftburen och barfota, Tony Alva rökandes en joint, Nathan Pratt på 
Bellagio, Paul Hoffman framför Moon´s Liquor Store imponerade.21 
 
En annan man som fortsatte porträttera rörelsen22 efter boomens nedgång var Glen E Friedman. 
Hans tidiga bilder av Dogtown gänget och framförallt hans djupgående bevakning av hardcore, 
punk och rap kom att bli viktiga bidrag i utvecklingen. Hardcore, punk och rap blev och har alltid 
varit de viktigaste musikgenrer som kopplats samman med skateboard.  
 
Stecyks Skate and destroy, eller Multible Choices (something to offend everyone) i Trasher 
Magazines december nr 82 och Friedmans foto zine My Rules samma år var båda bidrag som 
firade stora triumfer i en genuin underground scen. 23 
 
1977 började skateboardåkare synas i annonser som inte rörde sporten. Ty Page publicerades på 
Blammo tuggummi kort vilket var stort. Morris Garage, tillverkarna av MG Automobiles, hyrde 
även Page och Mark Bowden att åka runt i deras bilar i reklamsyfte. Det tillverkades 
skateboardparker i en rad av städer och skateboardfebern var utom kontroll. Dogtown killarna 
                                                
17 Peralta S., Stecyk C. (2001) Dogtown and the Z-boys 
18 Appendix 1 - Definitioner 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Weyland, J., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 114-116. 
22 Appendix 1 - Definitioner 
23 Weyland, J., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 114-116. 
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utmanade världen genom att säga ”It´s heads up, anytime, anywhere, the winner takes it all”.24 
 
Med alltfler nya stjärnor inom sporten lockades företag och sponsorer in i bilden och tävlingar 
med reklam och märken blev alltmer viktigt. Tony Alva klev upp efter sin vinst i The Overall 
World Proffessional Championship i Park Carlsbad och sa inför media, ”Jag gör ingenting gratis” 
vilket skvallrade om klimatet som börjat växa fram. Richard Nova på Santa Cruz, som var ett 
banbrytande skateboard företag gjorde allt för att deras optiska gula cheeseball logotyp skulle bli 
nästa globalt igenkända symbol. Det las även ner mycket energi på snygga annonser med hjälp av 
proffsfotografer som Raul Vega och Wynn Miller. 
 
Sommaren 1978 hölls den första omröstningen om vem som var världens bästa skateboardåkare 
vilken Tony Alva vann med en annan Dogtown, Jay Adams på tredje plats. I den efterföljande 
intervjun med Alva framstod skateboard alltmer som något rebelliskt och våldsamt då det 
nämndes droger, sex och censurerade fyra bokstävers ord. 25 
 
I slutet av 70-talet gick skateboards popularitet återigen ner i något som brukar kallas den andra 
skateboarddöden. Den berodde mycket på ekonomisk tillbakagång vilket förde med sig att 
byggandet av skateboardparker upphörde och många av de existerande revs. Intresset svalnade 
och många skateboardtillverkare fick slå igen. Ytterligare ett förödande slag var att Skateboarder 
Magazine, den mest inflytelserika skateboard tidningen även den fick slå igen (först publicerad 
1964, drevs i två år för att sedan återuppstå 1975). Skateboards offentlighet var återigen borta 
men än en gång visade sig tillbakagången vara hälsosam, det var inte längre en trend som följdes 
av "normala" ungar. I stället fick kulturen chansen att återgå till sitt ursprung utan behovet av att 
vara mainstream.26 27 
 
 
3.3 Återuppståndelsen 

1981 startades Trasher Magazine som skulle komma att bli det mest betydelsefulla 
skateboardmagasinet genom tiderna. De förmedlade en mentalitet som sa "shut up and skate" och 
dess sättning och typografi gav ett lika slarvigt intryck. Tidningen innehöll inte bara skateboard 
relaterat material utan även musik som punk och rap. Punk känslan förstärktes dessutom av att 
tidningen trycktes helt i svart vitt. Tidningen kom perfekt i tiden då skateboard hade det kämpigt 
och den förenade utövarna och stärkte vi mot dom känslan.28 
 
Trashers födelse förde med sig att fler tidningar startades. Action Now, en utveckling av den 
tidigare nedlagda Skateboarder Magazine startades i en förhoppning att nå ut till en större 
målgrupp och utökades till att även innehålla BMX29 och andra actionsporter. 1982 startas 
Transworld Skateboarding i en protest mot att Trasher har använd sig av en naken underårig 
modell i sin annons för independent truckarna30 "Built to grind". Transworld Skateboarding kom 

                                                
24 Rose A, Dysfunctional. 12. 
25 Rose A, Dysfunctional. 12. 
26 Appendix 1 - Definitioner 
27 Weyland, J., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 119. 
28 Ibid., 119. 
29 Appendix 1 - Definitioner 
30 Ibid. 
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faktiskt att ett årtionde senare köpas upp av konglomerat jätten Times Mirror som förstod att det 
fanns pengar att tjäna på skateboard. Action Now valde även att lägga stor vikt vid att 
marknadsföra punk- och ungdomsgrupper som Ramones, Blondie, Devo, B-52: s och the 
Plasmatics.31 
 
En bit in i 80-talet började skateboard växa sig stark igen vilket förde med sig en helt ny sorts 
marknadsföring varvid mer omsorg lades på design. Powell & Peraltas "General Issue" och Santa 
Cruz "Street Skate" med gula trafiklinjer längs mitten var banbrytande. Likaså var Steve Rocco 
tillsammans med pionjärer som Richard Armijo, John Lucero, Neil Blender och Street Scott med 
sina vertikala manövrar på trottoarer och parkeringsplatser. Powell kom att dominera inom 
bräddesign hela årtiondet, inte bara för sin elit av åkare i Bones Brigade teamet, utan också för 
sin banbrytande image och deras inflytelserika designer Vernon Courtland Johnson. Det började 
med den heliga gralen, Ray ”Bones” Rodrigues "Skull and Sword" och efter den fortsatte 
Johnson att producera milstolpe efter milstolpe när det gäller framstående skateboardmotiv. 
Några av de kända motiven under mitten av 80-talet var, Mike McGills Fighterplane, Alan 
Gelfand´s Tank, Lance Mountain´s Future Primitives och Rodney Mullen´s Robotic Dog för att 
nämna några. Stilen Johnson använde sig av var en blandning av Heavy Metal och militaristisk 
image, allt kompletterat av Powells grön, röd, gul och orange fläckade brädor.  
 
Powells look inspirerades till stor del av Craig Stecyks tidigare arbeten. Exempelvis hans "Rat 
Bones" graffitti och Dogtown korset. Johnson var även den som designade den första Tony Hawk 
brädan,32 Hawk kom ju senare att bli den mest inflytelserika skateboardåkaren inom 
rampåkning33 genom tiderna och det namn som mest förknippas med sporten. Tony Hawk var 
även med när Powell & Peralta släppte deras första Bones Brigade skateboardfilm 1984. Filmen 
var till stor del ett resultat av ett kreativt arbete av Craig C Stecyk och Stacy Peralta. Videon 
innehöll alla teamets åkare och hjälpte att öka populariteten för sporten. Förutom Hawk deltog 
åkare som Christian Hosoi, Lance Mountain och Neil Blender.34 
 
En annan viktig designer som kom att ha stort inflytande på skateboarddesign var Jim Phillips på 
företaget Santa Cruz. Med sina extremt våldsamma tablåer banade han väg för en senare 
oanständig stil utan begränsningar. Speciellt kända är hans progressiva råa avbildningar av Rob 
Roskopp som var en seriefigur föreställandes proffsåkaren med samma namn. Phillips 
teckningsteknik och relevansen i hans arbete hade stor genomslagskraft och satte till stor del 
tonen för den tiden. Skelett och krympta skallar med benknotor i håret, ilskna skinheads med 
urblekta tröjor och torterade själar som sticker knivar i diverse kroppsdelar var vanliga inslag. 
Hans designer återfinns på brädor, framsidan av Trasher och oräkneliga flyers35 och 
skivkonvolut. Han var dessutom frontfigur i bandet San Diego Jail. Han förenade skateboard med 
hardcore och punk vid tidpunkten när hardcore och punk blev allmänt accepterat som 
skateboardens soundtrack. En artist som tog vid efter Jim Phillips förening mellan punk och 
skateboard var Pushead eller Brian Schroeder som han egentligen heter. Han är skribent, artist 
och punk skivbolagsägare som skrivit och illustrerat i Trasher Magazine. Han var en av de första 

                                                
31 Rose A, Dysfunctional. 14. 
32 Weyland, J., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 119. 
33 Appendix 1 - Definitioner 
34 http://www.ramprage.com/history/skateboard_history/1/56, 2005-04-08 
35 Appendix 1 - Definitioner 

http://www.ramprage.com/history/skateboard_history/1/56
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från Kalifornienpunkens nya generation som utmärkte sig stilistiskt. Phillips har gjort sig mest 
känd för sina skivomslag till stora grupper som Metallica och Misfits. Inom skateboardkretsar är 
han förutom sin medverkan i Trasher mest känd för sina tidiga motiv för Zorlac Skateboards. 
 
Döskallar och kopiösa mängder av trasiga kroppsdelar dominerade första delen av 80-talet och 
som alla trender var det tvunget att komma något nytt. Under senare delen av 80-talet började det 
dyka upp teckningar och motiv som var raka motsatsen eller åtminstone en reaktion till den 
överdrivna brutaliteten. Skateboardproffset Mark Gonzales var en pionjär och skapade en ny 
genre med sin Magic Marker penna och teckningar som kombinerade teckningar med text. 
Exempel på andra artister som provade på den nya stilen var Neil Blender, Chris Miller, Tod 
Swank och Phread Conrad. Denna new school36 stil var oberäknelig och barnlik med den 
underton av våld som ofta genomsyrar barndomen. Man kan även skönja en bit av surrealism och 
ett mest troligt omedvetet släktskap till visionärer som Adolph Wolfi och Henry Darger. Wolfi 
var en schweizisk konstnär som spenderade sina sista 35 av 66 år på psykiatriskklinik och är en 
av de största inom vad som kallas outsider artister37. Han blev känd för att göra stora, enligt 
många otroligt dumma målningar som kombinerade religion, sex, språk, musik, geografi, 
ekonomi och andra aspekter från hans fantasi kungadöme, vilket för honom mer eller mindre var 
universum. Henry Darger var även han en outsider artist och tillsammans med Wolfi tycktes de 
representera en hel kultur i en person.38  I Mark Gonzales fall påminner hans arbeten vid den här 
tidpunkten mer om en offentlig entusiasm till Simon Rodas Watts Towers. Simon Roda var en 
italiensk konstnär som emigrerade till USA och spenderade 30 år på att bygga Watts Towers i 
Kalifornien. Bygget hör till vad som brukar kallas arkitektoniskt skräp (inget negativt) och är 100 
fot högt och består av mer eller mindre olika sorters skräp som tillsammans bildar något 
storslaget. Exempel på skräp är krossat porslin, glas och snäckor.39 Gonzales färggranna 
målningar och barnlika teckningsstil var både komisk och djupt ingående. Hans arbete 
reflekterade den råa energin hos ungdomen längs med en djup känsla av andlighet och finurlig 
intelligens. Det genomgående och slående med dessa oskolade artister med sina okonventionella 
och ogripbara verk var att de alla utvecklat sin egen stil utanför samtida konsthappenings och 
föreskrifter. 40 
 
Vid den här tidpunkten hade skateboarden utvecklats så pass att den tidigare inspirationskällan 
surfing nu börjat kopiera skateboard i stället för tvärt om. Streetskate var ordentligt på gång och 
vid skateboardparken Skate City Skatepark i Whitter Kalifornien flyttades hela scenen till 
parkeringsplatsen utanför själva parken. Kläder och stil blev alltmer viktigt, helt nya T-shirts 
klipptes noggrant och märktes med tuschpenna. Omstylingen var ett tydligt bevis på att 
företagsgrafik var förlegad samt att skateboardåkare äger en kreativitet och strävan efter att hitta 
sin egen nisch.41  
 
Streetskate som från en början var ett alternativ till de tillfällen då inga pooler eller ramper var 
lediga framstod nu mer och mer som den gren inom skateboard som skulle föra sporten vidare. 

                                                
36 Appendix 1 - Definitioner 
37 Ibid. 
38 http://www.newyorker.com/critics/art/?030505craw_artworld, 2005-04-08 
39 http://www.parks.ca.gov/default.asp?page_id613, 2005-04-08 
40 Weyland, J., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 120-121. 
41 Rose A, Dysfunctional. 15. 

http://www.newyorker.com/critics/art/?030505craw_artworld
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Alan ”Ollie” Gelfand var den förste som gjorde tricket ollie42 på vertikal mark. Detta samtidigt 
som allt mer avancerade trick togs fram inom freestyle skateboard43, de båda grenarna var sakta 
men säkert på väg att slås ihop. Inom freestyle var det framförallt Florida bon Rodney Mullen 
som stod för det innovativa. Till en början åkte alla utför trottoarkanter men när Rodney Mullen 
började med stationära olliepops44 från tailen45 på brädan så var något stort på gång. Helt plötsligt 
runt 1985 tog tidigare nämnda Mark Gonzales streetskate till tidigare otänkbara nivåer med 
upprepade höga och långa ollies i fart över allt som kom i hans väg. Tillsammans med Tommy 
Guerrero och några till formade han ollien till den finstämda luftglidningen den är idag, igen på 
ett sätt ingen trodde var möjligt.46 Idag är ollien utan tvekan det första trick åkare lär sig. 
 
Känslan av identitet och det rebelliska inom skateboard var fortfarande påtagligt vid mitten av 
80-talet. Detta förstärktes ytterligare när före detta managern för inflytelserika punkbandet Sex 
Pistols Malcolm McLaren vid en fotosession av skateboardåkare utbrister: ”Skateboardåkare är 
de ända riktiga rebeller som finns kvar.”47 
 
Ett ytterligare bevis på hur accepterat och skateboard blivit var när den kända musikern Tom 
Petty spelade in sin musikvideo till den internationella hiten Free Falling på Mulholland Ridge 
rampen vid San Fernando Valley 1989. Samma år sätts även en av de första skateboard 
utställningarna upp då Mike Folmer, före detta professionell skateboardåkare ställer ut historiska 
skateboards, skateboardrelaterat konst- och mediematerial på Santa Ana Museet.48 
 
 
3.4 Streetskate, attityd och företag 

1990 återutger Santa Cruz sin cheeseball logotyp som refererar tillbaka till den artistiska 
finstämda eran av grafik på 70-talet. De första heltäckta fyrfärgstryckta49 brädorna släpps av 
Think Skateboards och de två första brädmotiven som trycktes på detta sätt var en Mike 
Santarosa modell som beskriver behandlingen av Dalis fru och var gjord av Amand Haggerty. 
Den andre proffsåkaren som fick en brädgrafik tryckt på det nya sättet var Ron Bertinom med 
brädan ”Pool Table” som var illustrerad av Kevin Ancell. 50 
 
1991 får streetskate sitt slutgiltiga genombrott då den numera etablerade Hollywood regissören 
Spike Jonze (I huvudet på John Malkovich, Adaptation) och Karol Winthorp spelar in en av de 
första skateboardfilmerna som bara handlade om streetskate. Filmen fick namnet Video Days och 
innehåller åkning av legender som Jason Lee, Mark Gonzales och Guy Mariano i en konstnärlig 
och banbrytande Rosetta Stone av streetskate. Rosetta Stone var nyckeln som löste mysteriet om 
egyptiska hieroglyfer och på samma sätt kan man alltså säga att om det inte var uppenbart vad 
streetskate gick ut på innan så rådde inte längre några tvivel. Filmen är än idag en odödlig 

                                                
42 Appendix 1 - Definitioner 
43 Appendix 1 - Definitioner 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Weyland, J., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 122. 
47 Rose A, Dysfunctional. 16. 
48 Ibid., 16. 
49 Appendix 1 - Definitioner 
50 Rose A, Dysfunctional. 16. 
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milstolpe, mer än ett årtionde efter den släpptes.51 En film som alla som åker skateboard borde se. 
 
Ett viktigt genombrott för streetskate var någon gång i början av 90-talet när everslickbrädorna 
kom. Everslick var ett kolfiberlaminat under brädan som gjorde att brädan gled bättre mot andra 
material. Tidigare hade man haft plastrails52 under brädan för att få glideffekten men i och med 
utvecklingen mot fler slides53 och grinds54 så kom dessa everslickbrädor. Dels blev brädorna lite 
styvare alltså inte lika lätta att knäcka, dessutom fick man ju den glatta ytan för att kunna sätta 
alla slide tricken. I och med detta kunde man dessutom börja utveckla trycktekniken på brädorna 
från screentryck55 till fotorealistiska motiv, alltså mycket mer detaljerade grejer.56 Mark Gonzales 
och Steve Rocco, två av de viktigaste parterna i Blind Industries var bland de första med sin 
fotografiska bild av makaroner och ost på deras Gonz modell. En Danny Way bräda med gevär 
och hylsor släpptes kort därefter av ett annat Rocco relaterat märke.57 
 
Ett roligt exempel på strävan efter moteffekter inom skateboard var när Ron Chatman och Steve 
Rocco på World Industries skapade en bräda som kallades neverslick bara som en rolig grej i 
jämförelse mot de tidigare nämnda everslickbrädorna. På neverslickbrädorna bestod det understa 
lagret ett sorts plysch material, ungefär som det material man kunde se på affischer tillverkade 
under 70-talet, de som oftast hade en panter eller en halvnaken tjej som motiv. I alla fall så var 
skateboardens undre lager ludet.58 Dessa skateboards lämpade sig naturligtvis inte som en bräda 
du åker på men var en rolig idé. Skate är på det sättet väldigt innovativt och neverslick är ett bra 
exempel på hur många inom sporten ständigt söker nya vägar.  

59 
I och med Videodays kom nya attityder, idéer och bildtänk. Två exempel är Sean 
Cliver och Mark McKees motiv på World Industries och den omstörtande, nästan 
provocerande tidningen Big Brother Magazine. Cliver och McKee var inte de 
ända men definitivt de ledande i en låt-oss-se-vad-vi-kan-komma-undan-med 
skandalös design. Kombinerat med en förstockad, anslående användning av 
symboler från populärkultur och skateboards förflutna, till exempel billiga 
likgiltiga kopior av Pushead., Blaxploitation60 filmer, kondompåsättnings 
manualer samt en ironisering över den skakande explosionen av rymdfärjan 
Challenger. Konceptet var: ju mer chockerande, desto bättre. Nakna 
volleybollspelare, barn som skjuter varandra, en hund som spelar biljard osv. 
Dålig smak, javisst men desto bättre, ungarna älskade det medan föräldrarna 
hatade det, ett ofta vinnande koncept för att tjäna pengar. Ett exempel är en 
mässa i mitten av 90-talet då World Industries ställde ut en stor logotyp i en 
monter samt ett antal stolar där ett gäng alkisar fick sitta och dricka en hel dag61 
                                                
51 Weyland, J., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 122-123. 
52 Appendix 1 - Definitioner 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Berglund, J. (Personlig kommunikation) 2005-03-18 
57 Rose A, Dysfunctional. 16. 
58 Berglund, J. (Personlig kommunikation) 2005-03-18 
59 Safety Gear deck, Blind (1992). Artist: Mark McKee.  
Bildkälla: http://www.disposablethebook.com/images/skateboards/mcKee/mm-BLIND-jrCOND-ORG-big.jpg 
60 Appendix 1 - Definitioner 
61 Berglund, J(Personlig kommunikation) 2005-03-18 
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vilket naturligtvis bara handlade om att trycka på knappar, och få en reaktion. Ett koncept som 
Big Brother Magazine tog om möjligt ännu längre med rubriker som ”Crack, get in on the profit” 
osv.  Ett koncept som på senare dagar anammats av en rad tidningar, t ex gratis tidningen Vibe 
som handlar om knark, fester och sex. Deras rubriker anses chockerande i dagens samhälle som 
blir allt mer accepterande så man kan ju tänka sig vilket genomslag Big Brother hade i början av 
90-talet. Det fanns dock en annan sida av tidningen som var att den var elegant och visuellt 
tilltalande med arbeten av artister som Mike Mills, Andy Jenkins, Evanette Cox, Gio Estevez och 
Blise Blouin för att nämna några.62 
 
Exempel på brädmotiv som kom ur denna stil var Julien Strangers ”6 Million Dead Never 
Forget” med ett hakkors och blod på. Många kanske tycker att undersidan på en skateboard är ett 
konstigt ställe att lämna ett budskap på. Men en skateboards undersida är precis som vilken tavla 
som helst och kommer att fortsätta innehålla allt från banaliteter till budskap. Precis som 
Strangers som faktiskt väcker tanke, mycket tack vare dess udda placering under en skateboard. 
Detta är återigen ett bevis på hur skateboard skiljer sig från mer traditionella sporter. Det är inte 
många av dem som tillåter obehagliga sanningar som dessutom är accepterade och integrerade, 
faktum är att de faktiskt uppmuntras.63 
 

64 
World Industries gjorde som sagt succé med sin låt-oss-se-vad-vi-
kan-komma-undan-med attityd. Företaget startades av Steve Rocco 
som hade sin bakgrund i Visions skateteam på 80-talet. Vision var 
tillsammans med Powell & Peralta och Santa Cruz de ledande 
brädfabrikörerna på den tiden. Vision härstammade i sin tur från det 
kända märket Sims. Rocco ansågs för vild och rebellisk för företaget 
och fick sparken 1987 vilket ledde till att han bildade Rocco Division 
med hjälp av Skip Engblom, ägare för tidigare nämnda Santa Monica 
Airlines som erbjöd sig att sälja 500 brädor till Rocco för ett bra pris. 
Så småningom så slog sig Rocco ihop med den kända freestyle åkaren 
Rodney Mullen som tillhörde Powell & Peralta. Tillsammans 
lyckades de mer eller mindre tigga till sig sin första åkare till det 
nystartade teamet, Jesse Martinez som åkte för Vision genom att 
erbjuda två dollar per såld bräda i royalty. Martinez övertalade Jeff 
Hartsel att även han skulle gå med i teamet och efter en hel del strul 
med varningar från större bolag som Powell & Pearalta och Santa 
Cruz så gick även Mike Vallely med i teamet och man bytte namn till 
SMA World Industries som senare bara blev World Industries. På 90-talet lyckades de etablera 
sig genom just sin annorlunda och provocerande stil, det var annonser utan produkter, tecknade 
figurer i stället för döskallar och skateboardformer som inte påminde om den traditionella. Deras 
riktiga genombrott var Mark McKees bräda för Mike Vallely, Animal Farm som totalt bröt mot 
trenden med just döskallar plus att den införde intelligens och humor i bräddesignen. Mullen 

