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Abstract
The physicality of sports and outdoor life offers great opportunities for intensive experiences – participants ”feel” the happening in their bodies. As
well as looking upon physical activity mainly as something instrumental, as
for example in competitive sports and exercise culture, other aspects can
also be central, for instance the pure joy of movement. The existential or
expressive side of physical activity is examined in this doctoral thesis.
In order to study such experiential quality more thoroughly, the author’s
attention turns to adventure sports participants, as they appear to have a
capacity for becoming highly involved and seeking very intense experiences. Who is involved in adventure sports? Why are they engaged in a
sport that demands such great hardships and risk-taking? What do they get
out of it? The overall objective of the thesis is to shed light on adventure
sports as a practice and to discuss the educational significance of flow and
other experiential qualities in adventure sports and in schools.
The analyses are based on three empirical sub-studies. The first began
with a questionnaire that 161 adventure sports participants responded to.
This was followed by an interview study of eleven men and three women,
all of whom had extensive experience in adventure sports. The categories of
sport were evenly divided between climbing, off-piste skiing and hang gliding.
In the second sub-study a detailed investigation of climbing was carried
out. A notable sportification has brought about a very clear and interesting
change in parts of this activity. Six traditional/adventure climbers and six
sport climbers were interviewed, of which half were men and half women.
All the climbers were experienced and very much involved in their sport.
The aim of the third sub-study was to seek an answer as to whether pupils have experiences in their daily school life that are similar to those of
adventure sports participants. An ESM (Experience Sampling Method) investigation was carried out with 60 pupils in compulsory school year nine
(corresponding to UK schools’ year eleven) from four different schools.
The pupils’ parents answered a special parent questionnaire including questions about academic and professional backgrounds, living conditions, habits, interests, attitudes and leisure time activities.
The results were analysed taking into consideration the phenomenological perspective and structuralistic or more correctly expressed the cultural
sociological perspective. Mihály Csikszentmihályi’s theoretical argument
on optimal experiences, which in turn is based on the flow concept, constitutes the phenomenological foundation. Pierre Bourdieu’s concept apparatus and theories were used to closely examine the participants’ backgrounds, life histories and current living situations.
The study shows that a preference for adventure sports is clearly linked
to the participants’ backgrounds and earlier life experiences. A behavioural
pattern is incorporated and developed into an embodied capacity to master a
practice, a result of a long learning process. Participants were clearly con-

cordant in these respects. Participants emphasise the abundant opportunities
for intensive experiences that arise from adventure sports. It is a matter of
something multi-dimentional: the active body, outdoor life in natural surroundings, exacting and clear goals, total focus, and about exercising control. This approach presents a model for identification of content qualities,
which together create the dynamics that form the meaningful rewards that
result from participation in adventure sports. The dimensions include flow
experiences, but also go beyond them.
The deep sense of presence, the physical involvement, the fact that they
can choose the path and increase the degree of difficulty themselves – and
simultaneously counter this new challenge with increased capacity so that
they are engaged at the ”right level” – also provide favourable conditions
for a stimulating and successful learning experience.
The observation was made that it was primarily in the practical and aesthetic subjects that school pupils had the same deep feeling of presence together with a meaningful and pleasurable holistic experience as the adventure sports participants had. Here they were actively involved with their
hands or with their whole bodies, and they could make their own choices
and be in control of the activity, which for most pupils led to a strong feeling of satisfaction.
Keywords: adventure sports, risk sports, extreme sports, outdoor life, sportification process, leisure time culture, climbing, flow, habitus, learning
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Förord

Det är många som bidragit till detta arbete. Förts och främst; vad skulle jag
ha kunnat göra utan alla er respondenter, både äventyrssportare och skolelever? Ni har ställt upp och verkligen varit trevliga och inspirerande att
möta. Ett innerligt tack till var och en av er för er villighet att medverka och
låta mig få en inblick i era liv.
Därnäst vill jag uttrycka ett stort och mycket uppskattat tack till alla mina
kära kolleger i forskningsgruppen för stöd och uppmuntran och kollegial
värme. Från allra första början har dessa varit; forskningsledare, professor
Lars-Magnus Engström, Per Nilsson, Birgitta Fagrell, Bengt Larsson, Karin
Redelius och Ylva Bergström (numera Boman). Senare kom andra in som
på liknande sett blev goda kolleger i gemenskapen; Håkan Larsson,
Suzanne Söderström (numera Lundvall), Jane Nilsson Gangnebien (numera
Meckbach), Olle Åhs, Åsa Bäckström och ännu senare även Erik Backman,
Åsa Liljekvist och Gunnar Teng. Utmaningarna i de mycket utvecklande
och givande forskningsseminarierna har varit en källa till lärande på flera
nivåer. Ett verkligt tack till er alla som bidragit – you are great!
Ett särskilt tack vill jag rikta till Per för mycket god kursledning på C-nivå
och i forskarutbildningen och för din befriande och kloka handledning, när
jag skrev C- och D-uppsats en gång i tiden, samt stimulerande kollegiala
samtal. Birgitta vill jag tacka för hennes värme och omtänksamhet samt att
ständigt ”tro på en”, från första början fram till nu. Bengt, tack för ”kamratsnack” och ett alltid lyssnande öra och för ditt tillmötesgående. Jag tycker
du är föredömlig på många sätt. Karin; alltid lugn, klok och inkännande –
ett stort tack. Till Åsa Bäckström, nybliven doktor och mamma, vill jag
också rikta ett särskilt tack för bra synpunkter och rolig vänskap på lite ”coola” utfärder tillsammans. Tack också Suzanne för dina insatser med läsning av manus. Även Erik, min tyste rumskamrat numera, är värd ett tack
för sin hänsynsfullhet.
Till deltagarna i läsgruppen; Siv Fischbein, Lars Lindström, Peter Hassmén
och Håkan Larsson vill jag rikta ett alldeles särskilt stort tack för ert insiktsfulla och kreativa ”input”. Det kändes mycket värdefullt då det som mest
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behövdes. Jag vill här speciellt tacka Håkan. Du har verkligen lagt ned ett
ambitiöst arbete på mitt manus både nu och i tidigare delar. Jag värdesätter
dina insatser högt.
Lars Lindström är en mycket uppskattad projektledare som jag hade förmånen att under en del år arbeta tillsammans med i ett skolprojekt kring flow. I
detta sammanhang vill jag även att ett tack ska riktas till Leif Ulriksson,
som medverkade med sina databearbetningar och ”besvärliga frågor”. Lars,
vi hade många spännande ”empiriska utflykter” tillsammans som jag alltid
kommer att minnas. Din prestigelöshet, villighet att lyssna och pröva nya
vägar är imponerande.
Ni andra kolleger som jag arbetat med på Lärarhögskolan, och som tagit er
tid att språkas vid, riktar jag också ett stort tack till, särskilt Klas Roth och
Birgitta Hammarström-Lewenhagen samt min gamla rumskamrat och numera chefen/prefekten Annika Ullman. Annika du har alltid varit positivt
uppmuntrande och en frisk fläkt att möta. Också Katri Pallard är värd en
eloge för att hon stöttat mig och hållit ordning på min tjänst och de 24 forskarmånaderna som institutionen erbjudit mig. Ett stort tack för detta och ett
tack till er alla på institutionen för glada tillrop och hälsningar i korridorer, i
föreläsningssalar, i seminarier, i fikarum, i arbetsgrupper och på möten.
Jag vill också särskilt tacka Åsa Liljekvist, Margot Lundquist och Eva
Spångberg som skarpt och kvickt varit till stor hjälp i den allra sista slutfasen. Monika Olofsson, ett speciellt varmt tack till dig för alla goda råd och
tjänstvillighet i allt från första början till de sista skälvande minuterna.
Den främste i kollegiet att tacka har jag sparat till sist. Som forskningsledare och chef minns jag att Mange (Lars-Magnus Engström) i början under
min tid på institutionen sade något mycket bra och viktigt till mig. Jag tror
hans handledare hade sagt något liknande till honom. Det lät något i stil
med; ”när du nu börjar arbeta här och stöter på mig under dagen och jag
kanske ser bekymrad ut på olika sätt, så gå då inte runt och oroa dig för vad
jag kanske tänker om dig. Är det något som rör dig så kommer jag att säga
det direkt, så jobba bara på och tänk inte på sådant”. Detta förhållningssätt
har varit en av grundpelarna i en mycket god arbetsatmosfär tillsammans
med Mange. Vi är också lite själsfränder faktiskt, för vi tittar båda ofta ut
genom arbetsfönstret och ”kollar vädret” och känner då inte sällan en
mycket intensiv längtan efter att få komma ut och få kroppsrörelse. Som
doktorand har det också både varit en stor förmån och ett nöje att få handle-
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das av Mange. Dessa sammankomster har präglats av en tillåtande atmosfär. Humor och värme har varit kännetecknande för Manges handledning,
ja vi har haft många och långa skratt tillsammans. Han har tagit mig allt
stadigare vid handen ju närmare målet vi kommit. Han har liksom undervisat Johan något om Johan som Johan inte redan visste. Jag vet att det har
sagts förut, men Mange du har verkligen en alldeles speciell förmåga att få
en person att känna sig både unik, klok och betydelsefull oavsett vilken nivå
denne befinner sig på – du är i sanning en pedagog.
Allra sist vill jag vända mig till min kära hustru Chérie och till vår son
Byron. Tack verkligen för all kärlek, support och outtömligt tålamod. Tack
också för all handgriplig hjälp som ni båda bistått mig med hela vägen.

Ingarö i december 2005

Johan Arnegård
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Prolog: en ”pedagogisk resa”

Jag minns att jag efter att ha arbetat en tid som lärare kände ett trängande
behov att bättre förstå mig på vad jag egentligen höll på med. Det kändes
många gånger mycket svårt att möta eleverna på de villkor och i de sammanhang som oftast var fallet. Stundom var jag frustrerad på eleverna, på
mig själv, på föräldrar, på skolledning eller alla parter samtidigt. Den upplevda ”ensamhet” jag stundom kände som lärare, i viljan att förstå och mer
på djupet diskutera tankar och idéer kring verksamheten fanns det sällan
eller aldrig tid till. Detta medförde att jag stundtals kände mig dränerad och
smått desillusionerad i min lärarroll. Förutom min lärarutbildning hade jag
från och till läst en del enstaka kurser i psykologi och filosofi på
Stockholms universitet, men detta hade inte tillfredställt mina funderingar
och oro vad gäller lärande och undervisning i skolan. Jag sökte något annat
som kunde ge vägledning och ökade insikter. Jag hade likt Alice i underlandet kommit fram till ett vägskäl. Alice frågar Cheshire-katten som sitter i
ett träd vid vägskälet om vilken väg hon ska ta. Katten svarar att ”det beror
på vart du vill komma”, ”det vet jag inte” svarar Alice, ”ja då spelar det
ingen roll vilken väg du tar” säger katten.
Jag behövde helt enkelt bestämma vart jag ville komma och sedan välja
väg. Ni vet man stöter på en del lärare och ledare i livet som sticker ut och
särskilt påverkar en. Dessa har oftast visat medmänsklighet, varit genuint
intresserade av mig som person snarare än vad jag eventuellt i det aktuella
samanhanget kunnat prestera. Jag ringde upp en sådan ”gammal” GIHlärare, Birgitta Fagrell. Hon slussade mig vidare till Lars-Magnus Engström
som bekräftade ”den rätta vägen” men som just då jag ringde inte hade så
mycket tid att prata då han var mitt i en av sina ”stålbadsveckor”. Han bad
mig artigt återkomma senare under en mer ”vanlig vecka då det hade lugnat
ned sig lite”. Räddningen i ”nöden” för en ”sökande lärare” blev pedagogiken. Jag började att på kvällar efter lärararbetsdagens slut studera pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm och jag har inte ångrat beslutet.
De kurser jag kom att genomföra kändes otroligt tillfredställande. Här dryftades äntligen de frågor jag så länge sökt formulera och möjliga vägar utforskades tillsammans med andra. Det kändes mycket stimulerande och bil-
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dande. Inledningsvis hade jag som kursledare på B-nivå Lofa (Lars-Olof
Jiveskog). Han kallade sig för ”handelsresande i pedagogik” (tack förresten
Lofa för dessa tidiga ”resor”). Sedan på C-nivå mötte jag Per Nilsson, nydisputerad doktor i pedagogik och en mycket ambitiös och intensiv kursledare. Han fick mig verkligen än mer intresserad av pedagogiken och dessa
kvällskursträffar var intellektuella oaser i tillvaron. Alla spännande föreläsare han bjöd in sporrade till många tankesprång och utvecklande reflektioner. Pers kurs var en av de bästa jag någonsin gått alla kategorier. Han
handledde mig senare som sagt genom C- och D-uppsatsens vedermödor
och glädjeämnen. Längre fram, på en mycket kort men förlösande fördjupningskurs, mötte jag Bengt Larsson tillsammans med Lars-Magnus
Engström. Mot slutet av mina C-nivåstudier undrade sedan Per lite försiktigt om jag inte ville komma med i forskningsgruppen för pedagogik, idrott
och fritidskultur (PIF) efter att ha haft ett litet samtal/intervju med forskningsledaren ”Mange”, och på den vägen blev det. Det ska dock påpekas att
jag inledningsvis inte hade några som helst planer på att studera just idrottspedagogik men PIF-gruppen ”sög tag” i mig och med deras smittsamma entusiasm, värme och gemenskap kom jag så småningom in på andra
tankar. Det var faktiskt Mange som föreslog att jag borde titta närmare på
de allt mer populära äventyrssporterna. Själv hade jag inga sådana ”forskarplaner” trots min egen historia såsom mycket aktiv äventyrssportare och
professionell bergsguide.
Frågor om hur vi lär oss saker och ting, hur vi påverkas, formas och utvecklas blev alltmer fascinerade. Med tiden började jag också bli uppmärksam
på människors upplevelser i samband med kroppslig rörelse i engagerande
aktiviteter. Dessa situationer och sammanhang verkade också medföra alldeles särskilda pedagogiska innebörder. Nyfikenheten och intresset att fördjupa förståelsen kring alla dessa aspekter har på olika sätt varit den kraft
som drivit mig vidare att undersöka, ställa nya frågor och så småningom
skriva en doktorsavhandling i pedagogik.
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1. Inledning
”Att leva innebär att uppleva”

Bakgrund
”Å, nu satt den perfekt”. Den sinnliga njutningen som en skidåkare kan
uppleva under den perfekta svängen, går inte riktigt att uttrycka. Det är en
slags lyckokänsla, en känsla av att man behärskar situationen. Denna upplevelse är vanligt förekommande vid idrottsutövning men det är inte många
som talar om den. Ibland har den fått beteckningen idrottens unika värde –
det är här och nu som är viktigt. Vad som kommer efter eller vad det hela
syftar till är inte viktigt, det handlar istället om den existentiella eller expressiva sidan av idrotten.1 Kanske måste man själv ha utövat en verksamhet för att uppskatta de estetiska inslagen som åskådare, som exempelvis att
uppleva skönheten i ”den perfekt slagna passningen” när man tittar på en
fotbollsmatch. Att klättra uppför en till synes ”ointaglig” bergvägg kan ju
verka vansinnigt, men klättrare som känner att de behärskar situationen har
en helt annan upplevelse. Trots att det är mycket svårt, och man är helt utlämnad, så koncentrerar man sig och får samtidigt en stark känsla av att behärska situationen. Det är inte farligt så länge man är fokuserad på nuet.
Kombinationen av att det är en väldig utmaning och att man ändå lyckas
lyfta sig upp till den nivå som krävs, och klarar av det, resulterar i en stark
närvarokänsla. Givetvis kan även andra bevekelsegrunder finnas med i bilden, som att i efterhand berätta om själva bedriften och väcka beundran,
men det tycks inte vara ”den upplevelsen” som är mest central.
Idrottens och friluftslivets kroppslighet ger stora möjligheter till intensiv
upplevelse – utövarna ”känner” händelsen i kroppen. Denna upplevelse beskrivs som mycket stark och berör tydligen utövarna väldigt djupt. Förstärkningseffekten av att uppleva något med ”hela kroppen” framställs ofta
som kopplat till självuppfattning och identitet.2 Man talar också om en speciell förnimmelsekänsla av sitt fysiska utförande, en sorts inre rörelseupp-

1

Engström, L-M. (1999). Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag.
Turner, B. S. (1996). The Body & Society. London: SAGE Publications. Vad gäller
känsla/förnimmelse och personlighet se även Cloninger, S. C. (1996). Personality. Description, Dynamics, and Development. New York: Freeman and Company.

2
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märksamhet eller medvetenhet som förstärker hela upplevelsen.3 ”Fysisk
träning” är för många också ett uttryck för en livsstil då vardaglig fysisk
”naturlig” aktivitet numera nästan blivit överflödig i ett postindustriellt
samhälle som vårt. Genom träningen upplever man sin kropp, man kommer
i kontakt med den. Själva rörelseglädjen tycks motivera många. Förutom att
se på kropp och kroppsövning som i huvudsak något instrumentellt, ett medel för att uppnå något annat som t.ex. inom motionskulturen och tävlingsidrotten, kan även andra aspekter vara centrala, t.ex. glädjen i att röra sig.
Man kan undra varför denna kvalitet i rörelsen inte i högre grad blivit föremål för forskning och kommit till uttryck inom den praktiska pedagogiken.
De känslor av påtaglig närvaro som hör samman med exempelvis olika friluftsaktiviteter verkar faktiskt vara några av de mest intensiva och mest tillfredställande kroppsliga upplevelser man kan ha i livet. Vi minns inte allt vi
sett, hört och känt, men det vi upplevt som verkligt njutbara ögonblick är
lättare att minnas och vårt ”inre” lyfts till följd av dem. Det är svårt att förklara, men ändå mycket verkligt.4
Min ambition är att i denna avhandling lyfta fram en aspekt som mycket
sällan berörs eller aktualiseras i samtal och diskussioner om idrott och friluftsliv. Inte heller har denna dimension av idrottsutövning ägnats något
större forskningsintresse nationellt sett. I mitt eget forskningsarbete har jag
upptäckt att utövare inom vissa kroppsövningsverksamheter kan erfara en
speciell upplevelsekvalitet som ibland återges med uttryck som; ”…just då
hade jag flyt”. De ”känner i hela kroppen” när en rörelse under utövandet
stämmer och de ger uttryck för särskilda belöningar i samband med detta.
Framför allt tycks upplevelsen leda till en mycket intensiv närvarokänsla i
stunden, en utpräglad glädje eller lyckokänsla. Mitt kunskapsintresse riktas
huvudsakligen mot det som kan sägas ligga i själva rörelsen, eller görandet,
och de lärprocesser som är kopplade till denna aktivitet.
När situationer innehåller möjligheter att handla (utmaningar) som överensstämmer med den egna personens förmåga, kapacitet eller kompetens (färdigheter) förstärks eller maximeras upplevelsen. Det råder helt enkelt balans mellan utmaning och färdighet. När man befinner sig i en sådan ”zon”
– att ha flyt eller få en flowupplevelse – leder detta till positiva upplevelser
3
Jackson, S. A. & Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow in Sports. The keys to optimal experiences and performances. Champaign, Illinois: Human Kinetics.
4
Jfr Cooper, A. (1998). Playing in the zone: Exploring the spiritual dimensions of sports.
Boston: Shambhala och Murphy, S & White, R. A. (1995). In the zone: Transcendent
experience in sports. New York: Penguin.
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(inre belöningar). När aktiviteter verkligen upplevs vara stimulerande och
roliga, att ”det är kul” och på rätt nivå, då håller deltagarna dessutom på
länge och slutar inte förrän de själva vill. Detta innebär mycket gynnsamma
förutsättningar för lärande och blir därmed också särskilt intressant ur pedagogisk synvinkel. Här ligger det nära till hands att associera till leken
som endast har sig själv som yttersta mål och mening men som ändå innebär påtagliga lärprocesser.5
Något som ter sig relativt självklart inom idrott och friluftsliv är att utövarna ofta själva kan öka svårighetsgraden samtidigt som de kan väga upp
denna nya utmaning med en ökad förmåga så att den ”ligger på rätt nivå”.
Den känns tillräckligt krävande men ändå möjlig att klara av. Resultatet blir
en progression av deltagarnas färdigheter, som dessutom sker i ett sammanhang som upplevs som både komplext och mycket stimulerande. Detta är
möjligt då aktiviteterna erbjuder tydligt differentierade nivåer av utmaning,
men också då handlingen ger påtaglig och omedelbar feedback.
Glädjen och välbefinnandet, samt känslan av förmåga och kontroll, som
utövare av olika idrotter och friluftsaktiviteter säger sig uppleva har i forskning på området benämnts som flow.6 Andra uttryck som förekommer är
exempelvis; förhöjd medvetandenivå, förändrade medvetandetillstånd, vara
som i trans eller i zonen, total fokusering, intensivt lyckorus, peak experiences eller otrolig adrenalinkick. Den ungerskfödde amerikanske forskaren
Mihály Csikszentmihályi beskriver deep flow som en djup lyckopräglad
känsla, en rörelse eller ett flyt i sitt inre som utövare av en aktivitet kan
känna, ett koncentrerat handlande i vilket individen är uppmärksam på sitt
handlande men inte är uppmärksam på sin uppmärksamhet. Han menar vidare att för utövare som söker en sådan upplevelse är det typiskt att de bedriver sin verksamhet helt för dess egen skull. De går helt upp i aktiviteten
och är så uppslukade av vad de gör att ingenting annat tycks betyda något.
Själva upplevelsen anses vara så njutbar att man vill fortsätta att göra det,
även om priset är högt, bara för glädjen av att göra det. Utövarna använder
alla sina krafter och förmågor, får omedelbar återkoppling eller feedback på
det de gör, känner kontroll och upplever djup glädje.

5

Se Huizinga, J. (1945). Den lekande människan. Stockholm: Natur och kultur.
Csikszentmihályi, M. (1992). Flow. Den optimala upplevelsens psykologi. Stockholm:
Natur och Kultur.
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Allting stämmer, känner inte att jag är ”ute och cyklar”, en lyckokänsla. Mer
som en utdragen känsla att ingenting annat existerar än just den biten.
(Bergsklättrare, man, 39 år)7

Att bli helt ”uppslukad” av det man gör, att veta att man har kapaciteten och
åtminstone för tillfället känner att man har kontroll och samtidigt kan känna
tillfredställelse, är med andra ord att uppleva flow – ”It comes through participating rather than spectating”.8 De mycket fysiska eller ”kroppsliga”
idrotterna och friluftsaktiviteterna verkar erbjuda goda möjligheter till detta,
vilket ur mitt perspektiv, gör att dessa blir särskilt intressanta att studera.
Som en direkt följd av resonemanget om glädjen och lyckokänslan i samband med utövandet av olika aktiviteter, som stimulerar och ofta beskrivs
som roliga och som att ”ligga på rätt nivå”, och som även resulterar i lärande av olika slag, kan man ju tycka att detta skulle vara ett självklart innehåll
i den vanliga skolan. Hur det förhåller sig med den saken kommer jag att
diskutera i denna avhandling, men för att mer ingående kunna studera denna upplevelsekvalitet har jag valt att först rikta blickarna mot de människor
i vårt samhälle som i hög grad både säger sig uppleva, och gång på gång
tycks söka, flyt eller flow i sitt utövande, nämligen de som ägnar sig åt
äventyrssporter. Inte för att utövarna är förebilder i största allmänhet, utan
för att dessa människor förefaller ha en förmåga att vara väldigt intensivt
engagerade. Särskilt äventyrssporter som exempelvis klättring, offpisteskidåkning och skidbestigning9, mountainbiking, skärmflygning och hängflygning10, fallskärmshoppning och basejumping (”fallskärmshoppning” från
7

Citatet är hämtat från intervjuer som utförts av mig själv. Det gäller alla citaten i avhandlingen som på detta sätt är ”indragna och förminskade” och där jag anger form av
äventyrssport, man eller kvinna och ålder.
8
Hill, B. J. (1998). ”Reflections on an outdoor recreation experience”. I: Parks & Recreation, årg. 33, nr. 8, s. 59.
9
Offpisteskidåkning är sådan utförsåkning som bedrivs utanför pister (pister; kontrollerade nedfarter) vid skidanläggningar, alltså fritt ute på fjället där faror som laviner, glaciärsprickor, branta stup, sten/stenras och andra hinder hör till de naturliga inslagen. Begreppet offpisteskidåkning i avhandlingen inkluderar även skidbestigning, som ibland också
kallas för ”Haute Route” eller alpin turskidåkning, på franska ”Ski Randonée” och på
engelska ”Ski Mountaineering”. Detta är en form av turskidåkning som sker bland större
berg i en alpin miljö, långt från civilisation och skidanläggningar. Skidutrustningen består
av specialgjorda alpina bindningar som går att göra om till ”lös häl” så att uppförsgång
med hjälp av stighudar under de alpina skidorna blir möjlig. Med hjälp av rep och säkringar går en alpin skidtur ofta över höga bergstoppar och farliga glaciärer i omarkerad
terräng.
10
Hängflygning kallas ibland ”felaktigt” för drakflygning av den oinvigde. Här används
en drakliknande konstruktion av metallrör och duk där ”piloten” hänger i en sele under
vingen (därav namnet). Känslan när man hängflyger är obeskrivlig – den måste upplevas.
Du hänger fritt i luften och känner luftströmmen direkt i ansiktet. Styr gör du med din
egen kropp, inte med någon spak eller pedaler, och det känns nästan som att vara en fågel.

20

fasta avsatser som höga byggnader eller bergväggar), grottkrypning, sportdykning, forspaddling och forsränning (forsfärd i stor gummiflotte) verkar
ge rika möjligheter för utövarna att hitta något meningsfullt på ett djupare
inre plan.11

I aktiviteterna finns ofta inslag av allvarlig risk där det avkrävs av utövaren
att analysera och bedöma olika handlingsalternativ för att minska denna
risk. Utmärkande är att de innehåller element av strategiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och utforskande samt att det inte finns något i förväg bestämt sätt att lösa uppgiften på. Utövandet tar ofta så pass mycket tid
i anspråk och engagerar deltagarna känslomässigt så att det nästan blir till
Genom att flytta kroppen, och därmed också vingens tyngdpunkt, kan man svänga åt olika håll. På liknande sätt kan man också reglera farten. Genom att flytta kroppen framåt
sänks nosen på vingen, man dyker och farten ökar. Hängflygning ska inte förväxlas med
skärmflygning där man glider fram i en fallskärmsliknande konstruktion.
11
Jfr Zuefle, D. M. (1999). ”The Spirituality of Recreation”. I: Parks & Recreation, årg.
34, nr. 9, s. 28-35.
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ett levnadssätt där det mesta runt omkring får rätta sig efter denna ”fritids”syssla. Jag har med avsikt valt att studera dessa förhållandevis extrema
utövare av friluftssporter för att möjliggöra en förståelse av vad ett ”flowtillstånd” kan innebära. När, hur och under vilka villkor upplever man flow?
Med kunskapen om äventyrssportarnas upplevelser i samband med sitt utövande, ser jag det också som ytterst intressant att belysa elevers situation
och lärandemiljöer i dagens skola12 och söka svar på om eleverna kan ha
liknande upplevelser.
Frågor om hur vi människor lär oss saker och ting, hur vi påverkas, formas
och utvecklas, tillhör enligt min uppfattning bland det mest spännande och
intressanta man kan ägna sig åt. På samma gång är dessa frågor dessvärre
mycket svåra, kanske nästintill omöjliga att få svar på, då många faktorer
samvarierar. Kanhända är detta faktum en av orsakerna till att vi ändå fascineras av utmaningen som finns inbäddad i denna problematik och därför
ständigt återkommer med försök att närma oss ”gåtan” och förhoppningsvis
bli lite klokare. Som för så många andra före mig har denna ursprungliga
undran också varit en drivkraft i mina pedagogiska studier. Jag har dock
valt en i detta sammanhang ovanlig grupp som studieobjekt, nämligen utövare av äventyrssport, för att få svar på mina frågor.
Mer ”krävande” och äventyrliga friluftsaktiviteter har under de senaste decennierna blivit allt mer populära.13 Vetenskapliga studier inom detta områ12
Se särskilt kapitel nio om ”lärandets institutionalisering och förhållningssätt till budskap” i Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm:
Bokförlaget Prisma.
13
Vad gäller trender i Sverige men även Norge se: Aronsson, L. (2000). ”Rörlighet och
naturturism”, s. 207-221; Sandell, K. (2000a). ”Naturkontakt och utveckling”, s. 223-235;
Sörlin, S. & Sandell, K. (2000). ”Förändring och kontinuitet”, s. 260-271 samtliga från
kapitel 4 om ”Nutid och framtid”. I: Sandell, K. & Sörlin, S. (red.). Friluftshistoria. Från
”härdande friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik. Stockholm: Carlsson Bokförlag;
Breivik, G. (2002). ”Ekstremsport og risikotaking som sociologisk og samfunnmessig
fenomen”. I: Ørnulf Seippel (red.). Idrettens bevegelser. Sociologiske studier av idrett i et
moderne samfunn. Oslo: Novus Forlag, s. 154-179. Vad gäller internationella trender se
också: Ewert, A. W. (1995). ”Current trends in risk recreation: The impacts of technology, demographics, and related variables”. I: Thompson, J. L., Lime, D. W., Gartner, B.
& Sames, W. M. (red.). Proceedings of the Fourth International Outdoor Recreation and
Tourism Trends Symposium and the 1995 National Recreation Resource Planning Conference. St. Paul, MN: University of Minnesota, College of Natural Resources and Minnesota Extension Service, s. 60-64; Heath R. P. (1997). ”You can buy a thrill: Chasing the
ultimate rush”. I: American Demographics, årg. 19, nr. 6, s. 47-51; Gartner, W. C. &
Lime, D. W. (red.). (2000). Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism. New
York: CABI Publishing; McIntyre, N. (2000). ”Internationella tendenser”. I: Sandell, K.
& Sörlin, S. (red.). Friluftshistoria. Från ”härdande friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik. Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 236-259; Attarian, A. (2002). ”Trends in
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de är nästintill obefintliga utifrån ett svenskt perspektiv. Men de som finns,
framför allt utländska studier, och som har relevans för mina egna undersökningar refererar jag till i avhandlingstexten när så är aktuellt. Äventyrssporterna, vilket jag så småningom kom att kalla dem, har återkommande
figurerat i media under senare år. Även andra benämningar som friluftssporter, risksporter, extremsporter, multisport och upplevelsesporter har
likaledes förekommit. Med de extrema och riskfyllda inslagen i aktiviteterna är det uppenbart att fenomenet är väl ägnat för mediafokusering då det
spektakulära och dramatiska alltid är kommersiellt attraktivt och lättsålt.
Aktiviteterna sammanfaller dessutom med en tid då ”den alltmer reflexiva
kulturindustrin, till vilken även den så kallade upplevelseindustrin bör räknas, ägnar sig till stor del åt att söka upp och skapa nya risker”.14 Bergsklättring är bara en i raden av sedan länge etablerade mer extrema friluftsaktiviteter, som under senare år fångats upp av konsumtionssamhället och
klassificerats som äventyrssport. Därmed slår upplevelsemarknaden an på
en gammal beprövad romantisk föreställning om naturen som en miljö för
självförverkligande. Att detta verkligen inte är en ”ny” föreställning framkommer med all tydlighet i följande rader från juristen och den tidige fjällresenären Louis Améens kapitel Om bergsklättring som publicerades i
Svenska Turistföreningens årsskrift 1889: ”Vårt århundrade har blifvit kalladt ’det nervösa’. Och denna allmänna nervositet har gifvit en viss färg åt
reselifvet. Uttröttad af det rastlösa arbete, som utgör tidens lösen, utledsen
på det bullrande lifvet inom de stora städerna och öfvermätt på civilisationen, ger sig en nutidens menniska ut på resa icke för att utveckla sina andliga förmögenheter utan för att hvila sig. Man uppsöker icke längre de stora bildningshärdarna utan vildmarkerna, man vänder kulturen och menniskorna ryggen och drager till fjälls. Man längtar ut i ensamheten, ut i den
oförfalskade naturen, ut i en luft, ren från de osunda ångorna ur de tätpackade samhällena. Man gripes av alptörsten.”15 Som följd av dagens
mediala uppmärksamhet har äventyrssporterna klivit ut på den offentliga
scenen på ett helt annat sätt än tidigare. Det anses inte längre som konstigt
eller olämpligt att visa upp eller lära ut sporternas hemligheter till allmänheten.16
Outdoor Adventure Education”. I: Journal of Experiential Education, årg. 24, nr. 3, s.
141-150.
14
Jansson, A. (2001-06-22). ”Äventyr på burk”. I: Dagens Nyheter, Kultur, s. B05.
15
Améen, L. (1889). ”Om bergsklättring”. I: Svenska Turistföreningens årsskrift 1889.
Stockholm: Svenska Turistföreningen, s. 52.
16
Breivik, G. (1989). ”Den søte lukt av fare. Samfunnsmessige og psykologiske betingelser for risikosport”. I: Samtiden, nr. 1, s. 22-29 och Breivik, G. (2001). ”Risikoatferd og
jakten på spenning”. I: Thelle, D. S. (red.). På den usikre siden. Risiko som forestilling,
atferd og rettesnor. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, s. 133-180.
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Att kalla dessa aktiviteter för ”sporter” kan däremot ge flera och olika associationer och det är inte sällan som utövarna själva använder delvis andra
ord eller begrepp för att beteckna vad man gör. Låt oss ta ett konkret exempel. Att ägna sig åt det som på senare tid har kommit att kallas för
”sport”klättring, uppfattas bland klättrarna själva som tränings- och tävlingsklättring på små närliggande övningsklippor med färdigpreparerade
säkringar eller på konstgjorda klätterväggar inomhus.17 Bergsklättring,
”äventyrs”klättring eller som man numera säger ”traditionell klättring” för
att skilja det från sportklättring, är något annat. Förvisso har samtliga beteckningar med klättring att göra men traditionell klättring handlar inte om
tävlingsklättring eller preparerade ”klätterpister”, utan om klättring där man
själv huvudsakligen får placera sina egna säkringar och söka sig fram, ofta i
större berg eller i fjällen/Alperna. Det är denna mer klassiska äventyrsform
som icke-klättrare troligtvis brukar associera till när de hör talas om klättring eller klättrare.18 En traditionell klättrare skulle säkert inte känna igen
sig i beskrivningen som sportklättrare.19
Inte bara utbredningen, men också formerna och organiseringen, av äventyrssporter har bitvis gått mot en förändring. Allt fler eller delar av äventyrssporterna blir på samma gång mer och mer lika andra former av idrott
och de är på toppnivå lika professionella och tävlingsbetonade i form och
värden som andra traditionella tävlingsidrotter på elitnivå.20 Detta kan betraktas som en pågående sportifiering av tidigare främst upplevelsebaserade
sporter. Verksamheterna förändras framför allt genom att regelrätta tävlingsmoment införs efter mönster från den etablerade tävlingsidrotten.
Därmed utförs också aktiviteterna under organiserade och kontrollerade
17
McGowan, J. (1999). ”They’re Climbing the Walls”. I: Parks & Recreation, årg. 34, nr.
5, s. 57-70. Artikeln redogör bl.a. för klätterväggar och klättring inomhus som ytterligare
en möjlig verksamhet för tränings- och rekreationsanläggningar.
18
Framöver kommer jag att använda mig av orden traditionell klättring eller traditionell
klättrare för att beteckna denna mer klassiska äventyrsform vilken också inrymmer benämningarna bergsklättring eller bergsklättrare, äventyrsklättring eller äventyrsklättrare,
klippklättring eller klippklättrare. Bergsbestigning eller bergsbestigare är en mer allmän
och samlande ”klassisk” benämning av det mesta som handlar om olika former eller
”grader” av klättring i berg (dock inte sportklättring) och i samma anda används ibland
även uttrycket alpinism eller alpinist. Orden klättring eller klättrare använder jag i avhandlingen för att beskriva verksamheten eller utövarna som helhet (både sport och traditionell klättring/klättrare).
19
Trots visst släktskap mellan klättring och sport så har de egentligen inte alls med varandra att göra enligt den tidigare gängse uppfattningen inom klätterkulturen. Se Drasdo,
H. (1972/1998). Education and the Mountain Centres. Penrith: Adventure Education.
20
Breivik (1989) och Breivik, G. (1996). ”Personality, sensation seeking and risk taking
among Everest climbers”. I: International Journal of Sport Psychology, årg. 27, nr. 3, s.
308-320.
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former för att trygga jämförbarheten. Särskilt förändringen inom klättringen
utgör ett utmärkt exempel på denna sportifieringsprocess. Klättrarna har
numera tillgång till konstgjorda, färdigpreparerade inomhusväggar, med
säkerhetsanordningar, där träning och tävling kan äga rum. Begreppet
sportklättring, som jag beskrev ovan, är nu definitivt infört. De instrumentella inslagen från tävlingsidrotten har därigenom vunnit insteg i äventyrssporten som annars kan karaktäriseras som en starkt upplevelseinriktad
verksamhet utan inslag av uttalade tävlingsmoment. Svenska Klätterförbundet, dit klättrarna räknas, blev vid riksidrottsmötet i Umeå den 25 december 1995 fullvärdig medlem i RF – Riksidrottsförbundet. Det tog åtta år
och fem ansökningar. Man frågar sig i förbundstidningen ”Bergsport” (nr
89 mars 1996) om det finns någon form av klättring som inte ryms inom
RF:s dåvarande definition av idrott; ”Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat”. Den
officiella ”förbundshållningen” är numera att man känner sig tillfreds med
hela RF:s definition av idrott vilket flertalet medlemmar och styrelse tidigare varit emot.21 Att uppnå tävlingsresultat har traditionellt inte betraktats
som en del av verksamhetens innehåll och har länge varit oförenligt med
medlemmarnas filosofi och inställning till sin aktivitet, något som fortfarande visar sig på flera sätt.
Samtidigt som man kan se en ökad sportifiering inom flera eller delar av
äventyrssporter, verkar det paradoxalt nog också ske en förändring mot mer
idrottsutövande med naturen som arena och där inga tävlingsmoment ingår.22 Att äventyrssporterna verkar vara på modet tycks bottna i en trend
eller förskjutning från att framhäva det prestationsfixerade i sportutövning
till att rikta uppmärksamheten på det mer kropps- och upplevelsebaserade i
sportutövning som äventyr. I dessa sammanhang ter sig inte prestations21