                                                
62 Weyland, J., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 123-124. 
63 Ibid., 123-124. 
64 Från vänster: Reaper Chainsaw, Blind (1998). Bildkälla: http://www.skateboardgraphics.com/img/image299.jpg 
Hammertime 2, World Industries (1999). Bildkälla: http://www.skateboardgraphics.com/img/image188.jpg 
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gjorde vid den här tidpunkten debut som skateboardform designer och tog fram en modell som 
till stor del kom att forma framtiden där både nose65 och tail är runda. 
World Industries fortsatte att växa. Mark Gonzales, även han åkare och designer för Vision ville 
vara med och starta en underliggande etikett, Blind som var tänkt att bli en motpol till Vision. 
Deras första åkare var ingen mindre än Jason Lee och från det fortsatte företaget sina 
expansionsplaner. 101 och Plan B var andra underliggande etiketter som startades. Plan B kom 
efter ett bråk att sedermera bli Girl Skateboards vilket ledde till att sju proffsåkare lämnade 
World Industries. I januari 1994 startade Girl Chocolate och ytterligare åkare lämnade vilket 
ledde till att Plan B släpptes fria. World Industries var i en position där de behövde komma upp 
med något nytt och resultatet blev att man 1995 gjorde en ny logo, ”The Devilman” vilken senare 
följdes av ”Grim Reaper”, ”Flameboy” och ”Wet Willy”. Dessa gjorde att företaget åter 
blomstrade och deras brädor och kläder kom att bli populära framförallt hos yngre åkare.66 
  
Ett annat märke som kom att bli tongivande under 90- och 2000-talet var Element Skateboards 
som startades i Atlanta, Georgia 1992. Den ursprungliga ”familjen” innehöll kända namn som 
Andy Howell, Julien Stranger, Chris Hall och Andy Stone. De hjälpte till att etablera östkusten 
och då främst Atlanta, DC och Philadelphia som metropoler för såväl skateboard som skateboard 
relaterad konst. Deras design bygger på de fyra elementen vatten, eld, jord och luft och förutom 
det så har det gjort sig kända som framgångsrika skateboardfilmproducenter. Idag innehåller 
deras team åkare som Jeremy Wray, Bam Margera och Mike Vallely. Deras stora genombrott 
kom 1997 då de släppte den första starka lågviktsskateboarden ”Featherlight Board” vilken tog 
marknaden med storm och dominerade hela 40 % av marknaden. Grafikmässigt är deras 
höjdpunkt deras ”legends program” med Natas Kaupas och deras två mest kända serier ”Third 
Eye” och ”Seven Deadly Sins”som släpptes samma år. Precis som World Industries tog de fram 
en serie för att främja den yngre generationens skateboardåkare vilken kallades Twigs. Att satsa 
på att locka yngre åkare genom anpassade motiv är alltså något som många provat på, även 
Birdhouse som är ett märke styrt av Tony Hawk har brädor med motiv som påminner om 
tecknade barnprogram, Bucky Lasek har till exempel en modell som heter ”Happy Roost” med en 
tupp som äter glass och visar tummen up vilket vi personligen har svårt att se skulle locka någon 
över 12 år. För att återgå till Element så har de efter 1997 mer eller mindre dominerat marknaden 
för skateboardtillverkning och blev utsedd till det största skateboardmärket i världen 99, 00, 01, 
02 och 03.67 
 
Om man tittar närmare på alla de nya skateboardföretag som växte fram under början av 90-talet 
så blir man snabbt imponerad över deras gemensamma strävan efter nya infallsvinklar. Om man 
ser till dem som överlevt de första kritiska åren så har de i stort sett alla haft en personlig prägel 
på sitt arbete som tillsammans gjort det möjligt för sporten att behålla sin kreativa prägel. Företag 
som World Industries med flera lämnade som sagt trenden med döskallar och kroppsdelar för att 
vända sig mot att driva med populärkultur på olika sätt vilket startade en ny trend. Det intressanta 
är att det fanns företag som valde att gå åt andra håll, återigen ett bevis på hur skateboard bättre 
än andra sporter styrt sin egen utveckling utan en yttre påverkan. Ett exempel på ett sådant 
företag är Alien Workshop. 

                                                
65 Appendix 1 - Definitioner 
66 http://www.worldindustries.com/archive/?id=2, 2005-03-19 
67 http://www.elementskateboards.com/roots 2005-03-24 
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Alien Workshop startades 1990 av Chris Carter, Mike Hill och Neil Blender i Dayton Ohio. Det 
intressanta var att de valde att lämna Kalifornien för just Ohio, i många andra fall skulle flytten 
ha skett i motsatt riktning för att söka lyckan. Anledningen var att de fått nog av den befintliga 
företagskulturen som de tyckte var kliché. De etablerade sig i en fort liknande lagerlokal med 
kontor och mörkrum och deras team bestod av två proffsåkare, Neil Blender och Steve Claar 
samt fem unga amatörer.  
 
Deras första annonser innehöll suddiga svartvita foton utan någon som helst sammanhang med 
skateboard eller dess kultur, i stället lades all kraft på deras första film Memory Screen som även 
den skiljde sig från vad som skulle ansets normalt. Deras brädmotiv vid denna tidpunkt bestod av 
Blender och Claar modellerna The Visitor och Xenia. Vid tidpunkten var det inne att härma 
populärkultur på brädmotiv men inte för Alien Workshop som sade sig hata populärkultur. 
Hösten 91 släpptes Memory Screen som fick skilda recensioner. Filmens avsteg från det 
traditionella sättet att filma upprörde många som tyckte det var för mycket sekvenser då det inte 
försiggick någon skateboardåkning. Å andra sidan fanns det de som tyckte det var bra att den 
öppnade dörrar till den slutna världen med filmer som bara innehöll tricks. Kort därefter utökades 
företaget med nya brädmotiv som följd, bland annat fotografier av hemgjorda handdockor och 
levande djur, något som även det får anses som nytt. Det Alien Workshop lyckades med framför 
kanske andra var att skapa fans utanför skateboardvärlden, musikerna i Dinosaur Jr bar T-shirts 
med deras logotyp på festivalen Lallapoluza vilket väckte ett intresse hos deras publik och ryktet 
spred sig gradvis därifrån. Deras enkla men provokativa motiv med rymdvarelser, bortföringar, 
konspirationer väckte intresse. Tillsammans med boomen som det kända TV programmet X-files 
förde med sig så accepterade faktiskt USA UFON. Något som tidigare bara var intressant för 
oseriösa tidningar och ”nördar”. Man kan alltså säga att Alien Workshop hjälpte till att etablera 
ett helt nytt intresse för livet utanför jorden, ett intresse som resulterade i allt från filmer till 
glasspinnar formade som rymdvarelser. En sådan här stor påverkan är något som andra företag 
inte ens skulle våga drömma om att skapa. Vid denna tidpunkt blev så företaget slutligen 
accepterat av skateboardvärlden som något nödvändigt och etableringen var fullständig. 1998 
kröntes framgångarna då man lyckades locka legenden Danny Way till sitt team, vilket var på 
allas läppar resten av året. Därifrån har Alien Workshop fortsatt att expandera och släppt ett antal 
kritikerrosade filmer.68 
 
När det gäller skateboardmärken som mer än andra hjälpt designen att lämna brädan för gallerier 
så är förutom Mark Gonzales relaterade märken Ed Templetons Toy Machine ett sådant samt 
även Girl och Chocolate.  
 
Ed Templeton var en skateboardåkare som tillsammans med Gonzales, Lee samt några andra 
formade streetskating. Han var med och startade brädmärket Television tillsammans med Mike 
Vallely vilket inte varade särskilt länge utan Templeton gick vidare och startade alltså Toy 
Machine som är verksamma än idag. Detta skedde 1994 och från dess har han varit något av en 
renässansman genom att blanda målningar, teckningar, grafiskdesign och fotografier. Han var 
bland de första att ställa ut sina saker på gallerier med hjälp av Aaron Rose och hans arbeten var 
fyllda med bitande ord, droppande färg och mycket nakenhet vilket hjälpte konceptet älska det 
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eller hata det inom skateboard på traven. Innan han startade Toy Machine var Templeton 
inblandad i Foundation som såväl åkare som designer.69 
 
Girl och Chocolate är mer eller mindre samma företag med olika namn och är de 
skateboardmärken som satsat mest på en grafisk renhet och en lite vuxnare framtoning. Med 
Andy Jenkins och Evan Hecox, etablerade konstnärer i spetsen så är de det företag som främst 
satsat på att göra brädor som lika mycket ska kunna hänga på väggen som att åkas på. De har 
bland annat satsat på att göra serier där många brädor bredvid varandra bildar en stor tavla. 
 
 
3.5 Gallerier och erkännande 

1992 organiserade Aaron Rose “Minimal Trix, an exhibition of Skateboard Art” på Alleged 
Gallery i New York, det var en av de första moderna utställningarna i ämnet. Han introducerade 
New York för skate- och punkkonst han lärt sig uppskatta i Los Angeles. Rose hade under en 
längre tid planerat en utställning i ämnet men hade problem med att bestämma sig för vilka som 
skulle få ställa ut. För att lösa detta tog han kontakt med Spike Jonze som tillsammans med art 
director Andy Jenkins och skribenten Mark Lewman nyligen hade startat Dirt Magazine. Jonze 
bad Rose tala med Jenkins som nyligen hade varit med i ett liknande projekt i Chicago, den 
utställningen var organiserad av Dan Field, ägare av skateboardbutiken Sessions. Baserad på den 
showen satte Jenkins ihop en lista med namn på artister från skateboardvärlden. Den listan blev 
inte bara ryggraden för den kommande utställningen utan för hela Aarons karriär som utställare. 
Rose fick ihop en mängd av teckningar, målningar, skulpturer, foton och över 100 skateboards, 
T-shirts och klistermärken. Det var tidiga arbeten från ikoner som Ed Templeton, Thomas 
Campbell, Craig Stecyk och Glen E. Friedman. De två senaste ansåg av många att vara 
gudfäderna för hela rörelsen. Även Mark Gonzales skickade teckningar och dikter. Utställningen 
blev en succé. Materialet och installationerna ansågs av många som tillgängliga, personliga och 
fyllda med en mänsklig antydan viket ibland saknas på traditionella utställningar. Denna 
traditionella konstvärld visade dock ingen uppskattning, faktum är att det enda media relaterade 
företag som recenserade utställningen var Trasher Magazine.  
 
“Minimal Trix, an exhibition of Skateboard Art” var startskottet för Aaron Rose och hans bidrag 
till skateboarden. Under de följande åren anordnade han utställningar med Mark Gonzales, 
Thomas Campbell, Ed Templeton, Tobin Yelland och Phil Frost för att nämna några. Allt var inte 
skateboardrelaterat utan fördelningen var ungefär 50/50, detta var dock mer än väl för att skapa 
ett intresse. Gruppen av artister växte snart till att även innehålla artister verksamma inom Hip 
Hop och Graffiti. Tillsammans med dessa växte en ny estetik fram, annorlunda från punk och 
graffiti. Det är denna stil som kom att forma 1990- och 2000-talets trender inom skateboard 
design där det kommit och gått inslag av såväl Hip Hop, Punk och Graffiti.  
 
1997 bytte Alleged Galleries lokal till Prince Street i New York vilket firades med en utställning 
vid namn The Independents som också blev en stor succé. Showen fick två stora samtalsämnen, 
det första var när Mark Gonzales mitt under utställningen plockade ner sin gula ”Headless 
Horseman” målning från väggen och målade över den med svart färg. Därefter hängde han upp 
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den på väggen igen. Det andra var när Chris Johanson sparkade en av sina installationer tvärs 
genom lokalen efter att ha hört en negativ kommentar om den. Andra artister som ställde ut var 
Ed Templeton, Thomas Campbell, Tobin Yelland, Barry McGee, Phil Frost och Margaret 
Kilgallen.70 
 
I och med dessa utställningars framgångar började små kollektiv av artister växa fram runt om i 
världen. I Los Angeles öppnade 1997 streetwear företaget X-large ett litet galleri vid namn 
George´s. De visade upp många artister i samma anda som de som ställde ut i New York men 
med en egen västkust touch och tanken var att locka likasinnade människor att köpa konst. Ett 
annat inflytelserikt galleri var New Image Art som är verksamma än idag. New Image startades 
redan 1994 med anledningen av att LA scenen var för ”oöppnad, vid den tiden gavs väldigt få 
chanser till artister”. Det behövdes finnas ett alternativ till East Village i New York.71 Även i San 
Francisco och Philadelphia öppnades gallerier och så småningom även i London, Paris, Tokyo 
och Australien. Påtagligt med dessa gallerier var att de nästan uteslutande lockade unga 
människor. Vilket skulle kunna vara ett bevis på den skepsis skateboard möts av många äldre 
som fortfarande envisas med att se på sporten som en lek.  
 
En ny ”konströrelse” föddes och det skedde helt utanför den traditionella konstvärlden. Rörelsen 
överträdde alla kulturella gränser inom såväl konst, musik, mode och film tack vare den ökade 
kännedomen om skateboard. En intressant iakttagelse är att denna konstform faktiskt var den 
första att påverka en sport. Som Aaron Rose uttryckte sig: ”We were quite possible sitting on the 
most important movement in american art since the beat generation and like the beats, we were 
all outsiders, doing our own thing, virtually ignored outside our own circle”.72 
 
 
3.6 Influenser från omvärlden 

Vi nämnde att artisterna som var fostrade inom skateboardvärlden utökades med artister från 
världen av hip hop och graffiti efter etableringen på konstgallerier. Faktum är att deras vägar 
korsades långt innan det, inte bara i form av influenser och musik. Märket Zoo York som vuxit 
sig stort speciellt under 2000-talet härstammar från en grupp skateboardåkare och 
graffitikonstnärer som kallade sig ”Soul Artists of Zoo York” i slutet av 70-talet. Deras stora 
passion var att utforska New York med hjälp av skateboarden i jakten på bra ställen att utöva sin 
graffiti. Det började i Riverside Park för att sprida till Upper West Side för att slutligen skapa en 
hel scen på nordöstra sidan av stan. Där startade Rodney Smith och Bruno Musso Shut 
Skateboards 1986 vilket på allvar definierade den nordöstra sidan som ett team av 
skateboardåkare som höll på med graffiti. 1991 upphörde Shut Skateboards för att i stället 
ersättas av det slutliga projektet Zoo York som blev officiellt först 1993. Idag innehåller företaget 
graffiti artister, talanger från både old- och newschool fostrade skateboardåkare samt BMX 
cyklister, motorkross förare och individer från omgivande brädsporter.73  
 
Med Zoo York förstår man att hopslagningen mellan dessa två världar var mer eller mindre 
oundviklig. Båda är undergroundscener som fått växa fram utan yttre påverkan under liknande 
                                                
70 TOKION (2002) ”The disobedients” issue. Nr. 29. (New York, Knee High Media U.S., Inc) 15. 
71 TOKION (2002) ”The disobedients” issue. Nr. 29. (New York, Knee High Media U.S., Inc) 15. 
72 Rose, A., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 37-47. 
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former. Dessutom har de lånat influenser av varandra sen långt tillbaka. Om man ser till 
skateboardvärlden kan man främst skönja influenser i musik, kläder och skor. Inom musik har 
rapartister som RUN DMC och Ice-T skördat stora framgångar och varit viktiga influenser när 
det gäller stil. Den rapgrupp som dock haft störst inflytande på skateboard är enligt Aaron Rose 
Beastie Boys som är en vit grupp. Enligt Rose var de i ropet mitt i den viktiga sammanslagningen 
och var en otroligt duktig katalysator. De var det första bandet att ta östkusten och västkusten till 
en underground nivå och slå ihop dem. De hade dessutom en sammankoppling till konst då de 
var inblandade i modeföretaget X-Large som är ett streetwear företag som blivit allmänt 
accepterat som ett skateboardmärke. Det de annars gjorde musikmässigt var att slå ihop rap med 
hardcore vilket på den tiden var en stor revolution och som banade väg för en rad artister samt 
TV-kanaler som MTV.74 
 
När det gäller kläder så har hip hop varit en av de största influenserna på modet hos 
skateboardåkare. Hela grejen med stora kläder och basket inspirerade skor har kommigt från hip 
hopen och dominerade stort modet under slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Det är först 
på senare år man kan se att det sättet att klä sig har gått tillbaka lite för att i stället bli mer 
minimalistisk och rock influerat. Den punkiga/rockiga stilen med svarta tajta jeans, vans skor och 
slitna T-shirts har hela tiden funnits där men mest anammats av en inbiten minoritet som nästan 
enbart lyssnar på punk, rock och hardcore. Idag är det väldigt populärt och ett skomärke som 
Vans som var populära redan på Dogtown tiden skördar stora framgångar, inte minst här i 
Sverige. I USA har de alltid varit populära men där är målgruppen betydligt större. För att få 
bevis på hur hip hop stilen gått tillbaka kan man kolla på skatesko75 företag som Circa och Osiris. 
Skateskor var under början av 2000-talet det stora i skateboardindustrin och köptes av en rad 
människor, även sådana som inte åkte skateboard. Circa var i början av 2000-talet väldigt 
hightech med stora sulor och många logotyper vilket direkt förde tankarna till basket skor, idag är 
de flesta modeller mycket mer återhållsamma. Samma sak kan man se på Osiris som bland annat 
sponsrade en åkare vid namn Dave Mayo som hade en sko modell som mer eller mindre såg ut 
som ett rymdskepp. Idag har de bytt ut honom och i stället ersatt honom med Jay Adams, 
legendaren från Dogtown som levt ett liv fyllt av droger utan tonvikt på skateboard. Det han 
förmedlar är istället en rebellisk punk attityd som idag är i ropet.76 
 
Som sagt, det svänger fort inom industrin men när det gäller brädmotiv så är det mer så att 
grafiken representerar märket och den image de vill förmedla. Tidigare nämnda Element har sina 
träd och fåglar medan den största representanten för den punkiga stilen Zero med Jamie Thomas i 
spetsen uteslutande kör på svartvita döskallar med lite rött blod. 
 
 
3.7 En rörelse större än skateboard 

Den nya konstformen och skateboard som fenomen fortsatte att växa vilket gjorde att stora 
företag började få upp ögonen för den nya rörelsen. Mark Gonzales var en av de första artisterna 
att bli sponsrad av ett större företag då Levi´s 1999 finansierade en utställningsturné som sträckte 
sig över fem städer, London, Paris, Berlin, New York och Tokyo. Gonzales hade även 
framgångsrika utställningar i Bordeaux, Norge och Holland 2001. I och med företagens 
                                                
74 TOKION, ”The disobedients” issue. Nr. 29. 6-10. 
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inblandning så fick Aaron Rose 2001 nog och beslutade sig att slå igen sitt Galleri Alleged. 
Förklaringen var att han var för dåligt förberedd på att leda framgångsrika artister. Skateboard 
hade så slutligen blivit mainstream, till vissas förtret och andras glädje, då främst företagen så 
klart. I och med det som begreppet mainstream innebär så var saker tvungna att förändras. 
Mycket tack vare pengarna som börjat rulla inom sporten blev en rad element accepterade, inte 
minst konstformen. I och med att artister som Mark Gonzales, Ed Templeton, Thomas Campbell 
och Phil Frost nu slutligen sågs som konstnärer började stora företag ställa sig på rad för att få 
dessa att hjälpa dem med reklam, annonser och så vidare.77 
 
I och med intåget av artister från andra rörelser så började en omformning av vad vi hittills har 
kallat skateboardkonst. På frågan om vad man ska kalla fenomenet så menar Aaron Rose att det 
är en laddad fråga. Å ena sida är det en ”cool kids” scen. Rörelser har genom historien mer eller 
mindre varit baserade på ”coola” människor. ”Abstrakta expressionister var ett gäng artister som 
hängde på the Tavern och blev fulla tillsammans och de var ”coola” artister”. Det som talar för en 
rörelse är influenserna, energin från gatan och dess historia och en generell fascination för låg 
kultur78. Dessutom har generationen som bildat fenomenet formats av dess unika inslag som hip 
hop, punk och heavy metal som alla är distinkta för dess tid. Även stilistiskt kan man se 
repeterade inslag i allas arbeten. Framförallt finns det en känsla av ironi, en speciell ironi som har 
en distinkt prägel av kulturella referenser. Rose tror att mycket av ironin härstammar från det 
politiska klimat som rådde under uppväxten hos artisterna. En regering ledd av Ronald Reagan 
som bokstavligen fyllde folkets hjärnor med lögner och skitsnack. Detta gav ungdomarna något 
att kämpa mot samt att försöka hitta alternativa sätt att göra sin röst hörd.  
 
Det mest slående är annars att alla kommer från gatukulturen, vare sig de var från östkusten med 
graffiti, hip hop och breakdance och städernas ghettokultur eller om de kom från västkusten med 
skateboard, punk rock och förortskultur så var de alla rebelliska tonåringar. Rose är beredd att 
kalla den ursprungliga formen där alla inblandade åkte skateboard eller åtminstone hade en tydlig 
sammankoppling till sporten för en rörelse. Problemet är att idag har det växt förbi det med 
inblandning av artister från andra områden samt musik och mode. Konsten är numera bara en del 
av det och det handlar allt mer om attityd.79 
 
Ed Templeton är inne på samma spår, han kallar det en sorts rörelse som vuxit fram utan att 
någon planerat eller organiserat det. Det är helt enkelt människor som gör vad de vill, gatukonst, 
graffiti, installationer och saker som inte faller inom normen för den traditionella konstvärlden. 
Att kalla det skateboardkonst vore dock orättvist då inte alla vill kalla sig skateboardåkare. Det är 
en lösknuten grupp och det är uppenbart att något håller på att hända, nya stilar föds inom stilen 
och det är mer organiskt, mer verkligt. Man kan kalla det gatukonst men det handlar om gallerier 
också.80 
 
Thomas Campbell tycker att den kreativa rörelsen som skateboardkultur har vävt är en av de 
största kollektiva kreativa rörelserna i konsthistorien. Så många människor som skapar olika 

                                                
77 Rose, A., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 47. 
78 Appendix 1 - Definitioner 
79 TOKION, ”The disobedients” issue. Nr. 29. 6-10. 
80 Ibid., 23-25. 
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saker i olika medier vid en sådan ung ålder är verkligen något speciellt.81 
 
Evan Hecox tycker man ska vara väldigt försiktig med att definiera saker. Att bli för medveten 
och stämpla något kan snabbt förstöra det såsom hände med till exempel grunge musik och trip 
hop. Skateboard, musik och underground media fungerar som ett sorts löst fästande lim som 
håller ihop en viss grupp av likasinnade grupper och vi ser en hel del bra komma ur det. Det finns 
inget mantra eller egentligt mål så det är svårt att analysera.82 
 
 
3.8 Skateboard blir mainstream 

1995 fick skateboard ytterligare ett uppsving i form av sportkanalen ESPN:s första Extreme 
Games på Rhode Island vilket tack vare mediebevakningen gjorde sporten mer tillgänglig och ett 
steg närmare mainstream. Den allmänna uppfattningen bland åkare och publik tyckte dock att det 
ökade intresset var någonting bra då det ökar kännedomen samt konkurrensen vilket leder till nya 
trick och bättre åkning. Även 97 och 98 hölls tävlingarna och kunde ses av miljoner tittare 
världen över, tävlingen 97 var dessutom utökad till att innehålla inlines, BMX och snowboard. 
Medias intrång gjorde att sporten gick från en underground grej till åskådarsport på bara 4-5 år 
vilket förde med sig företag och reklampengar som tidigare ignorerat sporten. De hade slutligen 
insett att skateboard var en utmärkt kanal att locka deras målgrupp nummer ett, unga män. Vad 
detta innebar var att sporten för första gången i sin historia inte längre skötte utvecklingen själv 
utan drevs framåt av företagssponsorer och massmedia.83 
 
1995 var även året då Trasher Magazine firade att de existerat i 15 år och att de är den skateboard 
tidning som existerat längst tid. Det noterades även under firandet att de gav en tidig exponering 
åt artister som Black Flag, Guns´n Roses, Nirvana, Metallica, Beastie Boys, Motörhead, REM, 
Ice T, RUN DMC och Misfits med flera.84  
 
I slutet av 90-talet ledde utvecklingen inom byggandet av skateboardparker till en ny boom inom 
skateboard. Streetskating var fortfarande nummer ett vilket man tydligt kunde se vid studier av 
stora skateboardmagasin genom annonser och reportage men rampåkning var åter på gång tack 
vare de ramper och bowls85 som ingick i parkerna.  Den största förändringen var annars att 
träkonstruktioner utelämnades och ersattes av betong. De nya parkerna hade alla de bra inslagen 
från 70-talets parker samtidigt som de erbjöd något nytt, nämligen möjligheten att åka hela 
parken i ett åk eftersom de flesta elementen numer sitter ihop med hjälp av rails86, bowls, 
övergångar87 osv. Parkerna förde även med sig att säkerheten inom skateboard ökade, just den 
bristande säkerheterna har annars varit något som hjälpt att öka oförståelsen för sporten bland 
föräldrar och myndigheter. I början av 90-talet dominerade små brädor och hjul men i och med 
parkerna har behovet av fäste ökat vilket gjort hjulen större och mjukare. Vidare har det blivit 

                                                
81 Ibid., 35-36. 
82 TOKION, ”The disobedients” issue. Nr. 29. 38-39. 
83 http://www.cincyusa.com/gcsc/MSS/Media_2002/history_skateboarding.doc 2005-05-03 
84 Rose A, Dysfunctional. 16. 
85 Appendix 1 - Definitioner 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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normalt att bära hjälm och skydd vilket förut möttes av stor skepsis bland utövarna.88  
 
Andra trender som har fått nytt liv i slutet av 90-talet och början av 2000 är longboards89 och 
downhill90, den förstnämnda är speciellt populär i strandbelägna orter samt bland dem som bara 
vill använda brädan som ett transportmedel.  
 
I och med att skateboard blivit mainstream så har livsstilen lockat fler och fler människor, även 
sådana som inte åker skateboard men bara vill associeras med sporten eller tycker kläderna är 
snygga mm. Detta har fått som följd att de viktigaste försäljningsvarorna inte längre är 
skateboards utan vad som inom industrin kallas softgoods.91 Alltså varor som kläder, skor, 
accessoarer osv. Speciellt skor har varit populärt, enligt Transworld Skateboarding Business 
Summer 1998 så stod skor för 26,5% av marknadens utbud följd av brädor (26%), kläder (16%), 
truckar (11,5%), hjul (11%) och accessoarer (9%). 
 
Det har funnits en rad organisationer och styrande element genom skateboards historia. De två 
ledande organisationerna idag är IASC (International Association of Skateboard Companies) och 
World Cup Skateboarding som är den ledande tävlingsorganisationen inom street och vert 
discipliner. De tävlande är i regel teamåkare och inte landslag tack vare den ökande mängden 
sponsorpengar som pumpas in i sporten. Även om vissa fortfarande tycker att det är fel med alla 
pengar och menar att sporten sålt ut sig från dess ursprung så har de hjälpt utövarna att ses som 
professionella sportutövare.   
Idag kan en professionell utövare tjäna allt mellan 1000-10000 dollar i månaden baserat på hur de 
placerar sig i tävlingar, hur många tävlingar de ställer upp i samt om de deltar i annonskampanjer 
eller filmer. Till detta tillkommer gratis utrustning och boende mm.92 
 
Skateboards utveckling de senaste tio åren har idag lett till att sporten är lika populär i Amerika 
som anrika sporter som amerikansk fotboll och baseball. Tony Hawk, professionell 
skateboardåkare och mannen som revolutionerade rampåkning har två gånger (2001, 2003) blivit 
utsedd till största manliga favorit idrottare vid Nickelodeon´s Kid´s Choice Awards där han slog 
kända idrottare som Kobe Bryant, Shaquille O´Neal och Tiger Woods.93 

                                                
88 Baker, A., Beautiful losers, contemporary art and street culture. 131-132. 
89 Appendix 1 - Definitioner 
90 Ibid. 
91 Appendix 1 - Definitioner 
92 http://www.cincyusa.com/gcsc/MSS/Media_2002/history_skateboarding.doc 2005-05-03 
93 http://www.laureus.com/academy/members/show_member.php-member-66 2005-05-19 
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4 Resultat: - Analys av skateboardmotiv 
 

 
 
4.1 Dogtown, Dogtown Skates, cirka 1975 

94 
Motivbeskrivning 
Motivet är handmålat på en skateboard som är behandlad med klarlack. 
Skateboarden är av väldigt enkel klassisk modell. Motivet är gjort av Wes 
Humpston i mitten på 1970 talet. Färgerna stämmer nog inte helt med 
originalet på grund av nötningar och att det är fotograferat. 
 
Första intryck. 
Det är ett stort kors som känns som en logotyp, ganska färglöst men väldigt 
smakfullt. Man får en känsla av graffiti och tatueringar när man ser på den. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Det första som drar till sig blicken är utan diskussion det stora Dogtown 
korset med sin geniala enkelhet. Nästa element ögonen fastnar på är 
initialerna ovanför främre trucken för att tillsist finna logotypen under bakre 
trucken. Hur man än tittar på motivet så drar sig ögonen tillbaka mot 
centrumet i korset. Det beror antagligen på att allt i kompositionen strävar mot 
den punkten. Det är centrum på solen, korset, texten. Dessutom skapar 
solstrålarna ett enormt sug mot den punkten. 
 
Brädans motiv består alltså av tre olika delar. Huvuddelen är placerad mellan 
truckarna och består av Dogtown logotypen. Det är ett kors med en orange sol 
bakom. I korset står det ”DOG” horisontellt och ”TOWN” vertikalt. Där 
orden korsas vid bokstaven O och använder sig utav samma bokstav. Korset är uppritat med en 
enkel 3d-effekt. Solen är gjord i lika tjock kantlinje som korset och befinner sig i centrum där 
korsets 2 delar möts. Från solen strålar det ut massor av tunna linjer i varierande längd så att de 
bildar en kvadrat. Under korset finns det en enkel banderoll med ordet ”skates”.  
 
Under den bakre trucken kan man se en till logotyp där det står ”TRACKER TRUCKS” skrivet i 
svart på svart bakgrund som har samma form som bokstäverna bara en centimeter utanför. 
Bokstäverna syns med hjälp av en 3d-effekt som tar fram träet i brädan och man får ut formen på 
bokstäverna. 
 
Ovanför den främre trucken finns det några initialer som lyder D.T.S. Det är skrivet i samma 
typsnitt som all text i Dogtown logotypen. 
 

                                                
94 Dogtown, Dogtown Skates (ca. 1975). Artist: Wes Humpston.  
Bildkälla: http://www.bulldogskates.com/BGallery/handdrawn/D68.jpg 2005-05-19 
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Brädan är ganska tam i färgerna förutom trästrukturen från bakgrunden och svarta linjer med 
orange som enda komplement. Bilden är alltså egentligen nästan helt uppbyggd i svart. Men trä 
är det som dominerar motivet. Bilden är väldigt lätt att överskåda eftersom det är såna kontraster 
mellan färgerna och att den är ganska avskalad. Inte så många intryck att behandla..  
 
Balansen i brädan fungerar mycket tack vare att Humpston valt att skriva D.T.S. högst upp på 
brädan vilket väger upp logotypen för ”Tracker trucks”. Den enda rörelsen i bilden är strålarna 
som kommer ut från solen. De strålar ut från centrum och detta är en bidragande faktor till att 
ögonen dras mot mitten av motivet. 
 
Sammanfattning 
Motivet är väldigt enkelt men ändå kraftfullt och det råder inget tvivel om vem som är avsändare, 
vilket antagligen var det viktigaste med motivvalet. Motivet är väldigt uppkäftigt på det sättet att 
det förenar graffiti och religion, något som på den tiden borde ha varit väldigt tabubelagt. Wes 
Humpston och Dogtown har lyckats väldigt bra med sitt budskap trots att det är ett enkelt motiv 
skapat med enkla medel.  
 
Våra associationer  
Vi associerar direkt detta motiv till gamla oldshool tatueringar tack vare detaljer som korset och 
banderollen vilka var vanliga inslag i gamla tatueringar. Motivet gör även att vi associerar till 
graffitivärlden och alla writers95 som skapar genomtänkta kompositioner med endast en 
tuschpenna som redskap vilket Humpston lyckats med här. På samma sätt som graffiti artister har 
han även lyckats göra motivet kryptiskt vilket gör att man tvingas reflektera över vad man ser 
innan man bestämmer sig om vad man tycker. 
 
Tolkning 
Om man tittar på den stora Dogtown logotypen mellan truckarna. Det är en version utav 
Dogtown logotypen som har ändrats lite från skate till skate men fortfarande alltid sett ut så här i 
grunden, med det stora korset och texten i det. Layouten ger framförallt en känsla av graffiti tack 
vara 3d-effekten och alla kantlinjer, något man ser i nästan all Graffiti. Stilen påminner 
framförallt om den mexikanska gäng graffitin som ofta har inslag av religion. Korset är ett 
latinskt kors som är det absolut vanligaste korset. Det symboliserar uppoffringen som Jesus 
gjorde för jordens alla synder och solen bakom korset symboliserar rättfärdighet. Även 
banderollen med texten ”skates” som man brukar kunna se på klassiska latinska kors fast då med 
inskriptionen ”INRI”. Det är förkortning för Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum som betyder Jesus 
från Nazareth, kung av judarna. Symboler är något man ofta kan se på Wes Humpstons brädor. 
Själva typsnittet som Dogtown är skrivet med ger en liten känsla österländsk mystik och 
påminner lite om benknotor, den är absolut inte strikt och hård utan väldigt mjuk men ändå 
respektingivande. 
 
Logotypen nedanför den bakre trucken är märket på företaget som tillverkade truckarna till 
skateboarden. Wes Humpton placerade ofta logotypen för truckarna eller hjulen här. Mest troligt 
för att sponsorerna önskade det. 
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D.T.S. som står ovanför främre trucken står alltså för Dogtown Skates ökar graffiti känslan ännu 
mer eftersom liknande förkortningar används frekvent i graffitivärlden.  
 
Trots brädans enkla design och tack vare de tekniska förutsättningarna så fångar motivet 70-talet 
på ett väldigt träffande sätt. Träfärgen mot det orangea känns väldigt 70-tal och det var även då 
graffiti slog igenom. På samma sätt lyckas motivet personifiera Dogtown som fenomen på ett 
väldigt bra sätt. Dogtown var något som var upphöjt i mystik och väldigt respektingivande. Det 
graffiti inspirerade motivet känns än idag väldigt originellt och gör att man direkt tänker på Wes 
Humpton och Zephyr surf shop.  
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4.2 Skull and sword, Powell Peralta, 1979 
96 

Motivbeskrivning 
Bilden är ett tvåfärgstryck på en träfärgad klarlackad bräda. Motivet är 
gjort 1979 av Vernon C. Johnson. Motivet heter Skull and Sword och 
brädan är en promodel97 till skateboardåkaren Ray ”Bones” Rodrigues. 
Brädan är i nyskick men analyseras utifrån ett foto från boken 
Dysfunctional. 
 
Första intryck. 
En röd döskalle snett underifrån samt ett par skeletthänder som håller ett 
svärd som förefaller vara i glas strax framför ansiktet. Svärdet verkar vara i 
glas då det är genomskinligt. Att perspektivet är snett underifrån ger ett 
intryck av att döskallen ler samtidigt som den ger ett skrämmande och 
kraftfullt intryck. Motivet tar upp ungefär en tredjedel av brädan och har 
Ray ”Bones” Rodrigues skrivet under sig. 
 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Vid en första anblick ser det ut som att svärdet genomborrar huvudet och 
det krävs noga studerande av svärdet och döskallens haka för att fastställa 
att så inte är fallet. Detta gör att blicken vandrar fram och tillbaka mellan 
svärdet och framförallt döskallens mun och haka. Efter det är det främst 
händerna och ögonen som drar blicken till sig. Sist av allt läser man texten 
Ray Bones Rodriguez som står under dödskallen.  
 
Brädan består av ett ganska stort motiv av en dödskalle som håller ett svärd framför sitt ansikte. 
Högst upp på svärdet finns det en glans effekt och längst ner på handtaget till svärdet kan man se 
Powell Peraltas logotyp. Av skelettet ser man bara huvudet och händerna och bilden är belyst 
från höger sida vilket gör att en ganska kraftig skugga faller över den vänstra sidan av skelettet 
sett från betraktarens håll. Under detta finner man texten Ray Bones Rodriguez skrivet i ett 
typsnitt som påminner om en autograf.   
 
Färgerna på dödskalletrycket är skuggor i svart och mörka nyanser av rött. Hela motivet består av 
2 grundfärger med skuggor för att förhindra knivskarpa linjer mellan färgerna. Bakgrunden består 
av lackerat trä där man tydligt kan skönja trädslagets fibrer vilket var vanligt på Powell Peraltas 
brädor. 
 
Bilden är uppbyggd runt centrum och det finns ingenting annat på brädan än det. Balansen i 
bilden är väldigt bra. Det känns som att det står på en stadig grund.  

                                                
96 Skull and Sword, Powell & Peralta (1979). Artist: Vernon C. Johnson. 
Bildkälla: Rose A, Dysfunctional. s. 16 
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Sammanfattning 
Denna bräda är ett klockrent exempel på det skateboardkulturen förmedlade under 80-talet. 
Skateboard hade genomgått en tillbakagång och var till stor del nere i en underground fas där det 
handlade om att inte vara mainstream. Istället handlade det främst om att vara rebellisk, innovativ 
på brädan samt att motverka systemet och vara radikal. På samma sätt visar motivet på ett bra sätt 
hur man väljer att ställa motivet i centrum och inte företaget, något som hängde samman med att 
inte vara mainstream och en reaktion på den cirkus som omgav sporten i slutet av 70-talet. 
Dessutom var Powell och Peralta smarta nog att låta betraktaren se logotypen utan namnet 
utskrivet någonstans, de visste nämligen hur klimatet låg samt att de var tillräckligt stora på 
marknaden för att låta motiv tala framför marknadsföring vilket i sig blev smart marknadsföring.  
 
Våra associationer  
Det första vi associerar till är faktiskt leksaksfigurerna i He-Man vilka var stora på 80-talet och 
då främst den onda karaktären Skeletor samt He-man. Döskallen för tankarna till just Skeletor 
medan svärdet för tankarna till det He-Man gör för att få kraften, nämligen höja svärdet ovanför 
huvudet och kalla på makt. När han gör detta kan man tydligt se kraften bildas runt svärdet på ett 
sätt som påminner om blänket på svärdet i brädgrafiken. Av denna association kan man tänka sig 
att det Powell Peralta vill förmedla är just makt, de var ju faktiskt en av de största krafterna på 
marknaden. 
 
Tolkning 
Att Vernon C. Johnson valt att arbeta med endast rött och svart ger ett ganska hårt och rockigt 
intryck, en blandning av heavy metal och militärisk image om ni så vill.  Logotypen är väldigt 
smart placerad som en del i svärdet och låter verkligen motivet stå i fokus istället för reklamen. 
Detta gör det lätt att tolka sändarens budskap som framförallt var att göra ett slagkraftigt intryck 
och att väcka uppmärksamhet vilket automatiskt leder till att man vill veta mer.  
 
Motivet representerar skateboardkulturen runt den här perioden väldigt bra då det var viktigt att 
visa att man var rebell och punkigt uppkäftig. Skull and Sword är ett av de absolut bästa 
exemplen från den här tiden på hur döskallar och svärd representerade en ungdomlig uppkäftighet 
och ett avstamp från vuxna och myndigheters inflytande. 
 
Man förstår direkt att det är en promodel då åkarens namn är skrivet i samma stil som en autograf 
plus att man låter detta ta fokus från logotypen lagom mycket utan att förstöra det intryck som 
döskallen har till uppgift att fylla.  
 
Det kan finnas en koppling till gamla krigsmonument. Formen på motivet och svärdet som 
fungerar som en obelisk. Glanseffekten förstärker också intrycket. Även perspektivet som är lite 
underifrån ger känslan av att det är stort och betydelsefullt. Precis som gamla krigsmonument.  
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4.3 Gonzo, Vision,1985  
98 

Motivbeskrivning 
Motivet på brädan är väldigt stiliserat och är uppbyggd av ett antal 
geometriska figurer samt ett futuristiskt illustrerat ansikte och text som 
läser Mark Gonzales och Vision. Alltihop på en mörk blågrön 
träbakgrund. Den är designad av Andy Takakjian och är en promodel för 
Mark Gonzales som åkte för Vision. Brädan släpptes 1985. 
 
Första intryck. 
Motivet föreställer ett ansikte i ett hav av geometriska figurer. Färger och 
utförande känns väldigt mycket som ett direkt resultat av 80-talets trender 
med grälla färger som rosa, orange och gult. Även frisyren på ansiktet 
påminner om typiska 80-tals frisyrer. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Man kan dela upp skateboardens motiv i tre delar, först ansiktet som är det 
tydligaste inslaget, sen textdelen och slutligen de geometriska symbolerna. 
Blicken fastnar direkt på ansiktet då det är det dominerande inslaget samt 
att det innehåller en stor yta vitt i kontrast mot bakgrunden. Dessutom har 
de tjocka svarta konturerna en tunnare rosa kontur som förstärker dess 
genomslagskraft. Därefter är texten det som mest fångar 
uppmärksamheten även här tack vare det vita plus en central placering. 
Slutligen ser man alla de geometriska figurerna som påminner lite om de ljus man ser på discon 
eller nattklubbar. 
 
Ansiktet till att börja med föreställer proffsåkaren Mark Gonzales. Ansiktet är ritat med svarta 
konturer på vitbakgrund en rosa kontur som ramar in hela ansiktet. Ansiktet är väldigt enkelt 
illustrerat med en touch av framtida stilisering. Med lite fantasi så lyckas man ändå se att det är 
Mark Gonzales det föreställer. De geometriska figurerna består till största del av trianglar i olika 
former och färger. Färgerna som finns på figurerna är orange, rosa gult och blått. Ovanpå detta 
ligger det ett lager med rasterpunkter i olika storlekar. Dessa är alla färgade svarta och högst upp 
i bild kan man se hälften av en gul cirkel. Under ansiktet kan man Läsa ”Mark Gonzales” och 
”Vision” i 3 vita fält. Dessas uppgift är antagligen rent informativa för att tala om vems bräda det 
är och vilket företag som står bakom men har lyckats bli en del av designen just genom sin 
enkelhet. Vision är skrivet med sin karaktäristiska logotyp. De har valt att använda den vita 
formen på samma sätt som namnet den där ”Mark Gonzales” är skrivet. 
 
Sammanfattning 
En ganska skön och varm bräda med stora 80-tals influenser. Detta motiv har nått lite av en 
kultstatus och Mark Gonzales själv har återutgett den med andra färger mycket tack vare sin 
popularitet. Anledningen till att den blivit så stor kan ha att göra med att den tilltalar en stor 
målgrupp. Dessutom kom den i en tidpunkt då markanden dominerades av döskallar och monster 
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och i kontrast till dem så är detta motiv en skön och nödvändig brytning till det groteska och 
kraftfulla.  
 
Våra associationer 
Motivet för främst tankarna till 80-talets trender och Pop konst. Det väcker en nostalgisk känsla 
från ens uppväxt samt en känsla av att vara på diskotek med tack vare färgerna som på minner 
om de blinkande lampor man brukar kunna se där.  
 