En ”ny” definition av begreppet idrott fastställdes på Riksidrottsförbundets stämma
1995 och lyder: ”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha
roligt och må bra”. Se Riksidrottsförbundet (1995). Idrotten vill. Verksamhetsidé och
riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Farsta: Idrottens hus, s. 5. Men definitionen
som citerades ovan var den Svenska Klätterförbundet förhöll sig till i diskussionerna inför
och i samband med medlemskapet. Idrotten vill har reviderats under 2005 och orden i
meningen har nu bytt plats något men andemeningen är densamma.
22
Se Dahlén, P. (1995). ”Sport och unga män”. I: Bolin, G. & Lövgren, K. (red.). Om
unga män. Lund: Studentlitteratur, s. 193-216. Se även artiklar av Andersson, G. (2001).
”På gränsen till det möjliga”. I: SAS-Magasinet Upp&Ner, nr. 11, s. 22-26 och Andersson, G. (2002). ”På tur till toppen”. I: SAS-Magasinet Upp&Ner, nr. 3, s. 18-21. Jfr också
avsnittet ”Vår tids friluftslivspraksis: Konstante mønstre og nye trender”, s. 319-331 i
Tordsson, B. (2003). Å svare på naturens åpne tiltale. En undersøkelse av meningsdimnesjoner i norsk friluftsliv på 1900-tallet og en drøftelse av friluftsliv som sosiokulturelt
fenomen. Akad.avh., Institutt for samfunnsfag. Oslo: Norges Idrettshøgskole.
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förmågan vara det mest centrala i utövandet. Man pratar istället om inre
upplevelser.23 Äventyrsströmningen skulle kunna betraktas som att upplevelsen och känslan i aktiviteter, utan ett bestämt regelverk, tar över mer och
mer. Med andra ord sker en rörelse bort från kontrollerande aktiviteter (inrutad och regelbestämd struktur) till upplevelse av egen kontroll (individuell förmåga och skicklighet) under aktivitetens utövande. Här finns möjligheten att påverka utgången till följd av egna resurser och dristighet. Denna
”rörelseriktning” skulle kunna kopplas till utvecklingstendenser i det senmoderna samhället med bl.a. ökad individualisering som vissa samhällsteoretiker menar blivit allt tydligare under 1900-talets två sista decennier.24
Jakten på äventyr och utmaningar är på intet sätt någon helt ny företeelse.
Förutom alla kända och okända upptäcktsresandes ansträngningar och bedrifter genom historien föddes även alpinismen under slutet av 1700-talet
då bl.a. Mont Blanc bestegs. Därefter inföll bergsbestigningens s.k. guldålder mellan 1820 och 1850 då mer än sextio av de mest praktfulla och svåraste topparna i Alperna bestegs.25 Dessa tidiga bergsbestigare var oftast
akademiker och förmögna äventyrare från samhällets översta skick som
antingen i vetenskapens tjänst eller för den rena utmaningen och bedriftens
skull tog sig an bergens faror. Som privilegierad samhällsmedborgare, befriad från oron över materiell trygghet, hade man tid över eller ”fri tid” för
spänningssökande och självförverkligande upplevelser. ”By conquering the
mountain, a man won a victory over himself and the bounds that society
erected around him”.26 Även den tyske sociologen Georg Simmel skrev
redan i början av 1900-talet om den moderna människans behov av att bryta
23

Sandell, K. (2000b). ”Fritidskultur i natur”. I: Berggren, L. (red.). Fritidskulturer.
Lund: Studentlitteratur, s. 213-239. I denna text belyser Klas Sandell dagens massmediabilder av friluftslivet bl.a. utifrån en studie av Sveriges ledande friluftstidskrift Utemagasinet, där han gått igenom tio årgångar från 1989 till och med 1998. Sandell diskuterar
”det senmoderna högrörlighetssamhället av idag” utifrån nio massmediala teman där han
bl.a. berör upplevelseorienteringen. Se också Blackburn, D. (1991). ”The Alchemy of
Fright”. I: Summit: The Mountain Journal, hösten 1991. Fleetwood, PA, s. 91-95 och
Wikström, J. (1997). ”Adrenalinjägarna”. I: Utemagasinet, nr. 5, s. 16-20. Artiklarna tar
upp känslan i samband med att vara i bergen och varför människor klättrar i berg.
24
Utifrån ett mer övergripande och generellt perspektiv beskrivs kanske dessa tendenser
allra tydligast i Beck, U. (1998). Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. Hur modernitetens ”risker” däremot griper in i den enskildes
liv och driver denne till olika ställningstaganden diskuteras i Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in Late Modern Age. Cambridge: Polity Press och
Giddens, A. (1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur.
25
Hellström-Boström, E. (1997). Svensk klättring Pionjärerna. Sollentuna: Alpina Förlaget.
26
Frykman, J. (1997). ”On the Hardening of Men”. I: Ethnologia Scandinavia. A Journal
for Nordic Ethnology, årg. 27, s. 7.
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vardagens slentrian, att skapa en typ av äventyrlig frizon i tillvaron. I sina
analyser har han bl.a. skildrat äventyraren som en person på ständig jakt
efter intensiva upplevelser, ja faktiskt en längtan efter speciellt ”flytande”
upplevelser.27 Utifrån en sådan ansats har Simmel också beskrivit alpturismens framväxt redan innan föregående sekelskifte.28
Det nya i denna äventyrliga företeelse eller ”Quest for Excitement”29 är
dock att den löper samman med den senmoderna kulturens uttryck för individualitet och expressivitet. Det mångtydiga begreppet äventyrssport är
emellertid tämligen komplext och kräver ytterligare några kommentarer.
Äventyr skulle kunna beskrivas som en ovanlig, spännande och vansklig
händelse som upplevs av en viss (grupp av) person(er). Att jag i detta sammanhang föredrar att använda termen sport, och då istället för exempelvis
termen idrott eller epitetet ”aktiviteter” (som i äventyrsaktiviteter), har
främst att göra med att dessa aktiviteter i dagligt tal och i medierna benämns som ”sporter”. Därtill kan de etymologiska rötterna till synonymerna
idrott och sport dessutom hävdas vara direkt motsatta. Ordet idrott är fornnordiskt och dess ursprungliga betydelse är närmast färdighet medan ordet
sport har en romansk rot som står för förlustelse, något som bättre kan sägas
beskriva delar av just äventyrssporternas innebörd.30 Man skulle däremot
27
Simmel, G. (1971). On Individuality and Social Forms. Chicago: The University of
Chicago Press. [Innehåller bl.a. Äventyraren (1911)]
28
Simmel, G. (1895/1991). ”The Alpine Journey”. I: Theory, Culture and Society, årg. 8,
nr. 3, s. 95-98. [Originalets titel: ”Alpenreisen”]. Det är intressant att notera att även August Strindberg under denna tid vistades i alperna och författade bl.a. romanen Inferno
1897 där han skriver följande: ”Jag andas ut för första gången på länge, sedan jag lämnat den dunkla trattdalen nere i djupet. Solen upplyser nejden med dess oändliga horisonter, och alpernas vita kammar sammangår med molnen. Det är vackert som i himlen.”
Citerat från Pallin, H. N. (1934).”Bergbestigning”. I: Tegnér, T., Lundberg, T. & Bauer,
F. (red.). Hälsa och friluftsliv. Stockholm: Svenska Röda Korset, s. 233. Kanhända ville
Pallin med Strindbergs ord inspirera och locka läsarna att ge sig i kast med bergsbestigningens ”ädla konst” vilket i sin tur kunde ses som stärkande för hälsan.
29
Elias, N. & Dunning, E. (1986a). Quest for excitement. Sport and leisure in the civilising process. Oxford: Blackwell Publisher.
30
Se Franzén, M. (1994). ”Gren och stil – eller sport som ungdomskultur”. I: Fornäs, J.,
Boëthius, U., Forsman, M., Ganetz, H. & Reimer, B. (red.). Ungdomskultur i Sverige.
FUS-rapport nr. 6. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 233 där
termerna sport och idrott inledningsvis diskuteras och där sociologen Mats Franzén bl.a.
påpekar att någon större betydelseskillnad så som dessa ord används idag kan knappast
konstateras. Det kan kanske anses som en smakfråga vilket ord man föredrar att använda.
Idrott och sport kan ses som synonyma på grennivå men sannolikt inte på stilnivå. Han
menar att man kan ”hålla saker utanför idrottens värld för att vara sportiga, men knappast
för att vara idrottsliga; sportslig ligger mellan dessa – med otvetydigt moralisk innebörd.”
Ordet idrott däremot kan för många människor betyda en prestationsinriktad tävlingsverksamhet och för somliga innebär idrott motion för hälsa och välbefinnande. En skillnad mellan orden idrott och sport går tydligen bara att uttrycka på nordiska språk. ”Därför
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kunna kalla dem för ”upplevelsesporter” då upplevelser i förbindelse med
starka känslor ändå framstår som det centrala.
Dessa äventyrliga aktiviteter benämns också ibland som ”risksporter”. Aktiviteterna kan givetvis vara och är också ofta riskfyllda, varför de i en vidare bemärkelse kan klassas som risksporter. Att en idrott eller sport skulle
innehålla moment av risk är inget ovanligt bland ett flertal traditionella tävlingsidrotter som utövas idag. Utförsåkning, cykel, ishockey, ridsport och
motorsport är exempel på verksamheter där allvarliga kroppsskador inte är
ovanliga och där t.o.m. risk för att mista livet stundtals kan vara en möjlig
konsekvens. I flera avseenden skulle även dessa tävlingsidrotter kunna uppfattas som och ingå under begreppet ”risksport”. Jag har likväl valt att i
denna text kalla avsedda äventyrsaktiviteter eller verksamheter för ”äventyrssporter” då denna benämning får anses vara den mest vanligt förekommande i olika sammanhang trots att sportbegreppet kan ge intryck av att det
företrädesvis skulle handla om tävling. Beteckningen är också vald för att
skilja dem från allmänt sett riskfyllda traditionella tävlingsidrotter eller
sporter. Uttalanden från utövare om sina upplevelser i samband med utövandet får ge prov på vad jag vill lyfta fram.
Det är en sån totalupplevelse…allt är himla vackert, det är estetiskt att även
hemma sitta ute på en klätterklippa och se solen gå ner över fastlandet. (Traditionell klättrare, man, 32 år)
Ja det är mycket känslan alltså, rent naturmässigt om man ska kalla det för
det, man kan inte komma närmare känslan av att vara en fågel. (Hängflygare,
kvinna, 30 år)
Känslan var helt ny för mej…andra sporter jag utövat kunde man alltid tänka
på massa andra saker samtidigt…i klättringen är det ju fokus på det man håller på med just då, det blir så påtagligt. (Sportklättrare, kvinna, 31 år)
I början var det mer en skön känsla, det sitter fortfarande kvar bara den här
känslan att man kommer upp två meter ovanför backen, att man har gjort
nånting själv och hållit sej kvar däruppe. Sedan har det där växt mer och mer
och vad man får ut av det där är att man får alla sinnen tillfredställda i stort
sett. Det är det som är det svåra att förklara egentligen vad det handlar om.
Man får vara ute i naturen, man får flyga och träffa lite fåglar och andra saker då, så får man en utsikt som är enorm, man får ställa rädsla på sin spets
vissa gånger och då är det nästan som man vore schackspelare emellanåt;
”fan idag ska jag inte hålla på och flyga”. Sedan kan det gå över på några sekunder och då är allting bra igen, för man har märkt det nu att naturens krafter de är otroligt starka, de är egentligen ingenting man kan bemästra eller
kunna klara av. (Hängflygare, man, 33 år)
är det knappast förvånande att det är via ordet sport metaforiken fungerar bäst.” Således
avslutar Franzén handlar sport ”om utlevelse, det sportiga, …”. För en diskussion om
begreppet ”idrott” se också: Engström, L-M. (1989). Idrottsvanor i förändring. Stockholm: HLS Förlag, s. 14-25.
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Men hur kan upplevelse vara det centrala? Upplever vi inte alla på ett eller
annat sätt vår omvärld och de aktiviteter vi är involverade i? Givetvis är det
så, men själva talet om upplevelser, att fokusera på och att framhäva upplevelsens betydelse, har blivit allt mer accentuerat under senare tid. Uttryck
som upplevelseindustrin, upplevelsenäringen, upplevelsesamhället, upplevelsepaket och upplevelsebaserat lärande är några exempel på ord eller begrepp som numera används flitigt. Inte minst via mediernas beskrivningar
av olika aktiviteter visas ofta exempel på människor som söker starka upplevelser i form av äventyr, spänning och utmaningar. Numera finns också
ett allt större utbud av kurser och ”events” som tar de friluftsbaserade äventyrssporterna som utgångspunkt. Skiftande verksamheter med inriktning
mot ”team building”, ledarträning, personlighetsutveckling och olika former
av ”behandlingar” är bara några exempel.31 Aktiviteterna förväntas bl.a. ge
31
Se Malkin, M. J. & Benshoff, J. J. (1996). ”Therapeutic recreation interventions in
substance abuse treatment programs”. I: Parks & Recreation, årg. 31, nr. 10, s. 26-28;
Kelley, M. P. & Coursey, R. D. (1997). ”Therapeutic adventures outdoors: A demonstration of benefits for people with mental illness”. I: Psychiatric Rehabilitation Journal, årg.
20, nr. 4, s. 61-73; Russel, K. C. (2001). ”What is Wilderness Therapy?”. I: Journal of
Experiential Education, årg. 24, nr. 2, s. 70-79; Fletcher, T. B. & Hinkle, J. S. (2002).
”Adventure based counseling: An innovation in counselling”. I: Journal of Counseling &
Development, årg. 80, nr. 3, s. 277-285; Campbell, A., Schmidt, H. J., Lewon, D. & Anders, M. (2003). ”Fight stress with adrenaline”. I: Men´s Health, årg. 18, nr. 7, s. 136-145.
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individen ökad frihet att ”uttrycka sig” som man själv vill. ”Upplevande”
genom aktiviteter med dessa förtecken tycks bli allt viktigare för många
människor och fyller samtidigt allt mer av dagens s.k. kompetensutvecklingsutbud. Starka upplevelser via friluftsliv, idrotter och sporter kan
dessutom ses som ett sätt för många ungdomar och vuxna att uttrycka en
speciell smak och stil, att vara någon här och nu, eller att bli någon i en
”möjligheternas” framtid.32 Genom att välja en äventyrssport signalerar
samtidigt individen något om sig själv och sin personliga stil.
Fokuseringen på upplevelser kan också kopplas till fritidens allt större betydelse. Det verkar som om vi mer och mer bejakar en aldrig sinande ström
av upplevelsekvaliteter via olika fritidsaktiviteter. Det är framför allt de
förkroppsligade upplevelserna som framhävs vara det angelägna, vilket på
samma gång innebär att den upplevande kroppen med alla dess möjligheter
blir den centrala utgångspunkten i utövningen. ”Given the emphasis on leisure, individual expressivity and consumption, the body merges as a field of
hedonistic practices and desire in a culture which recognizes that the body
is a project.”33 Det är utövarna av dessa äventyrssporter, där upplevelsen via
kroppsutövningen är central, som står i fokus för denna avhandling.

Övergripande syfte och delsyften
De människor som deltar i de s.k. äventyrssporterna säger sig njuta av det.
Man gör det för att det är så roligt och spännande. Utmärkande för aktiviteterna är dessutom ett mycket tydligt inslag av både kroppsrörelse och lek.
Givetvis kan det samtidigt finnas prestationsmotiv inblandade som på olika
sätt skulle kunna leda till eventuella nytto- och prestigevinster, men detta
framhålls inte i första hand utan upplevelse och känsla tycks vara mer eftersträvansvärt. Tidigare har dessa aspekter inom kroppsövningen sällan berörts inom den idrottspedagogiska forskningen i Sverige. Det pedagogiska
perspektivet på dessa äventyrssporter lyser nästan helt med sin frånvaro.
Detta konstaterande utgör en viktig utgångspunkt för mitt kunskapssökande.
Vad ”driver” en del människor att påbörja en äventyrssport och sedan ständigt återkomma till denna aktivitet som de säger sig särskilt njuta av, trots
32

Nilsson, P. (1998). Fritid i skilda världar. Stockholm: Statens Ungdomsråd. Utmärkande i boken är de för individen ”stora projekten” som identitetsskapande, fritids- och
livsstilsval, reflexivitet och iscensättning av sig själv. Se också Bäckström, Å. (2005).
Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet. Akad.avh., Studies in
Educational Sciences 74. Stockholm: HLS Förlag,
33
Turner (1996), s. 4.
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till synes bristen på yttre belöningar? Dessutom innebär verksamheterna
ofta mycket mödosamma, rent av slitsamma, förhållanden och riskfyllda
situationer. Som utomstående betraktare kan det vara svårt att förstå utövarnas engagemang med tanke på alla umbäranden och faror.
I föreliggande avhandling är det övergripande syftet att belysa äventyrssport
som praktik samt diskutera pedagogiska innebörder av flow och andra upplevelsekvaliteter i äventyrssport och skola. Lärande kräver engagemang och
närvaro. Därtill krävs en balans mellan graden av ”svårighet” och ”möjligheten att lyckas”. Inlärning sker bäst när individen får en optimalt anpassad
utmaning. Vi klarar heller inte av att vara koncentrerade allt för länge utan
att få någon slags belöning. Flowliknande upplevelser skulle kunna fungera
som en belöning, men också innebära att utmaningen är perfekt anpassad
till den individuella förmågan. Dessa upplevelsers betydelse för lärande blir
därför särskilt intressanta att analysera och diskutera.
I avhandlingsarbetet har tre delsyften stått i fokus. Strukturella förhållanden,
betingelser i individens historia kan möjligen ”förklara” valet av livsstil.
Det handlar om vad vi tidigare i livet varit med om och vad vi till följd av
detta känner igen och vad som är eftersträvansvärt. Är valet att äventyrssporta resultatet av en lång lärprocess? Detta leder till att titta närmare på
äventyrssportarnas bakgrund, deras levnadshistoria och aktuella livsvillkor,
vilket utgör avhandlingens första delsyfte.
Ett andra delsyfte har varit att rikta uppmärksamheten på vad äventyrssportare upplever som särskilt och speciellt tilltalande med de mycket krävande och riskfyllda äventyrssporterna. Vari består lockelsen och fascinationen, vad är värdet eller poängen med det hela? För att kunna få svar på
den frågan kommer jag att granska upplevelsens beskaffenhet, vad man säger om innehåll och känslor i samband med själva utövandet av vissa äventyrssporter. Upplevelsernas kvalitativa sammansättning ska inte uppfattas
utifrån något sorts objektivt mått eller bedömning utan avser att förstås som
individers subjektiva framställningar av känslor och tankar i samband med
handlande under specifika situationer. Vad utövarna säger sig uppleva och
vad de framhåller som viktigt om verksamhetens innehåll och utformning
(betingelser eller villkor) är i blickfånget såväl som vilka innebörder verksamheten tillskrivs. I denna ansats ställer jag dessutom sportklättrares respektive traditionella klättrares berättelser mot varandra. Min ambition har
också varit att försöka perspektivera utövarnas framställda upplevelser utifrån flowbegreppet.
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Med utgångspunkt i äventyrssportarnas framställningar om upplevelser och
meningserbjudanden har ett tredje delsyfte varit att även studera elevers
situation och lärandemiljöer i dagens skola. Rapporterar eleverna i den dagliga undervisningsverksamheten om liknande upplevelser som äventyrssportarna, och om så är fallet vilka elever har sådana erfarenheter samt i
vilka sammanhang sker det?
Dessa tre preciserade delsyften ska ses som ett försök att ge skilda perspektiv på den övergripande forskningsfrågan och samtidigt skapa en röd tråd i
arbetet. Dessa syften kan också uttryckas i följande tre huvudfrågeställningar vilka nedan är upptagna i den ordning de behandlas i den följande
texten.
• Vilka ägnar sig åt äventyrssport, vad säger de om sig själva och sin
bakgrund?
• Vad är det äventyrssportare upplever som speciellt tilltalande med
sitt utövande eller med andra ord; vad får de ut av det hela och vilka
är förutsättningarna för en positiv upplevelse?
• Förekommer tillfällen i skolan, och i så fall under vilka omständigheter, då eleverna har liknande upplevelser som äventyrssportarna?

Disposition
Avhandlingen är uppbyggd kring fem kapitel. I föreliggande kapitel har jag
introducerat bakgrund kring problemområdet, vad som är det övergripande
syftet och de mer preciserade delsyftena, samt vilka frågor som står i fokus
i arbetet. Vidare följer i kapitlet ett metodavsnitt som presenterar de olika
delstudiernas uppläggning. I en reflekterande empirisk forskning blir tolkandet av ”verkligheten” ledande, inte avbildandet. Av detta skäl presenteras vägledande ställningstaganden med avseende på tolkning av empiri. Här
dryftas även funderingar kring tänkande och kommunikation samt kontextens påverkan och gränssättningar för vad som är möjligt att säga. Samtidigt
för jag en mer kunskapsteoretisk diskussion kring bl.a. intervjun som metod, samt mitt förhållningssätt till intervjusvar. Därefter följer presentationen av de teoretiska utgångspunkterna för studien som helhet där också
de bärande begreppen och analysverktygen klargörs. För att kunna fördjupa
förståelsen kring ett komplext sammanhang och förlopp för jag samman två
olika perspektiv; ett fenomenologiskt och ett strukturalistiskt, eller snarare
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kultursociologiskt. Därefter följer tre empirikapitel som vart och ett riktar
sökarljuset mot respektive delsyfte.
I kapitel 2 söker jag med hjälp av äventyrssportarnas uppgifter om bakgrund och tidigare erfarenheter belysa uppväxtvillkorens betydelse för vissa
personers val att bli äventyrssportare. I linje med en sådan ansats diskuteras
även deras nuvarande smakval och livsstilar. Här handlar det om att försöka
ge en bild av vilka de ”är” eller kanske snarare framställer sig vara.
I kapitel 3, som även det berör äventyrssportare, är det upplevelsen under
och till följd av utövandet som fokuseras. Frågan om vad som fascinerar
och vad de får ut av utövandet får här sin belysning.
Om skolelever upplever något liknande som äventyrssportarna undersöks i
kapitel 4 i en studie riktad mot elevers upplevelse av skolundervisningen.
Detta empiriska nedslag innehåller dessutom en kortare redogörelse för den
särskilda ESM-metoden (Experience Sampling Method).
Kapitel 5 slutligen innehåller en avslutande och sammanfattande diskussion
kring avhandlingsarbetet som helhet. Här återförs också resonemanget till
det övergripande syftet, nämligen till äventyrssport som praktik samt de
pedagogiska aspekter och konsekvenser som de olika delstudierna aktualiserat.