Tolkning 
Brädan är 80-tal i ett nötskal och som vi skrev ett tydligt avvikande från trenden med döskallar 
och monster. Man kan se att inspirationen inte kommit från stora skateboard företag Powell 
Peralta och Santa Cruz. Detta motiv är alltså ett utmärkt exempel på skateboards strävan att aldrig 
fastna i ett fack och att ständigt söka förnyelse. Motivet är uppbyggt av grafik och färger som var 
mycket populära bland den stora massan under 80-talet vilket mest troligt är en anledning till att 
den blev så populär, framförallt lyckades den nog väcka intresse bland människor som inte var 
inblandade i skateboard just genom att den var så annorlunda mot de dominerande motiven. Valet 
att ha en diskret bakgrund hjälper också till att lägga fokus på motivet och det relevanta i bilden.   
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4.4 Color my friends, Vision, 1987 
99 

Motivbeskrivning 
”Color my friends” som brädan heter föreställer fem fiskar, en bläckfisk, en 
kostymklädd man med dykarhjälm och en sjöjungfru. Man kan läsa 
texterna Vision och Gonz på brädan. Den här brädan är skapad av Mark 
Gonzales för Vision 1987.  Det är även Mark Gonzales proffsmodell så 
man kan säga att han designade den till sig själv.  
 
Första intryck.  
Det första vi kommer att tänka på är graffiti, mycket tack vare sättet Gonz 
är skrivet. Den ger även ett intryck av att vara ett kollage då de olika 
elementen placerats lite huller om buller. Det vita i figurerna lyser upp 
brädan och drar blicken till sig.  
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Blicken faller först på sjöjungfrun för att hon är störst och inte helt omöjligt 
för att hon är den enda kvinnliga karaktären. Ordet Gonz i anslutning till 
sjöjungfrun och logotypen är också något som blicken fastnar på för att 
sedan sporadiskt vandra över motivet för att upptäcka alla saker som finns 
att se. Det är ingen direkt punkt att vila ögonen på utan alla illustrationerna 
söker uppmärksamhet. Det sista man upptäcker är bläckfisken nere i högra 
hörnet då den är mer diskret i färgerna och har en tendens att flyta samman 
med illustrationernas bakgrund. 
 
Brädan är i grunden svart men är ändå alldeles full av liv tack vare de starka färgerna som finns i 
motivet. Alla karaktärer utom bläckfisken är vita i grunden med blå konturlinjer. Runt allt detta 
finns först en röd kantlinje och sedan en lite mer slumpartad orange linje som ser ut att vara 
penslad. Visions logotyp är en modifikation av originalet men håller ändå samma form. Den är 
väldigt bra placerad eftersom blicken snabbt letar sig dit. Bilden är egentligen lite klottrig och 
består av många delar men lyckas ändå behålla en skön balans och ingenting känns malplacerat.  
 
För att definiera alla karaktärer på brädan så ska vi gå igenom dom uppifrån. Överst hittar vi en 
illustration på en fisk som tittar åt höger och har glasögon på sig. Nästa är en fisk som tittar åt 
motsatt håll och röker. Under den andra fisken ser man en dykare eller rättare sagt en man iklädd 
en gammaldags dykarhjälm. Han försöker slita av sig hjälmen men den ser ut att sitta fast. Till 
höger om honom är det en sjöjungfru, fast inte den glada kurviga och söta sjöjungfrun man är van 
att se i tecknade filmer. Den här sjöjungfrun ser istället trött och sliten ut. I den ena handen håller 
hon en flaska och i den andra en cigarett. Om vi kollar under fötterna på dykaren så kan vi utläsa 
texten ”GONZ” som är smeknamnet på Mark Gonzales och namnet på alla hans brädor. Det är 
skrivet i en högst graffiti inspirerad stil som man kallar för throw-up. Det är en målning som ska 
gå snabbt att måla precis som namnet säger. De består oftast bara utav konturlinjer och ibland en 
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bakgrundsfärg. Även stilen på själva bokstäverna påminner rejält om den man ser bland många 
throw-ups. Under texten finner vi ytterligare 3 fiskar ritade i samma stil som de andra.  
 
Hela brädan är egentligen väldigt graffiti inspirerad. Om man kollar på hur figurerna är 
uppbyggda, sedan att man lägger kantlinjer runt alltihop. Vi menar inte bara texten utom även 
alla karaktärer påminner om sådana man kan se på väggar lite överallt.  
  
Motivet är inte realistisk ritat på något sätt utom alltihop har lite mer av karikatyr/serie teckning 
över sig. Motivet känns även lite psykedeliskt. Mycket på grund av kollagestilen och namnet på 
brädan som är ”Color my friends in” med företagsnamnet ”vision” under. Detta bildar 
tillsammans ”Color my friends in vision”. Vilket lika gärna skulle kunna vara namnet på en 
psykedelisk rocklåt. Även motivet med en rökande fisk och en sjöjungfru med fallenhet för 
alkohol och tobak bidrar till det psykedeliska i bilden. 
 
Sammanfattning 
Det här är en skateboard rakt igenom inspirerad av graffiti. Brädan har en skön balans i grafiken 
och återigen så ser man inget företagsnamn klottrat under hela brädan utom en smakfullt 
placerade logotyp i blickfång.  
 
Våra associationer 
Vi känner direkt igen karaktärerna. Funderar tillbaka på hur många skissblock och skrivhäften i 
skolan man fyllt med graffitikaraktärer. Hur många gånger man skrivit sitt namn på skolboken 
med throw-up stilen som Gonz står i. Det strålar mycket nostalgi genom kroppen och i slutändan 
får den här brädgrafiken mig att tänka på sena sommarkvällar och doften av aerosol. 
 
Tolkning 
Vi tolkar denna bräda som att allting som befinner sig ute i havet. I detta fall så symboliserar det 
världen och friheten. Om du ser kostymkillen så är han inlåst i sin dykarhjälm vilket symboliserar 
att han är fast i sin tillvaro precis som så många andra i världen idag. Man är en slav under 
samhället och lever för att jobba i stället för att jobba för att leva. Vi tror att det är det budskapet 
Mark Gonzales vill ha fram, gör det du tycker är kul och var inte så trångsynt och fixerad vid 
tanken att tjäna pengar och passa in i samhället för om du är det och tar av dig dykarhjälmen så 
kommer du att drunkna. Namnet ”Color my friends in vision” lyckas vi inte passa in på något 
bättre sätt än att alla karaktärer på bilden saknar färg. Alltså syftar det på stilen figurerna är ritade 
i. Genom att titta på varje karaktär och fundera vad de är för någon så ger man dem lite liv och 
lite färg. 
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4.5 Roskopp face, Santa Cruz, 1988 
100 

Motivbeskrivning 
Motivet är en promodel för Rob Roskopp. Monstret på bilden är även om 
det kan vara svårt att se likheterna en tecknad avbildning av Rob Roskopp 
som monster och är skapad av Jim Phillips på Santa Cruz 1988. 
Skateboarden är av gammal klassisk modell.  
 
Första intryck 
Det första intrycket är faktiskt positivt. Trots det groteska motivet med det 
hängande ögat och den slemmiga tungan, så fastnar vi för det här motivet. 
Monstret täcker hela brädan och det är många detaljer att studera samt 
härliga färger.  
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Blicken drar sig automatiskt till tungan då den sticker ut tack vare 
kontrasten som färgvalet skapar, orange mot grönt, även de vidriga blåsorna 
hjälper till. I och med att man tittar på tungan så lägger man även märke till 
tänderna och det slem som omger hela munnen. Därefter är det framförallt 
ögonen som sticker ut, även de tack vare kontrasten mellan grönt och vitt, 
att ena ögat dessutom hänger i blodiga trådar hjälper naturligtvis till. Efter 
tungan och ögonen lägger man märke till alla de detaljer som finns med i 
kompositionen. Det är allt från öppna sår till en bit av hjärnan, droppande 
blod och något som ser ut att vara likmaskar på näsan. Monstret är hårigt i 
ansiktet och grönt. Ena ögat har ramlat ut och halva hjärnan syns genom den krossade skallen, 
man ser även ett antal småsår. Tungan som hänger ut genom munnen är full av blåsor och 
munnen med saliv. Även en stor bit av ansiktet på höger sida runt munnen är bortslitet så att man 
ser kraniet samt en del tänder saknas. Det sista man lägger märke till är faktiskt logotypen längst 
ner på brädan som är en logotyp främst för personen/produkten Rob Roskopp men då den har 
Santa Cruz karaktäristiska stil även Santa Cruz som företag. 
 
Motivet består alltså av ett grönt monsteransikte på en ljus träfärgad skateboard och under 
ansiktet finner vi en logotyp där det står Rob Roskopp.  
 
 
Motivet täcker i stort sett hela brädan förutom logotypen som består av 2 ringar vilket påminner 
om en måltavla och över dem så kan man läsa texten Rob Roskkopp i typiskt stil för gamla 
tecknade serier.  
 
Brädan är till största del grön eftersom monstrets ansikte har den färgen. Andra dominanta färger 
i bilden är rött och ljusblått men inte alls i samma utsträckning som det gröna. Färgerna lyfter 
verkligen lös motivet från den helt neutrala bakgrunden.  
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Sammanfattning 
Det som är riktigt fascinerande är att man inte har valt att sätta ut logotypen för Santa Cruz som 
alltså har släppt brädan utan man lanserar Rob Roskopp som ett helt eget varumärke. Detta har de 
löst genom att Rob Roskopp logotypen är uppbyggd på precis samma sätt som Santa Cruz 
logotyp. I och med deras etablering på marknaden vid denna tidpunkt räckte detta mer än väl för 
att folk skulle associera brädan till dem. Motivet är precis som Powell Peraltas Skull and Sword 
ett utmärkt exempel på hur skateboardkulturens attityder var under 80-talet. Radikalt med många 
monster och dödskallar och på denna bräda har vi en kombination av de två. 
 
Våra associationer. 
Vi blir genast lite nostalgiska när man känner igen ett riktigt monster utan rymdskepp och 
laserpistoler. Precis som ett monster såg ut under uppväxten på 80-talet. Mina tankar svävar 
direkt iväg till den gamla filmen ”Creature from the black lagoon”.  
 
Tolkning 
Motivet är groteskt, anstötande och helt enkelt klockrent. Jim Phillips har skapat ett tecknat 
monster i en skön kontrast till snälla seriefigurer som Stålmannen, Batman och andra 
superhjältar. Det är tydligt att Rob Roskopp ska vara en rak motsats till dessa och väcka så 
mycket förfäran som möjligt vilket Phillips lyckats mycket bra med. Inom skateboardvärlden så 
är det få brädor som blivit lika kända som de Phillips skapade år Rob Roskopp. 
Det som hjälper till för att skapa detta intryck är logotypen. Utan den hade det absolut inte varit 
lika lätt att förstå. Det formligen lyser tecknad serie och anti superhjälte om den.  
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4.6 Stick-o-rama, World Industries, 1990 
101 

Motivbeskrivning 
Motivet föreställer en gatukorsning 
och är uteslutande i svart och vitt 
mot en blå bakgrund.  
Till skateboarden följder det med 19 
klistermärken som kan placeras ut 
under brädan på valfria ställen. 
Motivet är gjort av Steve Rocco för 
World Industries 1990.  
 
Vi börjar med att beskriva brädans motiv. Motivet föreställer ett gathörn. Till vänster är det tre 
butiker med karaktäristiska amerikanska drugstore skyltar. De tre affärerna ute till vänster har 
följande namn i ordning: Fastbuck Skateboards, Big R´s Taxidermy och Teenie´s drink-o-drome. 
På den tvärgående gatan efter huvudgatan kan man skymta en videobutik och i slutet av den 
gatan ser man lite av himmelen och en stadsmiljö.  
 
Motivet är ritat som att det skulle kunna vara en ruta i en serietidning och hela motivet går i blått. 
Det består av två blåa färger och så svart. De medföljande klistermärkena är dock mer färgglada 
vilket får oss att tro att anledningen att lägga fokus på klistermärkena istället för bakgrunden. 
 
Första intryck. 
Man får direkt en känsla av gamla tecknade serier och hela motivet känns som en serieruta. 
Enkelheten i illustrationerna, de återhållsamma färgerna och tomheten på gatan väcker verkligen 
önskan att direkt börja placera ut klistermärkena under brädan. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Det första ögonen dras till är de tre butikerna ute till vänster i förgrunden för att sedan vandra ut 
mot gatukorsningen och se på allt i bakgrunden. Detta beror på att affärerna är egentligen det 
enda i fokus och dessutom ligger de på det ställe där ögonen börjar läsa av bilder absolut först. 
 
Man kan säga att den här brädans motiv består utav 2 delar. Först och främst motivet på brädan 
som är väldigt enkelt och stilfullt samt de 19 klistermärkena som följer med.  
 
De medföljande klistermärkena102 är: 
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Arbetaren 
En man med gul skyddshjälm som tittar upp ur en gatubrunn. Han 
ser överraskad ut. 
 
 
 
 
Avföringen 
Föreställer en hög med skit som det cirkulerar flugor runt. 
 
 
 
 
 
Brandposten  
En gul brandpost av amerikansk modell.  
 
 
 
 
 
Hunden 
Föreställer en brun och beige hund som står med och urinerar. 
Hunden viftar på svansen och ser allmänt glad ut. 
 
 
 
 
Katten  
Föreställer en uppskrämd orange katt som hoppar upp av rädsla. 
 
 
 
 
 
Kundvagnen  
Det här klistermärket föreställer en kundvagn. Den är helt i metall 
och har svarta gummihjul. 
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Kvinna 1 
Kvinnan är mörkhyad och vänd rakt mot betraktaren och håller en 
handväska i sin vänstra hand. Hon har en svart ganska kort 
klänning på sig. Hon ser väldigt uppsminkad ut, bär ett lila 
hårband och har nätstrumpor på sig.  
 
 
Kvinna 2 
Hon är väldigt ljus i hyn och står vänd mot vänster men tittar rakt 
in i kameran. Kvinnan har väldigt långt hår och en blå klänning 
som är ganska kort och har öppen rygg. Man får en känsla av att 
hon är asiat.  
 
 
Nallebjörnen  
Föreställer en nallebjörn som håller i en käpp iklädd väldigt 
speciella kläder. Han har en blå hatt med lila band med en gul 
fjäder i. På överkroppen har han en grön skjorta och en lila 
mantel. Nallen har blå byxor och gula platåskor. 
 
 
Medborgare 
Detta klistermärke föreställer en relativt neutral person. En 
mörkhyad kille som tittar åt höger från oss sett. Han har armarna i 
kors och ett neutralt ansiktsuttryck. Han har på sig en lila och svart 
t-shirt tillsammans med beiga byxor och blå skor. 
 
 
Motorcyklisten  
Föreställer en svartklädd motorcyklist med skägg och solglasögon 
på en svart och lila chopper.  
 
 
 
 
Polisbilen  
Det här klistermärket föreställer en svart och vit polisbil som kör 
rakt mot betraktaren. På förarsidan sitter en svartklädd polis med 
huvudet ut genom rutan. På passagerarsidan så sitter en blåklädd 
polis med megafon och skriker. Det ser ut som om dom jagar 
någon. Polisbilens syrener är lila och blå. 
 
Skateboardåkare 1  
Föreställer en skateboardåkare som håller på att sparka fart. Han 
åker åt vänster och har en orange bräda med lila hjul. På fötterna 
har han lila converse all-stars. Åkaren bär blå shorts, gul t-shirt 
och en grön bakochfram vänd keps. 
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Skateboardåkare 2  
Detta motiv föreställer en skateboardåkare som är mitt i en ollie. 
Han åker på en grön bräda med orangea hjul och bär svarta 
Converse all-stars. Blå t-shirt med en logotyp i gult och svart som 
ser ut som skateboardföretaget Foundation. Han har även en 
orange och lila keps på sig.  
 
Skräphögen  
Föreställer en liten skräphög. Den består utav 3 konservburkar, ett 
fisk skelett och ett äppelskrutt. Alltihop är omringat av flugor.  
 
 
 
 
Soptunnan  
Föreställer två soptunnor fyllda till toppen med skräp. Den till 
vänster står upp med locket på glänt, soptunnan till höger ligger 
ner och lite sopor har ramlat ut. 
 
 
 
Spionen 
Bilden föreställer en mörkhyad man med solglasögon och 
händerna i rockfickorna. Han har en gul fes och rock på sig. Alla 
andra kläder är blå. Man får en känsla av att det är något mystiskt 
med denna man, kanske är han spion.  
 
 
Tanten 
Det här klistermärket föreställer en gammal tant. I sin högra hand 
håller hon en käpp och den vänstra håller hennes handväska. Håret 
är grått och uppsatt i en tofs och hennes kläder är lila med blåa 
skor och en orange sjal över axlarna.  
 
 
Uteliggaren  
Det här klistermärket föreställer en uteliggare som ligger och 
sover ruset av sig, i handen håller han en brun papperspåse med en 
flaska i. Uteliggaren har trasiga bruna skor, blå byxor och hatt. 
Han har även en grön jacka. 
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Sammanfattning 
Motivet är väldigt läckert illustrerat med möjligheten att sätta ut sina egna dekaler. Det som är 
ännu mer fascinerande med denna skate är att det inte på något sätt går att lista ut att det är en 
bräda från World Industries vilket annars var standard i ett klimat där marknadsföring blev allt 
mer viktigt.  
 
Våra associationer 
Vi kopplar direkt motivet på brädan till den gamla tecknade serien Dick Tracy i sättet motivet är 
tecknat på. Klistermärkena däremot är lite barnsligare tecknade fast med motiv som passar en 
äldre målgrupp av skateboard åkare. Vi gillar verkligen det här motivet och som Per Holknekt sa: 
”Världsklass.”  
 
Tolkning 
Vad Steve Rocco gjort här är smått genialiskt, genom klistermärkena tillåter han köparen att själv 
få vara med och designa sin egen bräda. På det sättet inbjuder han någon annan att fullborda ett 
verk han själv har gjort, något som aldrig skulle hända bland traditionella artister. Dessutom 
hjälper han till att sprida den kreativitet som omger sportens utformning och uppmuntrar de som 
köper brädan att utforska sin kreativa sida. 
 
Om man ser till de klistermärken som följer med samt skyltarnas namn på butikerna så förstår 
man att kvarteret man skapar inte direkt är ett finare kvarter utan snarare en del av stadens mindre 
stolta områden. Butikerna är sådana som man kan hitta på sjabbiga bakgator och studerar man 
klistermärkena så ser man att de hänvisar mer till ghettot än till exempel Hollywood Boulevard. 
Du har till exempel polisbilen, uteliggaren, skräpet och de lättklädda tjejerna vilka talar sitt 
tydliga språk. Även staden i bakgrunden visar på att denna gata inte ligger mitt i centrum. Här 
kan man spekulera i varför Rocco valt denna miljö, antagligen därför att det är den miljö där 
skateboardkulturen hämtat det mesta av sin inspiration från. Dessutom så kommer många av de 
personer som varit med och drivit fram utvecklingen inom skateboard från underklassen där 
gatans inslag var vanligt återkommande element. 
  
Vidare tycker vi att färgerna på denna bräda funkar väldigt bra ihop och skapar bra harmoni utan 
att ta för mycket fokus från klistermärkena. Viktigt att poängtera är att motivet fungerar alldeles 
utmärkt utan klistermärken för den som skulle önska att inte placera ut dem, om så vore fallet så 
inbjuder även motivet till att till exempel teckna eller måla klart den. 
 
Det känns som att hela budskapet med brädan är att hjälpa skateboards image som rebeller på 
traven samt att ta tillvara och utveckla kreativitet. Dessutom romantiserar motivet ghettokulturen 
på det sättet att det verkar roligt att bo i ghettot istället för tvärtom. 
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4.7 Satan and Jane Mansfield, Blind, 1993 
103 

Motivbeskrivning 
Satan and Jane Mansfield som den här skateboarden heter föreställer djävulen 
som står och håller om filmstjärnan Jane Mansfield iklädd leopardbikini. 
Mansfields huvud är avhugget och hon håller själv upp det ovanför sin kropp 
med ett leende på läpparna. Man kan se blod som har runnit ner efter halsen 
och mellan brösten. Ovanför bilden står texten: ”Guy Mariano.” Brädan är 
gjord av Mark McKee och är en promodel för åkaren Guy Mariano. Den 
släpptes av Blind 1993.  
 
Första intryck 
Man vill direkt veta varför Jane håller i sitt eget avhuggna huvud och motivet 
är ganska provokativt på det sättet att båda ler samt det faktum att en lättklädd 
kvinna står tillsammans med djävulen. Det verkar inte finnas något direkt 
samband mellan målningen och texten ovanför utan den är snarare en 
information att det är Marianos promodel.  
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Blicken faller direkt på Jane Mansfields huvud för att sedan vandra över till 
djävulens huvud. Detta främst tack vare att det mänskliga ögat har en tendens 
att dra sig till ansikten i jakt på information samt att båda ler vilket känns fel, 
eller rättare sagt, att djävulen ler kan man acceptera men att Mansfield gör det 
känns väldigt malplacerat. Det andra man tänker på är att alltifrån bakgrunden till typsnittet och 
själva motivet ser ut som en gammal filmaffisch. Motivet är tryckt på en svart bakgrund som 
tonas över till rött längst ner. Toningar är något man ser väldigt ofta på gamla filmaffischer och 
färgerna i bilden är väldigt många men alltihop går i en lite rödaktig glansig ton.  Texten ovanför 
personerna är vit med en röd skugga.  Typsnittet påminner om en blandning mellan en sans-serif 
och en serif. Det ser handritat ut tack vare ojämnheterna i höjd och spärrningarna. Detta är något 
man kunde se på gamla filmaffischer där man ofta lekte med typografin och gjorde allt för hand. 
Även skuggningen är något man kan se på väldigt många gamla filmaffischer eftersom det var en 
effekt som var lätt att åstadkomma med den tidens tryckteknik. 
 
Bilden är väldigt stark i kontrasterna. Personerna sticker verkligen ut från den svarta bakgrunden 
och ger ett kraftfullt intryck. Motivet strålar ut en konstig och anstötande värme och glädje vilket 
ger en stark kontrast med tanke på vad det föreställer. Djävulen som står lite i bakgrunden iklädd 
en svart kappa med inslag av blått vilket är ett vanligt sätt att framhäva blänk i svart när man 
illustrerar. Djävulen på bilden är hälften bock vilket är ett vanligt sätt att illustrera djävulen. I sin 
högra hand håller han en treudd och den vänstra håller han runt Janes midja. Jane Mansfield är 
iklädd en leopardfärgad bikini och matchande skor. Sin högra hand har hon mot sin egen midja 
och den vänstra håller upp hennes avhuggna huvud. Jane står även poserande vilket förstärker 
känslan av filmaffisch.  

                                                
103 Satan and Jane Mansfield, Blind (1993). Artist: Mark McKee 
Bildkälla: http://www.skateboardgraphics.com/img/image280.jpg 2005-05-19 
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Motivet känns välbalanserat och allt på brädan är centrerat. Motivet känns levande och inte alls 
statiskt på något sätt. Toningen längst ner på bakgrunden skapar ett skönt djup i bilden. Mycket 
av djupet bygger på att personerna är ritade på ett realistiskt sätt och ser verkligen ut att stå ut 
från bakgrunden. 
 
Sammanfattning 
Motivet är mycket välgjort. Fokusen ligger helt klart på Jane Mansfield. Den här brädan bär på en 
historia och man förstår direkt att det inte bara är en känd person som placerats ut med ett 
avhugget huvud utan det finns en symbolik i motivet.   
 
Våra associationer 
Det här motivet associerar vi med gamla filmaffischer liknande Casablancas affisch som är 
uppbyggd på samma sätt gällande komposition och teknik. Associationer kan även dras direkt till 
dagens mediesamhälle och deras syn mot celebriteter. Det skrivs ofta om när celebriteter har gjort 
något vettigt men inget är så roligt som att hänga ut dem offentligt när de gjort ett snedsteg. I det 
här skulle Mansfield kunna representera alla celebriteter och djävulen dagens mediesamhälle.  
 
Tolkning 
Att brädan ser ut som en gammal filmaffisch är för att Jane Mansfield var en känd amerikansk 
skådespelerska under 50- och 60-talet. Att brädan fått titeln ”Guy Mariano” har inget med 
motivet att göra utan berättar bara att det är hans promodel. 
 
Att hon håller upp sitt eget huvud är ett sätt att visa att hon sålt sin själ till djävulen och är stolt 
över det. Handen som djävulen har lagt runt midjan tyder antagligen på att hon är i hans våld nu.  
Anledningen till varför McKee har valt att illustrera Mansfield på detta sätt är för att det faktiskt 
är en sann historia. Jane Mansfield var med i en satanistisk kyrka som heter Church of Satan 
vilket automatiskt leder till att man säljer sin själ till djävulen och efter sin död fick hon nästan en 
helgonliknande status inom Church of Satan.  
 
Detta är alltså en bräda som inte är fylld med massor av budskap som man först kan tro utan den 
berättar egentligen en sann historia. Om man leker med tanken så kan man förstås hitta budskap i 
form av förhastade slutsatser och de konsekvenser de kan föra med sig för att om man tittar på 
bilden så ser det ut som om djävulen hånler åt Jane som ger ett intryck av att inte riktigt förstå 
vad hon gjort när hon står där och håller i sitt eget huvud och ler lite lätt över situationen.  
 
Skateboard kulturen har ofta fascinerats utav satanismen och använder ofta djävulen och död i 
sina motiv. Särskilt under 80-talet men även en bit in på 90-talet Skateboardkulturen har ofta 
strävat mot att provocera och tänja på gränser, här är ett motiv som kan räknas in i den kategorin 
även om den inte är lika provocerande som till exempel Bad Boys av Sean Cliver som var något 
av en renässans man inom provokativa skateboards.  
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4.8 Bad boys, 101, 1994 
104 

Motivbeskrivning 
Bad boys som den här brädan heter 
är gjord av Sean Cliver för 101 och 
den släpptes 1994. Motivet 
föreställer 10 bäbisar som håller i 
olika föremål förknippade med 
framförallt brottslighet.  Bäbisarna 
ligger på en bädd av löv och tittar 
upp mot betraktaren.  
 
Första intryck 
Ett gäng bäbisar som i vad som vid en närmare titt visar sig vara föremål som ofta nämns som det 
trygga samhällets största fiender. Dessa föremål i bäbisars händer gör att motivet är väldigt 
provocerande och tankeväckande. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Blicken sveper fram och tillbaka över de uppradade bäbisarna för att fastna en stund på de två 
bäbisarna med annorlunda hudkulör, detta helt enkelt för att de sticker ut mot de andra åtta 
Bäbisen längst ut till höger med en snara och Ku Klux Klan luva drar även blickarna till sig 
framför de andra. Det är när man ser Ku Klux Klan luvan som man börjar tänka på vad bäbisarna 
håller i händerna och det är först då man förstår hur laddat motivet är. 
 
För att kunna beskriva motivet kommer vi nu att gå igenom bäbisarna från vänster till höger. De 
kommer att namnges beroende på vilken plats i ordning de kommer i. 
 
Ett: Föreställer en bäbis som håller i en vattenpipa som vanligtvis används vid marijuana rökning. 
 
Två: Nästa bäbis tror vi (på grund av den låga bildkvalitén är det svårt att se) håller i en 
tändsticksask och vinkar åt betraktaren 
 
Tre: Föreställer en mörkhyad bäbis som håller i en revolver. 
 
Fyra: En asiatisk bäbis som håller i en köttyxa och kliar sig på huvudet 
 
Fem: Den enda bäbisen av kvinnligt kön och hon håller i en ölflaska 
 
Sex: Den här bäbisen håller en dildo med båda händerna 
 
Sju: En bäbis som håller i en spruta 
 
Åtta: Föreställer en bäbis som håller i en kniv och sparkar med det ena benet 

                                                
104 Bad boys, 101 (1994). Artist: Sean Cliver. 
Bildkälla: http://www.skateboardgraphics.com/img/image285.jpg 2005-05-19 
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Nio: Röker en joint 
 
Tio: Den sista bäbisen har på sig en Ku Klux Klan luva och håller i en snara  
 
Bilden är illustrerad i en förenklad stil nästan barnliknande stil. Alla element i bilden är tecknade 
med svarta konturlinjer och en grundfärg sedan en lite mörkare färg i samma färgskala för att 
göra skuggningar. Brädans färg bakom löven är heltäckande ljusgrön. 
 
Motivet har en bra färgbalans och färgerna fungerar bra tillsammans. Allting bygger på hudtoner 
och naturfärger. Även balansen i brädan är mycket bra. Hela motivet är bra anpassat efter 
arbetsytan på en skateboard och centrerat i både höjdled och sidled. Bäbisarna känns som om de 
är realistiska i proportioner men de känns som om de skulle kunna vara ritade för en barnbok om 
man bortser från de det har i händerna. 
 
Sammanfattning 
Ett motiv på barn, ser ut att vara för barn men så är inte fallet. Att placera ut saker som anses 
farliga på det som är det mest oskyldiga som finns på jorden är ett högst provaktivt motiv. Det 
här ett exempel på ett brädmotiv som tänjer på gränserna för att se hur långt man kan gå.  
 
Våra associationer 
Vi associerar den här brädan med hur samhället ser ut idag. Allting vi ser bäbisarna göra på 
motivet har att göra med sex, droger och våld, det vill säga saker som kryper allt längre ner i 
åldrarna. Alla har vi någon gång varit barn och våra tankar är att alla vid sin födsel är oförstörda. 
Vi har svårt att se att någon föds till att förstöra sig själv och andra utom det är intressant att 
spekulera i hur samhället och vår omgivning formar oss. Är du på ett BB och ser på tio bäbisar så 
är ju faktiskt sannolikheten stor att någon av dessa kommer att experimentera med droger, sex 
eller våld och den stora frågan är varför just den bäbisen kommer att göra det.  
 
Tolkning 
Att brädan är så oskyldigt och barnsligt ritad är en fullt medveten handling. Man vill framhäva att 
motivet så oskyldigt som möjligt. Ända tills dess att man ser vad barnen håller i så funderar man 
på vad det är man egentligen ser och varför i hela världen det är på en skateboard. I och med att 
det går upp för en vad de håller i så förstår man att Cliver vill väcka tanke, möjligtvis provocera 
fram en tanke genom sin illustration.  
 
Vad väcker motivet då för tankar? Framförallt de som vi var inne på i våra egna associationer 
men även tankar om skateboard som fenomen samt hur mycket valet av motiv är ett 
marknadsförings knep. 101 som är ett underliggande företag till World Industries som hade som 
affärsidé att provocera vilket lockade många ungdomar att köpa deras brädor, inte sällan i 
hemlighet för deras föräldrar. Många yngre skateboard utövare tycker säker det är jättehäftigt 
med barn som håller i skjutvapen och så vidare, precis som de råa samlarbilderna Garbage Pale 
Kids gjorde succé i början av 90-talet. Hur man än ser det så är det egentligen omöjligt att se på 
motivet utan att tycka det är antingen sorgligt eller häftigt och på det sättet tror vi Cliver är 
ganska nöjd med vad han åstadkommigt. 
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4.9 City board series, Chocolate, 1997 

 

105 
 
 
Motivbeskrivning 
Det här är inte bara en bräda utom det är sex stycken som tillsammans bildar ett stort motiv och 
det är därför vi valt att analysera allihop. Varje bräda representerar varsin åkare och fungerar i sig 
som ett motiv men tillsammans blir de än mer imponerande. På varje bräda så finns det en del av 
en gata samt åkaren som brädan representerar snyggt illustrerad med hans namn inlagt på 
passande ställe i stadsmiljön. Om man sätter brädorna bredvid varandra så bildar de en gata med 
perspektivet bort från betraktaren. På varje sida finns det höga byggnader och i bakgrunden kan 
man se byggnadssilhuetter.  
 
Den här brädserien är ett samarbete mellan Andy Jenkins och Evan Hecox som arbetar åt 
Chocolate Skateboards respektive Girl Skateboards.  Hecox har illustrerat medan Jenkins har 
agerat som art director. Serien heter City Board Series och är tillverkade för sex stycken av 
Chocolates proffsåkare vid namn Keenan Milton, Paulo Diaz, Mike York, Gino Iannucci, Gabriel 
Rodriguez och Chico Brenes. Serien släpptes 1997. 
 

                                                
105 City board series, Chocolate (1997). Artist: Andy Jenkins & Evan Hecox 
Bildkälla: Rose A, Dysfunctional. s. 54 
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Första intrycket 
Det första intrycket är helt klart fascination över hur vacker illustrationen över gatan är med 
behagliga färger och stilrena element. Brädorna känns inte som något man vill åka på och 
förstöra utan snarare sätta upp dem på väggen, ett fint bevis på att konsten inom skateboard är 
etablerad och skön för ögat. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Det första man tänker på är att det är sex stycken brädor med gatumiljö och människor som ser ut 
att komma från gatukulturen. Det är inte en självklarhet men om man tänker till och tittar på 
namnen som omger dem så förstår man att människorna i förgrunden är de åkare som brädorna 
representerar. När man sedan låter blicken svepa över alla brädor förstår man att det är en enda 
stor bild och det blir svårt att fästa blicken på någon enskild detalj. De olika brädorna har olika 
färgnyanser men detta är något man slutar tänka på när man väl förstår att de hänger ihop. 
Färgerna går från gult till grönt, lila, blått, brunt och tillsist grått. De enda färgelement som 
återkommer på alla brädorna är himlen som alltid är blå och så det svarta som många delar är 
uppbyggda av. På varje individuell bräda kan man se åkaren och hans namn utplacerat antingen 
på en butik, gatuskylt eller som på Mike Yorks bräda målat som en graffiti målning på baksidan 
av en liten lastbil. 
 
Om man tittar noga på bakgrunden så kan man på Mike Yorks bräda se Empire State Building 
vilket gör att man förstår de befinner sig i New York.  
 
Brädorna är väldigt snygga och välbalanserade var för sig och utan de andras närhet så är de 
fortfarande ett utsökt konst föremål. Tillsammans blir de ännu mer effektfulla och vi kan inte 
annat än låta oss imponeras av detta fantastiska arbete samt des geniala enkelhet att låta flera 
brädor bredvid varandra bilda en tavla. 
 
Motivens innehåll gör att det finns ett oerhört stort djup i bilden tack vare förgrunden, gatan som 
man ser ner längst efter och bakgrunden bestående utav höghus i svarta silhuetter.  
 
Motivet är en ren illustration som är nerbruten i ett fåtal färger. Vissa detaljer har fått mer omsorg 
än andra och hamnar därför mer i fokus. Hecox är känd för sina vardagliga stadsmiljöer och det 
här sättet att stilisera dem på. Han tar fram detaljer som man annars inte tänker på och gör det till 
något stilfullt. I det här motivet är det främst åkarna och de ställen där deras namn är skrivna.  
 
Våra associationer 
Uppväxta i mindre städer dras våra tankar till de tillfällen då man varit på en resa och gått på en 
helt okänd gata med nya intryck och framförallt en fascination över hur storslagen en storstads 
stadsmiljö kan vara. Det är allt från byggnaderna, folket, skyltarna och mängder av bilar. Det blir 
många intryck at ta till sig och det är dessa intryck som de som är vana vid en stadsmiljö ofta 
glömmer bort.  
 
Tolkning 
Hecox är väldigt fascinerad av stadslandskap och deras uppbyggnad. I stället för att stirra sig 
blind på den gråa massan väljer Hecox att bryta ner stadsmiljön för att sedan plocka fram det 
vackra i den. Här har vi en helt vanlig dag i storstaden som med hjälp av färger och en 
illustrations stil som verkar enkel men i själva verket är väldigt komplicerad romantiserar hela 
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bilden av att vistas i en bullrande stadsmiljö. Hecox och Jenkins har lyckats mycket bra med detta 
i motivet och om man tittar på detaljerna så fascineras man av hur mycket det finns att titta på i 
en stadsmiljö.  
 
Att de har valt att presentera varje bräda som ett individuellt motiv bär fram ett budskap av 
stadens många ansikten som finns bakom det ständiga surret.  
 
Man kommer även till insikt om gatans puls och tempo samt att folket på gatorna också har ett liv 
precis som du. Det kan annars vara ganska lätt att fastna i tanken att världens mittpunkt är en 
själv.  
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4.10 Girl, Toy Machine, 1999 
106 

Motivbeskrivning 
Designen på brädan är en mörkhårig tjej iklädd en svart bikini. Den svarta texten 
under tjejen lyder som följer: Ed Templeton, Toy Machine, bloodsucking 
skateboard company. Brädan heter ”Girl” och är designad av Ed Templeton för 
Toy Machine 1999.  
 
Första intryck 
Det första intrycket ger en lugn känsla. Färgerna är väldigt neutrala och 
harmoniska. Vi ser inte direkt något samband med illustrationen och texten.  
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Blicken faller direkt på tjejens ansikte och dras sedan neråt för att läsa texten. 
Blicken vill gärna dra sig tillbaka till ansiktet. Vi måste bortse från att det är 
kvinnans inbördes förhållande som intresserar oss utom att blicken dras dit på 
grund av att det är ett ansikte och att våra blickar gärna drar sig ditåt. En till 
anledning kan vara de rosa läpparna på tjejen som egentligen är den enda 
utstickande färgen och tar mycket uppmärksamhet.  
 
Bilden är ganska neutral i färgerna den består till största del utav naturtoner 
vilket leder till att bilden blir behaglig och ganska skön att titta på. Den bruna 
bakgrunden smälter ihop väldigt bra mot hudtonen och hårfärgen. Texten som 
står skriven på det stället man monterar trucken visar på att det viktigaste med 
denna bräda är inte vem som har gjort den och för vilka utom snarare så är det illustrationen av 
tjejen som får stå i fokus. Detta kan man även se på att Templeton valt att bara skriva ut all text i 
svart mot brunt och inte använt sig utav Toy Machines logotyp.  
 
Bilden känns väldigt välbalanserad med texten som bildar en stabil grund och illustrationen på 
tjejen. Tjejen utgår ifrån brädans yttersta vänstra punkt men täcker upp i stort sett hela brädan. 
Hennes blick är vänd åt den högra delen av brädan vilket hjälper till att skapa balans. Som sagt är 
bilden väldigt lugn och det finns nästan ingen rörelse i den. Trots att det är en människa som 
motiv så känns motivet nästan statiskt.  
 
Det finns inte något direkt djup i bilden förutom att man upplever att tjejen är tredimensionell 
tack vare att kroppen är utritad med perspektiv som skapar ett djup.  
 
Bilden är en illustration men känns ändå ”realistiskt gestaltad”. Proportionerna på tjejen känns 
proportionerligt rätt och naturtroget avbildade trots att man skalat ner på färger och skuggor. Det 
finns egentligen ingen helt perfekt rak linje i motivet utan allting känns som om det är ritat för 
hand. Man får nästan en känsla av att Templeton vill att illustrationen ska ge ett slarvigt intryck. 
 

                                                
106 Girl, ToyMachine (1999). Artist: Ed Templton. 
Bildkälla: http://www.skateboardgraphics.com/img/image29.jpg 2005-05-19 
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Sammanfattning 
Bilden känns ganska enkel. All fokus läggs på illustrationen av tjejen. Företaget i fråga har inte så 
mycket med detta motiv att göra. Utan det känns mer som en bräda man köper för att man gillar 
motivet inte för att man gillar Toy Machine. Målgruppen känns inte som ungar som ska köpa sin 
första bräda utan snarare lite äldre som har varit med ett tag och är intresserade av bräddesign. 
Man känner direkt att det finns ett budskap med den här brädan och den är inte skapad bara för att 
vara snygg. 
 
Våra associationer 
Många tankar föds i våra huvuden när vi ser den här brädan. Framförallt vill vi veta vad tjejen 
tänker på. När vi går genom alla saker som vi tror hon tänker på så skapas nya uppfattningar om 
motivet hela tiden. Kvinnan på bilden känns lite deprimerad och oroad över någonting. Vi 
associerar direkt denna bräda till folk i vår uppväxt och deras misstro och besvikelse över 
samhället och deras dagliga kamp i att försöka finna lycka. Flickans ansiktsuttryck skvallrar 
besvikelse vilket gör oss lite ledsna. 
 
 
Tolkning 
Det här motivet föreställer egentligen bara en tjej. Det enda levande i hela bilden. Men ändå 
känns hon nästan lika statisk som trämaterialet hon är tryckt på.  
 
Vid en första anblick så känns tjejen på bilden väldigt realistisk och vanlig. Inom skateboard 
industrin är det annars vanligt med lättklädda uppsminkade och nästan överdrivet perfekta 
kvinnor på sådana här motiv som ofta anspelar på porr. Här visar istället Templeton en helt vanlig 
tjej, i och för sig i bikini men med en hållning och uttryck som känns väldigt återhållsamt och 
realistiskt. Man får nästan uppfattningen om att hon är ledsen och funderar på någonting. Vi får 
nog aldrig veta vad hon tänker på men motivet är en skön kontrast mot den skönhetshype man 
kan se överallt. Man kan även känna igen detta i texten som står under tjejen där Ed Templeton 
valt att skriva ut Toy Machines slogan: ”Bloodsucking skateboard company” vilket vi tolkar som 
en ironisering mot hela kommersialiseringen inom skateboard. Hela brädan ger ett intryck av att 
vara anti-kommersiell och är väldigt konstnärligt uttrycksfull. 
 
En stor inspirationskälla för Ed Templeton har varit Picasso. Vi tycker att man kan dra direkta 
paralleller mellan hur Pablo Picasso målade runt 1920 och motivet på den här brädan. Samma 
skissliknande stil. Templeton har egentligen bara moderniserat den lite. Värt att nämna är att 
denna brädgrafik kom ungefär i samma veva som skateboard konst som fenomen blev allmänt 
accepterat av den traditionella konstvärlden och en rad artister, bland annat just Templeton firade 
stora framgångar på gallerier världen över. Skateboards har från och med 2000-talets intåg mer 
och mer börjat se ut som tavlor och Templetons Girl är ett utmärkt exempel på det. 
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4.11 Markovich self-made, Foundation, 2000 
107 

Motivbeskrivning 
Markovich Self-Made som den här skateboarden heter är gjord av Kris 
Markovich, proffsåkare för Foundation och släpptes 2000. Den föreställer ett 
porträtt på en människa samt namnet Kris Markovich och Foundations logotyp 
målad högst upp på brädan. Även bokstäverna F och S finns längst ner på 
brädan oberoende av varandra.  
 
Första intryck 
Brädan känns mörk och full av rörelse tack vare de till synes slarviga strecken 
och färgklickarna uppe i vänstra hörnet. Även texten är slarvigt skriven och 
skulle för ett otränat öga lika gärna kunnat vara gjort av ett barn. Porträttet 
påminner mycket om de afrikanska masker man kan se på marknader. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Blicken faller direkt på ögonen på porträttet, dels för att ögonen har en tendens 
att söka upp blicken på den man ser på men även för att ögonen är överdrivet 
stora och absolut de mest utmärkande i bilden tack vare de tjocka och 
upprepade vita konturlinjerna. Den blåa bakgrundsfärgen gör även att det 
skapas en centrumpunkt som betraktarens blick sugs mot.  
 
Halva brädan som täcks upp utav den avbildades huvud och överkropp har 
svart bakgrund och vita konturlinjer. Ansiktet påminner som sagt om 
afrikanska masker vilket tydligast kan ses på ögonen som känns väldigt karaktäristiska för den 
stilen att avbilda människoansikten, även munpartiet med sina länga smala läppar och den 
avlånga formen på ansiktet förstärker det intrycket. Bakom människan är det en mörkblå färg 
som nästan är helt täckt utav en ljusare blå färg som bildar Foundations logotyp som inte alls ser 
ut som i originalutförandet utan är ritad med samma teknik som resten av brädan vilket gör att 
den är betydligt slarvigare än originalet fast ändå tillräckligt tydlig för att det inte ska råda något 
tvivel om vem som är avsändare. Bakgrundsfärgen på ögonen på personen består utav samma 
blåfärg som logotypen är gjord av. Ovanpå detta ligger ett lager med text detaljer, namnet Kris 
Markovich står utskrivet till vänster om ansiktet och till höger om hakan så finns det ett F i en 
cirkel och nedanför den kan man se ett S skrivet, möjligen är det meningen att det ska se ut som 
att det är ett märke på tröjan. Båda dessa bokstäver är skrivna med versaler.  
 