Metod
Avhandlingens empiriska nedslag
Mitt allt mer tilltagande intresse för att titta närmare på äventyrssporten och
dess utövare ledde relativt snabbt fram till formulerandet av en i huvudsak
deskriptiv och en mer analytisk fråga: Vilka ägnar sig åt äventyrssport och
varför ägnar de sig åt detta utövande, eller snarare; vad är det i utövandet
som upplevs som meningsfullt? Frågeställningen kom sedermera att resultera i genomförandet av en första delstudie av mer explorativ karaktär. Jag
ville pröva framkomliga vägar och öka min förståelse för ett nästan outforskat kunskapsområde. Denna studie är en av arbetets tre delstudier och utgör
en grund för avhandlingens andra kapitel och i något mindre utsträckning
även för det tredje kapitlet.
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Vad som generellt utmärker vetenskapliga studier initialt är behovet av att
göra en mängd överväganden och ställningstaganden. Allra först handlar
det givetvis om vad man vill veta och vilka som ska utgöra undersökningsgruppen – själva ”materialet”. Självklart kan tyckas, men det måste tydligt
preciseras. Var dessa individer finns och hur information kan samlas in blir
ytterligare frågor som sedan inverkar på metodvalet. Man kan säga att problemställningen, materialet och valet av metod blir ömsesidigt beroende av
varandra. Vilka som skulle kunna betecknas som äventyrssportare och var
man finner dem visade sig inte vara helt enkelt. Med tanke på osäkerheten
kring undersökningsgruppen ville jag inte falla för frestelsen att bara ”kasta
mig ut” och ”ställa en massa frågor” till första bästa äventyrssportare som
jag kunde få tag i, trots ambitionen att på något sätt ”kartlägga” eller ringa
in utövarna och företeelsen som sådan. För att besvara avhandlingens övergripande syfte såväl som delsyften beslutade jag mig för att på något sätt nå
en större grupp möjliga äventyrssportare. I studier av mer traditionella idrotter har det varit möjligt att via idrottens medlemsförbund nå föreningar
för att på så sätt identifiera en aktuell målgrupp. Denna möjlighet fanns inte
för mig då äventyrssportare kan beskrivas som en något svårdefinierad och
mycket obestämbar grupp individualister som, åtminstone hitintills, inte
haft ambitionen att vara strikt organiserade. Snarare har det legat i deras
intresse att utgöra ett alternativ till eller att vara i opposition mot de mer
vanliga formerna och uttrycken inom traditionell idrottsutövning.
Dock uppdagades efter en tid ett alldeles unikt tillfälle i form av att en internationell filmfestival, The Banff Festival of Mountain Films, gästade
Stockholm för en kväll. Filmerna handlade huvudsakligen om äventyrssporter som utövas på och omkring berg.34 På grund av en sådan möjlighet,
och utifrån min ambition att kunna nå ut till så många individer som möjligt, bestämde jag mig för att genomföra en enkätstudie vilket förövrigt var
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The Banff Festival of Mountain Films är en årligen återkommande filmfestival i den
gamla byn och sedermera kända skidorten Banff i Canada. Från den något ödmjuka starten 1976 med 250 deltagare och tio filmer har festivalen växt kraftigt och utvecklats till
en prestigefull internationell tävling med uppemot 10.000 entusiaster som varje år reser
till Banff med det uttalade målet att titta på de bästa bergsfilmerna som går att uppbringa
runt om i världen. Festivalen gästas dessutom av en kader exklusiva superkändisar inom
området som håller spektakulära föredrag med bildspel. Under filmfestivalen i Banff
visas en mångfald av filmer som åskådliggör den anda av äventyr som bergen har kommit
att symbolisera. Långt över 100 filmbidrag kommer in till festivalen varje år från ett trettiotal länder. En urvalskommitté går igenom samtliga filmer och väljer trettio till fyrtio
finalister som sedan visas för publiken och en internationell jury. Direkt efter juryns val
av de bästa filmerna påbörjas jorden runt-turnén där man kan se de vinnande bidragen.
Under kvällen i Stockholm visades således årets sex speciellt utvalda filmer.
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mitt allra första ”empiriska nedslag i verkligheten” inom problemområdet.35
I och med festivaltillfället skulle jag med all säkerhet få tag i en grupp aktiva utövare inom den verksamhet som jag var ute efter. Frågeformulär delades ut till de första 300 besökarna som anlände genom ingångarna och på så
sätt blev dessa deltagare mitt urval av personer. Dessa kan inte sägas vara
slumpmässigt valda ur gruppen äventyrssportare, men utgör med säkerhet
personer som är intresserade av och utövare av olika äventyrssporter. Respondenterna hade tiden innan filmerna började och en längre paus mitt
under kvällen samt även viss tid efteråt till att besvara enkäten. En förklarande och motiverande introduktionstext inledde dessutom varje enkätexemplar. Frågeformuläret besvarades i sin helhet av 161 personer, 25 kvinnor och 136 män. Dessa visade sig vara utövare av inte mindre än 17 olika
äventyrssporter. Mest vanligt bland deltagarna denna kväll var att man utövade klättring och offpisteskidåkning. Därför kan respondenterna och deras svar ses som mer representativa utifrån just dessa två äventyrssporter.
De som både var villiga att svara på frågeformuläret och som samtidigt visade sig utöva en eller flera äventyrssporter blev på så sätt min undersökningsgrupp. Således nådde jag ut till en grupp individer vilka själva uppfattade sig vara äventyrssportare. Män och kvinnor med stor åldersspridning
och allt ifrån nybörjare till mycket erfarna besvarade frågeformulären.
De insamlade enkäterna bearbetades i kalkylprogrammet Excel. De innehåller olika temaområden där jag formulerat frågor kring bl.a. äventyrssportarnas bakgrundsförhållanden och deras egna samt föräldrarnas fritidsaktiviteter under uppväxtåren, vilka fritidsaktiviteter man numera ägnar sig
åt, med vem och tidsåtgång. Vidare tillfrågades de om motiv för deltagandet, vad man upplever som särskilt tilltalande med aktiviteterna samt om
ställningstaganden kring ett antal ”livsstilsaspekter”. I delar av frågebatteriet stimulerades utövarna att ge uttryck för smak och avsmak för olika aktiviteter och företeelser för att spegla deras värderingar, preferenser och
attityder i valet av bl.a. kläder, musik, litteratur, TV-program och biofilmer.
Frågor om exempelvis ”våghalsighet” och ”det viktigaste i livet” (olika
livsområden) samt yrkeskarriär och relationer ingick också. De fick även ta
ställning till påståenden om sitt förhållningssätt till utövandet av äventyrssport och hur de menar att andra människor ser på dem. Ambitionen var här
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till att ”äventyrssportare” numera är en mer allmänt använd benämning för att beskriva
den samlade företeelsen av dessa olika äventyrsaktiviteter och att termen ”sport” faktiskt
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denna benämning i mina tolkningar och diskussioner genom hela avhandlingen.
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att söka förståelse för deras uppfattningar, om hur de ser på sig själva som
äventyrssportare eller snarare vilka de vill framstå eller bli sedda som. Genom valet av aktivitet, och på sättet som den utförs, signalerar utövarna sin
uppfattning och tillhörighet. Smaken, vad man tycker om och inte tycker
om att göra på sin fritid, pekar ut en livsstil varigenom deltagarna erhåller
ett värde som kan igenkännas socialt och få betydelse i ett större sammanhang.
Som ett led i uppföljningen av nämnda enkätstudie genomfördes en första
intervjustudie med avsikt att framför allt fördjupa kunskapen kring vissa av
frågeställningarna. Tre kvinnor och elva män med mycket lång och gedigen
erfarenhet av äventyrssport jämnt fördelade mellan aktiviteterna traditionell
klättring, offpisteskidåkning och hängflygning intervjuades. För att kunna
identifiera en sådan specifik målgrupp bestämdes utgångspunkten för urvalet att de alla förutom omfattande erfarenhet även skulle ha utfört uppmärksammade extrema bedrifter på olika sätt inom sina respektive äventyrssporter och fortfarande vara mycket aktiva med avseende på antal dagar
utövande per år. Eftersom klättring och offpisteskidåkning utgjorde de klart
mest utövade äventyrssporterna i enkätstudien ansåg jag det rimligt att dessa skulle vara representerade bland deltagarna i intervjustudien. För att
komplettera med en tredje aktivitet, en mindre vanligt förekommande och
som samtidigt skiljer sig markant från de två andra, valdes äventyrssporten
hängflygning. Således fanns tre äventyrssporter med skilda förutsättningar
och innehåll representerade. Antalet intervjuer bestämdes till fem stycken
från vardera tre discipliner. Utövare som jag var säker på uppfyllde kriterierna kontaktades efter inrådan och hjälp från andra aktiva inom respektive
område. En manlig hängflygare uteblev från flera intervjutillfällen p.g.a.
återkommande förhinder och ersättare för denne fick även upprepade problem att medverka. Därför genomfördes fyra istället för fem intervjuer av
hängflygare. Att endast en kvinna från vardera av de tre äventyrssporterna
intervjuades återspeglar förhållandet mellan andelen kvinnor och män i enkätstudien. Vid tidpunkten för studien fanns relativt få kvinnor inom dessa
äventyrssporter som uppfyllde de avgränsande urvalskriterierna. Intervjudeltagarna hade inte deltagit i enkätstudien.
Den andra intervjustudien var en närstudie av en utpräglad upplevelseinriktad äventyrssport, nämligen klättring. I valet av denna äventyrssport
utgick jag dels från de aktuella frågeställningarna, dels från det faktum att
en märkbar sportifiering medfört en mycket tydlig och intressant förändring
av delar av verksamheten inom en relativt kort tidsperiod. Den första kart-
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läggande studien, med påföljande explorativa intervjuer, medförde ett behov av att fördjupa mina frågeställningar och min analys. På grund av erhållna insikter gick jag följaktligen vidare med nya frågeställningar in i en
ny intervjuomgång. Tolv klättrare, sex traditionella klättrare och sex sportklättrare, medverkade. Utövarna var jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Alla sportklättrare var på elitnivå, bland de allra främsta i Sverige och
några även internationellt. Sålunda var den övervägande delen av klättrarna
mycket erfarna och avancerade samt extremt engagerade. Övriga var något
mindre erfarna och mer ”hobbyinriktade” men trots det verkade de vara
minst lika engagerade. Studien fokuserade först och främst på upplevelsen
under själva utövandet. Denna intervjustudie har framför allt bildat utgångspunkt för avhandlingens tredje kapitel.
Men hur valdes klättrarna ut och hur gick det till att få tag i dem? Det är
inte helt enkelt att i alla lägen kunna skilja ”sportklättraren” från den ”traditionelle klättraren”. Det är i aktiviteten som sådan där skillnaderna tydliggörs i den logik som genomsyrar verksamheten. Många klättrare sysslar
faktiskt med båda formerna och ibland kan det vara svårt för en oinvigd
utomstående att uppfatta vad som för tillfället står i fokus då detta även kan
skifta under en och samma aktivitet. En sportklättrare behöver inte alls delta
i formellt organiserade tävlingar, landslag etc. för att både utöva och betraktas som sportklättrare. Det hela är mer inbäddat i praktiken som sådan. Men
för att så långt som möjligt kunna vara säker på att verkligen få tag i hängivna sportklättrare valde jag formell tävlingsmedverkan som ett urvalskriterium. Då tävlingssporten klättring samtidigt inte är en särskilt stor och
utbredd verksamhet i Sverige visade det sig att den bästa möjligheten var att
söka intervjudeltagare bland de mest tävlingsaktiva utövarna. De tre kvinnliga och tre manliga sportklättrare som jag, via resultatlistor och hänvisningar från Svenska Klätterförbundet och olika klubbmedlemmar, lyckades
komma i kontakt med bedrev alla ”rationell klätterträning” utifrån träningslära och mönster från den mer etablerade tävlingsidrotten. De var eller hade
nyligen varit med i svenska landslaget samt vunnit uppmärksammade titlar.
De traditionella klättrarna valdes dels ut bland dem som utfört uppmärksammade klättringsbedrifter, dels bland utövare som var mindre uppmärksammade och erfarna men likväl tycktes vara mycket engagerade i och hänförda av klättringen som äventyrssport. Samtliga traditionella klättrare var
inte på något sätt involverade i formell tävlingsklättring eller ”rationell klätterträning”. På liknande sätt som med sportklättrarna kontaktades tre kvinnliga och tre manliga äventyrsklättrare vilka jag blev hänvisade till från egna
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och andra klättrares kontakter. Inte heller dessa intervjudeltagare förekommer i enkätstudien. Samtliga intervjudeltagare upplystes både skriftligt och
muntligt om att deltagandet var anonymt och då de medverkat frivilligt
kunde de också när som helst avbryta sitt deltagande. Jag lovade vidare att
inte använda mig av intervjun på något annat sätt än vad vi kommit överens
om utan deras direkta medgivande genom en ny kontakt.
Själva metodiken eller förhållningssättet i intervjuerna kan mycket kort beskrivas som öppna, fria samtal men med viss struktur kring ett mindre antal
övergripande frågeställningar. Frågorna uppmuntrade till spontansvar, att
förklara och ”lägga ut texten” med utgångspunkt i att intervjusvar ofrånkomligen ska ses som kontextbundna, med andra ord beroende på den aktuella situationen och relationen mellan den som intervjuar och den som blivit
intervjuad.36 Svaren följdes sedan vid behov upp med detaljfrågor. För att i
intervjuerna verkligen ge utrymme och möjlighet för deltagarna att uttrycka
sina känslor, möjliggjordes för dem att även i intervjusvaren ge uttryck för
smak och avsmak för skilda ting, vad som var positivt respektive negativt
inom olika områden. På så sätt kunde uppfattningar och förhållningssätt
reflekteras från olika infallsvinklar. Intervjuerna var uppbyggda kring ett
antal teman som exempelvis bakgrund och uppväxtförhållanden, livssituation, utövandets lockelse och mening, tävlingsaspekten och upplevelsen under klättring. Samtliga intervjuer utfördes av mig själv, spelades in på band
och transkriberades. När jag arbetade med den första intervjustudien blev
tyvärr inspelningskvaliteten under den allra första intervjun (offpisteskidåkare, man, 23 år) mycket dålig vilket medförde att den inte gick att transkribera. Fortsättningsvis vidtogs noggranna åtgärder för förhindra liknande
missöden och övriga intervjuinspelningar är av god kvalitet. Jag återkommer längre fram i kapitlet med en mer utförlig diskussion kring intervjun
som vetenskaplig metod och vad detta betyder i mitt avhandlingsarbete.
Kortare och längre intervjuutdrag förekommer i avhandlingstexten. De är
valda för att åskådliggöra framställningarna och bilda utgångspunkt för reflektioner och tolkningar. Vägledande för urvalet har varit uttrycksfullhet,
detaljrikedom och representativitet.
Slutligen såg jag det som ytterst intressant och angeläget att i ytterligare en
delstudie utifrån ett individperspektiv37 söka svar på huruvida elever i sko36
Arfwedson, G. & Lundman, L. (1984). Skolpersonal och skolkoder. Om arbetsplatser i
förändring. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget.
37
Studier om skolan har oftast utgått från skolans eller lärarnas perspektiv.
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lans dagliga undervisningsverksamhet har liknande upplevelser som äventyrssportarna. Mot bakgrund av kunskapen om äventyrssportarnas upplevelser i samband med utövandet och vad man framhållit om verksamhetens
innehåll, samspelet mellan person och situation, samt vilka meningserbjudanden man betonat vände jag nu blicken mot skolan. Fanns det även här
flowliknande upplevelser?
En s.k. ESM-undersökning (Experience Sampling Method) genomfördes
inledningsvis inom detta projekt.38 Metoden syftar till att studera vad människor gör, tänker och känner i vardagliga situationer. Utgångspunkten är
fenomenologiskt orienterad vilket återspeglar hållningen ”that experience
consists of more than the ’inner life’ of the individual. Rather it embodies
the convergence of the perceiver with the world, a transaction of external
and internal dimensions.”39 Detta sätt att se leder till en ambition att kontextualisera upplevelsen. Människors faktiska verksamheter och deras subjektiva upplevelser av desamma blir därmed angeläget att studera i ett sammanhang och på den nivå där de framträder. Jag kommer längre fram, i kapitel 4, förklara metoden närmare.
I studien medverkade 60 elever i grundskolans skolår nio från fyra skolor
belägna i tre kranskommuner kring Stockholm. Skolorna var strategiskt utvalda så att de hade klasser med idrottsinriktning, och helst även musikinriktning, då vi i denna studie för att avgränsa ämnet särskilt valt att fokusera lärandekulturer i idrottsklasser, musikklasser och vanliga klasser under
skolår nio. Två av skolorna hade båda de önskade profilinriktningarna. En
tredje skola hade endast idrottsinriktning varpå en fjärde skola med endast
musikinriktning som inte ligger långt ifrån också ingick i studien. Således
medverkade 18 idrottselever, 18 musikelever och 24 ”vanliga” elever enligt
ett stratifierat urvalsförfarande med jämn könsfördelningen fördelat över
olika skolor och inriktningar. ”Försökselever” inom varje kategori valdes ut
genom lottning.40 Undersökningen pågick under en veckas tid på respektive
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skola. Skälen till att vi valde niondeklassare var flera. Dels ansåg vi detta
skede vara ”en väsentlig period i en ung människas utveckling samtidigt
som vi vet att skolan under denna tid ofta misslyckas med att väcka elevernas intresse och engagemang.”41 Dels bedömde vi denna åldersgrupp som
tillräckligt gammal för att ”kunna klara av att skilja upplevelsekvaliteter åt
och att skatta sin intensitet med hjälp av olika skalor.”42 Genom att välja
denna åldersgrupp kunde vi dessutom jämföra resultaten med tidigare utländska ESM-studier där deltagarna tillhört just denna ålderskategori.
ESM-undersökningen följdes omgående upp med en särskild intervjustudie
där intervjuer genomfördes med 58 av de 60 medverkande skolungdomarna. Intervjuerna utgick i stora delar från den genomförda ESM-studieveckan. Intervjuerna spelades in på band och har sedan, för ett visst urval av
hög- respektive lågmotiverade elever, transkriberats. Jag har med utgångspunkt i syftesformuleringarna och forskningsfrågorna i mitt avhandlingsarbete återvänt till materialet som jag kallar skolstudien och genomfört nyläsningar som i sin tur resulterat i ytterligare bearbetningar och analyser av
intervjuerna. Således har omtolkningar blivit möjliga och nya aspekter synliggjorts.
Dessutom har elevernas föräldrar besvarat en speciell föräldraenkät med
frågor om bl.a. utbildnings- och yrkesbakgrund, levnadsförhållanden, vanor, intressen, attityder och fritidssysselsättningar; som i viss mindre omfattning redovisas i föreliggande avhandling.
Uppmärksamheten i denna delstudie har varit riktad mot mönster och tendenser, snarare än mot direkta orsakssamband eller generaliserbara utsagor.
Genom att studera idrottsklasser, musikklasser och vanliga klasser, var målet att få en spridning över skilda skolsituationer, vilket gjorde att undersökningen fick karaktär av pedagogiska fallstudier. Ambitionen var således
mer riktad mot att beskriva och förstå variationer än att ge en representativ
bild av hur elever ”i allmänhet” upplever skolan. Ansatsen med detta avsnitt
i avhandlingen var, för mitt vidkommande, att undersöka förekomsten av
flowupplevelser i skolan och att i sammanhanget diskutera de pedagogiska
konsekvenserna.
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En forskningsmetodisk betraktelse
I arbetet med att producera vetenskaplig kunskap ställs man som forskare
inför många tvivel och ställningstaganden. Ständiga reflektioner både kring
det man studerar och sin egen roll i processen präglar arbetet under varje
steg och på varje nivå. Den enkla och till synes självklara utgångspunkten,
tron på att fånga eller ”kartlägga” den objektiva sanningen, måste redan
från början överges. Oftast är den insikten relativt smärtsam då all vår tidigare ”naturliga” instinkt, vårt varande i världen som reflekterande människor, ändå i grunden tycks bygga på en sådan föreställning eller snarare en
önskan om att så ändå är fallet. Men denna positivistiska kunskapssyn, med
sin jakt på generellt giltiga slutsatser, har under en längre tid ifrågasatts och
dess dominans får nog numera anses vara bruten inom flera samhällsvetenskaper. I alla händelser gäller detta inom den pedagogiska forskningen.
Men om vi inte kan uppnå någon objektivitet, en absolut och oantastbar
sanning med våra ansträngningar, vad kan vi då göra, vad är värt att göra?
Forskare som ägnar sig åt vetenskap bär, i likhet med andra människor, på
levnadshistorier, tidigare erfarenheter och dispositioner som mer eller mindre omedvetet får betydelse för det de gör. Och på samma sätt som andra
ingår och verkar forskaren i kontexter som innebär olika villkor och som
medför såväl möjligheter som begränsningar. Allt detta får givetvis betydelse för de tankemönster som i sin tur uttrycks i språkliga praktiker och fysiska handlingar. Teorin får ge de ”nycklar” som kan erbjuda förklaring och
samtidigt blir basen för hur vi tolkar, uppfattar och förstår det vi studerar.
Man skulle kunna säga att det gemensamma för teorier är att ”de innebär en
abstraktion av konkreta företeelser. Genom detta ska man bli i stånd att
bättre förstå, förklara och förutsäga dessa företeelser.”43
Hur väl vår empiri sedan avspeglar någon sorts verklighet måste ses utifrån
förhållandet att forskaren gör tolkningar av respondentens framställningar
som i sin tur utgörs av en redan tolkad verklighet. Huruvida den språkliga
framställningen i sin tur återger vad respondenten i någon mening verkligen
tänker kan vi heller inte ta för givet. Roger Säljö, professor i pedagogisk
psykologi, framhåller att tänkande och språklig kommunikation inte kan
jämställas med varandra, de är inte identiska. ”Det vi säger är ingen direkt
spegel av vad vi tänker, och det vi tänker återspeglas nödvändigtvis inte av
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det vi säger”.44 Det som en person tänker under exempelvis en intervju är
inte synligt för den som frågar, tankeprocessen går inte att följa som utomstående. Men vad människor gör och säger går däremot att följa men av
olika skäl kan det som sagt vara något annat än det som de facto tänks, enligt Säljö.
När det sedan gäller tolkningar skriver pedagogikhistorikern Per-Johan
Ödman att dessa inte är ”ett verktyg i förståelsens tjänst. De båda befinner
sig i stället i ständigt samspel, t.ex. i språket.”45 Han menar att det är genom
språket som vi uttrycker våra tolkningar men att vi samtidigt förstår genom
de tankekategorier språket rymmer och därmed är språket både tolkning och
ett sätt att förstå. Ödman menar att som en konsekvens av detta blir begreppet ”förutsättningslös tolkning” en orimlighet. Vi som tolkar har ständigt en
förförståelse av det vi tolkar. Då blir frågan om jag som forskare, i och med
mina tolkningar, medverkar till att konstruera en verklighet som ”inte
finns”. Givetvis måste vi vara medvetna om att vi som forskare och samhällsmedborgare ständigt är med om att konstruera kunskaper om verkligheten, ”det är inte möjligt att separera kunskap från kunskaparen”.46 Data
eller fakta är som sagt konstruktioner och tolkningsresultat. Tolkningsfria,
teorineutrala fakta existerar knappast. En utsaga kan inte bara återges som
ett resultat eller en sanning, utan måste i en reflekterande forskningsprocess
tolkas och omtolkas av forskaren för att säga något mer och annat än utsagan i sig själv, utsagan måste bli begriplig i sitt sammanhang.
Men vad är ”verkligheten”? Verkligheten finns ju, men frågan är hur den
ska beskrivas. När den sedan beskrivs på ett visst sätt blir verkligheten en
särskild verklighet utifrån den beskrivande personens perspektiv. Detta är
inte detsamma som att påstå att verkligheten inte finns, utan det beror på att
den kan beskrivas på olika sätt. Själva utsagorna är givetvis konstruktioner,
och en utsaga kan vara mer eller mindre trovärdig eller nyanserad. Men i
och med att verkligheten finns där någonstans, men aldrig riktigt går att
fånga objektivt, innebär tolkningsarbetet att utsagorna fogas in i en slags
meningsbyggnad – de blir meningsbärande. Utsagorna blir en textbaserad
verklighet som på sätt och vis lever sitt eget liv och även skapar nya versioner av verkligheten. Med denna medvetenhet kan och bör forskaren lyfta
fram en del förhoppningsvis ”kloka” insikter om denna verklighet. Detta
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förutsätter dock att forskaren hela tiden reflekterar över den kunskap som
denne medverkar till att producera och önskar säga något om. Denna förutsättning innebär i klartext, och här lutar jag mig mot samhällsvetarna Mats
Alvesson och Kaj Sköldberg; ”Reflektion handlar inte minst om medvetenheten om att forskarens text står i en notorisk tvetydig relation till den verklighet som studeras. Reflektion innebär att man tolkar sina egna tolkningar,
perspektiverar sitt eget perspektiv, ställer sin egen auktoritet som uttolkare
och författare i självkritisk belysning.”47
Utifrån de olika infallsvinklar och resonemang som jag försökt att redogöra
för ovan måste kunskap betraktas som perspektiverad och följaktligen konstruerad utifrån någon form av utgångspunkt. Insikter som språkets kontextberoende, instabila och tvetydiga karaktär samt det empiriska materialets tolknings- och teoriberoende gör att mina egna slutsatser måste diskuteras och perspektiveras. Det innebär att jag försöker att på ett trovärdigt, eftertänksamt och systematiskt sätt redovisa tillvägagångssätt samt möjliga
tolkningar.
Det empiriska arbetet har i huvudsak inneburit att jag använt mig av s.k.
kvalitativ metod, ”mjuka data”. Jag har heller inte syftat till att hitta direkta
orsakssamband. Istället har jag främst via intervjuförfarandet sökt att ge
beskrivningar av nyanser och framför allt av djup i upplevelser. Jag har här
utgått från det Alvesson och Sköldberg kallar det trilaterala sanningsbegreppet.48 Författarna ifrågasätter det konventionella sanningsbegreppets
tillämplighet i framför allt komplexa sammanhang. De menar istället att
teorier kan lägga olika tyngdpunkt vid sanningens tre sidor – korrespondens
(representativitet), användning och mening. De tre sanningsbegreppen ingår
i varierande grad som inslag i nästan alla teorier och ska först och främst
ses som abstraktioner då de i det praktiska forskningsarbetet uppträder uppblandade i olika utsträckning. Så har även varit fallet i mitt eget avhandlingsarbete där analyser och tolkningar hela tiden fortgått i varierande grad
utifrån någon av de tre utsiktspunkterna. Applikationen eller hur resultaten
kan användas har speciellt fått sin belysning i samband med diskussionen
om möjliga pedagogiska konsekvenser i det avslutande kapitlet.
I synnerhet tolkning och reflektion utgör de två grundelementen i det som
Alvesson och Sköldberg kallar reflekterande empirisk forskning. Det första
elementet, tolkningen, innebär helt enkelt förhållningssättet att betrakta alla
47
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åberopanden till empirin som just tolkningsresultat. Detta innebär att tolkningen blir central och avgörande i forskningsarbetet, vilket i föreliggande
arbete utgör en stor utmaning att med hjälp av en enkätundersökning och
omfattande intervjuer samt dessutom en ESM-studie försöka skapa en bild
av äventyrssportares och skolelevers upplevelser. Att svaren i undersökningarna många gånger återger föreställningar om vad man förväntas tycka,
att man säger saker som är vanligt att man ska säga, dvs. sociala representationer49, är kanhända inte så märkligt. Omedvetet redigeras sådant bort
som inte riktigt passar in i den bild man vill ge av sig själv eller direkt strider mot densamma. Vad respondenterna säger att de gör måste tolkas i förhållande till kontexter och kontextuella villkor.50 Handlingar sker alltid
inom ramen för praktiker som har en given logik. Förståelsen för kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar blir central då deltagarnas tänkande och fysiska handlingar alltid är situerade.51
Det andra elementet i en reflekterande forskning går ut på att forskaren ändrar fokus för sitt utforskande och istället vänder den granskande blicken
inåt, mot sig själv. Här handlar det om förhållandena runt forskarens egen
delaktighet i konstruerandet av vetenskaplig förståelse och kunskap. Exempelvis aktualiseras aspekter som påverkan och villkor. En medvetenhet och
villighet att kritiskt reflektera kring innebörden av intellektuella och kulturella traditioner och den centrala betydelsen som språket och framställningsformen har i forskningssammanhang medför enligt Alvesson och
Sköldberg att ”en tolkning av tolkning” blir möjlig, dvs. en självkritisk
prövning av de egna tolkningarna av empirin.52 Vad upptäcker jag när sökarljuset riktas mot min egen person som skapare av denna avhandlingstext? Likt alla andra har jag en viss bakgrund med tidigare erfarenheter och
egna intressen. Delar av min egen historia såsom mycket aktiv idrottare och
friluftsmänniska, äventyrssportare, bergsguide53 och idrottspedagog medför
helt visst att mina analyser bland annat präglas av mina referensramar och
värderingar. Förvisso kan man uppfatta mitt eget utövande eller deltagar49
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perspektiv, att jag själv kan bli/vara som de personer jag studerar vilket etnologerna brukar kalla för ”go native”54, som en fara för ett viss mått av
”blindhet”. Jag skulle då förbise att utforska sådant som för mig kan verka
självklart eller något som en mindre insatt person skulle kunna ”sätta fingret
på”. En ökad medvetenhet om denna problematik, och det jag som forskare
”bär med mig” in i undersökningsprocessen, hoppas jag istället ska vara till
hjälp att råda bot på eller åtminstone reducera inflytandet av dessa trots allt
oundvikliga förhållanden. Men för att kunna uppfatta nyanser i de undersökta deltagarnas utsagor, att få intervjupersonerna att tala spontant och
otvunget om upplevelser och känslor och att kunna ”känna in” och följa upp
med frågor som förmår komma åt innebörder i den synnerligen speciella
kontext som är aktuell, så kan mina tidigare erfarenheter inom området
möjliggöra en ökad förståelse och snarare ses som en styrka och tillgång än
som en belastning.

Intervjun som tal och som text
En av de stora fördelarna med intervjun (i jämförelse med bl.a. enkät) är att
vi kan fortsätta att fråga tills vi åtminstone tror att vi fått ett uttömmande
svar och att respondenten sagt allt den ville och kunde säga. Vi behöver
förhoppningsvis inte i efterhand gissa oss till vad respondenten antagligen
eller egentligen ville föra fram. Det är viktigt att utnyttja denna möjlighet
och inte vara så upptagen av att ställa nya frågor att man inte lyssnar och
verkligen funderar över vad den intervjuade försöker säga. Man kan säga att
det verkligen handlar om en genuin nyfikenhet på och vilja att förstå hur en
annan människa konstruerar sin bild av de sammanhang hon ingår i och de
upplevelser hon säger sig ha i samband med dessa. Man skulle också kunna
uttrycka det som att det inte handlar om att hitta en absolut sanning, istället
rör det sig om att rekonstruera den andres konstruktioner.
För att göra frågornas och min egen styreffekt på svaren så liten som möjligt formulerade jag därför breda, allmänna och öppna frågor med stort utrymme för respondenterna att själva välja vad som skulle fokuseras på, det
som de upplevde vara det mest angelägna. Tanken var att möjliggöra för
respondenterna att tolka frågorna gentemot sin egen situation, undvika att
låsa dem till mina egna tankebanor, vilket skulle bli följden om frågorna var
mer slutna och precisa. Därför blev även intervjuförfarandet inriktat mot att
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ge vida ramar och möjlighet för de intervjuade att associera till för dem aktuella förhållanden.
Att frågor som ställs givetvis betraktas som centrala av intervjukonstruktören innebär följaktligen att man förutsätter att dessa frågor även är centrala
för de intervjuade. Hur kan vi veta att de frågor som de intervjuade svarar
på är viktiga och relevanta även för dem? Svarar de kanhända endast av
andra skäl? Bearbetning av mer hårt strukturerade intervjufrågor kan ge
höga svarsfrekvenser och goda möjligheter att klassificera svaren. Följden
blir att de problem som fokuseras i frågorna kommer att framstå som de
intervjuades problem när svaren sedan tolkas.55 För att ta ett konkret exempel; frågar jag om ”flow” i mina intervjuer (eller för den delen också enkäter) därför att jag undersöker upplevelsekvaliteter i samband med utövande
av äventyrssporter, blir med all säkerhet följden att svaren kommer att
framstå som en allmän mening bland flera deltagare att det mesta handlar
om flow och åsikter om flow. Jag har undvikit denna typ av hårt strukturerade frågor. Däremot i de fall då de intervjuade explicit nämnt ordet flow
eller flowliknande metaforer kan dessa svar ses mer som självvalda och
”spontana”.
Som ett led i att de intervjuade själva i största möjliga utsträckning skulle få
styra innehållet och föra fram synpunkter som de själva uppfattade som de
viktigaste, lät jag även de svarande i efterhand beredas tillfälle att läsa igenom och göra justeringar samt kompletteringar i de av mig utskrivna intervjuerna. På så sätt fick respondenterna verkligen möjligheten att granska
innehållet och eventuellt föra det närmare den uppfattning eller framställning som i deras tycke var den önskvärda eller mest lämpliga. Genom ett
sådant förfarande ges utrymme att förhoppningsvis komma bortom själva
intervjusituationens påverkan men även ge möjlighet till att förtydliga och
korrigera. De flesta intervjuutskrifter skickades tillbaka till mig. De få som
saknades kom tyvärr inte åter trots nya utskick och påminnelser. Kanske var
personerna bortresta över en längre tid, vilket inte är ovanligt för denna
grupp, eller så tyckte man kanske att inget ytterligare fanns att tillägga och
negligerade i och med det återsändandet. Intressant nog gjordes mycket få
ändringar eller tillägg. I de fall när så inträffade rörde det sig uteslutande
om sakförhållanden (exempelvis tid och geografiska fakta) vilka missuppfattats eller delgivits felaktigt. Däremot förekom inga ”justeringar” av typen; förhållningssätt, åsikter, värderingar eller upplevelseskildringar. Man
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skulle kunna uttrycka det som att en sådan ”godkänd” transkription känns
mer pålitlig än enbart en intervjuutskrift.
Bearbetningarna av intervjumaterialet bygger därmed på uttalanden där intervjupersonerna själva valt vad de vill framhålla. En konsekvens som dock
följer med detta är att man i viss mening får ojämförbara svar. I en traditionell intervjubearbetning sker ofta en frekvensräkning av olika svar på givna
intervjufrågor. En sådan genomgång är inte meningsfull i detta sammanhang. Istället tolkas en viss svarsutsaga utifrån det sammanhang som den
ingår i. Detta blir den grundläggande ansatsen för tolkning och klassificering av de olika intervjusvaren. Det är intervjuaren och inte respondenten
som står för tolkningen av det meningsbärande sammanhanget bakom ett
specifikt utlåtande.
Intervjun består som bekant av tal och när människor svarar på frågor antas
talet följaktligen uttrycka deras tankar om en företeelse eller händelse. Detta
låter självklart och enkelt till en början, men visar sig så småningom vara
mer komplicerat än så, vilket föranleder mig att fundera ytterligare ”ett
varv” på detta med tanke och språk. Som jag påpekade tidigare menar Roger Säljö att tänkande och språklig kommunikation inte kan jämställas med
varandra, de är inte identiska. Vad en intervjuad person tänker behöver inte
vara det samma som vad denne säger. Även pedagogen Gerhard Arfwedson
ansluter sig till denna tes och anser att språket aldrig kan prestera någon
exakt återgivning av ett tankeinnehåll. Språkliga uttalanden betraktas såsom
förenklingar och till följd därav förvanskningar av de tankar, känslor och
föreställningar som exempelvis en intervjuperson önskar delge. ”Språket
åstadkommer faktiskt i sig en reduktion av det meddelande den talande/skrivande tycker sig sända. Den som talar kan visserligen komplettera
sitt meddelande med tonfall, ansiktsuttryck och annat kroppsspråk – det är
en viktig orsak till att en utskriven intervju verkar annorlunda än den man
minns från intervjusituationen – men att förmedla hela det ’tänkta’ och
’upplevda’ meddelandet kan naturligtvis ingen människa”.56
Per-Johan Ödman för i detta sammanhang in ett delvis annat perspektiv som
öppnar upp för hur vi kan förhålla oss till talet som en avspegling av vårt
tänkande. Han utmanar också den ovan beskrivna ståndpunkten med formulerandet av några frågor: ”är tanken verkligen så exakt som vi ofta tillskri-
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ver den? Och vad är ett språkligt yttrande en förenkling av?”57 I korthet innebär Ödmans resonemang, ”något omvänt”, att vi kan vara upptagna med
att tänka mycket och djupsinnigt innan vi säger eller skriver något, dock är
det i själva talhandlingen eller skrivprocessen som tanken dels berikas men
även fullbordas och blir tanke. På samma gång förändras eller i viss mån
reduceras likaledes vårt tänkande när tanken till slut blivit formulerad i tal
eller skrift. Alla som har undervisat har säkert varit med om hur svårt det
kan vara att utifrån något som i tankarna ter sig mycket enkelt och självklart
plötsligt blir väldigt besvärligt och obegripligt när det ska förklaras för
andra. Vi upptäcker kanske hur oklara begreppen i själva verket var när de
blev tal och inte så entydiga som vi till en början föreställde oss i tankarna.
Diffusa tankar kan ges större klarhet när de uttalas eller skrivs ned som text
och därmed bidrar också språkligheten till att ge tanken uttryck. Till sist slår
Ödman fast att ”Det som vi får oss till livs när vi intervjuar en person är inte
i första hand ’förvanskade tankar’ utan snarare tanken som blir tänkt i utsägandet. Det är inte en dålig ’kopia’ av ett ’original’ vi tar del av utan faktiskt själva originalet.”58
Detta leder osökt vidare att närmare reflektera kring nedtecknandet av intervjuer vilket samtidigt för oss tillbaka till ”hur texten kommer till”.
Mycket av den litteratur som behandlar intervjuteknik berör sällan problematiken i samband med registrering och bearbetning av intervjuer. Därför
vill jag försöka redogöra för några forskningsmässiga problem med transkriberingen och hur jag försökt att tackla dessa.
Den litteratur jag tagit del av som särskilt rör registrering av intervjuer hävdar på sätt och vis motstridiga sätt att arbeta. Exempelvis nämner vissa författare att bandinspelning är oslagbart och alltid bör förekomma, antingen i
kombination med stödanteckningar under själva intervjun, efteråt eller inte
alls. Banden bör sedan transkriberas ”verbatim” för att inte någon information ska gå förlorad. Andra menar istället att anteckningar under pågående
intervju, personligt utformade stödanteckningar, är det mest effektiva sättet
att skapa förståelse för vad som framkommer i intervjun. Inte bara ”vad”
som sägs utan även ”hur” det sägs; exempelvis tvekan, irritation, avslappnat, etc. bör också noteras. Att emellertid skriva ned allt vad respondenten
säger är inte lämpligt, intervjuaren riskerar då att fästa för stor vikt vid de
formuleringar respondenten råkar välja och får svårt att lyssna på innebör57
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den i det som sägs. Exakt ordagrannhet vid nedtecknande av intervjuer är
heller inget säkert kriterium för att bedöma hur pass ”korrekt återgiven”
intervjun är. Att en inspelad intervju när den sedan blir utskriven känns
främmande och något konstig har säkert alla som arbetat med denna metod
upplevt. Borta är alla tonfall, nyanseringar, mimik och kroppsspråk som
under själva intervjun skapade mening och betydelse åt den information
som förmedlades. Detta har i och med den reducerade, transkriberade intervjuprodukten förändrat bilden av vad som sades och menades. Ett analytiskt
moment har tagit form.
När därefter den intervjuade granskar utskriften upptäcks kanhända ”felaktiga” ordval och missvisande formuleringar som gör att korrigeringar kan
göras. Kritiker till intervjun som metod menar då att sanningen förvanskas
och en falsk, tillrättalagd bild målas upp. Kritiken kan bl.a. bemötas med
det faktum att det är svårt att med hjälp av det registrerade språket på ett
nyanserat sätt återge vad den intervjuade menade eller ville föra fram. Efter
genomläsningen av den intervjuade får denne chansen att föra innehållet
närmare sin egen uppfattning eller åtminstone i enlighet med en framställning som ses som en önskvärd bild. På så sätt, menar Arfwedson, skapas
utrymme för intervjuaren att också ”få fatt i” de sociala konstruktioner som
utgör den ram inom vilken den intervjuade formar sina uppfattningar.59 Sålunda kan man säga att denna ”godkända” transkriberade och bearbetade
intervjuutskrift blir mera sann än en, direkt från ett inspelat band, ”ordagrann” transkribering, som aldrig blivit granskad av den intervjuade.
Jag har i mina reflektioner över intervjumetodiken, förutom de författare
som refereras till i detta avsnitt, också inspirerats av bl.a. etnologen Barbro
Kleins resonemang om transkribering som en analytisk akt.60 Hon uppmärksammar dels transkribering som handling och dels den resulterande
texten som blir en självständig artefakt. Den kan få ett eget liv, vilket jag
berört tidigare, och blir då en skildring som ligger till grund för vidare reflektioner och tolkningar. Det är mycket få forskare som berättar om vilken
metodik de använder när de överför tal till skrift under transkriberingsarbetet, eller överhuvud taget hur överföringsprocessen går till trots att
många säkert inser att transkribering är något vanskligt. I avhandlingar och
publikationer återges kortare eller längre avsnitt ur intervjuer utan att man
för läsaren klargör hur man transkriberat och redigerat dessa avsnitt. Ett
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intryck av tystnad kvarstår på detta område menar Klein. Jag har vid upprepade tillfällen under läsandet av olika rapporttexter där just mer eller mindre omfattande intervjucitat (endast respondentens utsagor och/eller hellre
både intervjuarens frågor och respondentens svar) förekommit, frågat mig
själv hur dessa kommit till i bearbetningens olika steg och på vilka grunder
de faktiskt finns återgivna i den text jag som läsare får ta del av. Det kan
säkert vara frestande att som författare försöka skapa en sorts ”objektivitet”
genom att återge en rad citat. Att på detta sätt redovisa intervjuresultat kräver i lika hög grad, som vid andra redovisningar, tolkning. Att välja ut citat
innebär alltid ett subjektivt val, kanske ett val som styr läsarens föreställningar i den riktning som rapportskrivaren avsiktligen vill.
Att skriva ut intervjuer är inte ”bara en teknisk procedur eller färdighet”
som kan överlåtas till någon annan person, istället är transkribering ett kunskapsteoretiskt problem där tolkningsproblematiken blir central. Forskande
intervjuare arbetar mitt i komplicerade transformations- eller översättningskedjor när de förvandlar intervjuerfarenheter till texter menar Klein. Hon
efterlyser en ökad metodisk medvetenhet på detta område, inte större noggrannhet i transkribering av bandinspelningar. ”Att transkribera analytiskt
innebär inte att till varje pris försöka vara exakt – detta är omöjligt. Att
transkribera analytiskt innebär istället att åstadkomma genomtänkta texter,
avpassade för specifika forskningsändamål. […] Det viktiga är inte att få
med allt. Det viktiga är att arbeta metodiskt och därmed bygga upp en
grund för vidare insikter.”61 Metoder ska inte beslöja eller dölja den muntliga kommunikationen utan bidra till förståelsen av den. Avgörande är då att
forskaren själv utför transkriberingsarbetet då detta i all väsentlig mening
blir just en analytisk akt. ”Att intervjua är ju också ett sätt att producera texter, som sedan kan granskas som andra texter”.62 Den text som kommer
fram som resultat av det analytiska transkriberingsarbetet ska givetvis inte
uppfattas som själva ursprunget eller de ”rena fakta” ifrån vilken sedan all
tolkning emanerar. Självfallet är den av respondenten i tal framställda upplevelsen redan i sig en följd av en rad tolkningsförlopp som sedan återigen
tolkas av mig som forskare i arbetet att få fram en förståelig text som förhoppningsvis motsvarar det som en gång var respondentens egen avsikt att
föra fram. Således kommer vi så småningom fram till en möjlig text som
utgångspunkt för nya och än fler tolkningar.
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Under själva intervjun är dock intervjuaren alltför ofta inbegripen i sin upplevelse för att kunna ha distans till det som sker. Vid den systematiska transkriberingen däremot kan man se på sitt empiriska material över axeln, spela det fram och tillbaka och frysa ned vissa moment. Transkriberingen har
en distanserande effekt, det välbekanta görs främmande. Denna gränsöverskridande kvalitet innebär helt enkelt en förmåga att som forskare se på
välkända problem med nya ögon.63 Texten blir en särskilt analyserbar etnografisk artefakt. Under arbetet med transkriberandet bör man också vara
uppmärksam på ett ”alternerande” mellan analyserande och berättande partier, mellan utvärderingar och dramatiseringar. Andra viktiga aspekter som
klargörs genom en systematisk transkribering är ”upprepningarnas” centrala
strukturerande funktioner i samtal. Upprepningar – vare sig i form av korta
ord eller långa pauser – håller ofta samman långa samtalssekvenser. De kan
också vara ett sätt att etablera kontroll över det som sägs. Genom invecklade system av upprepningar markerar en respondent ofta att något är mycket
viktigt skriver Klein.
En framställningsform är exempelvis ”berättelser” om specifika händelser.
Detta är vanligt när en respondent ombeds att blicka tillbaka och rekapitulera. Forskare förvandlar ofta berättelser om unika händelser till generella
uttalanden, trots att berättelser ofta uttrycker sådant som en respondent anser vara särskilt viktigt. Andra fenomen som en systematisk transkribering
kan klargöra, är det som Klein kallar för ”sekvenser”. Detta kan bli uppenbart under det analytiska arbetet om man koncentrerar sig på hur ett ämne
kommer på tal och hur det avslutas under själva intervjun. Sekvenserna kan
sedan bli viktiga analytiska enheter och genom att arbeta med dem uppmärksammas pendlingen mellan berättande och utvärderande. Detta synliggör också ett förhållande som flera forskare känner till, nämligen att intervjufrågor inte alltid leder till omedelbara svar. Transkriberingen kan visa på
att frågor kan få ”ligga och gro” och respondenten kommer tillbaka till dem
senare i intervjun.
Ambitionen med mina intervjuer var att försöka nedteckna så systematiskt
och uppriktigt som möjligt varje respondents uppfattning och inställning.64 I
mitt arbete använde jag bandspelare, vilket för mig var ett sätt att registrera
samtalen under intervjuerna. Samtidigt möjliggjorde detta en ökad upp63
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märksamhet på den intervjuade. Särskilt i ett avseende måste bandspelaren
ses som överlägsen de flesta andra metoder för registrering. Den gav mig
nämligen möjligheten att i lugn och ro granska hur jag själv gått tillväga vid
intervjuandet. Användandet av bandspelare uteslöt inte behovet av att föra
anteckningar. Dels var det till hjälp att formulera nya frågor under själva
intervjun och då särskilt när jag behövde återkomma till något som hade
sagts tidigare, och dels förenklades transkriberingen senare genom att jag
hade antecknat ”nyckelfraser” eller bärande punkter som respondenten förde fram och som då lättare kunde identifieras på det inspelade bandet.
Tiden direkt efter varje intervju kändes som mycket viktig för tillförlitligheten och giltigheten i mina tolkningar. Därför påbörjades omgående bearbetningarna genom att jag lyssnade igenom bandinspelningen och arbetade
med anteckningarna. Jag ville förvissa mig om uppfattningarna från anteckningarna stämde överens med det som sades på det inspelade bandet och
om det fanns några områden som var motsägande eller oklara. Jag önskade
också i ett tidigt skede få klarhet i om intervjuerna verkligen ”kom åt” det
problemområde som var i fokus och om inte, i så fall varför. Jag skrev därför ned iakttagelser i samband med intervjuerna; min egen roll, hur respondenterna reagerade på intervjun och all ytterligare information som kunde
hjälpa till att skapa en kontext för tolkning och förståelse av intervjun. Jag
eftersträvade hela tiden att kalibrera instrumentet, ifrågasätta intervjuplaneringen och den öppna samtalsformen, utifrån mina teoretiska metodöverväganden. Hur gick det nu i ”praktiken” med allt detta? Vilka frågor kom
upp? Hur formulerades dessa? Var det kanske ”fel” frågor? Vems var frågorna? Visade jag på bristande uppmärksamhet och/eller förståelse under
intervjuerna? Genomgången medförde ytterligare anteckningar där förutom
nödvändiga förändringar även korrekta namn och okända ord eller uttryck
uppmärksammades samt eventuell irrelevant diskussion noterades inför
transkriberingen. Vissa korrigeringar och klarlägganden kan eventuellt göras genom att exempelvis kontakta respondenterna på telefon. Jag behövde
endast göra så i några få fall. Till följd av tidigare erfarenheter var jag medveten om att det är i denna fas som kvalitén på det insamlade materialet garanteras. Att skjuta upp detta reflekterande och fördjupande arbete eller försumma det helt och hållet skulle allvarligen underminera tillförlitligheten i
den kvalitativa metoden.
Efter att jag lyssnat igenom de bandade intervjuerna vidtog arbetet med
transkriberingen. Inledningsvis fick jag faktiskt hjälp med att skriva ut dem
då arbetet framstod som ytterst betungande och tidskrävande. Detta var ett
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misstag då jag ganska omgående upptäckte att utskrifterna från de ”utlejda
intervjuerna” var bristfälliga och att jag dessutom gick miste om den ytterst
väsentliga analytiska akt som Klein beskriver. Därför tog jag fortsättningsvis mig an transkriberingssysslan själv efter att ha skrivit om de redan utskrivna intervjuerna. Transkriberingen var också ett sätt för mig att rekonstruera och utvärdera mitt arbete som intervjuare. Genom denna process kan
det visa sig hur starkt man som intervjuare faktiskt kan styra samtalen i fråga, trots att man medvetet försöker undvika detta. Systematiska transkriberingar medförde även att jag upptäckte det dynamiska och ömsesidiga samspelet i hur konstfärdigt vi människor konstruerar mening tillsammans.
I det faktiska arbetet med transkriberingarna nedtecknades intervjusamtalen
utifrån en ambition att skapa en text så nära det ursprungliga samtalet som
möjligt vad gäller exempelvis tonfall, nyanser och skiftningar vad beträffar
både mig själv och respondenterna. Jag använde mig av t.ex. versaler, anföringstecken, utropstecken, frågetecken, understrykningar, parenteser,
punkteringar, mellanrum och ”egenkonstruerade” ord eller uttryck m.m. för
att framhäva detta i utskriften. Detta var också en metod för att i den första
texten så långt som möjligt även kunna återskapa känslan från specifika
samtalssituationer. Det blev många omtagningar på banden för att verkligen
komma åt och försöka förstå både vad som sades och i vilka sammanhang
det sades. Efter många omläsningar och tolkningsakter av dessa samtalsutskrifter vidtog ytterligare redigering för att åstadkomma genomtänkta och
mer ”läsbara texter”. Därefter har analysarbetet fortsatt med ambitionen att
som forskare säga något mer utöver respondenternas egen röst.
Genom att jag i huvudsak har intervjuat äventyrssportare och skolelever,
samtalat med dem om händelser i samband med deras aktiviteter, har jag
också varit med och tillsammans med dem konstruerat en bild, kunskapen
om hur speciella upplevelsekvaliteter diskursivt kan framställas. På samma
gång kan exempelvis äventyrssportarna på olika sätt och i skiftande omfattning ses som delaktiga i en kultur kring de aktiviteter de utövar. Denna kulturs samtalsmönster präglar dem till att diskursivt tolka och förstå det de
gör och vad de i samband med detta upplever. Man skulle kunna uttrycka
det som att de genom sin delaktighet har lärt sig eller tagit till sig äventyrsdiskursen.
Men om nu allt tal om mycket starka och speciella upplevelser i samband
med utövandet av äventyrssporter endast ska uppfattas som språkliga återreflekterade konstruktioner, eller jargonger att tala om något som inte gör
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sig helt enkelt att diskursivt återge, behöver det ju inte betyda att utövarnas
starka upplevelser inte är verkliga eller existerar i någon mening. Äventyrssportarna fortsätter som sagt ihärdigt med sin verksamhet, även när uppoffringar och umbäranden kan tyckas ”övermäktiga”. Någon form av påtaglig
”belöning” finns där som gör att de drivs vidare och ”eftersom vi alltid silar
upplevelsens ’rådata’ genom tolkningens filter är de historier vi berättar om
hur vi känner oss en väsentlig del av våra känslor.”65 Hur ska utövarna, om
inte med språkets hjälp, kunna göra begripligt dels för sig själva och dels
för andra vad de är med om? När människor använder sig av språket är det
denna subjektivt upplevda verklighet de vill säga något om. De vill berätta
angelägenheter om sina liv, upplevelser och erfarenheter. För att dessutom
kunna förstå sina livsvillkor och vara istånd att omskapa och utveckla dessa
till det bättre använder det mänskliga subjektet språket.66 Samtidigt är det
precis detta som är en av de stora utmaningarna i föreliggande arbete att, i
en diskursiv forskningsverksamhet med dess möjliga och begränsande instrument vilka jag har till mitt förfogande, försöka komma åt och framställa
en förkroppsligad livfull och mycket känslomässig icke-språklig upplevelseerfarenhet.67
I det empiriska arbetets olika faser, såväl i förberedelser och utformande
som under själva ”insamlandet” och senare i analys- och tolkningsprocessen, har jag successivt fördjupat mina kunskaper. Jag valde att i högre grad
rikta uppmärksamheten på upplevelsen i eller under utövandet av äventyrssport och i mindre grad på upplevelsen av att vara eller bli sedd som utövare av äventyrssport. Avgörande för perspektivvalet att dels analysera individers upplevelser, dels studera strukturella förhållanden i relation till individers val av upplevelseaktiviteter, innebar samtidigt ett val av begreppsapparat och teoretisk referensram. Detta konstaterande leder över till nästa
avsnitt i avhandlingen där jag ska försöka redogöra för mina teoretiska utgångspunkter och begrepp.
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Teoretiska utgångspunkter
Föreliggande avhandling har huvudsakligen två teoretiska utgångspunkter;
en fenomenologisk och en strukturalistisk – kultursociologisk. Nedan följer
en kortfattad genomgång av dessa och deras inbördes relation samt ett resonemang om teoretiska perspektiv i en något vidare bemärkelse. En mer uttömmande genomgång av de två teoretiska ansatserna följer sedan i kapitel
2 respektive 3.
För att kunna ge perspektiv på upplevelsen under själva utövandet av äventyrssport har jag tagit teoretisk utgångspunkt i Mihály Csikszentmihályis
mycket omfattande empiriska studier och teoretiska resonemang om optimala upplevelser som i sin tur grundar sig på begreppet flow.68 Flowteorin
har sedan en längre tid använts inom den psykologiska forskningen och under senare år har den även fått alltmer ökad betydelse inom idrottsforskningen. I svenska forskningssammanhang vad gäller såväl pedagogik som
idrott har dock flowbegreppet varit en förbisedd dimension.
Den optimala upplevelsens hela grundförutsättning är att den är ett självändamål. Det är själva handlingen i sig som är belöningen och därför går
det inte att se någon omedelbar ”nytta eller vinst” med det hela. Men just
detta är själva poängen och det som möjliggör den optimala upplevelsen.
Även om man påbörjar en aktivitet av andra skäl, övergår under vissa betingelser aktiviteterna till att vara belönande av sig själva. Det är upplevelsen under själva handlandet som blir belöningen. Detta nyckelelement i
den optimala upplevelsen benämndes från början som en autotelisk69 upplevelse men kom sedermera att kallas för flow. Autoteliska aktiviteter förutsattes vara sådana som krävde uttrycklig och omfattande ansträngning från
utövarens sida men som samtidigt erbjöd få eller ens några konventionella
belöningar. Således är en aktivitet autotelisk endast om en person erhåller
inre belöningar från densamma. En autotelisk upplevelse är ett psykologiskt
tillstånd, baserat på konkret feedback, som fungerar som en belöning och
som resulterar i fortsatt utövande trots frånvaro av andra belöningar. I boken Beyond Boredom and Anxiety från 1975 som introducerade Csikszentmihályis forskning på området förklarade han att; ”The term flow is what
68
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anthropologists call a native category – a word frequently used by the informants themselves to describe the experience.”70 Således är själva termen
flow inget han själv hittat på utan ett flertal respondenter vilka ingick i hans
undersökningar använde ordet som en metafor för hur det kändes när deras
upplevelse var som mest njutbar. Det hela beskrevs t.ex. som att man åkte
med i ett strömdrag, allting flöt jämnt och fint utan ansträngning. Flowupplevelsen är något som oftast erfars allra tydligast under vissa typer av aktiviteter som i exempelvis sporter och spel. Leken kan ses som ett tydligt exempel på flowupplevelse.71 Flow är med andra ord den helhetsupplevelse
som människor kan känna när de agerar med totalt engagemang och fokusering. Det är viktigt att observera att flow handlar om att aktiviteten är njutbar för dess egen skull och inte för den yttre belöningen.
Till synes motstridiga och oförenliga teoretiska perspektiv måste inte nödvändigtvis vara i konflikt med varandra utan de kan ofta komplettera och
berika varandra. Detta gäller exempelvis för förhållandet mellan fenomenologi och strukturalism. Då resonemangen om flow och äventyrssportares
speciella upplevelser i samband med utövandet innebär att jag riktar uppmärksamheten på den subjektivt upplevande människan ligger det därför
nära till hands att söka sig mot en fenomenologisk vetenskapsteoretisk tradition. Den subjektiva upplevelsen eller upplevelsen av ”fenomenet” i omgivningen är utgångspunkten för fenomenologin. Här är det den individuella människans eller aktörens upplevda verklighet som är av intresse att
beskriva, alltså hur saker och ting framträder för individen till skillnad från
hur de är i ”verkligheten”. Det handlar om kvalitativa aspekter så som olika
skiftningar och djup av den upplevda verkligheten snarare än om det kvantitativt mätbara. Mänskligt handlande måste här förstås utifrån den mening
som aktörerna själva ger sitt handlande. Olika människor kan tilldela en
viss erfarenhet eller upplevelse olika betydelser. Därför har en fenomenologisk utgångspunkt för mig inneburit att jag även sökt förstå de betydelser
som utövarna tillskriver fenomen som de framträder för dem.
Även Csíkszentmihályi intar en fenomenologisk ståndpunkt i sin utveckling
av flowteorin, vilket blir särskilt tydligt i de speciella frågeformulär som
han och hans forskningsgrupp använder sig av i den s.k. ESM-metoden.
Han utgår från att betrakta upplevelser som något mer än en persons ”inre
liv”. De utgör rättare sagt den punkt i vilken den som upplever och dennes
70
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omvärld möts.72 Jag vill hävda att denna ”mötespunkt” kan ses som kroppen då denna står för konkret handling och förkroppsligar våra intentioner
och viljeyttringar.
Man kan samtidigt kritisera fenomenologins inskränkning till aktörsnivåns
livsvärld, att den aldrig når fram till att ställa frågan om vilka överindividuella strukturer som formar aktörernas handlingsdispositioner. Man skulle
kunna fråga vad det är som genererar dessa handlingsdispositioner och hur
de hänger ihop med det sociala fält som aktörerna är infogade i. Därmed
kommer vi in på avhandlingens andra teoretiska perspektiv, nämligen det
strukturalistiska perspektivet, eller mer korrekt uttryckt det kultursociologiska perspektivet. Här har jag tagit hjälp av den franske sociologen Pierre
Bourdieus begreppsapparat och teoretiska verktyg för att närmare granska
bakgrund, livshistoria och aktuella livsvillkor bland deltagarna. Människors
sätt att vara och förhålla sig till sin omvärld, deras livsstilar, kan man förstå
med hjälp av Bourdieus teorier om hur individen tillägnar sig smak för vissa aktiviteter framför andra. Han menar att detta beror på dispositioner,
präglade av våra uppväxtförhållanden, med vars hjälp individen orienterar
sig i tillvaron. Dessa förvärvade erfarenheter och minnen som man har med
sig ”ristat i kroppen”, strukturer som blivit mer eller mindre förkroppsligade
sedan uppväxten, formar våra liv och verkar bestämmande på hur vi handlar, tänker, uppfattar och värderar i en mängd olika situationer som vi kan
tänkas ställas inför. Härmed överskrider han gränsen mellan det fenomenologiska och det strukturella. Skillnader i smak beror på att vi verkligen
upplever att vissa aktiviteter eller verksamheter är möjliga eller t.o.m. eftersträvansvärda att utöva medan andra inte är det på grund av våra tidigare
erfarenheter, som i sin tur är kopplade till levnadsvillkor och social position. Det system av dispositioner med vars hjälp individen orienterar sig i
tillvaron har Bourdieu sammanfattat i ett begrepp som han kallar habitus.73
Med andra ord skapar en viss erfarenhetsbakgrund individens föreställningsvärld eller habitus som i sin tur genererar olika praktiker. En intressant
fråga blir då om det bland äventyrssportare går att finna likheter i livsvillkor
som då skulle generera en likartad habitus, som i sin tur skulle generera en
likartad livsstil och praktik. Livsstil kan med andra ord ses som habitus i
praktiken.
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2. Vilka ägnar sig åt äventyrssport?
Inledande bakgrund
Under 1990-talet och framåt har äventyrssporterna vuxit i popularitet. Sporterna har också allt oftare uppmärksammats i media. Vilka ägnar sig åt
äventyrssport och varför ägnar de sig åt ett utövande som oftast förknippas
med stora risker och faror? Är det verkligen som mer konventionella rykten
och vissa tidigare utländska studier velat göra gällande att dessa personer
mest är en samling ”våghalsiga galningar”74 eller att de till och med skulle
vara personlighetsmässigt mycket annorlunda?75 Dessa ”förklaringar” kändes ytterst otillfredsställande för en förståelse av fenomenet äventyrssport.
Vetenskapliga studier på detta relativt nya och spännande kunskapsområde
visade sig åtminstone utifrån ett svenskt perspektiv vara nästintill obefintliga.
En förklaring som framförts är att äventyrstrenden skulle kunna tolkas som
en längtan bort mot nya upptäckter och spänningsupplevelser till följd av att
människor upplever vardagen som alltför trygg, säker och händelsefattig.
Livet har blivit för civiliserat och rutinmässigt.76 En annan, motsatt, tolkning är att dessa aktiviteter istället erbjuder möjlighet till viss förutsägbarhet och konstans, en tillflykt bort från ett annars kaotiskt, komplext och
oförutsägbart samhälle. Här, inom äventyrssporten, kan man åtminstone tala
om ”ögonblick av sanning”.77
Andra aspekter att uppmärksamma i detta sammanhang är fritidens allt större betydelse i dagens samhälle, där olika fritidsaktiviteter aktualiseras i mediernas reportage av olika ungdoms- och populärkulturer. Där visas ofta
exempel på unga människor, vilka mer värderar den personliga utveckling74
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en och friheten att uttrycka sig som man själv vill, än att bekymra sig för
exempelvis materiell trygghet och yrkeskarriär. Fritidsaktiviteter verkar ta
allt längre tid i anspråk och bli allt viktigare för att ge livet mening och innehåll.78 Utan tvekan utgör fritidsaktiviteter en möjlighet att visa andra vem
man är och vilken livsstil man har.79

Individualisering och sociokulturell friställning
I början och under uppbyggnaden av det moderna industrisamhället var det
viktigt för ungdomar att snabbt läras upp i sina framtida yrkesroller i produktionen. Den materiella tryggheten garanterades av att ungdomarna tidigt
tog aktiv del i familjens försörjning. Det var av nöden tvunget att som barn
både hjälpa till i hemmet och delta i de vuxnas arbete. Vuxenblivandet och
lärandet försiggick i ett meningsfullt sammanhang som innebar en bekräftelse på att vara till verklig nytta. Däremot fanns inte mycket utrymme för
fri tid, där andra behov och värden kunde tillfredsställas. En förändring
skedde dock i takt med industrialismens frammarsch och familjen omvandlades till en konsumtionsenhet från att ha varit en produktionsenhet.80 Bakom oss har vi alltså lämnat ett samhälle som kännetecknas av hårt arbete
och produktionstänkande, av sparande och investeringar för att övergå till
ett samhälle med kortare arbetsveckor och med en stark inriktning mot fritid
och konsumtion.
Dagens ungdomar och unga vuxna behöver således inte i samma utsträckning som tidigare bekymra sig för sin materiella trygghet utan prioriterar
istället andra behov och värden. Man värdesätter mer den personliga utvecklingen, njutningen för stunden och friheten att uttrycka sig som man
själv vill.81 Denna kulturella förändring har visat sig speciellt uttalad bland
unga människor inom de högre socialgrupperna.82 Thomas Ziehe diskuterar
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det han kallar för nya möjlighetshorisonter.83 Med detta avses att vårt nuvarande samhälle bl.a. utmärks av en ökad individualisering eller frikoppling,
att unga människor idag kan agera utifrån en sociokulturell friställning, där
de i sina livsstilar och val av aktiviteter inte längre på samma sätt som förr
begränsas av traditionella tolkningsmöjligheter. Individens identitet och
framtid tycks mer öppen och möjlig att påverka än tidigare, samtidigt som
man förutsätts kunna handla obundet och självständigt samt ge uttryck för
det personliga genom exempelvis val av musikstil och fritidsintressen.84
Sociologen och socialpsykologen Thomas Johansson framför liknande tankegångar när han skriver om den postmoderna människans identitet: ”Det
har med andra ord blivit svårare att avgränsa olika grupper/kollektiv på
grundval av ’klassiska’ demografiska variabler som t.ex. klass, kön och etnicitet. Det har istället visat sig att andra faktorer som t.ex. värden, attityder,
smak, stil, etc., har fått ett ökat inflytande i livsstilsdiskursen.”85 Argumenteringen att kulturella värderingar inte längre kan kopplas till väl definierade sociala klasser är också den tyske sociologen Ulrich Beck inne på när
han beskriver sociala förändringar utifrån metaforen ”hiss”.86 Han menar att
förhållanden vad gäller sociala orättvisor är konstanta, men genom förbättringar av levnadsförhållanden, rör sig hissen uppåt för så gott som hela befolkningen. Detta får som konsekvens att de skillnader som tidigare kunnat
identifieras mellan olika sociala klasser tonas ner och förlorar i betydelse
för social identifikation. Konsekvensen av dessa förändringar menar Beck
är en individualisering av sociala olikheter. Formeringen av en personlig
livsstil och det individuella ansvaret för identitetsutvecklingen är avgörande
för individens sociala integration och deltagande i samhället.
Andra forskare har dock framfört kritik mot detta resonemang och framhåller att ojämlikheten inte försvinner med individualiseringen utan att den
istället antar nya former. Bland annat har man diskuterat individualiseringsprocessen i samhället, och då speciellt i samband med valet av livsstil pekat
på vissa förändringar i den sociala strukturen som i sin tur tycks medföra
förändringar i vardagslivet och i sättet att leva. Dels kan en försvagning av
relationen mellan social struktur och livsstil uppfattas, dels kan en ny gruppering i den sociala formationen som varken är traditionell medel- eller arbetarklass märkas. Inom denna ”nya medelklass” tycks nya livsstilar eller
83
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kombinationer av gamla skapas. Olika livsstilorienteringar kan karakteriseras som mer öppna idag; ungdomar med liknande orienteringar kommer
inte alla från samma bakgrund, strukturerna är inte determinerande. Kopplingen till socioekonomiska faktorer är dock fortfarande stark men skillnaden i uttryckssätten ökar och är kontextuellt betingade.87
En intressant fråga i detta sammanhang blir huruvida äventyrssportarnas val
av livsstil i första hand ska ses som någon form av återskapande av ursprungliga, eller snarare omskapande av redan ”nedärvda”, levnadsmönster,
vilka kan förklaras av bakgrundsfaktorer som uppväxtförhållande, social
position och kön eller om valet av livsstil snarare ger uttryck för individuella behov av självstyre och särskiljande i förhållande till föräldrarna och
andra ungdomar eller vuxna. En viktig utgångspunkt och förklaring till valet av fritidsstil kan vara individens värderingar. Värderingarna är i sin tur
beroende av individens uppfostran och livserfarenheter men tar sig individuella uttryck och framstår som individuella smakval.88
Vi lever i en utpräglad konsumtionskultur där kroppen ses som ett medel att
profilera sig själv som en individ. Här behandlas kroppen som ett objekt
eller som en maskin vilken kan kontrolleras och förändras genom regelbunden fysisk träning, hälsoprogram, dieter och klädstil, allt efter behag. Således har kroppen blivit som en slags arena vilken möjliggör personliga uttryck, ett sätt att visa vem man egentligen är, som den brittiske sociologen
Chris Shilling framhåller.89 Han för också ett resonemang som tar sin utgångspunkt i en tidigare historisk kontext där en förändring under 1800talet kunde urskiljas genom att kläder och sättet att visa sin kropp förändrades från att visa på social ställning till att istället framhäva personlighet.
Detta har bidragit till att människor i dagens konsumtionssamhälle verkligen har möjlighet till upplevelsen av att både bli ett med sin yttre kropp (bli
identifierad med den) och samtidigt ständigt vara uppmärksam på möjligheten att kroppen ”sviker” eller ”faller ihop” om inte regelbunden ansträngning sker i form av fysisk vård (träning) och granskning.
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Den nya konsumtionskulturen söker också hela tiden efter att skapa variation och uppmuntra till olikhet. Samtidigt erbjuder denna variation och
olikhet inget värde i sig om inte detta värde kan uppfattas av andra sociala
aktörer eller erkännas av vissa sociala grupperingar som något värdefullt,
något som känns igen. Å ena sidan får inte ”olikheten bli så lika” att den
inte uppmärksammas, alla är då olika och detta i sig skapar en sorts ”likhet”. Å andra sidan om alla är lika ger detta definitivt inget värde eller utrymme för särskiljande, poängterar den brittiske sociologen Mike Featherstone.90 Det hela handlar egentligen om att skapa distinktion, att erhålla värden som legitimeras och anses som värdefulla av vissa sociala grupperingar
som individen vill tillhöra, bli accepterad av eller identifieras med. Utbildningssystemet har tidigare utgjort ett tydligt distinktionsinstrument i samhället. Idag är kännedomen om och användandet av utbildningssystemet
tillgängligt för så många att det inte erbjuder tillräckligt med särskiljande
för att skapa sociala distinktioner mellan grupper av människor.
Jag skulle vilja påstå att valet av fritidssysselsättningar, t.ex. äventyrssport,
förutom att tillgodose olika personliga behov, även utgör ett socialt distinktionsinstrument och också kan förstås i ljuset av individens tidigare erfarenheter.91 Pierre Bourdieus teoribyggnad och förklaringsmodeller har därvid
utgjort en teoretisk plattform.