Det är mycket starka kontraster i motivet med de tjocka vita konturlinjerna som separerar det blå 
från det svarta. Ingenting i bilden förutom ögonen sticker egentligen ut mer än något annat och 
brädan kan lätt uppfattas som ganska klottrig.  
 

                                                
107 Markovich self-made, Foundation (2000). Artist: Kris Markovich. 
Bildkälla: http://www.skateboardgraphics.com/img/image9.jpg 2005-05-19 
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Motivet känns ganska oorganiserat men ändå välbalanserat tack vare ögonen som skapar en 
balanspunkt mitt på skateboarden. Det sista man kan kalla det här motivet för är att vara statiskt 
utan allt ger intryck av att vilja röra på sig.  Bilden har inte särskilt mycket djup även om 
personen bildar en sorts förgrund mot den blåa bakgrunden.  
 
Brädan ser ut att vara ritad med såkallade flow-pennor. Vilket är en penna som man fyller med 
färg som gör att man kan måla t.ex. vitt på svart. Denna typ av penna är mycket vanlig i 
graffitivärlden. Tekniken Markovich använts sig av påminner mycket om graffiti och har en del 
spår av expressionism i sig. Det kan man se på att den är väldigt skissaktig i linjedragningarna 
och den ser ut som att den gått snabbt att rita och även om det kanske har tagit många försök så är 
den inte skapad med tunna fina drag med millimeter precision vilket inte heller är meningen på 
något sätt. Motivet är inte på något sätt avbildat realistiskt eller proportionerligt utan motivet 
känns som att det har skapats utifrån den sinnesstämning konstnären befann sig i när han skapade 
brädan.   
 
Våra associationer 
Vi kopplar direkt ansiktet till de afrikanska masker som är populära väggprydnader för framför 
allt västerlänningar. Vi kan även känna en sorts koppling till konstnären Emil Noldes sätt att måla 
ansikten. Nolde var en tysk expressionistisk målare verksam under slutet på 1800-talet och början 
på 1900-talet. Detta främst i stilen på ansiktet och sättet Markovich har arbetat med få färger och 
inte haft som mål att avbilda porträttet realistiskt men ändå uttrycksfullt och fullt av liv.  
 
Tolkning 
Med tanke på att brädan heter self-made och är en modell skapad av Markovich för sig själv så 
kan man inte annat än utgå ifrån att motivet är väldigt personligt, möjligtvis är det till och med ett 
självporträtt. Är det inte det kan man ta för givet att Markovich är väldigt nöjd med motivet 
eftersom han valt det då han egentligen hade kunnat fortsätta göra motiv efter motiv, det är det vi 
menar med att brädan blir personlig. 
 
Motivet ser väldigt slarvigt ut vilket givetvis är medvetet och inte ett bevis på att Markovich är en 
dålig tecknare, i stället kan man utgå ifrån att han är fostrad i graffitins skola, detta gäller både 
teknik och utseende. Även den barnlika texten påminner om sättet att skriva graffiti. 
 
Det som annars känns slående i motivet är färgerna, för oss känns logotypen och de blåa 
nyanserna som en himmel medan de tjocka vita strecken ger en känsla av ett upplyst ansikte.  
 
Vad cirkeln med versalen F i står för vet vi inte med säkerhet men vi kan anta att det står för 
Foundation medan S:et skulle kunna stå för skateboards. 
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4.12 Ali Boulala, Flip, 2004 
108 

Motivbeskrivning 
Det här är en promodel för den svenske åkaren Ali Boulala och är designad av 
Daniel Dunphy för Flip 2004. Motivet föreställer ett skelettet iförd en jokers 
kläder med texten Ali Boulala under och längst ner på brädan är Flips logotyp 
placerad.  
 
Första intryck 
Motivet känns som om det är gjort för en yngre målgrupp tack vare motivet 
som på minner om ett spöke från en tecknad film. Brädan är relativt simpel i sin 
design och något djupare budskap verkar inte finnas. 
 
Beskrivning och undersökning av kompositionen 
Man reagerar direkt på den starka chockrosa bakgrundsfärgen men blicken 
faller på skelettet och då framförallt på ögonhålorna. Detta fenomen har vi 
nämnt på många av de tidigare analyserna. Att vår blick väljer att söka sig mot 
ögon som tittar på oss verkar naturligt och tycks ligga i vårt undermedvetna. 
Man sveper sedan över brädan med blicken för att snabbt läsa in skelettets 
kläder och övriga utseende. Det sista man tar till sig är texten och logotypen 
under skelettet. 
 
Illustrationerna på brädan är målad på en chockrosa bakgrund. Skelettet är i 
grunden vitt med svarta konturlinjer och skuggor i gråtoner.  Skelettet har långt 
svart stripigt hår som sticker fram under en mössa med bjällror som man brukar kunna se på 
jokrar. Den består utav 2 lila färgtoner och svart.  I sin vänstra hand håller skelettet upp ett 
läppstift i en ljusrosa ton som man ser att han precis har målat på kraniet där läpparna har varit. 
Om vi ser längre ner så har skelettet en typisk joker krage som går ut över axlarna och har 
sammanhängande ärmar med stora muddar längst ner.  Under den hänger det en slips i samma 
rosa ton som och det är det ända klädesplagget på överkroppen vilket gör att revbenen exponeras.  
På underkroppen har han byxor man också brukar se på jokrar. Dessa är fyllda med motiv på 
symbolerna som man ser på alla kortlekar. På fötterna har han ett par lila platåskor med svart 
sula.  
 
Texten ”Ali Boulala” är skrivet med en stil som man kan klassa som ett effekt- eller 
reklamtypsnitt. Det är inte gjort för att vara så läsbart som möjligt utan mer för att fånga 
uppmärksamhet. Under detta ser man Flips logotyp i vitt placerad på tailen för att inte skymmas 
utav den bakre trucken.  
 
Bilden är oerhört stark i kontrasterna med det vita och svarta mot den chockrosa bakgrunden. 
Balansen i motivet är bra. Bilden är centrerad i sidled och står stadigt på botten av brädan med 
hjälp av den svarta texten. Logotypen fungerar som en egen del på tailen och är centrerat både i 

                                                
108 Ali Boulala, Flip (2004). Artist: Daniel Dunphy. 
Bildkälla: http://www.disposablethebook.com/images/skateboards/DUNPHY/dd-FLIP-ali-skuljest-big.jpg 2005-05-
19 
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höjdled och sidled.  Om man tittar noga är den placerad lite ovanför centrumpunkten i höjdled för 
att ge intryck utav att den inte håller på att ramla ner. Vilket är en vanlig placering i grafisk 
formgivning för att skapa bättre balans.  
 
På illustrationerna syns det att dom är ritade i ett illustrationsprogram på en dator. Det syns på att 
konturlinjerna är perfekta och hur färgerna fyller mellan dem. Man har jobbat med samma 
proportioner och stil som man ser andra företag som t.ex. Blind med deras Grim Reaper och 
World Industries Wet Willy och Flameboy. Det vill säga stora huvuden och ganska barnsligt 
illustrerat.  
 
Sammanfattning 
Det här är en skateboard vars syfte är att tala om att Flip har gjort den och att Ali Boulala åker för 
dem. Motivet förmedlar även en del av Boulalas attityd genom karaktären på brädan och hans 
utseende. Då tänker vi på den punkiga illustrationen med ett skelett som gör saker som den stora 
massan skulle klassa som rebelliskt och lite utanför det normala. Brädan känns som att den är 
gjord för en yngre målgrupp och man kan se den här karaktären på fler promodels för Ali 
Boulala, precis på samma sätt som Blind och World Industries jobbar med sina karaktärer som är 
gjorda för en yngre målgrupp.  
 
Våra associationer 
Vi associerar direkt den här grafiken till punkkulturen och barnprogram vilket låter som en 
konstig kombination men det är föreningen mellan de båda som skapar den känslan. Den 
uppseende väckande chockrosa bakgrunden och det alternativt klädda uppsminkade skelettet 
förmedlar punk attityd medan sättet att illustrera påminner om barnprogram. Karaktären känns 
annars som en ungdomsrebell som gör allt för att gå mot strömmen. Föräldrarnas mardröm och 
många ungdomars förebilder.  
 
Tolkning 
Den här brädan känns som en bräda där det var viktigt att tala om vilka avsändarna är alltså 
företaget Flip. Det kan man se ganska tydligt på att man valt att placera deras logotyp helt öppet 
och ganska stort längst ner på brädan medan texten Ali Boulala är utfallande under trucken. Flips 
logotyp är även i vita tjocka konturlinjer vilket ger en stark och klar kontrast mot det rosa.  
 
Om man kollar på illustrationen med skelettet så förstår man snabbt att det är ett porträtt på Ali 
Boulala. Man skulle nog ha förstått det även om man tagit bort texten under med hans namn. 
Detta på grund av Boulalas säregna stil som skateboardåkare. 
 
Den här brädan känns som att den är riktad mot en yngre målgrupp och förstagångs köparen av 
en skateboard. De som baserar sitt val utifrån motivet och kanske vilket märke som kompisarna 
tycker är coolt.  
 
Det känns som att det ligger mycket strategiskt tänk bakom denna design. Det känns som ett 
försök att vinna andelar bland den yngre generationen av skateboard åkare. Man tar upp kampen 
med företag som Blind och World Industries som vi nämnt flera gånger i denna analys vilket är 
väldigt stora märken som satsar mer på att sälja än banbrytande design. Precis som Hook-ups gör 
med deras motiv på halvnakna Manga inspirerade tjejer som Sean Cliver har designat. Om dem 
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säger han själv att så länge det finns tonårspojkar i puberteten som åker skateboard så kommer 
brädmotiv på halvnakna tjejer att sälja.109 Detsamma kan man nog säga om stilen vi ser på denna 
bräda för den ännu yngre målgruppen vilket också påminner mycket om tecknade serier, man har 
bara placerat karaktärerna i ett lite coolare sammanhang och kan ungarna relatera till något i sin 
vardag är det givetvis bra och vem minns inte hur viktigt det var att ha coola saker när man växte 
upp. 

                                                
109 MTV (2003) BOARDS The Art + Design of the Skateboard. (New York, Universe publishing.) 84. 
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5 Diskussion 
 

 
 
5.1 Skateboardkonst, en konstform 

Vi har i vårt arbete valt att kalla all den grafik som omgett skateboard för konst. Med grafik 
menar vi först och främst brädmotiv som är den del inom skateboard som gjort att det 
överhuvudtaget producerats design inom sporten men även målningar, teckningar, installationer, 
skulpturer, grafisk design och så vidare. Detta kräver att vi egentligen redan innan arbetets gång 
beslutade oss för att se på skateboardkonst som en konstform och sedan allt efter att arbetet 
fortskridit försökt att verifiera det. Detta har vi baserat på de fakta vi hade innan vårt arbete 
började, nämligen: 
 

- Ett flertal artister fostrade i skateboardkulturen som skateboardåkare har ställt ut sina verk 
på gallerier och museer över ett flertal kontinenter 

- Brädmotiv skapas med tekniker väl kända inom konstvärlden dvs. genom screentryck, 
måleri, illustrationer, foton, skulpturer 

 
Dessa påståenden låg som sagt som grund för vårt antagande om att det konstnärliga arbetet som 
skett inom skateboardvärlden kan anses som konst. Det som vägde tyngst var först och främst att 
artisterna använder sig av de traditionella konstformerna samt att de kan leva på sitt arbete 
ekonomiskt vilket mer än något borde definiera en konstnär. 
 
När man ska definiera en konstform är det ett antal aspekter man bör tänka på för det finns många 
olika definitioner. Enligt Bertil Sundstedt, konstnär och konstlärare vid Sunderby Folkhögskola 
så finns det ett antal realdefinitioner som utgår ifrån styrda utgångspunkter som i korthet handlar 
om att vissa formella kriterier skall uppfyllas för att något ska få kallas för ett konstverk. 
Exempel kan vara hantverkskunnande, mått av nyskapande, ett förhållande till- och ett avsteg 
ifrån traditionen, estetiska kvaliteter och så vidare. Dessa är alla definitioner vi försökt väga in i 
vår syn på grafiken inom skateboard.110 
 
Den dominerande tolkningsdefinitionen i dagsläget är den institutionella konstdefinitionen som 
säger att om konstnärerna, samlarna, kritikerna, utställningsproducenterna eller museivärlden 
säger att något är konst så är det också konst. 
 
Det finns även nominella definitioner där man helt enkelt begränsar området för sin betraktelse 
som i vårt fall skateboardkulturen som vi benämner som skateboardkonst. Vidare kan man dra 
paralleller till liknande genrer och subkulturer och dra slutsatser. I vårt fall skulle vi kunna 
jämföra skateboard konst med graffiti som också hamnat på en rad gallerier och anses av många 
som konst. Är något konst som ligger så nära besläktat som det vi undersöker så skulle vi alltså 
kunna dra slutsatsen att även skateboardkonst är konst. 
 

                                                
110 Sundstedt, B. (Personlig kommunikation) 2005-04-13 
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Man kan sammanfatta problemet som så att tycker stora delar av det officiella konstlivet att det är 
konst så är det förmodligen konst. Många moderna ismer och konströrelser har vuxit fram på 
detta sätt. De har startat som en subkultur i och med att fler och fler fått upp ögonen för dem så 
har de etablerats som konst. Vart gränserna går debatteras det ständigt om inom konstvärlden.  
 
Om vi utgår ifrån dessa kriterier så kan vi börja göra vissa påståenden. När det gäller 
hantverkskunnande så behärskar artisterna inom skateboard alla områden, de fotar, målar, 
tecknar, skulpterar, filmar samt använder en rad olika trycktekniker och då menar vi inte enbart 
det slutgiltiga trycket utan trycktekniker i design processen som till exempel trä/linoleumtryck 
och collografi som är en typ av pappersetsning. De är även nyskapande i allra högsta grad, se 
bara på Steve Rocco och hans brädgrafik Stick-O-Rama eller Mark Gonzales illustrationer med 
invävda dikter och ordlekar. Att hålla sig till traditioner är definitivt något som skateboardåkare 
och de artister som rör sig inom sporten aldrig har brytt sig om och de estetiska kvaliteterna 
tycker vi talar för sig själv. 
 
På frågan om att galleriutställningar skulle vara ett tecken på att en artist kan se sig själv som 
konstnär så svarar Sundstedt att det främst gäller att ställa ut på de rätta gallerierna med de rätta 
utsmyckningarna. Det gäller att vara i rätt sammanhang och få de rätta människorna att tycka om 
det. I denna definition tycker vi inte heller det råder någon tvekan om att skateboard artisterna har 
lyckats. Thomas Campbell har ställt ut på kända gallerier i New York, Paris, LA och Marocko, 
Mark Gonzales fick Levi´s, ett av världens största modeföretag att finansiera en världsomfattande 
utställnings turné, Chris Johanson har ställt ut på San Francisco Museum of Modern Art, 
Margaret Kilgallen har ställt ut på The Drawing Centre i New York och The Institute of 
Contemporary Art i Philadelphia, Evan Hecox har turnerat världen över, däribland Los Angeles, 
London och Tokyo och Ed Templeton har ställt ut på Alleged Gallery i New York och det kända 
konstgalleriet Aki-Ex Gallery i Tokyo. Hans solo utställningar inkluderar utställningar i Holland 
(2000) och Paris (2002). 
  
Dessutom har skateboardkonst skapat en helt ny scen som går under namnet contemporary art 
tillsammans med graffitikonstnärer och andra artister som skapats av gatukulturen. Det började 
med Aaron Roses “Minimal Trix, an exhibition of Skateboard Art” på hans egna galleri Alleged 
Gallery i New York för att sedan sprida sig till gallerier som George´s. New Image Art och 
liknande gallerier i USA men även Tokyo, Paris och London. Vi skrev tidigare om detta och hur 
skateboardkonst utvecklats och slagits ihop med andra former av gatukultur vilket mer eller 
mindre lett till att skateboardkonsten blivit så stor att den börjat influera andra subkulturer. Det 
om något borde vara ett erkännande som en konstform. 
 
Vi har tidigare talat om skateboard som en rörelse vilket kräver att nog många är inblandade i 
sporten. Detta vill vi också använda som ett argument när det gäller erkännande, faktum är att de 
brädmotiv som ritades på 70- och 80-talet inte bara inspirerade till konst utom även till en typ av 
kläder som skapat en miljonindustri, Inom musik är det samma sak där det gått så långt att det 
finns en genre som kallas skatepunk, främst representerat av NOFX som är en känd rockgrupp 
inom genren. Med detta menar vi att skateboard vuxit sig så stort att de influerar andra och skapar 
stilar inom stilen vilket borde kvalificera fenomenet både som rörelse och konstform. 
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5.2 Bildanalysernas influenser och trender 

Vi valde att analysera 12 stycken skateboardmotiv över en tidsperiod som sträcker sig från mitten 
av 70-talet fram till 2004. Vårt mål med analyserna var att kunna redogöra för hur utvecklingen 
inom brädmotiv skett samt kunna redogöra för vilka trender som kommit och gått.  
Vissa av de motiv vi valt har på egen hand klarat att influera till nya trender medan andra är noga 
utvalda representanter för etablerade trender.  
 
Våra val av motiv baserade vi främst på vår undersökning om skateboardens historia där vi la 
tonvikten på den del av historien som innefattat framsteg inom design och grafik. Anledningen 
till att vi valde att hålla oss mellan 1975 och nutid är att det var först 1975 som skateboard på 
allvar börjades formas till vad det är idag. Det stora genombrottet skedde 1973 tack vare de nya 
hjulen av uretan och det var tack vare dem och uppsvinget för sporten som de förde med sig som 
behovet av att marknadsföra sig och se bra ut ökade. 1975 började skateboards massproduceras 
och i det hårdnande klimatet var tillverkarna tvungna att hitta på något som gjorde att utövarna 
köpte just deras brädor vilket förde med sig idén om att måla motiv under brädorna. 
 
Den första brädan vi valde att analysera kom alltså någon gång under 1975 och handmålades av 
Craig R Stecyk för det företag han drev tillsammans med Jeff Ho och Skip Engblom: Jeff Ho 
Surfboards and Zephyr Productions. Dessa tre startade det berömda skateboardteamet The 
Zephyr Team som gick under benämningen Dogtown and the Z-boys vilka till en stor del var en 
produkt skapad av just Stecyk som med sina artiklar, foton och design exploaterade åkarna och 
skapade en myt om ett gäng galna skateboard åkare som totalt hade revolutionerat sporten. Den 
syn allmänheten hade på åkarna från Dogtown var givetvis planerad och det var ingen slump att 
deras brädor, målade av Stecyk återspeglade och byggde på fördomarna genom att flörta med 
inslag som graffiti och vilt leverne som sågs som en fara för samhället. 
 
Om vi tittar på brädans grafik så återspeglar den på många sätt miljön åkarna från Dogtown växt 
upp i, först och främst så ser man den graffiti inspirerade stilen som rakt av var ett resultat av de 
mängder graffiti som fanns skriven på väggarna runt om Santa Monica och dess omnejd. Detta 
var en typ av graffiti som främst var slarvigt gjord och innehöll få färger med budskap som 
”locals only” och ”keep out”, Kalifornien var även en stad där många mexikaner bosatt sig vilket 
gjorde att graffitin till stor del var inspirerad av mexikansk gänggraffiti. Båda dessa stilar 
återfinns det spår av på brädan där det är svart text ritad med ganska enkla medel plus det stora 
korset som var ett vanligt inslag i mexikanernas graffiti. Dogtown korset i sin original form 
ritades av Stecyk redan 1969 och har sen dess mer eller mindre behållit sin form med reservation 
för vissa ändringar. Dogtown korset kom att bli en av de viktigaste symbolerna när det gäller 
influenser inom skateboard och Stecyks handmålade skateboards har influerat mängder av 
efterföljare och nämns än idag med oerhörd respekt. Faktum är att det fortsätter komma ständiga 
nyproduktioner av Stecyks olika motiv, främst genom företaget Dogtown Skates men även av 
andra märken som Death Box och Zoo York som båda har en modell där de på samma sätt 
använder korset och låter Zoo respektive Box ersätta dog medan York och Death ersätter town. 
Dogtown åkarna och Stecyks motiv var även de första med att etablera skateboard åkare som 
rebeller, ett påstående som mer eller mindre hängt med fram till i dag. 
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Vår andra bräda för analys är en av världens absolut mest kända skateboardmotiv från ett av 
världens genom tiderna mest kända skateboardmärken: Powell & Peralta som startades av George 
Powell och Stacy Peralta 1976. Faktum är att Peralta lämnade Dogtown för att starta Powell & 
Peralta tillsammans med den nya kompanjonen Powell och att anta att han tog med sig mängder 
av influenser från stilgurun Stecyk är ingen högoddsare.  
 
Precis som Dogtown slog igenom i en tid då skateboard hade en kraftig tillbakagång, Powell & 
Peralta ett väldigt gynnsamt läge att slå sig in på en marknad som återigen led av en kraftig 
tillbakagång i början av 80-talet med få konkurrenter. Peralta kom förstås ihåg hur Dogtowns 
attityd hade skördat stora framgångar efter den förra tillbakagången, vad de gjorde egentligen var 
att ta det ett steg längre och ersätta graffiti med döskallar och knivar som får ses som tydligt 
ställningstagande. Detta skedde i en tid då Glitterrock och Heavy Metal skördade stora 
framgångar med döskalleinspirerade logos som blev allmänt accepterade, vad Powell & Peralta 
gjorde var att ge sporten en hårdare och rockigare attityd. I och med det fortsätta att bygga på 
myten om att skateboard var något radikalt som ville undvika vad som ansågs som mainstream.  
 
Dessa idéer förmedlades till Powell & Peraltas designer Vernon Courtland Johnson som var 
mannen som designade alla klassiska motiv som General Issue, Mike McGills Fighterplane och 
den vi valt att analysera Skull and Sword. Den är en av de mest kända och dessutom en typisk 
design av Courtland Johnsons som just innehöll många döskallar, knivar och liknande inslag. 
Man kan även se tydliga influenser från till exempel Stecyks tidigare arbeten som hans Rat Bones 
graffiti och Dogtown korset. 
 