Teoretisk fördjupning
Ett kultursociologiskt perspektiv
Bourdieu har i sin forskning ingående studerat hur människor utvecklar
smak för skilda ting t.ex. inom idrottsområdet. Han ställde frågan: ”Hur får
människorna ’smak’ för sporten, och för just den sporten snarare än en annan, såsom idrottsgren eller såsom skådespel? Mer precist, efter vilka principer väljer aktörerna mellan de olika idrottsgrenar eller former av idrottskonsumtion som vid en viss tidpunkt erbjuds dem såsom möjliga?”92
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Denna fråga öppnar nämligen upp mot att inte bara fokusera på aktörsnivåns livsvärld utan att också ställa frågor kring överindividuella strukturer,
vad som kan tänkas forma aktörernas handlingsdispositioner och hur de
hänger ihop med det sociala fält som aktörerna ingår i eller uppfattas som
en del av. Därmed återkommer jag till det andra av mina två teoretiska perspektiv, vilket jag mycket kortfattat introducerade i slutet av föregående
kapitel. Bourdieus begreppsapparat ger verktyg som möjliggör en analys av
bakgrund, livshistoria och aktuella livsvillkor bland äventyrssportarna.
Pierre Bourdieu har under lång tid bedrivit vetenskapligt arbete kring ett
samhälles sociala strukturer. Hans begrepp och teorier är framsprungna ur
forskning med en omfattande empiri. Att låta teorier konfronteras med empiriskt material är det bästa sättet att lära känna teorier menar Bourdieu. De
vetenskapliga verktyg han utvecklat går, enligt min mening, utmärkt att använda vid en analys av äventyrssportarnas livsstilsval. Han har också själv
studerat och skrivit om sportens fält.
Bourdieu menar i dessa texter att de olika idrotter som finns tillgängliga i
ett samhälle är sociala konstruktioner skapade av vissa sociala grupper för
att tillfredställa den egna gruppens intressen och behov. Vi måste samtidigt
göra åtskillnad mellan å ena sidan detta skapade eller producerade och å
andra sidan hur vi människor tillägnar oss smak för vissa idrotter framför
andra. Bourdieu menar vidare att vi i vår uppväxt förvärvar dispositioner
för idrott och ett förhållningssätt till de olika idrotter som finns att välja
bland. Skillnader i smak beror på att vi upplever att vissa idrotter är möjliga
att utöva medan andra inte är det. De aktörer som kan skapa nya idrotter,
eller förändra sättet att utöva dem, drivs av dispositioner och övertygelser
från sina uppväxtförhållanden.93 Idrottsutbudet kommer därmed att reproducera sig självt. Vidare så måste principen i idrottsutövningens och sportkonsumtionens förvandlingar sökas i relationen mellan förändringarna i
utbudet och förändringarna i efterfrågan. Förändringarna i utbudet är t.ex.
innovation eller import av nya sporter eller sportutrustningar, omtolkningar
av gamla sporter eller spel, etc. Förändringar i efterfrågan resulterar i förskjutningar av livsstilar.94
Bourdieus arbeten kan beskrivas som en praktikernas sociologi, där ordet
praktik avser sådant handlande vilket vi i allmänhet tar för givet och som
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sker i det närmaste vanemässigt utan att ifrågasättas. Dessa handlingar medverkar på så sätt till att olika dominans- och maktstrukturer upprätthålls och
även förs vidare. I sin bok Outline of a Theory of Practice, lyfter Bourdieu
fram de kunskapsformer som är närvarande i de sociala verksamhetsfälten.95 Det handlar dels om sådan kunskap som bygger på objektivistiska
antaganden i form av ett strukturalistiskt perspektiv, dels på subjektivistiska
anspråk utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och slutligen en form av
kunskap vilken utgår från det dialektiska förhållandet mellan dessa båda.
Vad Bourdieu helt enkelt försöker göra och som är själva ansatsen i hans
arbeten är att komma bortom såväl objektivism som subjektivism. Med
andra ord vill han inte upprätta några skarpa gränser mellan det individuella
och det sociala, det medvetna och det omedvetna. Ibland brukar han därför
beskrivas som en strukturalistisk konstruktivist, vilket skulle innebära något
i stil med att Bourdieu tillstår betydelsen av objektiva sociala strukturer
men att individen samtidigt är med och konstruerar den sociala verkligheten.96
Det är i de praktiker som Pierre Bourdieu empiriskt beforskar som följden
av det dialektiska förhållandet mellan individuell handling och objektiva
strukturer blir uttalat och synligt. I detta sammanhang blir därmed två av
hans begrepp, habitus och fält, särskilt intressanta och jag ska i det följande
kortfattat beröra dessa centrala begrepp. Inledningsvis tar jag hjälp av två
författare som jag tycker skriver klargörande om begreppen. Sociologen
Fredrik Miegel skriver följande i boken Kultursociologi om begreppens
tillämpning: ”Förenklat kan man säga att han med habitusbegreppet vill
kunna redogöra för handlings- eller aktörsnivån utan att hamna i subjektivism. Habitus är avsett att vara ett begrepp om subjektet som samtidigt inbegriper relationen med den sociala strukturen. Med fältbegreppet försöker
han på motsvarande sätt redogöra för strukturella fenomen utan att hamna i
objektivism, genom att låta begreppet ta hänsyn till relationen med aktörsnivån.”97 Vidare sammanfattar Thomas Johansson mycket koncist i boken
Mardrömmar & Önskedrömmar en ingång till Bourdieus projekt: ”Bourdieu ritar helt enkelt en karta över det sociala livet och på denna karta placerar han sedan in olika typer av aktörer (individer eller grupper). För att
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förklara var olika aktörer hamnar på denna sociala och kulturella karta –
vilken plats de tilldelas – använder Bourdieu habitus-begreppet.”98
Habitus ska förstås som det en individ har med sig, invävt i hela kroppen
sedan uppväxten, i form av erfarenheter och minnen. Dessa inpräglade vanor och dispositioner formar våra liv och verkar bestämmande på hur vi
handlar, tänker, uppfattar och värderar i en mängd olika situationer som vi
kan tänkas ställas inför. De sociala strukturerna finns med andra ord förkroppsligade i varje enskild individ. Skilda levnadsbetingelser producerar
skilda habitus och på motsvarande sätt tenderar liknande levnadsbetingelser
att skapa liknande habitus.99 Habitus kan så att säga avläsas på gruppnivå
såväl som på individnivå. Varje individ har således sin egen habitus men
det är på gruppnivå som den visar sig särskilt tydligt då människor från
samma sociala skikt, och därmed också med mer likartade erfarenheter, har
en benägenhet att ha likartad habitus. De förkroppsligade strukturer vilka
genererar en viss habitus blir vägledande för en persons tänkande och handlande. Bourdieu ser därmed kroppen som säte för känslan för praktiken.100 I
habitusbegreppet finner Bourdieu följaktligen ett sätt att binda samman socialt ursprung och sociala erfarenheter (individens levnadsbana), mängd och
sammansättning av tillgångar (ekonomiska, kulturella och sociala) med
livsstil och smak.101
Människor uppfattar och erkänner därför omvärlden i ljuset av sina specifika habitus. De olika sociala klasserna har inte samma uppfattning vad gäller
nyttovärdet av exempelvis idrottsutövning. Vi bör vara uppmärksamma på
att variationer i smak för olika idrottsaktiviteter i lika hög grad beror på
skillnaden i perception och erkännande av direkta eller indirekta meningserbjudanden, som variationer i kostnader både ekonomiskt och kroppsligt
(risknivå och graden av fysisk aktivitet). Huruvida en person börjar utöva
en bestämd idrottsgren är således avhängigt av perceptionen och värderingen av den inre och yttre nyttan av, eller meningen med, respektive idrottsgren, dvs. av individens habitus. Valet av aktivitet sker inom de ramar som
definieras av det ekonomiska och kulturella kapitalet, samt av tillgången på
tid.102 Således bestämmer habitus i stor utsträckning vilka valmöjligheter
som tycks vara realistiska och vilken stil och smak samt vilka intressen en
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individ kommer att utveckla. Man kan uttrycka det som att livsstil är habitus i praktiken och där smaken, vad en person ”gillar och inte gillar”, blir en
indikation på en livsstil. Hur utövarna förhåller sig till sitt utövande och ser
på sin egen fritid, handlar följaktligen om smak men också om att andra
villkor ska vara uppfyllda för att denna smak ska få ett konkret uttryck.
Livsstilsbegreppet hos Bourdieu täcker dessutom in den inställning man vill
ge uttryck åt och de signaler eller tecken man vill sända till omvärlden. Särskilt på fritiden blir detta uttalat. De verksamheter och aktiviteter som man
engagerar sig i framstår som sociala markörer.103 Äventyrssport som livsstil
kan på så sätt ses som ett led i etablerandet av en identitet, vilken då synliggörs för andra. En social image skapas och utövaren får också en social tillhörighet i kretsen av andra med samma intressen.
Fält-begreppet inbegriper de sociala sammanhang ”där människor strider
om symboliska eller materiella tillgångar som är gemensamma för dem och
bara för dem”.104 Ett socialt fält kan således vara konstituerat av ett specifikt sammanhang där symboliska och materiella tillgångar ackumuleras,
överförs och utbyts. Äventyrssporten skulle kunna utgöra exempel på ett
sådant fält. Här finns nämligen tydligt identifierbara aktörer med vissa gemensamma intressen och en mängd tysta överenskommelser samt en påtaglig, om än ”klädsamt” implicit, drivande kraft att stå för det ”rätta” utövandet och för den ”riktiga” inställningen. Inte bara själva upplevelsen i sig
utan också upplevelsen av att vara någon i fältet genom sitt utövande och
sina prestationer, samt den prestige detta medför, kan ses som en kamp om
legitimitet, tolkningsföreträde och i förlängningen makt. Makten medför
bl.a. möjligheten att ta sig den ”naturliga rätten” att ompröva och omdefiniera tidigare praktiker likaväl som att etablera nya. Ett fält utmärks sålunda
av sin egen logik med avseende på förhållandena mellan de olika positionerna inom fältet, och dess struktur avgörs i sin tur av förhållandena mellan
de olika positionerna.105 I detta sammanhang måste Bourdieus begrepp kapital lyftas fram.
Begreppet kapital står för värden, tillgångar eller resurser. Dessa kan vara
av ren ekonomisk art eller av mer symbolisk karaktär. Den mest grundläggande formen av kapital är enligt Bourdieu det symboliska kapitalet,
”symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värde103
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fullt och tillerkännes värde.” 106 Rykte, heder, anseende, prestige eller social
status är exempel på denna art av kapital. I vårt moderna samhälle är det
s.k. kulturella kapitalet den viktigaste formen av symboliskt kapital menar
Bourdieu och föreligger främst i form av utbildning och examina. Förutom
det kulturella kapitalet, förekommer också kapital av social eller ekonomisk
karaktär, vilket i det första fallet utgörs av kontakter, vänskapsförbindelser
samt släktrelationer och i det andra fallet av rent ekonomiska tillgångar. Att
exempelvis tillhöra eller försöka erövra en position inom ett socialt fält är
enligt Bourdieu avhängigt mängden och arten av det kapital, de ackumulerade tillgångar av symbolisk och/eller materiell karaktär, som en person
redan har eller kan förvärva.107
I Bourdieus arbeten sägs de ”folkliga klasserna” representera ett instrumentellt förhållningssätt till den egna kroppen, att se kroppen som ett arbetsredskap, vilket går igen i alla de utövningar som har kroppen som objekt. Dessa klasser anses i högre grad än andra skikt gilla kampinsatser i olika lagsporter. De ”privilegierade klassernas” smakinriktning står i motsats till
detta, enligt Bourdieu, och går ut på att ”stilisera” livet. Genom deltagande i
sporter och sammankomster som är ”gratis” och ”oegennyttiga” ges dessutom möjligheten att ackumulera socialt kapital. Mike Featherstone är inne på
liknande tankegångar i sin artikel Leisure, symbolic power and life course
när han skriver; ”The new middle class is disposed towards a healthorientated hedonism in the new Californian solitary, non-team sports: trekking, windsurfing, hangliding, orienteering etc. in which style and individualism are foregrounded.”108 Featherstone tar också utgångspunkt i Bourdieu
och menar att den mest betydelsefulla egenskapen hos de folkliga sporterna
är att de företrädesvis förknippas med ungdom, ett övergående tillstånd som
utmärks av slöseri med tid och kraft. Intresset för dessa sporter upphör i
samband med ingången till vuxenlivet. De mer ”borgerliga” idrotterna däremot har det gemensamt att de går att utöva långt efter ungdomsåren, ja
kanske genom hela livet.
Med de etiska och estetiska val av aktiviteter som är utmärkande för de övre
samhällsskikten följer att aktiviteterna kan utövas i ensamhet och på tider
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och ställen utanför de flestas räckvidd – ”off the beaten track” – och således
undviks allt tävlande. Här har man materiella och kulturella medel att få
tillträde till de mest prestigefyllda aktiviteterna långt bort från de ”vulgära”
folkmängderna.109 Dessa särdrag kan sägas prägla eller vara utmärkande för
flera äventyrssporter. Exempelvis kommer den aristokratiska asketismen till
uttryck i bergsbestigningen med dess svåråtkomliga turer. En sådan aktivitet innebär ett minimum av bekvämligheter och hjälp samt distans, höjd,
andlig upprymdhet i kraft av känslan av att behärska sin egen kropp och en
natur otillgänglig för de flesta. Härigenom skapas ett kraftfullt distinktionsvärde. För att en idrotts- eller sportverksamhet ska stiga uppåt i den sociala
hierarkin, i överensstämmelse med den logik som har observerats inom
andra områden, förefaller det som om den hos den dominerande klassen
inte får uppfattas som alltför tillgänglig och därmed innebära eventuellt
oönskade kontakter.110
Inom samhällsforskningen görs ofta en indelning i olika sociala grupper
eller nivåer som är hierarkiskt ordnade. Bourdieu menar dock att detta betraktelsesätt är förenklat. Han anser att man kan konstruera en horisontell
axel inom varje socialgrupp, utefter vilken man kan finna en polarisering i
ekonomiskt kapital respektive kulturellt kapital. Inom det samhällsskikt
som brukar benämnas den övre medelklassen finner nämligen Bourdieu
skillnader i människors förhållningssätt till livet och omvärlden som är
kopplade till huruvida man baserar sin sociala position på kulturellt eller på
ekonomiskt kapital.111
Samhällsforskaren Mikael Palme har i studier av ungdomars kulturella och
sociala strategier i samband med bl.a. skola och fritid använt sig av detta
horisontella kategoriserande av socialgruppstillhörighet.112 Han har funnit
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att familjer från den övre medelklassens ekonomiska pol ser utbildning som
framför allt nyttig och att den måste löna sig. Tävlingsmomentet är här
starkt framträdande. Utbildning är tävlan, betyg ger resultat i likhet med
idrottstävlingens resultatlista. Man är mycket målinriktad i detta investeringstänkande och går raka vägen genom utbildningssystemet, inga avsteg
eller uppehåll. Det som investeras ska ge nyttig och direkt avkastning, och
det finns inte utrymme för några djupare personlighetsutvecklande verksamheter. Kulturlivet får sparsam uppmärksamhet och då endast i de redan
etablerade och av tradition sedan länge erkända institutionerna. Familjer
från den kulturella polen står i stark kontrast till dem från den ekonomiska.
Här är man väl förtrogen med utbildningssystemet och dess olika värden.
Utbildning är en naturlig del av livet, en personlighetsutveckling över lång
tid. Tävlan ses med ogillande och betyg är inget verkligt mått på framgång.
Man kan här mycket väl tänka sig uppehåll i utbildningsgången och dessa
uppehåll är ofta förenade med en alternativ personlig utveckling i form av
resor eller arbete. Vad gäller idrott är den kulturella polens familjer ofta
misstänksamma mot idrotter som premierar konkurrens och hårdhet (som
vissa lagsporter) eller förutsätter stora ekonomiska investeringar. Till skillnad från denna syn på idrott uppskattar familjer ur den ekonomiska polen
mycket det instrumentella värdet av idrott där tävlandet, ansträngningen att
kämpa för att vinna, utgör viktiga ingredienser.113
Förmågan att särskilja och värdera praktiker och produkter menar Pierre
Bourdieu får sin betydelse i vad han själv kallar efterfrågans logik, konsumtionens fält eller rummet av livsstilar. Han menar således att den logik med
vars hjälp deltagarna orienterar sig inom fältet samt deras preferenser och
icke-preferenser för olika idrottspraktiker (som exempelvis äventyrssport)
inte kan förstås utan att man förstår deltagarnas dispositioner, habitus, med
vars hjälp man orienterar sig i tillvaron. Detta medför att en individs sociala
bakgrund och livserfarenheter har betydelse för val av fritidsaktivitet och
sättet på vilket man kommer att utöva den. Det sociala liv som vi människor
lever formar en habitus som sedan utformar livsstilar och preferenser för
hur vi kommer att använda vår kropp.114
Som en följd av detta kommer olika sociala klasser och grupper även att
utveckla olika smak för skilda kroppsövningsformer. De kommer också att
på skilda sätt uppfatta de fördelar som olika aktiviteter kan ge samt de olika
113

Jönsson, I., Trondman, M., Arnman, G. & Palme, M. (1993). Skola – fritid – framtid.
En studie av ungdomars kulturmönster och livschanser. Lund: Studentlitteratur, s. 81108.
114
Bourdieu (1984), s. 169-175.
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sätt på vilka dessa genomförs. För att överföra Bourdieus resonemang om
idrott direkt på äventyrssport skulle vi sålunda kunna säga att äventyrssportaren genom valet att utöva äventyrssport och sättet att göra detta på (exempelvis tävla eller ej), både medvetet och omedvetet, erhåller ett värde och en
identitet i andra människors ögon. Vad som bland fältets egna kan tillerkännas verklig respekt och beundran kan å andra sidan i ett helt annat sammanhang snarare uppfattas med förundran, tvivel och misstro. Bourdieus
teoretiska resonemang och begreppsapparat kommer att bilda utgångspunkt
för analysen av resultaten i föreliggande kapitel.

Preciserat delsyfte
De kropps- och upplevelsebaserade inslagen tycks bli allt vanligare i dagens
sportutövning. Särskilt populära tycks de s.k. äventyrssporterna vara, där
riskmomentet är framträdande. Vilka är det som dras till dessa sporter? Går
det att urskilja några bakomliggande faktorer som förklarar varför vissa
personer i vårt samhälle väljer att bli äventyrssportare? Jag har i detta kapitel relaterat deltagarnas preferenser för äventyrssport inte endast till traditionella bakgrundsvariabler, som t.ex. kön, ålder och social position, utan
också till individens värderingar och livsstil. Jag vill med andra ord ge en
bild av vilka de ”är” eller åtminstone säger sig vara, hur de framställer och
förstår sig själva. Genom att beskriva äventyrssportarnas bakgrund, levnadsförhållanden och livsstil är syftet att belysa viktiga förutsättningar för
flowupplevelser.
Förutom specifika betingelser som måste råda under själva utövandet av en
äventyrssport för att uppleva flow (t.ex. balans mellan utmaning och färdighet som kommer att behandlas i nästa kapitel) kan även andra förutsättningar vara nödvändiga. Vad har äventyrssportarna varit med om tidigare i livet,
vad har de lärt sig och vad igenkänner de som betydelsefullt? Hur ska man
förstå deras smak för just äventyrssport? Väljer vem som helst att ägna sig
åt äventyrssport eller måste vissa erfarenheter och någon form av ”lärande”
föregå detta val?115
Syftet i denna del av avhandlingen är följaktligen att identifiera vad som
framstår som väsentliga förutsättningar för deltagande i äventyrssport. Jag
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Jfr med den brittiske kulturteoretikern Raymond Williams begrepp ”Structure of feeling” i Trondman, M. (1999). Kultursociologi i praktiken. Lund: Studentlitteratur, s. 362363 och 384-387.
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vill fördjupa förståelsen kring vad som fostrar vissa personer till att bli hängivna utövare av äventyrssport och belysa hur ett sådant handlingsmönster
växer in i personen till en förkroppsligad förmåga att bemästra praktiken.
Med utgångspunkten i äventyrssportarnas bakgrund blir ambitionen således
att utforska de villkor och omgivningsfaktorer som ligger till grund för
äventyrssportares preferenser för äventyrssport och för vad som uppfattas
som det meningsbärande innehållet i utövandet. Kan samstämmigheter spåras, eller framträder olikheter i lika hög grad? Går det bland utövarna att
finna likheter i livsvillkor som då skulle generera en likartad habitus, som i
sin tur skulle generera liknande smaker och livsstil?

Metod
Resultaten som presenteras i detta kapitel bygger på tre empiriska nedslag,
två skilda intervjustudier och en enkätundersökning (se kapitel 1). Förutom
att enkätundersökningen utgjorde det första empiriska nedslaget inom problemområdet innebar samtidigt genomförandet en del utmaningar med avseende på urvalsgrupp, vilka personer som kan tänkas representera ”äventyrssportaren” och var man i så fall kan hitta dem. Ambitionen var nämligen, som framhölls tidigare, att med säkerhet få tag i en grupp aktiva utövare inom den verksamhet jag benämnt äventyrssport och som dessutom själva såg sig som äventyrssportare. För redogörelser för förhållningssätt och
tillvägagångssätt vad gäller de enkät- och intervjuförfaranden som varit aktuella för detta avsnitt hänvisas till metodpresentationen i det inledande kapitlet.
Traditionell klättring, offpisteskidåkning/skidbestigning visade sig vara de
klart vanligaste formerna för utövande av äventyrssport bland dem som besvarade enkäten under filmfestivalen för äventyrsfilmer i Stockholm. En
förklaring till detta kan vara att festivalen traditionellt har visat filmer med
aktiviteter som utövas på och omkring berg. Sportdykning, snowboardåkning, mountainbiking och kajaking var de näst mest frekventa aktiviteterna
bland de totalt 17 olika äventyrssporterna116 som förekom i undersökningen. Av de 161 respondenterna som besvarade enkäten fullständigt var 25
116

Dessa var: Traditionell klättring, offpisteskidåkning/skidbestigning, sportdykning,
snowboardåkning, mountainbiking, kajaking, skärmflygning, långfärdskridskoåkning,
fallskärmshoppning, forsränning, segling, hängflygning, ballongflygning, windsurfing,
basejumping, grottkrypning och skridskosegling.
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kvinnor och 136 män. Medelåldern för samtliga var 28 år, där drygt hälften
var mellan 23 och 30 år gamla och 88 procent var yngre än 36 år. Snowboardåkarna var som enda grupp något yngre med en medelålder på 24 år.
Yngst i enkätundersökningen var en snowboardåkande 13-årig pojke, en
76-årig man som mestadels ägnade sig åt traditionell klättring var äldst.
I den första intervjustudien medverkade tre kvinnor och elva män i åldrarna
23-41 år. Den yngsta var en 23-årig offpisteskidåkande man och den äldsta
en 41-årig man utövande traditionell klättring. Medelåldern för intervjugruppen var 32 år. Sex av de intervjuade förvärvsarbetade heltid inom yrken som de var utbildade för. Samtliga fyra hängflygare ingick i denna
grupp. Övriga åtta förvärvsarbetade deltid inom områden som var direkt
relaterade till deras respektive äventyrssport, fyra personer som egna företagare och resterande fyra som frilans. I den andra intervjustudien med en
jämn könsfördelning ingick tolv klättrare, hälften traditionella klättrare respektive sportklättrare. Även i denna grupp visade sig medelåldern vara 32
år där den äldsta deltagaren var en 56-årig man och traditionell klättrare
medan den yngsta var en sportklättrande 20-årig kvinna.
För både männen och kvinnorna sammantaget i dessa tre undersökningsgrupper var för övrigt genomsnittsåldern då de först påbörjade det aktiva
utövandet av äventyrssport mellan 18 och 19 år. Utifrån ovanstående undersökningar kan således konstateras att den typiske hängivne äventyrssportaren oftast är en person kring 25-35 år och att det troligen är en man. Engagemanget inom äventyrssporter tycks också vara särskilt intensivt under den
”unga vuxna” perioden i livet.
Utifrån bearbetningar och analyser av intervjupersonernas framställningar
har kvalitativa tolkningar genomförts vilka åskådliggör deltagarnas sätt att
uppfatta och värdera sina tidigare livsvillkor och levnadshistoria men även
nuvarande levnadssätt samt själva området äventyrssport. Förutom att jag i
resultat- och analysdelen förhåller mig till deras utsagor kommer jag även
att ge illustrativa exempel genom att återge vissa kortare eller längre utdrag
(”sekvenser”) från intervjuernas bearbetade utskrifter.
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Resultat och analys
Inledning
Resultat- och analysdelen är uppdelad i två avsnitt. Det första avsnittet belyser utövarnas bakgrund med avseende på hemförhållanden och livsvillkor,
tidigare erfarenheter och levnadsbanor. Vilka upplevelser och ”lärsituationer” har de varit med om som barn? Andra relevanta bakgrundsfaktorer
utgörs av aktuella förhållanden som yrkesval och sysselsättning. Här diskuteras också utövarnas framställda förhållningssätt till bl.a. arbete och fritid
samt inställning till och smak för olika fritidsaktiviteter. Detta kommer att
behandlas i det andra avsnittet.
Jag vill också i några korta ordalag klargöra mitt förhållningssätt till hur
resultaten kommer att redovisas i detta kapitel men även i de två nästkommande. Till följd av min ambition att anlägga ett reflekterande och tolkande
perspektiv, har jag i de flesta fall valt att presentera och diskutera möjliga
tolkningsalternativ redan i anslutning till varje separat resultatredovisning.
Vart och ett av de tre empirikapitlen avslutas med ett avsnitt jag kallat
”Sammanfattande kommentarer”, vilket i kapitel 3 dessutom åtföljs av en
särskild avslutande diskussionsdel. Att avslutningsvis sammanfatta på detta
sätt är ett försök att dels summera genom att återknyta till mina tidigare
framförda tolkningar, dels utveckla och kommentera dessa ytterligare utifrån en nyvunnen och mer överblickbar utsiktspunkt. Denna ambition har
också varit vägledande för den sammanfattande slutdiskussionen i avhandlingens sista kapitel.

Äventyrssportarnas bakgrund
För att kunna få en uppfattning om äventyrssportarnas bakgrund med avseende på hemförhållanden och villkor under deras barn- och ungdomstid
valde jag att titta närmare på föräldrarnas yrken.117 Efter en socioekonomisk
117

För klassificering av äventyrssportarnas yrken och deras föräldrars yrken samt för en
socioekonomisk indelning har jag använt mig av Statistiska centralbyrån (1989). Meddelanden i samordningsfrågor – Nordisk yrkesklassificering (NYK) och Socioekonomisk
indelning (SEI), 1989:5. SCB har tillämpat dessa klassificeringar i folk och bostadsräkningen 1985 (FOB 85). Större delen av denna utgåva upptas av ett alfabetiskt yrkesregister som omfattar nästan 13 000 yrkesbenämningar med tillhörande yrkeskoder och socioekonomiska koder. Utgivningen av yrkesklassificeringen i FOB 85 syftar i första hand till
att öka samordningen vad gäller produktion och redovisning av statistik baserad på yr-
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indelning av deras förvärvsarbetande fäder framkom att grupperna tjänstemän på hög- respektive mellannivå var i klar majoritet. Yrkeskategorin tekniker (ingenjörer och civilingenjörer) dominerade starkt. De yrkesverksamma mödrarna fanns i störst utsträckning bland gruppen tjänstemän på
mellannivå, ofta pedagogiskt verksamma lärare av olika slag. Uppväxtfamiljernas socioekonomiska utseende, att en så pass hög andel tillhörde en
övre medelklass, skiljer sig från förhållandena för befolkningen i stort.118
Samtliga i intervjustudierna (förutom i ett enda fall) hade växt upp med
båda föräldrarna i hemmet. Även detta förhållande skiljde sig från befolkningen som helhet.119 En intressant detalj i sammanhanget är att de äventyrssportande männen i betydligt högre utsträckning än kvinnorna hade haft
hemarbetande mödrar under uppväxten. Samtliga framställde sin uppväxt
som generellt mycket lugn och trygg med omtänksamma och engagerade
föräldrar.
Såväl i intervjuerna som i enkäterna framgick att föräldrarnas huvudsakliga
fritidsintressen och aktiva fritidsutövande under äventyrssportarnas uppväxttid varit olika former av friluftsliv, i vissa fall även rena äventyrssporter. Alpin skidåkning och även turskidåkning följt av skogs- och fjällvandringar samt segling/båtliv rapporterades vara de vanligast förekommande
aktiviteterna. För att på något vis kunna få perspektiv på dessa förhållanden
har jag jämfört med Statiska centralbyråns undersökningar kring våra friluftsvanor. Här framgår att vandringar i skog och mark samt friluftsbad är
mycket jämnt fördelat mellan könen och förekommer mest bland infödda
svenskar med infödda föräldrar och bland högre tjänstemän. Knappt elva
procent av befolkningen har vid minst ett tillfälle (en dag) vandrat i fjällen
under en tolvmånadersperiod. Vanligast är detta bland högre tjänstemän och
något vanligare bland män än bland kvinnor. Ungefär två procent av såväl
kvinnor som män gör detta minst fem gånger (alltså fem dagar) under en

kesuppgifter. Den utgör samtidigt en dokumentation av hur yrkesuppgifterna i FOB 85
har klassificerats. Den standard som yrkeskoderna i FOB 85 i allt väsentligt bygger på är
Nordisk yrkesklassificering (NYK). Denna i sin tur bygger på en internationell standard
(International Standard Classification of Occupations, ISCO), som Internationella arbetsbyrån (ILO) utarbetade redan 1958. Den socioekonomiska indelningen (SEI) kan ses som
en modern variant av den gamla socialgruppsindelningen från början av 1900-talet. Yrkesbenämningar grupperas i olika klasser beroende på yrkets normala organisationstillhörighet och på hur lång utbildning som normalt krävs för yrket. Hänsyn tas också till yrkesställning (anställd/företagare) och företagets storlek.
118
Statistiska centralbyrån (1987). Levnadsförhållanden 1975-1985. Det svenska klasssamhället. Klasstruktur, social rörlighet och ojämlikhet. Rapport nr. 50.
119
Statistiska centralbyrån (1997). Välfärd och ojämlikhet i ett 20-årsperspektiv 19751995. Rapport nr. 91.
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tolvmånadersperiod.120 Det är således förhållandevis få personer som går på
tur i fjällen och dessa kommer dessutom främst från de högre sociala skikten.
Din mor var skidåkare sa du, vad gjorde hon under din uppväxt?
Ja, hon älskade att vara ute själv, så hon släpade med oss i ur och skur på turer och alltihopa. Det var hon, det var helt och hållet hon som drog med oss.
(Offpisteskidåkare, kvinna, 33 år)
Så vad gjorde du på fritiden när du växte upp?
Det var mycket friluftsliv då, mycket mamma och pappa som drog oss med
på sånt som fjällvandring, svampplockning, långfärdsskridskor, skridskosegling. Sedan mycket skidsemestrar, vi var på en skidvecka i fjällen och en
vecka i Alperna varje år.
Det var med din pappa och mamma?
Ja just det. Jag började åka skidor vid fyra och ett halvt års ålder på vanliga
träskidor.
Så dina föräldrar var väldigt friluftsintresserade?
Precis allt sånt. Det blev en veckas fjällvandring per år också. (Hängflygare,
kvinna, 30 år)
När du växte upp hemma, höll ni på med någon friluftsaktivitet eller något
liknande?
Ja, det var min pappa som drog iväg mej på mycket. Det var mycket fjällturer. Vi gick hela Sörmlandsleden när jag var liten…jag kommer ihåg hur vi
kollade ormar och allt möjligt sånt där. Mycket friluftsliv, vi var ute nästan
jämt, ute och vandrade och så där. När jag var tre år gammal då bodde vi i
Italien. Min pappa stoppade ner mej i en ryggsäck och så var han ute och
vandrade i Dolomiterna och så gjorde han lite enklare klättring där. Så jag
hängde i ryggsäcken när jag var liten, tre år. Jag var med uppe i de där hytterna när pappa klättrade med nån av klätterkompisarna, jag satt vid hyttan
och tittade och så där.
Han klättrade?
Ja visst, det var hans största hobby på 60-talet. Han var ju ”femmaklättrare”121 på den tiden, det var ganska duktigt då. Jag kommer ihåg den första
riktiga klättringen jag gjorde med min pappa. Det var en stor topp mitt emot
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Statistiska centralbyrån (2004). Levnadsförhållanden. Fritid 1976-2002. Rapport nr.
103. Se även Statistiska centralbyrån (1997).
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Graden fem inom traditionell klättring innebär än idag klättring på relativ svår nivå,
framför allt i de stora bergen i exempelvis Skandinavien och i Alperna. På 1960-talet
innebar fortfarande denna grad att klättringen var mycket avancerad då graden sex var det
svåraste som fanns i världen och dessutom ofta ansågs som näst intill omänskligt att klara
av. I dag har det skett en otrolig utveckling inom bl.a. säkerhetsutrustning för klättring
och klätterteknik vilket inneburit att svårighetsgraden ökat en bra bit över graden sex. Det
är dock huvudsakligen på mindre berg eller klippor, s.k. sportklätterklippor, som denna
utveckling av svårighetsgrader (åtta-nio) skett. I stora alpina berg är som sagt fortfarande
graden sex ett mycket seriöst och allvarligt projekt trots modernare utrustning och klätterteknik. Till följd av denna utveckling kan många fler idag ge sig i kast med dessa utmaningar som tidigare var mycket få personer förunnat. Pappan i intervjuexemplet klättrade
graden fem i stora berg och måste med andra ord varit utomordentligt hängiven för att
klara av detta.
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Storen i Norge. Jag var åtta år, det var bara en tvåa- eller treapassage122, men
jag tyckte det var jättespännande. Jag var där och tittade ut över kanten och
så var det 1000 meter ner.
I Norge alltså?
Ja, och när jag bara var sex år så var jag på Glittertind och Galdhöpiggen i
Norge. När jag sedan var sju år var jag på Kebnekaise, kom inte ända upp
där…det var Östra leden som vi gick då. När vi hade försökt där så gick vi
till Kasskasapakte och då var vi strax under toppen och vi hade inte tillräckligt med utrustning. Jag kommer ihåg att jag frös och var liten och lite rädd.
Det var mycket fjällturer, både sommar- och vintertid, otaliga alltså på längden då, både i Sverige och Norge, mycket sånt var det.
Din pappa var väldigt aktiv med dej?
Ja, han har hållit igång massor med mej. Det är därifrån jag har fått det kan
man säja.
Du har inga syskon?
Nej, jag är ensam. Det räckte med en sån kanske. (Traditionell klättrare,
man, 28 år)