Det som gjorde att Powell & Peralta lyckades dominera marknaden så länge, var att det saknades 
konkurrenter, i början av 80-talet fanns det egentligen bara tre stora skateboardföretag och de var 
förutom Powell & Peralta, Santa Cruz och Vision. Dessutom lyckades de hitta ett koncept som 
var nytt och höll fast vid det fram till att marknaden mer eller mindre exploderade med nya 
företag i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Powell & Peralta dominerade alltså marknaden 
under större delen av 80-talet men detta hindrade inte andra märken från att producera brädor och 
motiv. Ett sådant märke var Vision som med bland annat Mark Gonzales brädan vi valt att 
analysera, gick emot trenden med döskallar och andra attityds symboler.  
 
Att trender sällan blir särskilt långlivade inom skateboard är ett återkommande inslag. Visst, det 
finns några trender som lyckats hålla sig kvar under längre perioder i varierande utsträckning 
men det vanliga har varit att varje trend relativt snabbt fått en motpol. Så var även fallet med den 
överdrivna brutaliteten som dominerade 80-talet.  
 
Mark Gonzales bräda designad av Andy Takajian är framförallt färgglad och trevlig att se på. Det 
är inga förfärande eller chockerande inslag utan motivets främsta uppgift är helt enkelt att se bra 
ut vilket var något nytt. Framtill denna period var detta något som fått stå tillbaka för budskapet 
att vara rebelliskt. Därför kan man se Visions bräda för Mark Gonzales och liknande som kom ur 
den moteffekt som den överdrivna brutaliteten förde med sig som ett viktigt steg mot ett mer 
konstnärligt sätt att se på skateboarddesign.  
 
Även om det började dyka upp nya stilar och trender inom skateboardgrafik så dominerade 
trenden med döskallar och monster ända in på 90-talet. Ett bra bevis på det är vår fjärde bräda 
Roskopp Face som är designad av inflytelserika designern Jim Phillips åt Santa Cruz 1988. 
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Phillips var ledande inom etableringen av en oanständig och näst intill äcklig stil med monster, 
trasiga kroppsdelar och mycket blod. Kronjuvelen i samlingen var just hans råa avbildningar av 
Rob Roskopp som kom att sätta tonen för hela 80-talet tillsammans med Powell & Peraltas 
döskallar.  
 
Precis som i fallet med Powell & Peralta så etablerade sig Santa Cruz efter den andra skateboard 
döden i slutet av 70-talet och hade möjlighet att agera trendsättare på samma sätt. Santa Cruz var 
förmodligen lika införstådd i Dogtown konceptets framgångar som Powell & Peralta och valde 
därför också att satsa på attityd och uppseendeväckande motiv, ett koncept som skördade stora 
framgångar för båda företagen. 
 
Mark Gonzales på Vision började snart göra sina egna brädmotiv och Color My Friends från 
1987 är en av dem. Gonzales var en av de första som valde att gå emot den etablerade trenden 
som Powell & Peralta och Santa Cruz stod för och fungerade i sin tur som en trendsättare med 
sina arbeten som framförallt introducerade text som en inbakad del i sina illustrationer. Innan 
Gonzales hade främst text använts i reklamsyfte men nu tog dikter, små kryptiska meddelanden 
och budskap helt plötsligt lika stor plats som illustrationerna och detta kom att formligen 
explodera på 90-talet. På just Color My Friends ser man detta på att texten som i och för sig är ett 
företagsnamn samt hans eget ligger inbakat i motivet på ett sätt som inte gör det till en uttalad 
avsändare. Längst ner till vänster ser man en liten ruta som är svår att läsa men det är mycket 
möjligt att Gonzales lagt in några tänkbara ord vilket är vanligt i hans arbeten.  
 
Från slutet av 80-talet började artister och skateboardåkare liknande Mark Gonzales omforma 
skateboard både när det gäller åkning och designer. Anledningarna var många men de främsta var 
att streetskate allt mer framstod som den genre inom skateboard som skulle föra sporten vidare 
mot nya höjder, antalet företag ökade vilket ökade konkurrensen och behovet att marknadsföra 
sig och den design som tidigare mer eller mindre bara funnits under brädorna fick sin egen 
marknad i form av kläder och accessoarer. Allt detta krävde helt enkelt nya infallsvinklar och 
kreativiteten inom sporten visste inga gränser, det visade sig inte minst på alla de företag som 
startades med förvånansvärt skilda affärsidéer.  
 
Här är Steve Rocco ett lysande exempel med sin brädgrafik Stick-O-Rama och som tillåter 
konsumenten att vara en del i designprocessen med hjälp av klistermärken avsedda för att passa 
in i ett motiv bestående av en tom gata. Idén är lika löjligt enkel som den är genialisk och mer än 
något annat ett bevis på hur man ska följa sina kreativa impulser och slutföra dem. 
Illustrationstekniken Rocco använder sig av är dessutom en stil som är välanvänd än idag inom 
skateboarddesign men på den tiden var den relativt ny.  
 
Brädmotivens innehåll fortsatte att utökas och det tog inte lång tid innan man kom på att en 
skateboard är ett utmärkt föremål att använda i berättande och rena politiska budskap. Satan och 
Jane Mansfield är ett exempel på hur en verklig händelse kan återberättas och väcka tankar endast 
genom en snygg illustration och ett annorlunda medium. Den här skateboarden är även inne och 
nosar på trenden som var på ingång där det handlade om att chocka betraktaren och då menar vi 
inte på det sättet Dogtown chockade allmänheten med sin annorlunda stil. Den nya trenden som 
var på ingående var totalt hänsynslös.  
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Den trenden startades av Steve Roccos företag World Industries och representerades främst av 
artisterna Sean Cliver och Mark McKee som var mannen som gjorde Satan och Jane Mansfield. 
Deras idé var att slå till med det mest upprörande de kunde komma på och sätta det under en 
skateboard. På det sättet lyckades de väcka en debatt som ökade intresset för skateboard. Dem 
tycktes resonera att all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. 
 
Sean Clivers Bad Boys designades åt skateboardmärket 101 som var ett underliggande företag till 
World Industries med ungefär samma tänk och mål. Det råder inget tvivel om att brädans motiv 
jobbar vidare på den inslagna linjen med stötande motiv. Vad vi ser är tio bäbisar som håller i 
föremål som en pistol, en spruta, en dildo och så vidare vilka är väldigt negativt laddade föremål, 
inte minst i händerna på barn. Faktum är att detta koncept med chockering som främsta vapen 
fungerade väldigt bra och under ett antal år men precis som vi talade om tidigare tröttande 
människor tillslut och World Industries fick byta infallsvinkel. Detta koncept är något som finns 
kvar fast det utvecklas hela tiden mot allt mer laddade ämnen eftersom samhället blir alltmer 
accepterande och förlåtande. Inom skateboard världen111 var det främst skateboardtidningen Big 
Brother som förde konceptet vidare med provocerande rubriker och artiklar men man kan även se 
andra skateboard märken som testat annonser med grova sexannonser tillsammans med 
provocerande slogans som: ”Even your mom likes quickies.” Quickies är ett företag som säljer 
kullager speciellt framtagna för skateboard. 
 
Vid sidan av World Industries försök att chocka till sig uppmärksamhet valde andra 
skateboardföretag att satsa på snygg design, målningar och teckningar som mer och mer påminde 
om den konst man kunde betrakta på gallerier. Faktum var att från början av 90-talet började 
skateboardkonst ställas ut på gallerier och det var främst de artister som ställde ut sina verk som 
satsade på att förfina skateboardmotiv till rena tavlor, exempelvis Mark Gonzales, Andy Jenkins, 
Evan Hecox och Ed Templeton. 
 
Hecox och Jenkins är ansvariga för nästa bräda vi analyserat som är omöjlig att definiera som 
något annat än ett konstverk. Denna grafiska stil som bygger på förenkling är en trend som inte 
bara blivit oerhörd stor inom skateboard utan är oerhört stor på webben, i reklamfilmer och 
annonskampanjer. I och med att dataprogram som rör bildhantering och illustrationer så har 
grafiska arbetens kvalitet ökat avsevärt senaste 10 åren och de artister från skateboardvärlden 
som valt att satsa på grafiska produktioner har stor del i utvecklingen och trender. Detta ser man 
inte minst på vilka företag som anställer artister som Jenkins och Hecox, det är allt från Microsoft 
till Nike. 
 
Om grafisk design är en av två konstformer ur skateboard som framför andra nått gallerier och 
erkännande så är den andra de former som innefattas under konceptet finearts112, alltså de 
traditionella konstformerna som måleri, teckning, skulpturer och så vidare. Där har både Mark 
Gonzales och Ed Templeton lyckats otroligt bra. Templeton har gjort skateboarden Girl från 1999 
som är en av de vi valt att analyserat. Den är ett exempel på skateboards som vem som helst kan 
relatera till som konst vilket ibland kan vara svårt med mer konventionella skateboards som till 
exempel Clivers Bad Boys som förutom sitt budskap ser ganska tam ut. Templetons Girl är 
förutom att den är gjord på en skateboard inget annat än en traditionell tavla men med ett motiv 

                                                
111 Appendix 1 - Definitioner 
112 Ibid. 
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som trots sitt ganska vanliga motiv lyckas väcka tankar som känns lätt att relatera till 
skateboardkulturen och de människor som växt upp i dess närhet.  
 
Måleri och installationer har med tiden blivit väldigt populärt bland de skateboardåkare som 
övergått till att mer satsa på en konstnärlig karriär än att delta i skateboardtävlingar. Detta har 
medfört en rad olika tekniker och tillvägagångssätt. En stil som känns väldigt lätt att relatera till 
skateboard är de tavlor eller skateboards som ser ut att vara slarvigt gjorda, nästan skissaktiga. I 
denna stil finns det massor av underliggande stilar, för är det något man kan säga om de 
skateboardåkare som lyckats som artister så är de att de alla har ett unikt sätt att uttrycka sig på 
även om många kan placeras i samma fack. I alla fall så använder sig många av slarvigt dragna 
streck och färgklickar och man kan relatera till både teckningar barn har gjort samt graffiti. En av 
dessa är kris Markovich som gjort Self-Made från år 2000. Om man studerar hans skateboard så 
ger den ett slarvigt och plottrigt intryck men det är omöjligt att säga att vem som helst kan göra 
det. Detta är ett ständigt dilemma inom konstvärlden där människor ständigt säger: det där är väl 
ingen konst men faktum är att ingen annan gör det än just konstnären, han var åtminstone först 
med att nå ut med det så vem kan säga att det inte är konst? 
 
Vår sista analys behandlar den svenske skateboardåkaren Ali Boulalas promodel för Flip och är 
designad av Daniel Dunphy, Den kändes relevant att ta med inte bara för att den är från 2004 utan 
att den är ett exempel på den del av skateboardindustrin som tillverkar och designar skateboard ur 
ett mer ekonomsikt perspektiv. Även om skateboarddesign utvecklats mot en alltmer konstnärlig 
utformning så är det viktigt att komma ihåg att det är oerhört stora pengar i rullning inom 
industrin och majoriteten av produkterna som säljs har fortfarande som största uppgift att sälja i 
stället för att vara originella. Namn som Mark Gonzales, Evan Hecox och Andy Jenkins säljer 
främst till en äldre målgrupp som är införstådda i design och deras arbeten och har främst lyckats 
genom att de etablerat sig som konstnärer. Bland yngre utövare är det mer motivens utseende i 
form av coolhet som spelar in vilket de företag som inte har satsat på en smal målgrupp givetvis 
riktat in sig på.  
           
Det finns en rad lyckade exempel, World Industries med Flameboy och Wet Willy, Element har 
sin serie Twigs och märken som Birdhouse och i vårt fall Flip har en rad motiv direkt inriktade 
mot barn. Vi kan inte veta säkert men vi antar Flips Boulala bräda riktar sig mot en yngre 
målgrupp genom sin design som till stor del påminner om tecknade serier med lite attityd inbakat. 
Om detta är fallet återstår frågan om det är Flip eller Boulala som valt en grafik som lockar yngre 
åkare. Det vanliga är att proffsen på ett företag själva får välja sina modeller för att sticka ut 
medan företaget ger designern tydliga riktlinjer när det gäller de brädor som inte är promodels. 
Vilket fallet än är så vill vi med denna sista bräda nämna att en stor del av industrin inte satsar på 
att få sina motiv upphängda på gallerier men de har alla påverkats av den kreativa kraft som mer 
eller mindre ofrivilligt gjort att en del av kulturen har hamnat där i alla fall. 
 
 
5.3 Skateboard, ett unikt fenomen 

Det sägs att skateboard inte är en sport utan en livsstil. En livsstil som innefattar allt från sättet att 
tänka, kläder, musik till kreativitet. Just denna kreativitet har varit påtaglig ända sedan sporten 
började sitt avancemang i mitten av 60-talet. Trots att sporten verkar röra sig i cykler 
innefattandes födelse, död och återuppståndelse så har det hela tiden funnits kreativa krafter som 
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hängt kvar och funnit lösningar på hur sporten ska vinna kraft igen. Faktum är att vid de två 
tillfällen då skateboard förklarats som något som hör till det förflutna (skateboarddöden slutet av 
60- och 70-tal) så har den repat sig och vuxit sig ännu starkare. I denna bemärkelse lyckades 
alltså skateboard med vad andra tillfälliga flugor som jojon och rockringen misslyckats med.  
 
Förklaringen till detta är enligt våra spekulationer främst det som gör skateboard unikt framför 
andra sporter, nämligen dess avsaknad av styrande yttre krafter. Både i slutet av 60- och 70-talet 
då sporten gick tillbaka och övergavs av media och sponsorer så fortsatte ett gäng hängivna 
ungdomar och barn att åka skateboard för att de tyckte det var kul. Nya stilar och trick arbetades 
envist fram för att så småningom visa de nya möjligheterna för den stora massan varvid 
populariteten åter växte. Detta trots de motarbetande krafter som hela tiden omgivit sporten i 
form av oroliga föräldrar och arga och oförstående myndigheter. Det var alltså inte 
organisationer, tränare eller någon annan yttre kraft som stod för återuppståndelsen utan ett 
genuint intresse för att ha kul och åka skateboard. 
 
Med detta i baktanke är det lätt att leka med tanken hur sporter som ishockey och fotboll hade 
klarat sig om de genomled en tillbakagång i samma bemärkelse som skateboard gjort, inte en 
utom två gånger dessutom. Tänk om någon helt plötsligt talade om för ett gäng tioåriga 
fotbollsspelare att från och med nu får ni anordna era egna ligor och matcher, tillverka era egna 
matchställ och själv ta er till träningarna, vilka konsekvenser skulle det få? Det vi vill säga med 
detta är att skateboard i motsats till många andra sporter har en kreativitet och beslutsamhet som 
aldrig upphör att förvåna. Få sporter i världen har blivit så bespottade och möts av så mycket 
skepsis som skateboard och överlevt. 
 
Anledningen till denna kreativitet är antagligen en reaktion av just den tidigare nämnda 
fientligheten från allmänheten. Detta är något man kan finna spår av även på majoriteten av de 
brädmotiv som kom på 70-, 80- och början 90-talet då mycket handlade om att göra tvärtemot 
vad man borde. Döskallar, trasiga kroppsdelar, en alkoholiserad sjöjungfru och så vidare är alla 
motiv som upprörde alla belackare och stärkte vi mot dom känslan. Konkurrensen att hela tiden 
vara värst är alltså en av anledningarna att det experimenterades med tekniker och motiv vilket i 
sin tur ledde till att moteffekter uppstod där de nya teknikerna lämpade sig till att göra mer 
traditionella konstverk. Alltså var de mer finstämda och mindre upprörande motiven som började 
dyka upp under 90-talet antagligen ett resultat av att skateboard hade lyckats etablera sin image 
som bråkstakar och problem. Precis som när man retas med syskon så försvinner mycket av det 
roliga när de slutar bry sig vilket ofta innebär att man slutar upp med sina dumheter. Antagligen 
var detta fallet inom skateboard, många ledsnade helt enkelt på attityden och ville börja ägna sig 
åt mer konstnärliga arbeten.  
 
Förutom fientligheten från allmänheten härstammar troligtvis mycket av aggressiviteten inom 
skateboard från jakten efter identitet. Många av skateboard utövare, speciellt på 70- och början av 
80-talet kom från underklassen där inslag av våld och trasiga familjehem var vanligt. För dessa 
ungdomar erbjöd skateboard precis som andra ungdomsfenomen som gängbildning, skadegörelse 
och så vidare en chans till identitet, en chans att vara någon och framförallt en möjlighet att få 
frigöra sin inre frustration. Det som skiljer skateboard från till exempel ett ”vanligt” 
ungdomsgäng är att i stället för att ta ut sin frustration på skyltfönster och andra personer så lades 
frustrationen på skateboardåkningen. Visst finns det inslag av våld inom skateboard precis som 
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det finns i andra sporter men möjligheten att lyckas bara genom att ha roligt gjorde i många fall 
skillnaden mellan liv och död.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att skateboard bevisligen är något unikt som lyckats stå emot 
yttre slitningar bättre än kanske någon annan sport. Den har vid upprepade tillfällen återhämtat 
sig för att komma tillbaka starkare än någonsin med nya infallsvinklar och grepp. I sporten är det 
barn och ungdomar som själva har fått avgöra sportens framtid genom att själva träna, bygga 
hopp och ramper och många gånger till och med fått köpa sin egen utrustning till föräldrars stora 
förtret. Det var först när nog många ungdomar ägnade sig åt sporten och vi kan börja tala om en 
rörelse som de ”vuxna” med sina organisationer och förbund fick upp ögonen för sporten och de 
pengar som helt plötsligt gick att tjäna på utövarna. Sporten är idag en miljonindustri och allt 
tyder på att den är här för att stanna den här gången. Framtiden får utvisa vilket. 
 
 
5.4 Slutsatser 

En utgångspunkt med denna uppsats var att verifiera att grafiken som figurerar inom skateboard 
har nått konststatus. Detta baserar vi på det som framgår av vårt arbete i historikdelen och resultat 
delen. I historien framgår det tydligt hur skateboardkonsten utvecklats för att nå erkännande och 
analysdelen redogör tydligt för de trender som hela tiden tvingat formgivarna inom skateboard att 
ta fram nya idéer och tekniker för att konkurrera på marknaden. En konkurrens som varit 
hälsosam på det sättet att de tvingats experimentera med både grafiska metoder och traditionella 
konstformer 
 
Vår övertygelse att kalla det för skateboardkonst har hela tiden bekräftats, inte minst genom vår 
viktigaste källa: Beautiful losers – Contemporary art and Street Culture. I den talar inom 
skateboard kända namn som tidigare nämnda Rose, Jocko Weyland med flera om skateboard som 
en rörelse och konstform och Rose, tidigare ägare av Alleged Gallery nämner faktiskt att 
skateboardkonst accepterades av den etablerade konstvärlden i början av 2000-talet vilket bland 
annat ledde till att han la ner sitt galleri då det blev för svårt att agera manager åt framgångsrika 
konstnärer.  
 
Ett av kriterierna för att få kallas konst är när nog många ger fenomenet sitt erkännande. I vårt 
fall har vi alltså en omfattande skara artister som påstår det, det skrivs böcker som påstår det, 
företag med kontor över hela världen påstår det och enligt Rose även den etablerade konstvärlden 
vilket ger oss anledning utgå ifrån att så är fallet. Hänsyn bör även tas för alla skateboard utövare 
världen över som inspirerats av otaliga brädmotiv och som sitter hemma och ritar i hopp om att 
en dag få skapa sin egen brädgrafik.  
 
 
5.5 Förslag på vidare forskning 

Ett antal frågor som vore intressanta att studera har uppstått under uppsatsens gång. Förslag på 
vidare forskning skulle till exempel kunna vara förhållandet mellan beställaren/företaget och 
designer, hur mycket styr beställaren och vilket inflytande har de haft på skateboards marknad 
och utveckling. Ett annat intressant ämne är det fenomen som blivit stort på senare år där vissa 
företag börjat erbjuda så kallade blanks brädor som är ett billigare alternativ till skateboard där 
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brädan saknar motiv under. Hur kommer detta att påverka marknaden och kommer vi i framtiden 
se fler brädor utan tryck, ungefär som det såg ut på 60-talet.  
 
Andra intressanta ämnen skulle vara skateboards påverkan på mode, musik och marknadsföring. I 
modevärlden är det allmänt känt att subkulturer som skateboard och hip hop haft ett stort 
inflytande på trender där streetwear är något som varit i ropet att antal år. Stora kedjor som H&M 
och JC har vid ett flertal tillfällen vänt sina blickar mot gatukulturen. På samma sätt har 
skateboard haft ett stort inflytande på musik där hardcore och rap till stor del kopplats samman 
med sporten, en sammankoppling som till och med resulterat i en egen genre, skatepunk. Här kan 
man även leka med tanken och undra hur det gått för skateboard om musiken inte funnits där, 
faktum är att skateboard vunnit många av sina utövare just från musikens värld. När det gäller 
marknadsföring så har skateboard med sina annorlunda sätt att närma sig ämnet inspirerat 
mängder av företag. Många av de artister vi berättat om i vår uppsats har anställts av stora företag 
och mer eller mindre fått fria händer att styra reklam och annonskampanjer vilket skapat en typ 
av marknadsföring man ser allt mer återkommande.  
 
Vi nämner även att skateboardkonsten utvecklats till att innehålla artister från andra bakgrunder 
som till exempel graffitiartister varvid termen skateboardkonst fått bytas till contemporary art. 
Vad innebär detta och hur kommer det att påverka skateboardkonst i den form som vi behandlat? 
 