Vad beträffar äventyrssportarnas eget fritidsutövande under barn- och ungdomstiden svarade faktiskt samtliga kvinnor och 82 procent av männen i
enkätundersökningen att de ägnat sig åt friluftsverksamhet. Bland kvinnorna menade så många som 96 procent att de också varit engagerade i någon
form av idrottsverksamhet. Motsvarande förhållande för männen var 89
procent. Endast sex av totalt 153 män hade varken bedrivit någon friluftseller idrottsverksamhet under uppväxten. Utifrån svenska förhållanden är
dessa siffror minst sagt ”extrema”. Resultaten visade dessutom att det bland
kvinnorna var mest vanligt att utöva friluftsliv tillsammans med föräldrarna,
därefter tillsammans med kamrater men mindre vanligt i en organisation.
För männen var det däremot mest vanligt att friluftslivet utövades tillsammans med kamrater, därefter med föräldrarna men även här mindre vanligt i
en organisation. För såväl kvinnorna som männen bedrevs däremot idrotten
främst i en idrottsförenings regi, dock tävlade männen i betydligt större utsträckning än kvinnorna. Andelen kvinnor var däremot större både vad beträffar utövande av idrott på egen hand eller tillsammans med kamrater och
utövande av idrott i en förening utan att tävla. Det handlade framför allt om
individuella idrotter för båda grupperna.123
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Graderna två och tre, nybörjarklättring, är således avsevärt lättare än graderna fem och
sex.
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Att dessa förhållanden verkligen kan betraktas som ”extrema” framgår vid en jämförelse med SCB:s undersökning om levnadsförhållanden 1990-1991. Där rapporteras att
41 procent (pojkar och flickor) utövar idrott flera gånger i veckan utanför skoltid (föreningsidrott och spontanidrott blandat). På liknande vis utövar 66 procent idrott minst en
gång i veckan. Av dessa 66 procent var 71 procent pojkar och 62 procent flickor. Totalt
utövar 59 procent idrott i förening och 39 procent av dessa är lagidrotter. Vad gäller friluftsliv finns endast uppgifter om att 14 procent (pojkar och flickor) är med i en friluftsförening, av dessa är 8 procent pojkar och 21 procent flickor. Det är främst (socioekono-
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Höll du på med någon idrott när du växte upp?
Jag har inte gillat lagsporter utan jag har mer varit en ensamidrottare om man
säger så då, individuella idrotter. Jag höll på med tennis ett tag också. Men
längdskidåkning det har varit ett starkt intresse, det har jag tävlat i, både
längdåkning och skidskytte. Orientering har jag också sysslat med och tävlat
i. (Traditionell klättrare, man, 28 år)
Men vad gjorde ni som barn när du växte upp?
Vi höll på med alla möjliga idrotter. Vi var faktiskt mycket fysiskt aktiva,
gillade att använda kroppen. Vi var också mycket i skogen och sportade. Jag
älskade att vara i dessa miljöer och rusa omkring och samtidigt titta på allt
levande och allt spännande som fanns där. Man blev liksom ett med denna
omgivning genom att göra något aktivt i den. Jag växte verkligen upp med
en naturbakgrund och det har för mej varit väldigt viktigt. (Traditionell klättrare, man, 56 år)
När du växte upp höll du på med någon idrott?
Inte direkt så där organiserad idrott. Jag har alltid tyckt att det var ganska
skoj med vissa idrotter, i alla fall viss sorts gymnastik i skolan, redskapsgymnastik och lite mera speciella grejor, inte ren löpning det är ganska tråkigt och all sån där motionsidrott det är också tråkigt. Men när det liksom
händer lite grann och man måste skärpa sej lite mera, att det krävs lite färdighet, såna idrotter har jag alltid tyckt varit skoj.
Du har inte varit med i någon lagsport?
Det har varit dåligt med lagsport faktiskt. På skoj spelade man fotboll och
sånt där men aldrig nåt organiserat.
Höll du på med friluftsverksamhet?
Som liten var jag med i Vargungarna sedan har jag alltid varit intresserad av
att åka skidor, det har jag alltid hållit på med. Som liten eller yngre och ungdom tyckte man utförsåkning var det som gällde, var ofta nere i Alperna när
man var lite äldre runt 15-årsåldern och sedan kanske 15 år framåt var man i
Alperna varje år.
Var det med familjen, med föräldrarna?
Första två-tre gångerna var med föräldrarna och sedan åkte man dit på egen
hand.
Var du i fjällen och åkte skidor redan i unga år?
Ja det var jag också.
Med dina föräldrar?
Ja. Har svaga minnen faktiskt att man åkte skidor som fyra och ett halvtåring. Föräldrarna har alltid varit ganska aktiva inom friluftsverksamhet.
Hur då?
Dom har åkt skidor och skridskor, så skridskor har man också provat på när
man var ganska liten.
Långfärdsskridskor?
Ja, långfärdsskridskor har man åkt i närmare 30 år.
Är du med i SSSK?124
miskt) gruppen tjänstemän vilkas barn utövar dessa aktiviteter. Se Statistiska centralbyrån
(1993). Levnadsförhållanden. Fritid 1976-1991. Rapport nr. 85.
124
SSSK är förkortningen för Stockholms Skridskoseglarklubb. Klubben har betydande
anor och bildades redan 1901 av företrädesvis medlemmar ur samhällets toppskikt. Medlemskap innebär än idag hög status och ett betydande distinktionsvärde bland aktiva
skridsko- och friluftsutövare. Klubbens verksamhet kretsar mestadels kring de ledarledda
långfärdsskridskoturerna (skridskosegling bedrivs numera i förhållandevis liten skala)
som endast medlemmar efter formellt inträde kan delta i. Att således veta vad SSSK är
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Ja det är jag. Så på nåt sätt har man blivit präglad av föräldrarna. Man har
varit med ute och fått prova på även fast man inte alltid tyckte det var nån
höjdare att åka på skidtur och åka långfärdsskridskor när man var liten, så
har det på nåt sätt fått mogna då, man tycker att det är rätt häftigt just det här,
det är framför allt friheten och naturupplevelsen. Motionen i sej det är en bra
biprodukt, men det är inte därför man gör det. (Hängflygare, man, 41 år)
Hur var din uppväxt?
Ja det var lugnt, jag var väldigt duktig i skolan så där. Hade väl fyra komma
fem i snitt när jag gick ut ur nian. Det var idrotten och skolan det var det det
var.
Dina föräldrar stödde dej?
Ja, pappa idrottade mycket när han var yngre och hans pappa var orienterare.
Det var han som fick mej att orientera, min farfar, och sedan när jag började
idrotta aktivt med min lillebror, då började pappa idrotta igen.
Reste ni utomlands eller till fjällen någonting som familj?
Jag var fem månader gammal första gången jag var uppe i fjällen. Sedan var
vi uppe två gånger om året. […] Sedan åkte vi ut och reste massor på somrarna. (Offpisteskidåkare, man, 29 år)

Då de intervjuade äventyrssportarna fritt fick berätta om sin uppväxttid och
vad de ägnade sig åt på fritiden kan man säga att intervjuerna i hög grad
bekräftar vad som visade sig i enkäterna. De som varit idrottsaktiva hade
också främst utövat individuella idrotter. Den egna förmågan i form av färdighet, kapacitet och prestation verkar vara det centrala inslaget eller motivet för deltagandet. Detta är inte på något sätt förvånande då även andra
undersökningar om ungdomars fritid har visat på att en uttalad individualism är utmärkande för den habitus som är införlivad hos ungdomarna i den
övre medelklassen. Detta faktum får betydelse för vilket förhållande man
utvecklar till idrott och sport. Den individuella prestationen och kroppsliga
kontrollen värderas högt, högre än kamratskap och laganda samt kollektiv
tillhörighet.125
Respondenterna tycks som sagt i första hand varit friluftsaktiva tillsammans
med sina föräldrar i familjerna. Att alla intervjuade förefaller ha ägnat sig åt
skidåkning och friluftsliv under uppväxten, framstår som en påtaglig
gemensam faktor för nästan samtliga äventyrssportare i alla tre undersökningsgrupperna.
Ägnade du dej åt någon friluftsverksamhet när du växte upp?
Ja, det började med så kallade barnpromenader som var nån typ av föregångare till dagis. Man samlade barnen i trakten och så gick man ut och gick. Jag
var ”skogsmulle” inom Friluftsfrämjandet och så var jag med i Sjöscouterna
också. Det var mycket hajker, man var ute i skogen och satte upp tält och
och dessutom vara medlem innebär ett betydande kapital i sammanhanget för att prata i
Bourdieutermer.
125
Jönsson, Trondman, Arnman & Palme (1993), s. 81-108.
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byggde vindskydd, kom ut på sjön och lärde sej att segla. Jag gick lite olika
seglarkurser också, vi började med optimistjolle. När jag tittar tillbaka så har
jag varit ganska aktiv. Vad gäller skolan och idrott så var jag en medelmåtta,
i alla fall enligt skolans bedömning eftersom jag fick betyget tre i princip
hela vägen upp till gymnasiet. Där plötsligt fick vi en intressant lärare och
det började bli roligt…så då var det inga problem att få bättre betyg.
Du sa att du reste utomlands till Italien och gick i skolan i Amerika…var det
några andra ställen du reste till under din ungdomstid?
Vi spenderade somrarna hos farmor och farfar på västkusten när vi var små.
Vi brukade bada, fiska krabbor och samlade räkor och allt sånt gjorde man.
Men resor utomlands…vi åkte på bilsemester i Norge och Europa där vi åkte
runt i Schweiz. Vi hälsade på mina föräldrars vänner och släkt.
Åkte ni skidor eller vandrade?
Ja, det gjorde vi också, vi åkte mycket upp till fjällen under sportlov osv. Säkert på påsklov också och nån jul. Åkte upp till Idre, Norrlandsporten, Duved. Slalom har jag glömt bort också. Jag var ganska aktiv i en slalomklubb
och tävlade när jag var ungefär mellan tio till fjorton år. Vi var aktiva på
hösten också med träning några gånger i veckan, sedan var det träning i
backen på vintern två-tre gånger i veckan med portar osv. När jag slutade att
tävla så började jag som slalomtränare istället i klubben. Jobbade med det
några säsonger. Det började faktiskt väldigt tidigt med skidåkningen, jag
kommer ihåg mina första skidlektioner, jag kan inte har varit många år
gammal, då var det på golfbanan vi hade slalomträning. Det var en liten
backe nånstans, jag var i alla fall inte mer än tre år. (Traditionell klättrare,
man, 30 år)

I enkätundersökningen uppgav så många som 93 procent att de hade rest
både till fjälls och utomlands under uppväxten. Vanligaste resmålet var
svenska/norska fjällen, men över hälften hade även gjort upprepade resor
till Alperna. I huvudsak utgjorde den egna familjen ressällskapet men även
vänkretsen förekom och då framför allt till resmål i Alperna. Nästan alla
intervjuade hade rest utomlands regelbundet. De flesta resor genomfördes
tillsammans med föräldrarna. Man beskriver ett levnadssätt där resande och
upptäckande framställs som om det varit en naturlig del av tillvaron.126

126

Någon specifik statistik över skidresande till skandinaviska fjällområden eller till alperna görs inte av SCB. Däremot finns bl.a. uppgifter om att 45 procent av befolkningen
(16-74 år) reste utomlands på semestern mellan 1990-1991. Av dessa var 64 procent högre tjänstemän och 34 procent ej facklärda arbetare. Bland de högre tjänstemännen var det
85 procent som gjort någon semesterresa överhuvudtaget och bland ej facklärda arbetare
var motsvarande andel 57 procent. Stora socioekonomiska skillnader föreligger således.
Se Statistiska centralbyrån (1993). Dessa skillnader mellan de olika grupperna har kvarstått och varit ungefär konstanta under åren. Jfr Statistiska centralbyrån (2004). I denna
senaste rapport från SCB över fritiden redovisas även den nytillkomna frågan om utförsåkning. Diagrammet visar att 20 procent av männen och 14 procent av kvinnorna minst
en gång bedrivit utförsåkning på skidanläggning eller skidort under 1999. Endast två procent av männen respektive en procent av kvinnorna har på liknande sätt gjort detta mer än
20 gånger under 1999.
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När du växte upp hade du något speciellt friluftsintresse?
Jag har alltid tyckt om att vara ute och åka skidor. Det har jag gjort sedan jag
var sex år gammal. Vi åkte väldigt mycket skidor när jag växte upp. Under
sex års tid så åkte vi 80-90 dagar om året hela familjen.
80-90 dagar om året?
Ja. Vi bodde i Genéve och åkte skidor varje helg och varje lov från slutet av
november till mitten på maj.
Din pappa och mamma åkte skidor också?
Ja just det, dom har alltid tyckt att det var kul och dom har alltid dragit iväg
för att åka skidor.
Hade dina föräldrar andra friluftsintressen som du kommer ihåg?
Ja, vi seglade rätt mycket. Vi var ute på havet, det är ju lite samma sak tycker jag. Dom spelade tennis också och såna vanliga grejer. (Offpisteskidåkare,
man, 28 år)
Där du växte upp reste du utomlands någonting?
Ja vi reste mycket. Jag reste mycket med mina föräldrar. På somrarna bilade
vi utomlands; Norden, Tyskland…jag har släktingar i Tyskland, Österrike.
Det var så där…mamma och pappa drar iväg till Sri Lanka med lilla jag och
ska upptäcka ”Mount” nånting och jag vill bara ligga på stranden.
Dom ville se sej om?
Ja, dom har varit så där väldigt nyfikna.
Så ni gjorde alltid någonting på de där semestrarna?
Ja då, mycket, alltid. (Traditionell klättrare, kvinna, 33 år)

Intervjuutdragen talar sitt tydliga språk vad beträffar fritidens aktiviteter
under uppväxtåren. Även inställning till sättet att utöva olika aktiviteter och
med vilka det hela sker framkommer påtagligt i dessa utsagor. Vad klättraren nedan berättar visar också på hur kraftfullt uppväxtens naturerfarenheter
blivit inristade i honom, ”jag har jättestarka minnen av detta” säger han.
Inte är det heller särskilt förvånande att när han i senare tonåren upphör
med en framgångsrik tävlingskarriär som löpare istället börjar med traditionell klättring.
Att det blev just klättring menar du har med naturen att göra alltså?
Ja, eller i och med att jag höll på med löpning och älskade att vara ute…vi
åkte på fjällvandringar med pappa, var uppe och vandrade i Sarek när jag var
nio år och jag har jättestarka minnen av detta. Jag har även en upptäckarglädje som jag haft sedan jag var liten.
Hur då?
Att om vi var ute så skulle jag alltid upp på högsta kullen och se vad som var
där bakom, eller allmänt nyfiken bara på att man vill se, ta sej till olika platser och se, den drivkraften är ju bara nyfikenheten på vad jag kan ta mej
nånstans. (Traditionell klättrare, man, 29 år)

Hans tidiga erfarenheter måste betraktas som mycket ovanliga med tanke på
den SCB-statistik, som jag refererade till tidigare, att knappt elva procent av
befolkningen vid minst ett tillfälle (en dag) eller ungefär två procent minst
fem gånger (fem dagar) vandrat i fjällen under en tolvmånadersperiod. För-
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äldrarnas yrken och sociala position har givetvis haft stor betydelse för miljön under uppväxten, tillika att föräldrarna själva dessutom varit mycket
aktiva inom ett flertal friluftsverksamheter. I intervjuer med två sportklättrare och en hängflygare framkom en intressant avvikelse. Föräldrarnas arbetaryrken gav dem en betydligt lägre social position än övriga föräldrars
men dessa utövare hade ”ändå” vuxit upp i utpräglade medelklassområden
med ett relativt aktivt uteliv och naturupplevelser via framför allt segling i
skärgården och turskidåkning om vintern tillsammans med föräldrarna. Detta förhållande pekar på den ”faktiska” uppväxtmiljöns inflytande och stora
betydelse. En av dessa sportklättrare berättar om när hon gick sin första
klätterkurs. Vad hon säger är mycket slående med tanke på resonemangen
om habitus. Hennes föräldrar hade båda arbetaryrken och de ekonomiska
villkoren var tydligen relativt knappa vilket haft betydelse för hennes disposition men också för hennes reella möjligheter att förverkliga klätterintresset:
På onsdagen innan klätterkurshelgen var det en tvåtimmars teorilektion…jag
tror dom127 har det fortfarande…där man gick igenom lite utrustning och försöker förklara lite grand vad det handlar om. Och när jag var där så bara
kände jag att; ”nej fy fan, det här är ingenting för mej, så mycket grejor, och
jag kommer aldrig ha råd att köpa all den här dyra utrustningen”, och dom
berättade om sina resor till Yosemite128 och överallt; ”hur fan…jag kommer
aldrig ha råd att resa”, så jag lade ner det nästan innan jag ens hunnit börjat…för jag tyckte inte det var nånting för mej, det här blir för dyrt. (Sportklättrare, kvinna, 31 år)

Hon kom sedermera igång med klättring trots allt, men hennes initiala reaktioner och tankar kan sägas visa på en habitus som ”inte riktigt” är disponerad för klättersportens självklara kultur.
Tidiga sociala levnadsvillkor med en fritidskultur och sätt att betrakta kroppen och dess former för användande har utgjort förebilden i äventyrssportarnas liv. Dylika lärandemiljöer och upplevelser hade utan tvivel haft en
avgörande betydelse för deras uppskattning av naturen med dess speciella
villkor och utmaningar samt därtill hörande aktiviteter och verksamheter.
Det verkar inte vara några ”stillsamma” föräldrar som stått som förebilder.
Erfarenheter av friluftsliv under ungdomsåren tycks vara en (nästan) nödvändig förutsättning för utövande av äventyrssport som vuxen. Huruvida
127

”Dom” syftar här på Stockholms klätterklubb, medlem i Svenska Klätterförbundet.
Klubben är ideell och har åtminstone tidigare erbjudit de billigaste kurserna man kan gå.
128
Nationalpark i delstaten Kalifornien i USA där några av världens mest kända, högsta,
dramatiska och mytomspunna ”big wall”-klätterväggar finns för långa flerdagarsturer av
mycket extrem svårighet och risk.
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det är en tillräcklig förutsättning kommer att diskuteras längre fram. Det
behöver dock inte vara en viss aktivitet som t.ex. skidåkning som följer med
från barndomen, utan det kan vara en praktik i vidare betydelse som man
skolas in i, lär sig uppfatta och uppskatta, en viss habitus med andra ord.
Vad personerna själva säger om hur de kommit i kontakt med och kommit
igång med sitt nuvarande utövande av äventyrssport är ytterligare en intressant aspekt med tanke på betydelsen av omgivande faktorer kontra uppfattade sådana. I enkätundersökningen menade närmare bestämt 72 procent av
kvinnorna och 57 procent av männen att någon annan person eller andra
personer haft särskild betydelse för att de senare i livet kommit att välja
äventyrssport för sitt fysiska engagemang. Vänner verkar vara den mest
betydande ”kontaktvägen” in i äventyrsaktiviteterna, därefter följt av någon
familjemedlem. Endast ett fåtal personer nämnde ledare, tränare, skolan,
arbetet eller någon form av förebild som betydelsefull på något sätt. Däremot var tydligen totalt 43 procent av den uppfattningen att de själva tagit
initiativet och på egen hand sökt upp äventyrssporten för att påbörja sitt
utövande. I sammanhanget kan också nämnas att så många som 78 procent
uppgav att de själva i sin tur hade fått med sig kamrater att bli aktiva inom
äventyrssporten. Att de som ”rekryteras” är personer ur den egna vänkretsen ger en bild av ett socialt kontext där man främst av allt umgås med likasinnade personer med likartad smak för fritidens nyttjande.
Utifrån de två intervjuundersökningarna framgår däremot att den till synes
enkla frågan till äventyrssportarna själva, om hur de kommit i kontakt med
eller påbörjat sitt nuvarande utövande, inrymmer mer komplexa svar. Intervjuutdraget nedan är bara ett exempel bland flera på framställningar, där
den bakomliggande principen för smakskillnader och strategier för val av
praktik ligger på ett djupare plan.
Hur kom du först i kontakt med hängflygningen?
Det var några barndomsvänner som hade anmält sej till en kurs, och av en
slump fick jag höra det och hängde på. Det var inget aktivt sökande. Det var
egentligen min kompis som drog med mej. Jag hade inga som helst planer
med det, och inga visioner om att sätta igång med äventyrssporter eller liknande. Jag sökte inte äventyret. Man har väl alltid varit den som har klättrat
högst upp i trädet och så där, men det är mer på det där självklara planet.
(Hängflygare, man, 28 år)

Jag uppfattar det som att denne hängflygare menar att han själv inte aktivt
”sökte” äventyret eller hade några planer med det men i samma andetag
säger han ändå att han ”väl alltid varit den som har klättrat högst upp i trädet och så där”, men att detta skulle vara på det mer ”självklara planet”. En
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möjlig tolkning är att han redan sedan barndomen grundlagt en disposition
(habitus) för det äventyrliga och att detta sedan väglett honom i smakval
och med andra ord utgjort en mer ”självklar” handlingsbenägenhet. Att han
dessutom ”p.g.a. barndomsvänner kommer i kontakt med hängflygningen
av en slump”, är inte mindre intressant med tanke på social kontext. Benägenheten att välja utövande av äventyrssport, att den på något sätt skulle
vara ”självklar” och grundad redan tidigt i livet, pekar även följande korta
intervjuuttalanden på.
Nej, jag kan inte nämna nåt namn direkt som gjorde att jag kom igång, men
det var väl det att man gillade den här typen av aktivitet genom att man hade
skidbakgrund. (Offpisteskidåkare, man, 40 år)
Det var min pappa som hade startat, man kände det där när man kom igång
med alltihopa. (Traditionell klättrare, man, 28 år)
Det var mina bröder eller min äldsta bror som tyckte…det här måste vi göra.
Så bestämde vi oss allihopa och beställde en resa ner till Lanzarote där man
flyger och där dom hade en kurs. (Hängflygare, kvinna, 30 år)

Att de kommer i kontakt med äventyrssport via andra personer eller på
andra sätt blir påverkade till detta ska inte uppfattas som att personerna
själva inte har en känsla av valfrihet. Trots detta menar jag att utövarna
ändå väljer utifrån sin habituella disponering, dvs. att de väljer inom ett redan präglat mönster som kan härledas tillbaka till uppväxt och erfarenheter
under uppväxten. Dispositionen att uppskatta äventyrssportens värden vittnar om en habitus, som ”inristats” i barn- och ungdomen genom föräldrars,
syskons och kamraters påverkan. Utmärkande för uppväxtens fritid har varit
inskolning i aktiviteter inom framför allt friluftslivet där de lärt sig verka
och samspela med de yttre krav som för tillfället bjuds med naturen som
arena. Man kan säga att utövarna har en äventyrlig disposition inom sig,
grundlagd redan tidigt i livet, och hittar med hjälp av denna fram till deltagande i äventyrspraktiken genom att de ”känner igen rätt aktivitet”. Förhållningssätten till bl.a. utmaning, spänning och äventyr framstår som präglat sedan lång tid tillbaka. Äventyrssportarna har tidigt i livet fått erfarenheter av krävande uppgifter för att utveckla sina färdigheter. De har lärt sig
och tränat upp en villighet att anta utmaningar och känna tillfredställelse i
att klara av relativt svåra och mödosamma verksamheter. Den sociala omgivningen tycks ha spelat stor roll i dessa sammanhang.
Över en tredjedel av de kvinnliga äventyrssportarna ansåg att deras pojkvänner haft särskild betydelse för kontakten med äventyrssport. Endast två
procent av männen uppgav på motsvarande sätt att flickvänner haft en så-
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dan betydelse. Att så få män uppger något liknande kan tolkas på flera sätt.
Generellt kanske män inte ens tänker på eller medger att en kvinna skulle
kunna vara betydande för deras fritidsval eller i utövandet. Däremot kanske
kvinnorna erkänner andras (mäns) inflytande och förhåller sig mindre prestigefyllda till sin egen person och betydelse. Troligtvis har äventyrsfältet
ganska länge varit förbehållet främst män och därför har männen uteslutande interagerat med andra män.
Jag hade inte varit lika aktiv om jag inte hade varit tillsammans med honom,
så att även om jag började ganska skapligt då innan jag träffade honom, så är
det mycket sånt här att man åker ut varje helg och ens kompisar tycker då,
kan vi inte träffas och så där, och då på somrarna då beror det kanske på vädret, om det regnar, ja då kan vi träffas, det blir aldrig grillparty och ut och
bada. Vännerna blir lite less och då hade inte jag kanske hållit fast lika hårt
om jag hade varit ensam. Eller tvärtom, dom flesta av grabbarna har problem
med tjejer som inte vill att dom ska hängflyga, och där har jag det väldigt
bra. Hade jag haft en kille som hade velat träffa mej mera, och jag hade behövt välja mellan honom och hängflygningen, då hade jag kunnat stanna
hemma, säkert för nån annans skull. (Hängflygare, kvinna, 30 år)

Vad kvinnan i intervjucitatet berättar sätter fingret på intressanta genusaspekter. De flesta grabbarna säger hon ”har problem med tjejer som inte
vill att de ska hängflyga”. Här uttrycks en attityd eller ett förhållningssätt att
tjejer generellt ”inte vill” och att de samtidigt är ett ”problem”. Skillnader
mellan män och kvinnor, det som traditionellt har klassats som ”manliga”
respektive ”kvinnliga” ståndpunkter, framträder även i andra uttalanden i
undersökningarna där äventyrssportares förhållningssätt till utövandet fokuseras och jag återkommer till detta längre fram i kapitlet.
Slutligen, vad beträffar utbildningsbakgrund svarade drygt hälften av samtliga respondenter i enkätundersökningen att de studerade eller hade genomfört utbildning på universitet eller högskola. Ungefär en tredjedel svarade
att de studerade på eller hade genomfört 3-4 årig gymnasieutbildning. Övriga svar utföll på andra utbildningar som grundskola, yrkesskola, 2-årigt
gymnasium och folkhögskola. Av gymnasieutbildningarna var 4-årig teknisk mest vanlig och vad gäller universitet eller högskola dominerade utbildningarna till civilingenjör och civilekonom. Tekniska och ekonomiska
utbildningar dominerade också bland intervjugruppernas deltagare. Förhållandena öppnar för en preliminär tolkning. Akademiska studier framstår
tydligen som ett attraktivt och dominerande val bland äventyrssportarna och
valet kan i sin tur härledas till både uppväxtvillkor och föräldrarnas yrkestillhörighet. Detta leder bl.a. över till att lyfta fram förhållanden såsom ut-
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övarnas egen yrkesutövning och nuvarande villkor och livsstilar som av
dem själva gång på gång påtalas i termer av frihet kontra ofrihet.

Aktuella förhållanden
Av de personer som medverkade i enkätundersökningen förvärvsarbetade
totalt drygt hälften heltid medan en tredjedel studerade heltid. Övriga arbetade deltid, studerade deltid, var frilans eller arbetslösa. Efter en socioekonomisk indelning av de förvärvsarbetande äventyrssportarna visade sig fler
än hälften tillhöra de övre tjänstemannagrupperna. Bland intervjugrupperna
var det dock vanligare att man arbetade professionellt inom sin äventyrssport på deltid, antingen som frilans eller i eget företag. Graden av engagemang varierar förvisso mellan olika utövare beroende på ”var” i livet man
befinner sig (ålder, familj, yrkeskarriär). Dock finns en grupp eller kategori
av äventyrssportare som verkar ha valt en exceptionellt hög nivå av engagemang i sitt utövande, vilket kommer till uttryck på olika sätt. På frågan
om de skulle kunna ”offra” yrkeskarriär med högre lön för sitt utövande av
äventyrssport menade ungefär hälften av både kvinnor och män i enkätundersökningen att de skulle kunna göra det. Den andra hälften var antingen
tveksamma eller inte villiga att göra en sådan uppoffring. På en liknande
fråga svarade nästintill samtliga intervjuade att de på olika sätt redan gjort
en sådan prioritering, ett ”självklart val” utan ”betänkligheter”, åtminstone
framställer man det så.
Vad är det som är viktigast i livet tycker du?
Oj, oj, oj! Nu måste du byta sida på bandet. Viktigast i livet…ja att lära sej,
att utvecklas som människa. Att utvecklas som människa dvs. både…det
handlar mest om den psykiska biten, att bli klokare att bli…att ha bättre relationer, att bli lyckligare, att göra andra lyckligare, att lära om personlig utveckling. Det är väl det som jag tror att livet handlar om. Vi är här för att ”gå
i skola” så att säja.
Skulle du offra yrkeskarriär och högre lön för att få fortsätta att åka skidor?
Ja, det har jag redan gjort. Hela mitt liv har jag gjort det.
Så det är ingen problem inför framtiden heller?
Nej, det är inget problem. (Offpisteskidåkare, kvinna, 33 år)
Vad är det viktigaste i livet?
Att kunna göra det som man känner att man vill göra och att hela tiden försöka lära sej. Inte för att bli bättre, men för att få mening och insikt.
Skulle du offra yrkeskarriär och högre lön för att få göra det här?
Ja, visst det har jag gjort. Jag var på väg mot en riktig spikrak karriär. Jag
klev av den. Jag blev förfrågad om att bli europaansvarig för försäljningen i
ett stort internationellt företag och flytta till Paris, ett riktigt jobb så att säja,
om man kan kalla det ett riktigt jobb. Jag tackade nej.
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Var det lätt att tacka nej till eller tänkte du mycket på det?
Man måste alltid ställa allting i relation, men jag kände att det var ett självklart val.
Det fanns ingen återvändo…det var att sluta helt?
För min del var det det. (Offpisteskidåkare, man, 28 år)
Vad tycker du är viktigast i livet?
Oj, oj, oj…frihet tror jag. Det var ett vitt svar. Frihet värdesätter jag mycket,
att ha en stor frihet, det kan vara allt möjligt. Frihet att få resa, friheten att ha
så mycket pengar så man kan göra vad man vill eller det finns ju alla möjliga
varianter. Men det värdesätter jag nog mest, frihet att besluta sej att ja…den
där veckan ska jag göra det och det…ingen annan kan…
Skulle du kunna offra din yrkeskarriär för klättring?
Ja helt klart, inga som helst betänkligheter när det gäller det. Det ligger
mycket frihet i det. Pengar är ett medel att få frihet men det går en gräns för
detta. Jag menar om man ska slita häcken av sej för att man ska tjäna mer
pengar för att få den friheten, då är man fel ute tycker jag. (Traditionell klättrare, man, 28 år)

En respondent menar emellertid att ”valet” inneburit en del funderingar och
överväganden. Man kan också skönja en viss ambivalens i hans resonemang.
Hur ser andra på det här med att du klättrar, hur uppfattar man det?
Jag har ju fått kämpa. Min far och familj har ju tyckt att; ”det är ju roligt att
du klättrar men vad ska du jobba med?” Jag har försökt förklara under ett par
års tid att mitt mål är att försöka leva i så stor symbios som möjligt med saker som jag tycker är roligt…att jobba med olika former av aktiviteter i naturen. Men familjen har trott att detta bara är nånting som är övergående. […]
Jag har ju verkligen stått och vägt ibland om man skulle börja plugga igen
och liksom släppa det här lite grann under en period, men då är ju risken
att…
Det är ett väldigt medvetet val hos dej det här alltså?
Jag har ju varit på samma spår i över tio år, ända sedan gymnasiet. Att jag
ska jobba med nånting som jag tycker är roligt har varit min ambition. Sedan
får det ta hur lång tid det vill, så har jag resonerat. Hellre försöker jag att inte
ha ett jättefint boende som många har, en jättefin bil och en villa när dom är
30 år. Det är inga problem för mej att…jamen visst, man blir ju alltid lite avundsjuk ibland. Dom val du gör idag påverkar ju morgondagen, men du kan
ju inte göra dina val idag på att liksom tänka på framtiden och sitta nu hela
tiden och tänka på att; bla, bla, bla, i framtiden. Utan det enda du kan påverka nu är ju nuet…men det du gör nu påverkar ju en del i framtiden. (Traditionell klättrare, man, 29 år)

Ett alldeles särskilt uttryck för engagemanget och fokuseringen på äventyrssport är valet av mer tillfälliga förvärvsarbeten, något som framför allt visar
sig vanligt bland de personer som efter socioekonomisk indelning129 inte
tillhör de övre tjänstemannagrupperna trots i många fall en akademisk stu129

Utifrån det förvärvsarbete som de hade eller haft vid tiden för intervjun eller enkätundersökningen.
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diebakgrund. Förutom en del betalda uppdrag inom sina respektive äventyrssporter tycks det vara vanligt att man under en viss tid av året, ”mellan
säsongerna”, exempelvis jobbar i någon frilufts- eller sportbutik alternativt
som serveringspersonal på restaurang. Förvärvsarbeten av dylik tillfällig art
ska ses som att de främst möjliggör att efter arbetsperiodens slut kunna åka
iväg utomlands en längre tid för att t.ex. åka skidor eller klättra. Med en
sådan inställning som samtidigt innebär att man inte väljer en traditionell
yrkeskarriär, åtminstone tillsvidare, verkar flertalet utövare uppfatta sig
själva som annorlunda än andra människor, att man skiljer ut sig.
Tycker du att skidåkandet som du håller på med på nåt sätt skiljer dej från
andra människor, som folk är mest?
Ja, att man inte väljer det där med karriär, arbetskarriär som man egentligen
borde göra om man är mogen. Man ska ha barn, man måste försörja dom, jag
har inte haft nån möjlighet att kunna försörja nån familj eller sånt, det är
knappast jag har haft bil. Å andra sidan så har jag haft… fått så mycket annat. Men det är en egoistisk grej det här…egotrippat har jag gjort. Ska man
sluta egotrippa då måste jag börja jobba lite. (Offpisteskidåkare, man, 29 år)
Tycker du att du har en speciell livsstil?
Mm, ja det tycker jag.
Hur skulle du beskriva den då?
Jag har inte haft ett normalt fast arbete sedan…alltså heltidsarbete sedan flera flera år tillbaka. […] Jag möter ofta det här att; ”oohh, vilket fantastiskt
liv du lever och oohh vad du reser mycket”. […] kanske har jag också lite
kortare planering än vad man har om man lever ett totalt regelbundet liv
hemma. Jag lever på en låg nivå ekonomiskt…lite kostnader och lite intäkter.
Vad gör du när du inte håller på med skidåkning, vad brukar du göra på din
fritid?
Min fritid…när jag inte håller på med det här och jag inte håller på
med…jag åker långfärdsskridskor och sånt där. Utomhus…friluftsliv överhuvudtaget tycker jag. Jag läser en del…så mycket mer hinner jag inte
med…ja vänner och bekanta och den sociala biten…
Vad skulle du vilja göra om du hade mer tid?
Hmm…bra fråga, nej ingenting som jag inte gör men mycket mer av allting
jag gör. (Offpisteskidåkare, kvinna, 33 år)

I intervjuerna förekommer dessutom gång på gång talet om ”att verkligen
göra det man vill” vilket även tycks inrymma uppfattningen att man därav
tycker sig ha roligare än andra. Jag tolkar utsagorna som att dessa tämligen
självcentrerade äventyrssportare uppenbarligen har en föreställning om att
andra människor generellt inte gör det de egentligen vill och därför snarare
skulle leva lite tråkiga, händelsefattiga liv. Att utöva äventyrssport kan på
så sätt ses som ett uttryck för att välja ett på innehåll och belöning (glädje)
”rikare liv” som samtidigt visar att man minsann valt det man vill, en egen
och speciell livsstil. Man upplever sig vara fri.
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Tycker du att ditt hängflygande skiljer dej från andra?
Ja, det måste jag säja. Jag vill inte påstå att jag varken är bättre eller sämre
men jag tror att jag har mycket roligare, hela livsstilen och det jag håller på
med. (Hängflygare, man, 33 år)
Tycker du att ditt äventyrssportande skiljer dej från andra människor?
Ja det tycker jag, det skiljer mej väldigt mycket. […]
På vilka sätt tycker du att du skiljer ut dej då?
Genom det sätt jag lever, att jag utför de saker som jag tror att många går
omkring och drömmer om att göra men inte riktigt vågar offra bekvämlighet
och trygghet för att göra. […] Det är många som avundas mej att jag lever
som jag gör, som skulle vilja göra det som jag gör. Alla drömmer om att sluta på sitt arbete och segla jorden runt eller vad det nu är för drömmar. […]
Tycker du att du har en speciell livsstil?
Ja, det tycker jag absolut.
Hur skulle du beskriva din livsstil?
Att jag vågar offra bekvämligheten och tryggheten som jag pratade om tidigare. Att jag vågar ge mej in på vägar där jag kanske inte har nån som helst
kunskap ibland och där jag vågar spränga murar som är nästan oöverstigliga.
Jag vågar syssla med det som jag tycker innerst inne är riktigt roligt att göra.
När du inte gör de här sakerna vad gör du då?
Det är både en nackdel och en fördel att arbete och fritid går hand i
hand…jag har svårt att skilja på mitt arbete och min fritid.
Vad skulle du vilja göra på din fritid?
Det jag gör idag. Variera så mycket som möjligt och inte bara hålla på med
klättring. Om du tittar på mej som en bergsbestigare eller klättrare så kan jag
berätta att jag gör mycket annat på min fritid för att få avkoppling från klättring. Det är allting från dykning, segling, skärmflygning…ja vad som helst.
Men idag är det invävt i min verksamhet. Jag håller alltså inte på med nån
frimärkssamling eller nånting som är i total kontrast, utan det är det här.
(Traditionell klättrare, man, 30 år)

Men hur ska man förstå de utövare som trots allt inte ”offrat” yrkeskarriären?130 Varför söker de sig till och uppehåller ett utövande av en både krävande och riskfylld äventyrssport trots ett, åtminstone utåt sett, attraktivt
yrkesliv med utmaningar, spänning, positioner och erkännanden?
En första, mer omedelbar, tolkning är att personerna söker omväxling och
kontrast till ett i övrigt pressande förvärvsarbete. Enda sättet att få just detta
är genom intensivt engagemang inom någon uppslukande fritidsaktivitet,
”då kan man inte tänka på jobbet”. Att valet dessutom blir en kroppslig friluftsbaserad äventyrssport har givetvis också att göra med personernas habitus. ”Avkopplingsförklaringen” i all ära men en vidare reflektion kan öppna
upp för en än mer radikal tolkning. Istället för att uppnå kreativt självförverkligande och stora möjligheter i jobbet, ett jobb som dessutom påverkar
andra att ständigt påminna dem om vad deras arbete kan och borde vara,
130

Äventyrssportare som efter socioekonomisk indelning utifrån det förvärvsarbete de
hade eller haft vid tiden för intervjun eller enkätundersökningen tillhörde de övre tjänstemannagrupperna.
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upplever dessa kvalificerade professionella akademiker kanhända sig mer
alienerade än andra grupper i arbetslivet. De har en känsla av bristande
överblick och kontroll över det egna arbetet. Då personerna samtidigt kan
sägas ha en kontrollorienterad ”äventyrshabitus” inrymmer deras yrkesverksamhet en önskan om en fritidssysselsättning som kan erbjuda krävande och stimulerande utmaningar och möjligheter till verklig handling som
exempelvis i klättringen, och till en sysselsättning som man faktiskt har
kontroll över.131
Även hur man bor kan i en vidare bemärkelse peka ut livsprioriteringar och
ge en indikation på vem man är. Cirkeldiagrammet nedan visar därför andelen äventyrssportare i enkätundersökningen fördelat på boendeform.

Figur 1. Äventyrssportare och boendeform (n = 161).

Förutom några få personer över 45 år var flertalet boende i villa ungdomar
under 25 år vilka antas bo hemma hos sina föräldrar. Av de intervjuade bor
70 procent i lägenhet, resterande bor i villa. Det mycket höga antalet boende i lägenhet bland äventyrssportarna kan säkert vara relaterat till deras förhållandevis unga ålder, men kan också vara en indikation på ett medvetet
val av livsstil. Boendefördelningen avviker annars markant från den
rikstäckande boendestatistik som SCB utfört bland befolkningen i åldern
16-76 år under 1990-1991.132 Emellertid visar sig avvikelsen vara betydligt
mindre vid en jämförelse med boendefördelningen regionalt, i detta fall
131
Se Mitchell, Jr. R. G. (1988). ”Sociological implications of the flow experience”. I:
Csikszentmihalyi, M. & Selega Csikszentmihalyi, I. (red.). Optimal experience. Psychological studies of flow in consciousness. Cambridge, MA: Cambridge University Press, s.
36-59. Som en avslutning på tolkningen skriver Mitchell på sidan 49: ”The mountains
offer an alternative arena to the world of work and other routine life experiences, an arena
in which meaningful and creative self-expression may realistically be found. Mountaineering offers the antithesis of alienation; it offers the potential for flow”.
132
Statistiska centralbyrån & Boverket (1993). Levnadsförhållanden. Boende 1975-1991.
Rapport nr. 84.
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Stor-Stockholm. Flertalet deltagare i enkätundersökningen bodde dock huvudsakligen i Stockholmsområdet när de inte var ute på sina längre aktivitetsvistelser eller resor.
Hur ser då äventyrssportarna på sin egen fritid?133 Vad gör de helst? Vilka
uttryck i val av och smak för skilda ting framkommer? De äventyrssportare
som ingår i denna studie kan grovt delas in i två kategorier. Den ena kategorin utgörs av personer vilka huvudsakligen studerar eller förvärvsarbetar
inom mer traditionella områden men som under merparten av sin fritid ägnar sig åt äventyrssport. Den andra kategorin är de som har eller har haft
”enklare arbeten” av mer tillfällig eller övergående karaktär och som samtidigt alltmer omvandlar sitt fritidsutövande till en slags profession. Exempel
på detta kan vara; skidmodell, sponsrad äventyrare, arrangemangs- och resefixare, multisporttävlande, tävlingsåkare, föreläsare, produktutvecklare/testare, olika former av undervisande och ledarledda uppdrag, bergsguide, m.m. Uppräkningen skulle kunna göras än längre då uppfinningsrikedomen inom denna växande bransch är stor. När utövarna blir alltmer heltidsengagerade eller ”professionella” inom sina äventyrssporter sker samtidigt en förskjutning från vad som tidigare varit en hobby eller fritidssysselsättning till något annat.134 Det är inte helt enkelt att uttyda huruvida den
”professionelle” äventyrssportaren överhuvudtaget tänker i termer av fritid
eller ej. Det mesta av livet upptas av detta utövande. Således måste frågan
om ”hur äventyrssportarna ser på sin fritid” förstås från delvis skilda utgångspunkter. Vad den ene ser som äventyrlig fritid kan för den andre vara
en avkoppling eller uppehåll från äventyret. Den senare kategorin är dock
förhållandevis ovanlig.
Kanske inte helt förvånande visade enkätundersökningen att utövarnas fritid
huvudsakligen var fylld med äventyrs- och friluftsaktiviteter av olika slag.
Utöver detta framstod restaurangbesök, biobesök, hemmakvällar då man
lyssnar på musik eller läser som vanliga fritidsintressen. Smakval med avseende på kläder och musik pekade på en stor mångfald. Faktainriktade
133

Begreppet fritid implicerar samtidigt att det finns någon annan form av tid som inte är
”fri” och för en diskussion kring begreppet fritid eller ”fri tid” etc. i mer generella avseenden hänvisar jag ånyo till Elias & Dunning (1986a) samt kapitlet ”Fritid och tidsfördriv” i Elias, N. & Dunning, E. (1986b). Från riddarspel till fotbollscup. Sport i sociologisk belysning. Stockholm: Atlantis.
134
Jämförelser går givetvis att göra med andra mer traditionella tävlingsidrotter där yrken
som exempelvis ishockey- och fotbollsproffs numera faktiskt betraktas som väl etablerade och möjliga för ungdomar att sträva mot. Däremot är det mycket stora skillnader i
pengar man kan tjäna inom olika äventyrssporter jämfört med många traditionella tävlingsidrotter. Se också Nilsson (1996), s. 36 om ökade möjligheter.
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böcker och tidningar uppgavs vara den huvudsakliga litteraturläsningen.
Skönlitteratur verkade man läsa i mycket liten omfattning och TV-tittande
var uppenbarligen något man mycket sällan ägnade sig åt. Överlag rapporterades stark avsmak för framför allt olika former av spel (bingo, lotto, bingolotto, tips, trav) och frågeaktiviteter, men även för sciencefictionfilmer
och skräckfilmer, solsemester, golf, bowling, husvagnssemester, att besöka
kulturevenemang, debatter, meka med motorer, vårda bil eller motorcykel,
spela och sjunga eller arbeta med samhällsfrågor.
Intervjupersonernas utsagor uttrycker genomgående en ”negativ” inställning till låt säga mer lugna, i vissa fall mindre kroppsrörliga verksamheter.
Att vara passiv deltagare, där slumpen får avgöra framgången, är ingenting
som passar äventyrssportarna.
Finns det någon fritidsaktivitet eller någonting du inte skulle göra eller aldrig skulle göra?
Ahh, man ska aldrig säja aldrig för det tycker jag skulle vara helt fel, men
jag har svårt för alla former av motorsporter…speedway eller motocross…(Traditionell klättrare, man, 42 år)
Någonting du aldrig skulle göra?
Som jag absolut inte skulle göra, Hmm…jag kommer nog aldrig att åka på
en sån där semesterresa till solen och bara ligga på en strand. (Offpisteskidåkare, kvinna, 33 år)
Vilken fritidsaktivitet skulle du aldrig ägna dej åt?
Det har jag aldrig tänkt på, men det att spela bingolotto, det skulle jag aldrig
göra, eller gå på trav och sånt där tror jag. Jag förstår spänningen liksom
men…jag skulle kunna göra det och kanske bli fast på det liksom, men jag
kan inte göra det för att det verkar så tråkigt…Ahh…Näe…jag vet inte…
(Traditionell klättrare, man 32 år)
Finns det någon fritidsaktivitet som du aldrig skulle göra?
Jag har sagt golf. Men jag kan ju se olika styrkor med golf också. Det är väldigt mycket mental träning och koncentration…
Vad är det som gör att du tycker golf…?
Näe…jag tycker det är lite fjompigt att gå omkring på en bana och gå och slå
på en boll…det verkar sjukt. (Offpisteskidåkare, man, 28 år)

Man kan slå fast att äventyrssportarna sannerligen inte är några stillsamma
personer. De söker ständigt fysiskt krävande och spännande aktiviteter där
inslagen mycket tydligt och i största möjliga utsträckning beror på dem
själva, deras förmåga att identifiera och klara av stora utmaningar där
mycket litet lämnas åt slumpen. Det bör vara ansträngande och kännas.
Hela kroppen ska involveras och upplevelserna är i fokus.
Många gånger kan säkert äventyrssportare av andra människor utanför fältet
uppfattas som ganska våghalsiga, villiga att utsätta sig själva för onödiga
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risker. Man kanske tycker att de visar prov på en nästan dödsföraktande
inställning till olika aktiviteter och till livet i allmänhet.
Hur uppfattar folk ditt äventyrssportande?
Det är olika. När man är ute och träffar folk som man inte känner, om man
t.ex. håller ett föredrag eller pratar med nån en timme eller två så är det
många som uppfattar mej som våghalsig, dumdristig och galen…våghalsig
är kanske det första intrycket man får. (Traditionell klättrare, man, 30 år)

Men vad har utövarna själva att säga om detta? När det gäller särskilt denna
aspekt ansåg faktiskt flertalet enkätrespondenter att de inte särskiljde sig
från hur andra människor är i allmänhet. Intervjuerna ger tydliga uttryck för
att de inte vill framställa sig själva som våghalsiga risktagare. Man menar
att det hela istället handlar om utmaning och spänning i att ta kalkylerade
risker, att försöka förstå var gränserna går och ständigt göra bedömningar
och på så sätt minimera riskerna. De ansåg sig med andra ord vara väl införstådda med utövandets faror och risker samt någorlunda väl medvetna
om sina egna begränsningar. Intrycket är att de inte medvetet skulle göra
någonting överilat. Man skulle kunna uttrycka det som att äventyrssportarna
ger uttryck för en verkligt stark livsönskan snarare än dödslängtan, en strävan att uppleva vad som är möjligt.
Skulle du beteckna dej som en våghalsig person?
Nej, men jag kan säja så här att jag gör rätt riskabla grejor där ett misstag
kan leda till allvarliga följder. Men jag tycker att när man väl är där så rör
jag mej väldigt försiktig. Jag gör inte saker som jag inte känner att jag har
full kontroll över, och det är därför jag kan soloklättra135 vissa saker. Det är
liksom att jag känner att jag har total kontroll, Det spelar ingen roll om jag
har ett rep eller inte, det kanske kan vara falskt ibland, men man kan ”suggestera” sej till falsk trygghet, att det här fixar jag. Det kan vara en sak att
det kommer en sten uppifrån och slår till en, och det kan hända att ett grepp
kan lossna fast det såg fast ut och så vidare. Men jag tycker att jag släpper
aldrig kontrollen om man säger så. På en nerstigning så ”kör” jag inte bara
135

Soloklättring är klättring ensam, med eller utan säkringar och rep. Fri solo innebär
dock inga säkringar och rep. Det är denna senare form han syftar på i intervjusammanhanget. Ett eventuellt fall under sådan klättring från högre höjder innebär dödlig utgång.
Soloklättring eller fri solo förväxlas ofta med begreppet friklättring som däremot innebär
den mer ”vanliga” formen av traditionell klättring/klippklättring med rep och säkringar
utan att klättraren direkt hänger i, drar sig upp i eller står på klätterutrustningen (belastar
den) på något vis. Det ”fria” i begreppet syftar således på att klättraren rör sig helt fri från
att belasta eller använda utrustningen i kontakten med berget. Denne greppar endast med
händer och står med fötter direkt på klippan utan hjälpmedel. Rep och säkringar används
enbart som en ”säkerhetsbackup”, för att stoppa ett eventuellt fall, och används således
inte som direkt hjälpmedel för själva klättrandet. Vid artificiell klättring (kallas även
aidklättring) används däremot klätterutrustning som en direkt hjälp, klättraren belastar
utrustningen med sin kroppsvikt, antingen för att vila eller förflytta sig uppåt. För ytterligare begreppsterminologi eller förfaranden vid klättring se bl.a. på svenska Calleberg, P.
(1994). Stora klippklättringsboken. Stockholm: Prisma.

92

på; ”OJ DÅ! jag börjar tumla”, och sedan slår jag mej eller nåt sånt, utan jag
håller hela tiden kontroll.
Bedömer du att du tar några risker när du klättrar?
Ja, men det gör jag ju, visst gör jag det. Man kalkylerar med det. När man
soloklättrar leder i Alperna som är 1200 meter långa och där svårigheten…ja, jag vet inte riktigt vad svårigheten kan vara på slutet, då är det svårt
att vända 1000 meter upp liksom.
Varför soloklättrar du?
Jag tycker det är…jag tycker om att slippa ha det här repet, slippa hela den
biten, det enda du behöver göra är att ägna dej åt klättringen, det är allt. Hela
tiden röra sej bara utan att tänka på; ”nu måste jag hitta nånstans att säkra”,
stoppa dit en kil och ”hur går repet då?”. Jag tycker det är skönt…den känslan. (Traditionell klättrare, man, 32 år)
Ser du dej själv som våghalsig?
Nej, nej, inte våghalsig för det som jag förknippar med våghalsig det är om
man inte har några begränsningar överhuvudtaget. Klart jag vet kanske inte
min begränsning riktigt, men jag vet ungefär när det är dags att sluta. Så att
våghalsig vill jag inte säja men snarare att jag söker lite utmaningar, lite
spänning. Men våghalsig, det tycker jag inte.
Tar du risker när du flyger?
Ja, det ligger alltid en risk i det, kanske inte som alla säger som man träffar;
”va fan händer när luften tar slut”. (Hängflygare, man, 33 år)
Visst är vi risktagare på många sätt, vi är anarkistiska och gillar att bryta regler, det händer ofta. Att se sig som ”klättrare” definierar på sätt och vis hela
vår attityd till livet faktiskt.
Ni är inte konforma?
(Skratt)…inte alls, nej inte alls (skratt)…verkligen inte…I alla dessa äventyrssporter handlar det om samma sak egentligen, att kunna ta sig fram säkert på farliga platser. Att du har förmågan att balansera utmaningen – insikten och omdömet att veta var dina begränsningar är – detta ger stor tillfredställelse. Jag gillar att känna att jag är i kontroll samtidigt som jag testar hur
nära ”kanten” jag kan gå. (Traditionell klättrare, man, 56 år)

Det slår igenom att äventyrssportarna framstår som speciella. Det gäller inte
bara i deras syn på sig själva vad gäller utövandets risker, eller att det ska
vara fysiskt krävande fritidsverksamheter, men också när det gäller vad man
gör eller har för inställning till olika aktiviteter. Att man främst läser facklitteratur, ser sparsamt på TV och alldeles särskilt visar stark avsmak för olika
former av spelaktiviteter kan i viss mån betraktas som avvikande. Att samtliga dessutom uttrycker avsmak för i stort sett samma saker och aktiviteter
är slående. Med utgångspunkt i Bourdieus teoretiska referensram tolkar jag
även detta som tydliga indikationer på samstämmigheter och överensstämmelser i uppväxtvillkor och levnadshistoria som sedan avspeglas i en likartad habitus.
I enkätundersökningen formulerades ett frågeavsnitt som berörde inställningen till ett antal olika livsområden som kan utgöra ett fruktbart sätt att
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belysa olika livsstilar. Resultaten visade entydigt på att området fritid, men
även området vänner, lyftes fram som i särklass mest viktigt. Fritiden är
dessutom något som bland respondenterna tycks öka i betydelse ju äldre de
är. Områdena sport tätt följt av familj och arbete kom därefter i fallande
prioritering. Därnäst ansåg knappt hälften att kultur var viktigt. På samma
gång menar drygt hälften av äventyrssportarna att politik inte är viktigt och
ännu fler att religion inte heller är det. Vad beträffar de två sistnämnda områdena politik och religion, s.k. idéburna verksamheter, kan en delvis divergerande uppfattning utläsas mellan respondenternas utsagor i förhållande
till ålder och kön. Bland de yngre, upp till 20 år, var det en betydligt större
andel som gav uttryck för att politik inte är viktigt samtidigt som denna
grupp i högre utsträckning än övriga menade att religion är viktigt. Området
familj visade för övrigt på den allra tydligaste skillnaden mellan kvinnor
och män. Mer än två tredjedelar av kvinnorna jämfört med en tredjedel av
männen menade att familjen var något mycket viktigt. Äventyrssportare
bland ”unga vuxna” (21-25 år) var annars den grupp där familjen verkade
vara av minst betydelse, vilket inte är så konstigt då de är i en period i livet
när man är som minst knuten till familjeliv och familjeansvar.
Det samlade intrycket från intervjuerna är att utövarna vill framstå som
människor med en mycket positiv livssyn. På olika sätt förmedlade alla en
ambition som kan uttryckas i fraser som om att ”verkligen göra det man vill
– leva sin dröm”, ”att ha harmoni och frihet i livet” och ”inte känna sej
tvingad”. Under intervjuerna visade mer eller mindre samtliga deltagare på
en vilja att ofta återkomma till, låt oss kalla det, talet om ”frihet” eller ”valfrihet” och ”leva som man vill”. Kan detta tolkas endast som uttryck för en
sorts allmänt uttalad men jämväl rotad frihetslängtan? En vidare tolkning av
det tydliga uttrycket för frihet skulle kunna vara att det mer handlar om en
jargong eller ett förhållningssätt där utövarna särskilt betonar detta med att
själva välja, att de inte vill vara införlivade i någon form av organisation
eller organiserad verksamhet. Man vill inte göra precis samma som alla
andra utan ha alternativa lösningar och möjligheter, att kunna göra saker
och ting på sitt eget sätt. Utövarna ger därmed uttryck för en sorts anda av
att vara ”fria företagare”. Om vi tar klättringen som exempel så är den
mångfasetterad då utövarna upplever stora valmöjligheter ute i naturen.
Denna känsla eller upplevelse kommer tidigt in i livet genom deras erfarenheter under uppväxtåren, företrädesvis inte genom rena äventyrssporter men
genom något annat som haft med utomhusliv och friluftsliv att göra.
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Samtidigt frågar man sig vad som åsyftas med frihet; frihet från eller till
vad? Kanske har det att göra med relationer, yrkesarbete, andra mer ”kontrollerade” fritidsaktiviteter eller ett upplevt inrutat och begränsat liv som
man vill komma bort från. Eller kan det vara det motsatta – att man vill
göra något som man kan kontrollera istället för att leva i ett pluralistiskt och
svårgripbart samhälle. Jag får anledning att återkomma till dessa alternativa
tolkningsmöjligheter längre fram. Men för att i intervjuerna ändå ställa det
hela lite på sin spets ledde jag in resonemanget på ställningstaganden mellan äventyrssportandet kontra yrkeskarriärer respektive nära relationer.
Större delen av intervjudeltagarna ansåg att om de var tvungna att välja
mellan att åsidosätta eller avstå från en nära relation till förmån för sitt utövande av äventyrssport skulle de trots allt välja äventyrssporten. Detta
skulle kunna tolkas som en sorts frihet från att ta ansvar för andra personer.
Under samtalen förklarade flera av deltagarna att en relation som inte tillåter eller som försöker begränsa ens utövande inte riktigt är en nära relation
och därför är den inte heller värd att kämpa för eller särskilt svår att lämna.
Några vet inte riktigt hur de ska ställa sig.
Kan du åsidosätta en nära relation för att få klättra lika mycket eller mer?
Det är nog på gräns […] ibland kan jag känna att klättring är ett substitut för
det hela. Men en nära relation…är det tjejer vi pratar om?
Det var bland annat det jag tänkte på…det finns ju andra nära relationer
också; föräldrar, kompisar och så där, men kanske en väldigt nära relation
då…flickvän eller hustru?
Nej…jag tror att det är väldigt starkt det här med klättring, så det går ju ut
över förhållandet liksom, det tror jag. Jag har aldrig haft nåt längre förhållande, men jag tror att den personen måste också ha ett väldigt starkt intresse
för nånting. Det behöver inte vara klättring…typ nåt starkt intresse som de
håller på med och är fokuserad på och inte bara vara hemma och få familj.
(Traditionell klättrare, man, 32 år)
Skulle du kunna offra en nära relation för att få hängflyga?
Det är som med alkoholism, man tar till lite lögner då och då för att klara av
det så att man inte kanske offrar nån. Det beror på vilket läge det är, tror man
mera på den saken man gör jämfört med relationen man har…men nej den
där är svår att ta. Det är som att ta bort…det är en relation man har till flyget
också…så att det är som att ställa två bra kamrater mot varandra egentligen.
Det ena är ens eget levnadssätt och jag försöker till sist ha det bäst själv så
jag svarar ja i såna fall på det.
Du offrar en nära relation alltså?
Ja, det kan jag göra. (Hängflygare, man, 33 år)
Skulle du kunna avstå från…ja, helt enkelt offra en nära relation för klättringen?
Fram till jag träffade den här kvinnan så hade jag bestämt svarat ja på
det…då kunde jag offra det. Men nu har jag precis träffat en tjej som passar
mej väldigt bra…nja jag vet inte…nej inte som det är nu. Klart vad skulle
hända om hon säjer att jag inte skulle få åka iväg…då skulle jag nog åka
ändå…det skulle jag nog göra. Jag tror nästan inte att jag kan svara på det
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innan jag är där, det får bli det här svaret; jag vet inte…det beror på hur den
konfrontationen skulle bli. (Traditionell klättrare, man, 28 år)

Däremot menade flera kvinnor att det även är viktigt med harmoni i relationer till andra människor och att lycka och harmoni hos en själv inte är tillräckligt. I enkätundersökningen var det till största delen männen som antingen uppgav sig vara villiga att lämna en nära relation till förmån för
äventyrssporten eller visade på en viss tveksamhet i frågan medan flertalet
kvinnor tvärtom var ovilliga till det och därtill inte särskilt osäkra i sina
ställningstaganden. Denna åsiktsskillnad utgör den största differensen mellan kvinnor och män i undersökningsmaterialet totalt. Endast två av de intervjuade männen uttryckte i viss mån det betydelsefulla i att uppehålla en
nära relation med familj och människor i sin omgivning. Möjligen kan det
förklaras av att den ene var frånskild och den andre var den enda som hade
egna barn och levde i ett familjeförhållande.
En av de mest negativa sidorna av klättringen är besattheten, att det kan ta
över ditt liv för mycket. Detta har definitivt ett dåligt inflytande på relationer
till andra människor. Det finns en tydlig men tunn linje som det är svårt att
undvika att inte kliva över. För att vara en bra klättrare utifrån sin egen definition, att du kan göra turer på toppen av din egen förmåga, krävs att du måste vara väldigt fokuserad och träna mycket. Ofta går du alltför långt över
denna linje och det var definitivt vad som hände i mitt liv och det är säkert
en av anledningarna till varför mitt äktenskap gick i kras och vi skilde oss.
(Traditionell klättrare, man, 56 år)

Deltagarna i enkätstudien fick också förhålla sig till ett flertal påståenden
avseende förhållningssätt till utövandet av äventyrssport i stort. Efter bearbetning av deras olika svar lyfter jag endast fram de resultat som var särskilt
iögonfallande.
Tabell 1. Äventyrssportares förhållningssätt till utövandet.
Påstående
Total andel som anser det stämmer (n = 161)
Utövar endast för min egen skull
89%
Har alltid tyckt om att pröva ”udda” saker
78%
Utövandet är en del av min identitet
78%
Utövandet är en livsstil
78%
Utövar för att det är så spännande och tillfredsställande
73%
Genom utövandet är jag någon
37%
Utövar för att det genererar uppmärksamhet och prestige
24%
____________________________________________________________________

Att de två sista påståendena erhöll betydligt lägre procentandelar är kanske
inte förvånande då sådana bevekelsegrunder allmänt inte anses särskilt
”korrekta”, utan rent av kan uppfattas negativt eller ”fult” i vår kultur. Där-
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för tolkar jag det inte som om dessa motiv inte finns med i bilden bland
flertalet utövare. Men låt oss nu se vad intervjudeltagarna svarade när de
ställdes inför några liknande påståenden. Samtligas framställningar visar på
en utpräglad medvetenhet om att utövandet väcker uppmärksamhet, dels
bland äventyrssportare men också bland allmänheten, särskilt om svåra och
farliga bedrifter utförs. Nästan alla ansåg, i mer eller mindre stor utsträckning, att den beundran, status och det rykte man åtnjutit till följd av sina
bedrifter även resulterat i hög social prestige.
När man åkte på expeditionen136 då var man speciell, då ansågs det att man
var extrem på sitt område. Sedan kan vissa undra hur jag kan syssla med nåt
sånt, det är farligt. Andra tycker att de gärna skulle vilja göra samma sak,
fast de säger ingenting, på grund av olika orsaker gör de inte det. De vågar
inte, de ser inte möjligheten, skyller på familjeskäl, har kanske inte de fysiska förutsättningarna. Mitt anseende har ökat i de kretsar som utövar samma
typ av aktivitet genom att man hållit på så länge, och då vet folk att man har
varit med länge och att man har en viss erfarenhet. Man får många förfrågningar vad gäller utrustning och turer och vart man ska gå. På så sätt är det
social status i de här kretsarna och även utanför, folk som inte är intresserade
frågar hur det är att vara där. (Offpisteskidåkare, man, 41år)

Att intervjusituationen möjliggör andra interaktioner och resulterar i andra
utsagor än en enkätundersökning är uppenbart och inte speciellt förvånande.
Dock synliggör utfallet ovan intressanta skillnader. Intervjudeltagarna är
dock i större utsträckning mer erfarna, mer avancerade och i flera fall professionella vilket får till följd att deras liv och verklighet inom äventyrspraktiken delvis kan innebära något annat än för de utövare som medverkat
i enkätstudien. Min tolkning blir dock att de eventuella vinster i form av
uppmärksamhet och social prestige som utövandet kan föra med sig inte är
något man vill erkänna. Istället framställer man dessa motiv som något annat eller på ett annat sätt, exempelvis som att ”vilja göra det unika”. Utsagorna kan också kopplas till ett investeringstänkande, särskilt när man talar
om det. Likaväl som ålder, samhällsklass (var i samhället man befinner sig)
och vilka möjligheter man haft får betydelse för vad man gör, på liknande
sätt definierar eller konstruerar den omgivning och kultur man lever i, eller
har levt i, vad som är värdefullt och acceptabelt att hålla på med samt på
vilket sätt det hela bör framställas.