Slutligen har vi frågan om vad som kommer hända med skateboard i framtiden. Sporten är redan 
en miljonindustri där det anordnas både inofficiella och officiella världsmästerskap som täcks av 
världsomspännande TV nät. Kommer det att börja anordnas ligor som i till exempel ishockey och 
kommer skateboardåkare i så fall börja anställa tränare och personliga läkare. Vad kommer hända 
med sporten och den underground stämpel som alltid varit närvarande och vilka konsekvenser 
skulle det föra med sig om den försvann? Kommer det kanske att innebära att brädmotiv 
försvinner och ersätts av rena företagslogotyper och skulle detta rent av leda till att skateboard 
minskar i popularitet som skateboarddöden på 60- och 70-talet där allt fick börja om från början? 
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Appendix 1 – Definitioner 
 

 
 
12-stegs-program 
12- stegs program är en behandlingsmetod där man ska vänja av sig vid något och man genomför 
det genom att klara nivåer. När man har klarat alla nivåer ska man vara kvitt sitt problem. 
Exempel på 12-stegprogram kan vara: Alkoholism, narkotikamissbruk och fetma.  
 
Actionsport 
Det här är en kategori av sporter som ofta innefattar våghalsiga manövrar med ganska hög 
skaderisk som t.ex. friklättring, fallskärmshoppning och även brädsporter som skateboard, surfing 
och snowboard.  
 
Banks 
En lutande vall som skateboardåkare använder för att göra olika trick på. En bank kan man hitta 
lite överallt skapat av andra anledningar som t.ex. husgrunder.  
 
Blaxploitation filmer 
En filmgenre som hade sin storhetsperiod mellan 1971 och 1975. Filmerna hade svarta 
skådespelare och hjältar i roller som i vanliga fall tilldelades vita skådespelare. Den största 
blaxploitation filmen är Shaft från 1971. 
 
BMX 
Betyder Bicycle motocross och det har sitt ursprung i ungdomar som under 70-talet använde sina 
cyklar på samma sätt som sina motocrossidoler. Det som skiljer dem åt från vanliga cyklar är att 
de har mindre stabilare ramar och gyro som tillåter styret att snurra hur många varv som helt utan 
att vajrarna trasslar ihop sig. De har även såkallade pegs som är stålpinnar som skruvas fast på 
hjulaxlarna.  
 
Boom 
När något får en explosionsartad utveckling. Man brukar tala om t.ex. babyboom om det föds 
många barn under en period.  
 
Bowls 
En vidareutveckling från poolåkningen då man gjort nya mer utvecklade pooler enbart tillverkade 
för skateboardåkning. 
 
Downhill 
En skateboardform som går ut på att ta sig så fort som möjligt ner för en backe.  
 
Fineart 
Detsamma som de traditionella konstarterna, gestaltning via måleri, skulptur, teckning, grafik etc. 
De sköna konsterna.  
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Flyers 
Ett litet reklamblad som har till uppgift att locka genom information och en snygg layout.  
 
Freestyle skateboard 
Är en skateboardform som var mycket populär under 70- och 80-talet. Det går ut på att göra trick 
på brädan på plan mark utan hinder eller hjälpmedel som t.ex. ramper och trappor.  
 
Fyrfärgstryck 
För att kunna återge hela färgskalan vid tryckning använder man sig av denna teknik. De fyra 
färgerna man arbetar med är cyan, magenta, gult och svart.  
 
Grind 
En typ av skateboardtrick där man glider på trucken/truckarna mot ett annat objekt.  
 
Laidback 
Avslappnad och lugn stämning. 
 
Longboard 
En longboard är en lång version av den vanliga skateboarden. Eftersom den är längre och bredare 
än en vanlig skateboard så ger det mer stabilitet vilket ger möjlighet till att åka fortare. Den är 
inte skapad för att göra trick med, utan för transportering och för att tävla i downhill. 
 
Låg kultur 
Refererar till kommersiell masskultur och liknande som har med dålig smak att göra. Anses ofta 
ha med den obildade massans dåliga smakuppfattningar att göra.  
 
Mainstream 
Är ett engelskt ord som kan tolkas som något vanligt, gjort för den stora massan.  
 
New school  
En ny stil inom ett redan befintligt fenomen.  
 
Nose 
Delen bakom den främre trucken på en bräda 
 
Ollie 
Skateboardtrick som innebär att man hoppar upp med brädan utan hjälpmedel. Utförs genom att 
trycka ner tailen i marken och sedan dra brädan upp i luften med den främre. 
 
Olliepops 
Se Ollie 
 
Outsider artist 
En artist som håller på med något eget utan inflytande eller stöd från befintliga rörelser.  
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Plastrails 
Plastlist som sitter längst långsidorna på undersidan av brädan. Användes på gamla skateboards 
för att kunna genomföra slides. 
 
Poolåkning 
Att åka skateboard i vattentömda swimmingpooler med avrundad botten. 
 
Promodel 
En skateboard modell tillverkad utifrån en specifik åkares önskemål eller image med avsikt att 
marknadsföra åkaren och företaget.  
 
Rails 
Ett metallrör som används för att glida på med hjälp av bräda eller truckar. 
 
Rampåkning 
Att åka fram och tillbaks i en ramp formad som ett U tillverkad av vanligtvis plywood eller 
betong.  
 
Rörelse 
En stor samling människor som är engagerad i en viss fråga eller aktivitet. 
 
Screenade 
Se screentryck 
 
Screentryck 
En tryckteknik där tryckfärgen pressas genom en duk som sitter uppspänd på en ram. Duken är i 
sin tur preparerade med en schablon som bara släpper igenom färg på vissa ställen.  
 
Skateboardteam 
I stort sett alla skateboard företag som gör brädor har flera åkare som är sponsrade av dem. Vilket 
innebär att dem åker på deras brädor och ställer upp i olika uppvisningar och tävlingar under 
deras namn. Egentligen samma sak som ett hockeylag eller vilket annat idrottslag som helst. Fast 
deras uppgift är at göra reklam för märket och i gengäld får dem pengar och gratis saker.  
 
Skatesko 
En skomodell speciellt avsedd för skateboardåkning med plan sula och förstärkningar.  
 
Skatevärlden 
Allt som har med skateboard att göra.   
 
Slide 
En typ av skateboardtrick där man glider på brädan mot ett annat objekt.  
 
Softgoods 
Kläder och accessoarer.   
 
 



 

 70 

Streetskate 
Det är den populäraste grenen inom skateboard och utövas på lodrät terräng. Det anses även vara 
den gren som har störst frihet och variation i form av trick och terräng. Man utnyttjar allt från 
bänkar, trappor och räcken som hjälpmedel för att ta sig fram.  
 
Subkultur 
Ett kulturellt uttryck som inte delas av så många. De flesta subkulturer finner uttryck i musik, 
kläder, värderingar eller hobbys.  
 
Tail 
Delen bakom den bakre trucken på en bräda 
 
Truck 
Metalldel som fungerar som hjulaxel och är monterad mot brädan. 
 
Underground och Undergroundkultur 
Begreppet betyder att någonting är ”underjordiskt”, nästan lite ljusskyggt. Många olagliga 
verksamheter kan man kalla för underground. Men det finns även organisationer som valt att 
hålla sig fördolda för att öka gruppens exklusivitet och skateboard kulturen kunde från början 
klassas som en sådan. Andra exempel på undergroundkulturer är Graffiti och MC-klubbar. 
 
Övergång/Transfers 
Element med uppgift att göra det möjligt att förflytta sig mellan två fristående objekt. 
 
Writer 
En graffitikonstnär som arbetar mycket med tuschpennor, avancerad typografi och illustrationer. 
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Appendix 2 – Personregister 
 

 
 
Blender, Neil 
Mest känd som professionell skateboardåkare och var i början av 80-talet något av en synonym 
när det gällde allt kreativt inom sporten. På den tiden var han mest känd för den unika stil han 
förmedlade genom sin åkning men hans största bidrag till sporten inom historia, estetik och 
livsstil har skett genom hans konstnärliga arbeten. Han var en av de första skateboardåkarna att 
designa sina egna brädor och hans tidiga motiv för G&S Skateboards har varit stilbildande för 
hela kulturen och öppnat många dörrar för den nya generationens skateboardåkare/artister. På 90-
talet drog sig Blender tillbaka från den professionella skateboard scenen för att på heltid arbeta 
som konstnär och kreativ rådgivare åt Ohios Alien Workshop.  
 
Campbell, Thomas 
Är målare, fotograf, filmare, skribent och amatör filosof. Är dessutom nästan helt och hållen 
självlärd genom personliga erfarenheter. Hans journalistiska rötter härstammar från hans 
medverkan i viktiga tidningar som Transworld Skateboarding och Skateboarder Magazine och 
har till stor del format honom till den utstående kreatör han är idag. Campbell äger en liten 
måleristudio i Santa Cruz, Kalifornien och det är just måleri som kanske har gjort honom mest 
känd på senare år. Hans målningar innehåller ofta slogans och anekdoter från hans välutvecklade 
vokabulär kombinerat med en djup syn på den mänskliga naturen. Han har ställt ut sitt arbete på 
gallerier i New York, Paris, San Francisco, Los Angeles och Marocko. 1999 släpptes hans första 
fullängds surffilm The Seeding och han arbetar för närvarande med sin andra. Han är även 
creative director för ett litet skivbolag vid namn Galaxia. 
 
Cliver, Sean 
Har designat brädor åt Powell & Peralta, World Industries och Blind och har gjort sig känd för att 
göra upprörande kontroversiella motiv. Känd för att blivit sparkad från Powell just tack vare 
detta. Har även varit ansvarig utgivare för den kontroversiella tidningen Big Brother Magazine 
mellan 1997 och 2000 samt arbetat med Jackass the Movie 2002 och är nu producent av Wild 
Boys som sänds på MTV. Har nyligen gett ut en bok vid namn Disposable: A History of 
Skateboard Art. 
 
Engblom, Derrick ”Skipperboy” 
Har mer eller mindre tillverkat skateboards sen han var åtta år gammal och var med och grundade 
den legendariska surf affären Zephyr tillsammans med Jeff Ho och Craig R Stecyk. Startade även 
Santa Monica Airlines 1978 när han var 30 som var en av de tre original Dogtown företagen 
(Alva, Dogtown var de två andra).  
 
Friedman Glen E. 
Ansedd som en av de viktigaste fotograferna inom sin generation genom arbeten med främst 
Fugazi, Black Flag, Ice-T, Dead Kennedys, Minor Threat, Misfits, Bad Brains, Beastie Boys, 
Run-DMC och Public Enemy samt gamla skateboardåkare som Tony Alva, Jay Adams, Alan 
”Ollie” Gelfand, Duane Peters och Stacy Peralta. Friedmans fotografier förmedlar känslan och 
tongångarna som definierade en hel era. Hans sluga förmåga att vara på rätt plats vid rätt tillfälle 
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hjälpte att definiera tiden och rörelsen han var inblandad i. Tre volymer av hans arbete har 
publicerats vid dagens datum: Fuck You Heroes (1994), Fuck You Too (1996) och The Idealist 
(1998). Han har även ställt ut sitt arbete internationellt samt solo utställningar vid The Institute of 
Contemporary Art, London och Museo Laboratorio di Arte Contemporanea i Rom.  Friedman var 
producent av den prisbelönta dokumentärfilmen Dogtown and the Z-boys (2001).  
 
Frost, Phil 
Artist från New York vars arbete kombinerar det råa från gatan med en elegant estetik. Blev känd 
i början av 90-talet då han gjorde installationer på gatorna i New York. Platserna där 
installationerna placerades scoutades, mättes och analyserades noga innan han konstruerade sina 
installationer i sin studio och placerade ut dem i skydd av mörkret. 1994 då Frost bara var 21 år 
gammal inspirerade dessa installationer PBS till att göra en dokumentär om hans arbete vars 
snabbt hamnade på gallerier. 1999 ställde han ut sin första soloutställning på Jack Shainman 
Gallery i New York. Hans arbeten och konstruktioner på kanvas är en fler lagers kombination av 
färggranna skapelser som på minner om tecknade serie strippar med snyggt pålagd typografi och 
stora feta symboler. De ord och slogans som förekommer är av olika språk, ibland till och med 
påhittade och fullbordar kompositioner som skapar total harmoni. Hans arbeten har bland annat 
figurerat på skivomslag till Dj Shadow och Sick Of It All. Frost har fortsatt att ställa ut på 
gallerier och ställde bland annat ut sina verk på Pennsylvania Academy of the Fine Arts i 
Philadelphia 2002. 
 
Gonzales, Mark 
Artist och poet från San Francisco Kalifornien samt en av världens mest inflytelserika 
skateboardåkare som var med och formade hela streetskate genren till vad den är idag. Med sina 
barnlika teckningar och målningar som kombineras med texter och dikter har han dessutom haft 
ett odiskutabelt inflytande på den konst och de motiv som omger skateboard. Har sedan 80-talet 
designat sina egna brädor och är inblandad i en rad olika företag. Även en av de första att ställa ut 
på gallerier samt den allra första att få en konst turné att bli sponsrad av ett stort företag utanför 
skateboard världen, Levi´s.  
 
Hecox, Evan 
Baserad i Colorado och en framstående artist och designer vars arbete porträtterar vikten av stads 
miljöer på ett komplett och unikt sätt med vardagliga händelser från stads gator som 
återkommande element. Hecox är intresserad av komplexiteten i städernas landskap och 
människor från igenkännbara omgivningar som annars lätt bli bortglömda just för att de är en 
normal del av vardagen. Hans stilistiska närmande är baserat på form och färger och går ut på att 
bryta ner bilderna så att de blir stilistiskt rena medan vissa få element får mer omsorg och sticker 
ut mer än andra. Hecox är inblandad i skateboard företaget Chocolate och har ställt ut sina 
arbeten världen över, däribland Los Angeles, London och Tokyo. 
 
Howard, Rick 
Professionell skateboardåkare från Kanada som var med och startade Girl- och Chocolate 
Skateboards tillsammans med Spike Jonze, Megan Baltimore och Mike Carroll.  
 
Humpston, Wes 
Är mest känd som personen som ritade och designade Dogtowns original brädor på 70-talet. 1972 
jobbade Humpston tillfälligt på surf affären Zephyr i Santa Monica, Kalifornien. Den affär som 
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kom att bli medelpunkten för hela Dogtown gänget och gjorde Humpston, Craig Stecyk, Jeff Ho 
och Skip Engblom till legendarer. 1975 startade Humpston tillsammans med Jim Muir åkare för 
Dogtown företaget Dogtown Skates som hjälpt att inspirera mängder av senare motiv från andra 
företag. De få handgjorda brädor som återstår av de han designade på 70-talet anses idag som 
ovärderliga samlarobjekt. På senare dagar har han bidragit med motiv åt hans eget företag Bull 
Dog Skates. 
 
Jenkins, Andy 
Är en skribent, publicist, grafisk designer, illustratör och art director baserad i San Pedro, 
Kalifornien. Han började sin karriär som tonåring 1984 då han arbetade med tecknade serier och 
som illustratör åt skateboard- och BMX tidningar. I början av 90-talet startade han Dirt Magazine 
tillsammans med Spike Jonze och Mark Lewman. Tidningen var ett tidigt försök att upplysa en 
större publik om gatukultur. Idag är Jenkins art director åt Girl Skateboards vilka han hjälpt att 
bli ett aktat namn i branschen samt publicist som resulterat i två noveller och ett antal små böcker 
och fanzines.  
 
Johanson, Chris 
Arbetar mycket med installationer som består av målningar, konstruktioner och arbeten på 
papper, ofta arrangerade i noggrant planerade tredimensionella labyrinter. På senare tid har han 
lämnat det fysiska för att experimentera med de psykologiska landskapen. Han kommenterar 
konsumentsamhället samt psykologiska fenomen som självbetjäning, psykoterapi, new age och 
12-stegs stöd grupper. Även Johnson har ställt ut sina arbeten på en rad kända gallerier, däribland 
San Francisco Museum of Modern Art, Robert and Tilton Gallery och Jack Hanley Gallery.  
 
Jonze, Spike 
Vid åldern av 34 har Jonze lyckats etablera sig som en otroligt talangfull fotograf, regissör samt 
en av de mest respekterade individerna i Hollywood. Jonze började sin karriär som fotograf för 
tidningar som Freestylin´ och BMX Action vid endast 17 års ålder. Han var med och startade Dirt 
Magazine samt har regisserat musikvideos för kända grupper som Beastie Boys, Björk, Sonic 
Youth och Weezer för att nämna några. Han har även gjort TV reklamer åt Nike, Snapple och 
Nintendo. Inom skateboardvärlden där han gjort milstolpen Video Days samt produktioner för 
Girl Skateboards, bland annat succé skateboardfilmer som Yeah Right och Hot Chocolate. Inom 
Hollywood vunnit sin respekt för Being John Malkovich (1999) och Adaptation (2002), även de 
kritikerrosade succéer.  
 
Kilgallen, Margaret (1967-2001) 
Hennes arbete var influerat av både amerikansk och icke västerländska traditioner. Hennes 
modiga, grafiska konst var grundad i en intensiv observation av stadslandskap som den 
mexikansk-amerikanska kustremsan man kan finna i San Franciscos Mission District eller 
strandremsstäderna i norra Kalifornien. Det gick även att skönja en bit av kommersiell konst från 
Afrika och Indien i hennes arbeten. Killgallens arbeten följde aldrig en bestämd plan utan gjordes 
direkt på plats med stora bokstäver målades för hand med stora rollers. Materialen hon använde 
sig av var ofta rester och gamla spillror precis som färgen som ofta var gammal överbliven färg 
från byggplatser eller liknande. Hennes arbeten har ställts ut på Deitch Projects, The Drawing 
Centre i New York, The Institute of Contemporary Art i Philadelphia och 2002 års Whitney 
Biennial. Förutom hennes utställningar kan man se hennes arbete på en rad kommunala 
konstplatser.  
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McGee, Barry 
Startade sin karriär som graffiti målare och är en erkänd konstnär med utställningar världen över, 
bland annat SK8 On The Wall i Tokyo 2002 där 67 artister från Tokyo och USA ställde ut över 
145 skateboards. 
 
Mills, Mike 
Artist och film skapare från Los Angeles som har en examen från Cooper Union School of Art. 
Han har gjort både konst och kommersiella arbeten i en rad länder som till exempel USA, 
Holland och Paris och det är allt från kläder och mönster till musikvideos, TV reklamer, 
skivomslag, kortfilmer och dokumentärer. 
 
Phillips, Jim 
Är en grafisk artist mest känd för sina rock affischer samt surf- och skateboardkonst. Hans första 
publicerade konstarbete var i vår numret av Surfer Quarterly 1962. Efter det jobbade han som 
frilansande konstnär med grafiskkonst som specialitet, vanliga motiv var allt från motorcyklar till 
snabbmat. Från mitten av 70-talet till slutet av 80-talet arbetade han som art director åt 
skateboard företaget Santa Cruz Skateboards där han producerade hundratals brädor, T-shirts, 
klistermärken och annonser. Efter det har han även arbetat som art director åt Family Dog 
Productions samt producerat rock affischer åt Bill Grahams Presents med flera. 
 
Pushead 
A k a Brian Schroeder är en artist, skribent och punk skivbolags ägare. Hans arbete går att se på 
T-shirts, posters, skateboards och skivomslag. Mest kända artisterna han jobbat med är Metallica, 
Misfits och Dr Octagon. Inom skateboard är främst hans tidiga motiv för Zorlac Skateboard 
kända. Han har även figurerat som skribent i Trasher Magazine och är en av de mest kända 
artisterna som förenade punk och rock med skateboard. 
 
Rocco, Steve 
Började med skateboard som elvaåring och fick sin första sponsor hos Tunnel Skateboards. 
Därefter åkte han för Powell där han bara blev kvar i en månad innan Sims erbjöd honom en 
promodel hos dem 1979 vilket var den första inom genren freestyle. Rocco fortsatte sedan åka för 
Vision som tog över Sims fram till 1987 då han fick sparken för att var för rebellisk. Detta ledde 
till att Rocco startade sitt eget märke Rocco Divison som slutligen blev World Industries plus en 
rad underliggande etiketter som alla skördat stora framgångar under 90-talet. Rocco har även 
designat en rad kända skateboards, bland annat Stick-O-Rama som var väldigt innovativ på det 
sättet att köparen fick med klistermärken av olika människor att själv placera in i grafiken som 
avbildade en stadsmiljö.  
 
Rose, Aaron 
Grundare och ägare av Alleged Gallery i New York mellan 1995 och 2002. Han bidrar 
regelbundet med material till tidningar som Purple, V, Self Service och Arkitip. Han var även 
mannen bakom boken Dysfunctional: The Visual Language of Skateboarding, publicerad av 
Booth-Clibborn Editions år 2000. 
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Stecyk, Craig R. 
Kanske den mest kända personen när det gäller alla de grafiska element som omger skateboard 
genom tiderna. Var mannen som mer eller mindre på egen hand skapade myten om Dogtown 
gänget genom reportage, foton och brädmotiv. Var även med och grundade den legendariska 
surfbutiken Zephyr. 
 
Templeton, Ed 
Född i Orange County som är en förort till Los Angeles. Utvecklade tidigt ett intresse för 
skateboard och spenderade all sin energi på det. Konstintresset väcktes av att titta i konstböcker, 
då speciellt böcker med Picasso, M.C. Escher, Dali och liknande. Templetons talang som 
skateboard åkare gjorde honom snabbt till professionell där hans resor runt världen runt gav 
honom möjlighet att se konst från andra kulturer. Detta har lett till att han nästan under hela 
karriären designat egna motiv som slutligen resulterade i sitt eget märke Toy Machine 
Bloodsucking Skateboard Company. Templeton gör skillnad på sina fotografier och målningar 
från hans designer som har med skateboard att göra vilka är mera grafiska. Han har ställt ut sina 
arbeten världen över, bland annat på Alleged Gallery i New York, Roberts and Tilton i Los 
Angeles och på Aki-Ex Gallery i Tokyo. Solo utställningar inkluderar Museum Het Domain i 
Holland (2000) och Palais de Tokyo i Paris (2002). 
 
Yelland, Tobin 
Känd fotograf som uppmuntrades att börja med foto av Larry Clark, regissören bakom Kids 
(1995). Yelland tog fotografier av människor som var sig själva och sände dem till Clark som 
lämnade kritik. Idag har han fotograferat i över 10 år och hans arbete innehåller vardagliga 
händelser med olika karaktärer som spelar ut sin sexualitet och sina aggressioner med ungdomlig 
osynlighet. Hans foton har förutom utställningar i USA och Australien figurerat i Trasher 
Magazine, Spin och Dazed and Confused. Han bor och arbetar i Brooklyn New York. 
 
 