136

Skidbestigningsexpedition till berget Muztaghata (7546m) beläget i bergsmassivet
Pamir som delvis går in provinsen Xinjiang i västra Kina. Den mytomspunna och historiska ”Sidenvägen” eller som den numera kallas ”Karakoram Highway” går genom detta
område. Pamir är förövrigt beläget nordväst om bergsmassivet Karakoram som i sin tur
ligger alldeles intill Himalaya.
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Männens och kvinnornas svar på påståendena åskådliggjorde dessutom vissa skillnader dem emellan då männen i högre grad både ser utövandet som
en del av identiteten, och att de särskiljer sig från andra genom sitt utövande
av äventyrssport, men också att de uppfattar deltagandet som mer prestationsinriktat. Denna skillnad kan förstås som att en del av de kvinnor som
ingått i studien betraktar sin identitet som huvudsakligen förankrad i något
annat än äventyrssport och/eller att man helt enkelt uppfattar resonemanget
om identitet på skilda sätt. Oavsett hur utövarna medvetet försöker framställa sig själva, sina avsikter med och inställningar till utövandet, kan man
trots allt se mönster i deras utsagor och sätt att resonera där valet av äventyrssport och sättet att utföra äventyrssportandet, medvetet eller omedvetet,
tilldelar utövaren ett värde och en identitet i sina egna och andra människors ögon.
Huruvida äventyrssportarna till följd av sitt utövande uppfattar att de skiljer
sig från andra människor, som folk är mest, och om de tycker sig ha en speciell livsstil var något som vi också samtalade om under intervjuerna. När vi
fördjupade samtalen kring dessa resonemang och respondenterna verkligen
försökte ge uttryck för sin livsstil var det endast ett fåtal utövare vars framställningar tyder på en hållning där man anser sig vara som folk är mest. Att
alla människor gör olika saker och man själv bara råkar ägna sig åt äventyrssport, att det inte skulle vara något särskilt med det är således en mindre
vanlig inställning. Däremot uttryckte flertalet på ett eller annat sätt att de
skiljer sig från hur folk är mestadels genom det liv man valt att leva, val
som sammantaget kan sägas signalera en speciell livsstil.
Jämfört med den stora massan så är det fortfarande ett udda sätt att leva och
därför så väcker det uppmärksamhet…folk tycker att man har ett beundransvärt liv för att man reser mycket. (Offpisteskidåkare, kvinna, 33 år)
Man märker att jag är mer framåt och nyfiken än vad de flesta tjejer är i min
ålder. Jag har ett stort behov av lek…jag tycker det är kul att leka…jag tycker det är kul att gå ut på fikarasten och spela fotboll istället för att sitta och
fika, röka eller käka bullar och prata om hur man syr gardiner. Fast det behöver inte vara annorlunda…men själva hela helheten gör att man blir annorlunda. (Traditionell klättrare, kvinna, 33 år)
Lite skiljer man sej väl. Jag är i alla fall lite mera otålig än många i min omgivning. Det ska hända saker…det ska vara lite äventyr. Man tröttnar snabbt
på att sitta inne och diskutera relationer…det är klart det gör ju inte alla
andra heller, men jag har lite svårt att koppla av i att just sätta mej ner och
läsa en god bok. Jag blir lätt rastlös istället och ska ut och göra nånting bara
för att man måste göra nåt. (Hängflygare, man, 41 år)
Man åker till ställen där kanske folk normalt sett inte åker skidor. Det är
klart att man skiljer sej från andra. Många gånger åker andra med mej för att
de känner sej säkra bakom mej, och jag hittar, jag kan terrängen och avgör
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om det är farligt eller inte så det gör att man är speciell. (Offpisteskidåkare,
man, 40 år)
Kanske är jag hängflygare för att skilja mej från andra. (Hängflygare, man,
28 år)
Jag tycker inte jag skiljer mej från andra. Men jag tycker att jag har hittat
min nisch där jag får ut mitt i livet. Andra människor får det genom segling
eller att klättra på stegen i trädgården eller att sätta potatis på landet eller
nånting. Jag känner inte att jag skulle vara en annan för att jag håller på med
bergsklättring…utan det är mitt sätt att ”sätta pricken över iet” på mitt liv. Så
ser jag på det hela. (Traditionell klättrare, man, 28 år)

Ett något längre utdrag från en intervju som tämligen träffande sammanfattar utövarnas förhållningssätt till utövandet får avsluta.
I mina ögon så tycker jag att min livsstil är normal. En del tycker att man
kan vara lite våghalsig när de ser att man utövar hängflygning eller åker skidor, man blir kanske klassad som nån som är lite tokig, men jag tycker det är
normalt. Jag kör ju också långfärdsskridskor sedan rätt många år tillbaka,
och där har det alltid varit så att jag tyckte det var roligare att vara ute på försäsongen när man åker i november och i december, när det är lite folk ute
och lite tunnare isar och lite roligare att hålla på med. Sedan när det har frusit på i februari, då är det inte lika roligt att hålla på längre. Så att jag tror
fortfarande det är nånting utav utmaning som man söker och lite mer än vad
som ges. Men fortfarande så att det ligger under kontroll hela tiden. (Hängflygare, man, 33 år)

Till skillnad från sina föräldrar har många äventyrssportare gått vidare med
fritiden och gjort den till en livsstil då de inte behöver arbeta för sitt uppehälle på samma sätt som tidigare generationer. De har dessutom växt upp
under generellt mycket trygga ekonomiska villkor (det har inte saknats ekonomiskt kapital) vilket säkerligen bidragit till attityden/inställningen att tilllåta sig bortse från ekonomiska incitament. Det råder heller ingen tvekan
om att verksamheten också utgör en investering som resulterar i ökat symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet intar hos dessa utövare en synnerligen central roll och står därmed också för en större del av livsinvesteringen.
Livsstilen kan betraktas som habitus i praktiken, vilket uttrycks genom olika smaker som exempelvis i valet att äventyrssporta och på vilket sätt utövandet utförs. Således kan valet av aktivitet möjliggöra en distinktion mellan olika smaker. Denna distinktion ska framför allt ses som omedveten.137
En vanlig uppfattning är att människor ändrar smak och inställning eller
livsstil med stigande ålder.

137

Bourdieu (1984).
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Men det här med landskapet som du pratade om, hur är det med det?
Jag vill vara nära naturen och inte behöva resa till den, jag vill kunna komma
ut till den direkt där jag bor. Det är så jag växte upp och det är så jag har förblivit, det har inte ändrat sej. Min barndom är fortfarande en mycket stor del
av mej. Jag tror dina tidiga barndomsupplevelser stannar hos dej, alltså du
bearbetar dessa och går vidare, men de finns som en kärna hos dej.
Men varför klättrar du fortfarande, du är ju 56?
Det är ju fortfarande så roligt. Jag älskar att utmana mina färdigheter och
känna att de fortfarande finns hos mej. Att få vara i såna miljöer och dela det
med själsfränder är en fantastisk upplevelse och känsla, man har liknande
värderingsgrunder. Jag skrev poesi när jag började klättra som tidig 20-åring
på universitetet, och det jag skrev då sticker fortfarande ut på nåt sätt. Kanske var det lite åt det romantiska hållet men det är fortfarande jag ändå på nåt
sätt. Min känsla har inte förändrats, kan känna precis på samma sätt idag.
Hur kändes det senast då du klättrade något som gick mycket bra?
Jag njöt verkligen av utsattheten, fotarbetet, känslan av att utöva mina färdigheter och vara i kontroll men att jag måste vara försiktig förstås. Vi njöt
båda två, min kompis som jag klättrar med och som är ute mer än mej fast
han är en bit över 60 år. Jag var glad att det var han och inte jag som ledde
den sista replängden som var ännu hårdare. När vi kom ner från klätterturen
som vi delat tillsammans kände vi oss som ett par skolpojkar. Vi hade njutit
av färdigheter och förmågor som vi byggt upp under en väldigt massa år.
(Traditionell klättrare, man, 56 år)

I mina undersökningar framkom att de intressen som de äldre äventyrssportarna (40-76 år) haft i unga år följt dem genom livet. De tycker om samma
saker som när de var unga. Följaktligen ändrade de inte sin smak i högre
ålder. Den tycks vara befäst. Detta är också i linje med vad tidigare forskning visat.138 Socioekonomiskt tillhörde nästan samtliga de övre samhällsskikten, en indikation på att inställningen till engagerat äventyrssportande
inte behöver uppfattas som något onaturligt eller konstigt bland äldre personer i delar av högre sociala grupper.
Att som ung ha sysslat med tävlingsidrott utgör enligt idrottspedagogen
Lars-Magnus Engström ingen garanti för senare idrottsutövning.139 De har
lärt sig en praktik som inte gärna går att praktisera när de är vuxna. Äventyrssportarna har i likhet med traditionella tävlingsidrottare lärt sig praktiken sedan barndomen men skillnaden är att deras ”friluftspraktik” går att
praktisera långt upp i åldrarna. När äventyrssportarna kommer upp mot 5060-årsåldern och kanske inte orkar utöva sina sporter på samma sätt längre,
då kroppen inte fungerar lika bra, vad händer då? Kommer de fortfarande
att vara ute? Intervjuerna ger vissa ledtrådar då dessa visar på att även som
äldre så fortsätter man ändå med utövandet men på en lägre nivå eller svå138

Denna forskning har velat göra gällande att man kan se annorlunda på olika åldersgruppers inställning till och uppgift i livet inom skilda sociala klasser. Se Featherstone
(1993).
139
Engström (1999).
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righetsgrad. Istället blir utmaningen att klara av aktiviteten på den nivå som
då utgör ens maximala kapacitet. Äventyrssportarna är ju vana vid att
främst jämföra sig med sig själva och därav kan det ändå bli en givande
upplevelse.

Sammanfattande kommentarer
Vilka var nu äventyrssportarna och hur ”fostrades de till utövare”? Som
särskilt betydelsefullt under uppväxtåren framstår föräldrarnas intresse för
olika former av friluftsliv, särskilt skidåkning. Således har uppväxtmiljön
präglats av en fritidskultur där friluftsrelaterade kroppsövningsformer och
själva upplevelsen av naturen varit central. Dessa förhållanden verkar haft
stor eller möjligen avgörande betydelse för deras nuvarande fritidsintresse
och livsstil vilket pekar på en särskild habitus som är frukten av ett tillägnelsearbete sedan barndomen. Ett bestående intryck blir att nästintill samtliga på något sätt ”dragits” mot äventyrssportande företrädesvis via skidåkning i svenska/norska fjällen och Alperna och där fått intresse för och uppslag till ett fortsatt friluftsutövande. I ett senare skede i livet har detta intresse tagit form av äventyrssport. Äventyrssportarna har till övervägande del
sitt sociala ursprung i medelklass och övre medelklass. Smaken för denna
form av kroppsövning kan följaktligen sägas främst återfinnas hos individer
från högre sociala skikt. Detta ger också en indikation på hur innebörd och
funktion kan variera mellan olika sociala grupperingar vad gäller deras syn
på skilda kroppsövningsformer.140
Utövarna förefaller också vara mycket starka individualister, för att inte
säga självcentrerade. De gör till stor del som de själva tycker och känner.
De verkar inte ha någon utpräglad önskan att tillhöra ett kollektiv utan mer
ha uppfattningen att man går sina egna vägar, gör det man verkligen vill
göra och lever i enlighet med sina drömmar. De antar därför att de har roligare än andra människor. Utrymmet att ägna sig åt andra aktiviteter under
fritiden blir därmed mycket litet. De ger uttryck för ett verkligt ”sug” efter
att vara utomhus och uppleva naturen och samtidigt tycker de sig kanske
vara mer framåt och nyfikna än andra människor generellt. Äventyrssporta140

Featherstone (1993). I mina olika delstudier med äventyrssportarna framgick bland de
äldre utövarna (40-76 år) att de inte ansåg det som märkligt eller ”fel” att fortsätta med ett
hängivet utövande av äventyrssport ju äldre man blir eller att en sådan livsstil skulle vara
”onaturlig” på något sätt. Vid en socioekonomisk indelning grundad på yrkesarbete bland
just denna grupp blev utfallet att nästan samtliga tillhörde en övre medelklass. Denna
indikation är i linje med Featherstones resonemang.
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ren framstår som en person vilken inte planerar livet särskilt långt fram i
tiden, förutom då det gäller äventyrsresor eller expeditioner, utan lever mer
i nuet och för stunden. Därmed väljer han eller hon bort annat som kan
”komma i vägen”, även nära relationer och traditionella yrkeskarriärer. Utsagorna indikerar också att inställning till livet, smak och livsstil, inte i någon väsentlig mening ändras ju äldre de blir. De intressen man har i unga år
följer med genom livet.
Äventyrssportarnas utövning av sin sport beror uppenbarligen inte på ett
plötsligt infall och är inte heller ett s.k. fritt val som många äventyrssportare
själva framhåller. Min tolkning blir istället den att de faktiskt bär med sig
upplevelser från barn- och ungdomstiden som utgör förutsättningar för denna livsstil. De har så gott som alla lärt sig anta utmaningar som krävt speciella ansträngningar i utomhusmiljö och därmed tillägnat sig en viss disposition och habitus. Dessa tidiga lärprocesser och erfarenheter har så att säga
öppnat en dörr för dem. Det rent kroppsliga kapitalet i form av den ”rätta
fysiken” (motorik, styrka, uthållighet etc.) har därmed också utvecklats och
utgör tillsammans med smaken för friluftsliv mer eller mindre nödvändiga
förutsättningar för den aktuella livsstilen. I deras uttalade starka behov av
att vara ute i naturen finns närapå något ”tvingande”. Förhållningssättet legitimeras genom deras uppväxt, där utomhus är lika med välbefinnande –
någonting som är nyttigt och hälsosamt – även om inte äventyrssportarna
själva talar om det i termer av nytta och hälsa. Valen och preferenserna
tycks också vara starkt relaterade till ekonomiska, sociala och kulturella
uppväxtvillkor. Men denna ”öppna dörr” uppfattar de gärna själva som en
inre drivkraft att börja äventyrssporta.
Med utgångspunkt i ovanstående vill jag mycket kortfattat formulera tesen:
”Alla som utövar ett aktivt friluftsliv som barn blir inte äventyrssportare
som vuxna, men för att bli äventyrssportare som vuxen har man med stor
sannolikhet utövat ett aktivt friluftsliv som barn.”
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Håller din nya ”förälder” eller din pappas sambo också på med klättring
och friluftsliv?
Ja, min pappas sambo, hon klättrar ju…vi är en väldigt aktiv familj på pappas sida.
Jaha, mammas sida då?
Där är det mer att man åker skidor och så. Men dom är inte alls…dom är ju
datakonsulter, dom sitter stilla hela dagarna. Det är en annan mentalitet, det
är det.
Hur menar du då?
Mm, att dom gör det bara för att ”man ska” göra det. Pappa lever ju för klättring, han lever för att vara i naturen, han känner i hela kroppen när han inte
har varit UTE. Mamma hon åker skidor för att man ska göra det och det är
väl trevligt och så där…det är inget driv hon har.
Hur skulle du beskriva dej själv i förhållande…?
Ja, mer mot pappas håll, absolut, helt klart…på den punkten så är jag ju väldigt lik pappa. (Sportklättrare, kvinna, 20 år)

Många äventyrssportares hållning till utbildning, yrkesverksamhet, fritid
och ”viktiga ting i livet” kan på ett sätt tolkas som icke instrumentellt. Detta
kan definitivt inte uppfattas som direkta investeringar i traditionella yrkeskarriärer. Exempelvis arbetade flera utövare med varuförsäljning i skid- och
friluftsbutiker trots akademisk utbildning från universitet eller högskola.
Dessa arbeten gav dem friheten att inte vara bundna till ett ansvarsfyllt karriäryrke med minskade möjligheter till längre sammanhängande ledighet
och kontinuerlig kontakt med friluftsbranschen. Detta gav också tillgång till
äventyrsutrustning för egen del. Dessutom blev deras kompetens efterfrågad.
På ett annat sätt är även en instrumentell tolkning möjlig då äventyrssportarna ser vissa upplevelsebaserade aktiviteter och erfarenheter som värdefulla investeringar i ett mer kontrastrikt, spänningsfyllt och för dem mer
meningsfullt liv. Detta tycks gälla oavsett om dessa investeringar i framtiden resulterar i några konkret egna ekonomiska eller traditionellt yrkesmässiga vinningar med trygghetsgarantier. Det måste dock påpekas att deras
verksamhet innebar en investering i det delfält, äventyrssportens fält, som
de ingår i. Här värdesätts insatserna. Samtidigt avslöjar analyserna en
märkbar medvetenhet bland deltagarna om att deras utövande av äventyrssport väcker uppmärksamhet. Andra människor ser på dem som mycket
extrema och annorlunda, något de själva verkar uppfatta som odelat positivt. De ser det med gillande. Med andra ord får de ett värde också i andra
människors ögon vilket även det visar på ett slags investeringstänkande. Jag
tolkar däremot inte ett sådant investeringstänkande som själva orsaken till
deras val att utöva äventyrssport. Jag uppfattar det mer som en underliggande, delvis omedveten, strävan att söka det som är annorlunda, det unika,
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för att dels bli bekräftad i den egna gruppen, dels samtidigt erhålla status i
andra människors ögon, vilket visar att sportutövning kan ses som en social
arena. Detta återknyter till Pierre Bourdieus resonemang om hur människor
tillägnar sig ”smak” för en viss idrott snarare än för en annan, efter vilka
principer vi väljer mellan olika idrottsgrenar eller former av idrottskonsumtion, som vid en viss tidpunkt erbjuds och är möjliga.141 Bourdieu framhåller att möjliga livsstilar formas utifrån människors skilda förmågor att särskilja och värdera praktiker och produkter. ”Förmågorna” motsvaras här av
äventyrssportarnas habitus, nämligen den intuition och det sätt på vilket
utövarna tar ställning för och emot och motiverar sina uppfattningar samt
sin syn på äventyrspraktiken.
Man kan i föreliggande studie se ett mönster av sociala erfarenheter av stor
betydelse i äventyrssportarnas bakgrund och uppväxt, vilket formar en habitus som i sin tur gjort valet av äventyrssport möjligt och eftersträvansvärt.
Det bör här framhållas att valet att äventyrssporta måste tolkas som en konsekvens av deltagarnas uppväxtmiljö i kombination med den nuvarande
livssituationen samt att de är relativt unga i en given tid när äventyrssporten
expanderar och dessutom blir alltmer populär. Det som återstår att förklara
är vad äventyrssportarna får ut av sitt utövande och vad de kan tänkas lära
sig. Vilka upplevelser och vilka värden framhålls som centrala? Dessa frågor kommer att behandlas i nästa kapitel.

141

Bourdieu (1991).
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3. Äventyrssportarnas upplevelser
Inledning
Utbredningen av och populariteten hos en ny sorts upplevelsebaserade aktiviteter där naturen används som en arena för utmaningar och för självförverkliganden har blivit allt vanligare.142 Att flera gånger i veckan hänge sig
åt träning för att spela i ett lag lockar kanske inte på samma sätt som tidigare bland yngre vuxna. Extremerna bland dessa upplevelseaktiviteter är de
s.k. äventyrssporterna. Det finns flera anledningar att undersöka dessa nya
former av kroppsövningskultur. Föregående kapitel handlade i stora drag
om vilka dessa äventyrssportare är och var de kommer ifrån, deras bakgrund. I detta kapitel riktas sökarljuset mot vad utövarna upplever som särskilt och speciellt tilltalande med äventyrssport och vari denna lockelse och
fascination består. Vad är det människor söker när de riktar sitt intresse mot
dessa upplevelseinriktade äventyrssporter? Vad får de ut av det hela?
Ett uppenbart faktum är att utövare av idrott, friluftsliv och äventyrssporter
generellt säger sig njuta av det. Speciellt framhålls ofta att man gör det bara
för att det är så roligt. Kroppsrörelse och lek tycks enligt dessa utsagor vara
kännetecknande för aktiviteterna. Under sådana förhållanden kan man verkligen fråga sig vad det ”roliga” står för. Vad är det som är drivkraften bakom vissa människors strävan att oavbrutet ägna sig åt samma aktivitet om
och om igen trots till synes få eller inga uppenbara yttre belöningar? Kanske handlar det om glädjen i ett intensivt engagemang och fokusering på det
man gör, att upptäcka något samtidigt som man lär sig något. Lärande kräver som bekant närvarokonstans. Vi måste vara engagerade i uppgiften för
att lära oss, samtidigt som vi måste vara närvarande i det vi sysslar med.
När vi på detta sätt blir uppslukade av det vi gör finns förmodligen goda
möjligheter till lärande. Att sedan kunna vara koncentrerad en längre tid
utan någon form av belöning kräver särskilda villkor. Därav blir upplevelserna i samband med dessa aktiviteter av speciellt intresse och betydelse för
just lärprocesserna.

142
För ett mer utförligt resonemang kring dessa förhållanden hänvisas till tidigare inledande text i kapitel 1.
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Idrottande i allmänhet och utövandet av äventyrssport i synnerhet uttrycks
bland de aktiva som en mycket stark och unik förkroppsligad upplevelse
som berör utövarna på ett djupt inre plan. Betecknande för äventyrssporter
är att de är krävande med ofta mödosamma utmaningar, vilka inte sällan
måste klaras av under stark tidspress. Därutöver finns inte något i förväg
bestämt sätt att lösa uppgiften på, vilket väsentligen skiljer denna ”sport”
från många andra sporter. Signifikativt för äventyrssporterna är dessutom
det frekventa inslaget av risk, att det finns en reell fara för allvarlig kroppsskada och i värsta fall död. Att ägna sig åt äventyrssport kan därför betraktas som både dramatiskt och ovanligt, ett djärvt företag.143 Vad utövarna
själva säger om risker i samband med sitt utövande, deras framställningar
av faror och våghalsighet, kan dock vara något helt annat än en allmän uppfattning där de ses som ”tanklösa vettvillingar” redo att ständigt utsätta sig
för extremt farliga och oförutsebara situationer med livet som insats.
Den på många sätt uppenbara och tillika mycket intressanta frågan som kan
ställas i sammanhanget är vilka bevekelsegrunder som finns med i bilden
för det ständigt fortsatta utövandet. Innebär utövande av äventyrssport något alldeles speciellt? Vari ligger tjusningen? Hur ska man förstå att utövarna blir så pass fascinerade och tagna av det hela? I ett försök att inte vara
för ledande ställde jag i den andra intervjuundersökningen frågan om de
själva hade några funderingar kring sin äventyrssport.
Om du skulle fundera på en fråga som du tycker skulle vara intressant att
ställa i samband med klättring, vad skulle det vara för fråga?
Jag skulle gärna vilja veta drivet bakom det, om man tittar på alla dom här
som hållit på att klättra i 15-20 år, ja kanske ännu längre, vad är det som liksom…?
Vad är det som gör att dom inte slutar?
Ja, eller såna som håller upp ett par år och som sedan kommer tillbaka, för
nånstans finns ju lockelsen, det kan inte bara vara klättringen i sej, utan det
måste vara mycket, mycket mer eller flera sammansatta bitar som gör att det
blir en helhet av det, och den helheten borde se ganska likartad ut för dom
flesta som håller på med det här en längre tid.

143

Danskan Lene Gammelgaard skriver i sin bok efter att hon som första skandinaviska
kvinna bestigit Mount Everest våren 1996: ”Det bästa med klättring och bergsbestigning
är att man inte kan förringa det, inte ta ifrån det dess värde, inte slippa undan med ’så
svårt är det nog inte i verkligheten, det är bara upphaussat för att de som ägnar sig åt det
ska kunna känna sig som hjältar’. Bergen är inte sådana. De är verkliga, de är farliga
och de är krävande, och de visar dig precis vad du kan och inte kan. Visar dig vem du
och de andra är.” Se Gammelgaard, L. (1996). Everest. Att besegra berget och berget
inom dig. Stockholm: Bokförlaget Forum, s. 195.
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Har du några idéer om vad det skulle kunna handla om, de här ”bitarna”
och ”helheten”?
Dels tror jag det finns en utmaningsdel i det, och sedan det här att man gillar
att vara ute, att vara ute i naturen liksom, och så det här att man aldrig nånsin
blir helt fullärd, att det alltid finns nånting att upptäcka.
Det är inte nåt slut?
Nej, det är inte så att man uppnår en nivå och så är det slut. (Traditionell
klättrare, kvinna, 32 år)

Högst sannolikt går ”drivet bakom det” att koppla till en specifik habitus, en
tidigt grundad disposition att särskilt tycka om vissa innehållsdelar, som
känns igen i denna typ av aktivitet eller en inlärd benägenhet att söka äventyr.
Intervjun hade delvis innan berört hennes deltagande i mer traditionell tävlingsidrott, därför kom nu samtalet också in på jämförelsen mellan sådan
idrott och äventyrssport.
Men så kan det väl vara när det gäller idrott också, vilken höjd man hoppar
eller hur långt man kastar ett spjut, det tar ju heller aldrig slut? Går det inte
att jämföra med det?
Men jag tror att det rent mentalt tar slut efter det att man bestämt att man ska
slå det och det rekordet, eller att man ska bli bäst i världen, eller tjäna så och
så mycket pengar. Ja, då är det slut, vad finns det kvar sedan?
Men ännu mera pengar eller ännu högre då?
Men det måste finnas nånting mera än att bara bli bäst eller tjäna mest pengar, man måste ha en glädje med sej nånstans och tycka det är kul.
Och det tror du finns i klättringen?
Kombination av alla olika delarna finns, och att det är det som gör att det går
att hitta glädjen i det, att det inte bara är en enda sak som är betydelsefull.
(Traditionell klättrare, kvinna, 32 år)

Hennes funderingar ger därmed en föraning om vad det kan handla om. Intervjupersonerna ställde sig därutöver frågor om vad som kan tänkas driva
någon till att börja klättra, vad som lockar med klättrandet och att utsätta sig
för risker, ja helt enkelt vad man får ut av det. Vad som gör att någon börjar
klättra, och vad som gör att denne ihärdigt fortsätter klättrandet, hänger på
sätt och vis samman men rymmer ändå skilda aspekter. I kapitel 2 resonerade jag kring utövarnas bakgrund eller mer vardagligt uttryckt; ”vem är
egentligen äventyrssportaren?”. En sådan ansats kan säkert samtidigt besvara en aspekt av frågan varför vissa personer börjar ägna sig åt bl.a. klättring.
I föreliggande kapitel försöker jag emellertid lyfta fram en annan aspekt,
nämligen varför man idogt fortsätter att utöva en äventyrssport. Därmed ses
inte respondenterna som endast ”passivt mottagande” individer av påverkan
under uppväxttiden som man senare reproducerar. I stället ses de som hand-
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lingskraftiga individer som aktivt medverkar till att producera och utveckla
vissa praktiker.144
Det är faktiskt slående att det gemensamma som allra främst lyfts fram när
intervjudeltagarna får chansen att fundera kring en egen fråga är just en
upprepning av det som kan sammanfattas i frågan om ”varför man klättrar”.
Svaren har genom tiderna varit många och framför allt har de utmärkts av
ett tänkande där man oftast helt bortsett från strukturella omständigheter.
Tydligen har inte svaren varit tillfredställande då utövarna själva, tillika
med mig, återkommer till frågan. Att den ständigt upprepas kan förutom
den ”kausala återvändsgränden” likaledes ha att göra med svårigheterna att
finna meningen eller nyttan med det hela: ”Vad är exempelvis klättring bra
för? Vad ska man använda det till eller vad ska det leda till?”. Någon har
dessutom sagt att: ”klättra uppför ett berg är världens mest omständliga sätt
att komma ingenstans”. Att hålla på med klättring eller att vara klättrare
tycks ofta utgöra ett reflexivt identitetsprojekt av ganska stora mått där utövaren gång på gång konfronteras med bevekelsegrunderna och det meningsbärande i klättrandet. Att det är svårt att se någon omedelbar nytta eller vinst med klättrandet är måhända just det som är själva poängen. Klättring behöver nödvändigtvis inte uppfattas som meningsfullt i sig självt,
istället erbjuder den kanske ett mönster för meningssökande. Nils Faarlund,
den i friluftsliv- och fjällsammanhang mycket välkände norske bergsguiden
och friluftslivfilosofen, har uttryckt det hela på följande vis: ”Mountaineering more often valuable than useful offers development and orientation in
life. […] Nature is the home of culture.”145
Det är givetvis inte bara utövare av äventyrssporter som betonar upplevelsens attribut. Även utövare inom verksamheter där främst prestationen eller
nyttan betonas, som i tävlings- eller motionsidrott, rapporterar om njutbara
upplevelser i samband med både träning, tävling och motionerande. Dock
är det inte ”upplevelsen” som framstår som den mest centrala i de sistnämnda aktiviteterna. Bland äventyrssportarna tycks egenvärdet med aktiviteten vara styrande, ”det njutningsfulla” tycks vara det huvudsakliga.
144

Se kapitel 10 i Säljö (2000).
Se den engelskspråkiga översättningen i Faarlund, N. (2000). ”Préface”. I: Plate Forme de l’UIAGM. Des conditions d’accès et d’exercice pour la profession de guide de
haute montagne. Union Internationale des Associations de Guides de Montagne
(UIAGM). Geneve: Rotalit, s. 1 och 11. Se även Faarlund, N. (1992). ”Friluftsliv – A
Way Home”. I: Dahle, B. (red.). Nature – The True Home of Culture. Oslo: Norges
Idrettshøgskole. Den engelska termen ”Mountaineering” kan närmast översättas till
svenska med benämningarna bergsbestigning eller alpinism.
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Med dessa inledande ord och intervjuexempel har jag försökt sätta fingret
på en alldeles speciell aspekt inom kroppsövningskulturen, något som särskilt framträder inom äventyrssporten, och som väcker många viktiga frågor. Den övergripande avsikten med det här kapitlet blir därmed att skildra
och analysera utövarnas självförståelse av varför de ägnar sig åt äventyrssport, vad som fascinerar och vad som ses som meningsbärande. Syftet är
också att närmare granska vilka villkor, situationer och sammanhang som
råder under själva utförandet.

Teoretisk fördjupning
Flowteorin
I inledningskapitlet redogjorde jag mycket kortfattat för Mihály Csikszentmihályis teoretiska resonemang om optimala upplevelser och flowbegreppet, som jag hämtat inspiration från och använt mig av för att perspektivera
äventyrssportares rapporterade upplevelser i samband med utövandet. I sina
texter försöker nämligen Csikszentmihalyi mera i detalj beskriva den ”deep
flow”, den djupa lyckopräglade rörelsen eller flyt i sitt inre, som utövare
inom en mängd aktiviteter ger uttryck för. Utmärkande är att verksamheten
uteslutande bedrivs för dess egen skull. De aktiva uppslukas helt av aktiviteten och får möjligheten att begagna det mesta av sina förmågor och kapaciteter. Dessutom får de oftast nästintill ögonblicklig feedback på det de
gör, vilket medför en mycket påtaglig känsla av kontroll och glädje. När en
person upplever flow är således enligt Csikszentmihályi; när denne känner
sig ett med det den gör, har vetskapen om att förmågan finns där och i varje
fall för stunden känner ”kontroll över sitt öde” och samtidigt kan njuta. Han
ser flow som den helhetsupplevelse som inträffar när en person agerar med
totalt engagemang och fokusering. Hela grundförutsättningen för flowupplevelsen är med andra ord att den är ett självändamål, det ska vara njutbart,
själva handlingen i sig är belöningen.146
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Csikszentmihalyi, M. (1988a). ”Introduktion”. I: Csikszentmihalyi, M. & Selega
Csikszentmihalyi, I. (red.). Optimal experience. Psychological studies of flow in consciousness. Cambridge, MA: Cambridge University Press, s. 3-14; Csikszentmihályi, M.
(1988b). ”The flow experience and its significance for human psychology”. I: Csikszentmihályi, M & Selega Csikszentmihályi, I. (red.). Optimal experience. Psychological studies of flow in consciousness. Cambridge, MA: Cambridge university press, s. 15-35;
Csikszentmihályi (1975); Csikszentmihályi (1992); Csikszentmihályi (1999).
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Csikszentmihályi ställde redan i början av 1960-talet den mycket enkla frågan: Vad är roligt? Vad är det som gör att vi människor upplever vissa händelser som njutbara, tilltalande eller roliga? En del människor tycker om att
spela fotboll, fiska eller åka skidor. Andra föredrar att spela gitarr eller läsa
böcker medan återigen andra kan vara uppslukade av affärslivet och placeringar på börsen. Csikszentmihályi funderade inledningsvis i sin forskning
kring kvaliteten i en subjektiv upplevelse som medförde att den var värdefull i sig själv. Han frågade sig hur dessa upplevelser kändes och varför de
var så pass belönande. En grundläggande fråga blev sedan hur människor
som upplever detta beskriver den aktivitet de är involverade i när det går
speciellt bra. Med andra ord var syftet att kunna hitta en gemensam erfarenhet som respondenterna kände var belönande i sig själv. Efter att han hade
samlat på sig en omfattande mängd beskrivningar om hur det känns att vara
i en situation som upplevs som belönande i sig själv gick Csikszentmihályi
vidare med att undersöka vilka betingelser eller komponenter som var förknippade med sådana upplevelser. Trots uppenbara skillnader i de olika
aktiviteterna kunde han ändå se några gemensamma komponenter. Det
framgick också att arbete och lek inte behöver vara varandras motsatser.147
En utgångspunkt för Csikszentmihályis hela forskning kring flow har från
början varit hans analyser av förhållandet ”inre och yttre motivation”148,
och hur detta hänger ihop med den allmänna föreställningen att de flesta
institutioner som tar vår tid i anspråk så som skola, kontor, fabriker etc., är
organiserade så att riktigt arbete uppfattas som tråkigt och otillfredsställande. På grund av denna föreställning blir följden att vår tid mestadels handlar
om att göra sådant som vi egentligen inte vill och inte tycker om. Men ge147

Se Csikszentmihályi (1988a); Csikszentmihályi (1988b); Csikszentmihályi, M. (1993).
The Evolving Self. A Psychology for the Third Millenium. New York: Harper-Collins
Publications.
148
Det finns en mängd teorier och resonemang om motivation. Gemensamt för dessa är
att de på olika sätt försöker beskriva och förklara inre eller yttre krafters påverkan och
betydelse för människors beteenden. Speciellt teorier som behandlar intrinsic and extrinsic motivation och achievement motivation har fått stort inflytande inom den idrottspsykologiska forskningen och tillämpningen. De utgår från ett kognitivt perspektiv och fokuserar bl.a. på hur våra tankar påverkar och styr prestationsbeteenden. Här nämns en hierarkisk motivationsmodell där intrinsic (inre; för sin egen skull) och extrinsic (yttre; erkännande, belöning, etc.) motivation samt amotivation (brist på motivation) existerar på
tre nivåer; den situationsspecifika, kontextuella respektive globala nivån. Inom achievment goal theory menar man att det finns två kategorier av målinriktningar; process- eller
uppgiftsorienterad målinriktning (task goal orientation) respektive resultatorienterad målinriktning (ego goal orientation). Dessa teorier kan knytas till den mer övergripande flowteorin då denna sammanfattar mycket av de motivationsteorier som förekommer inom
psykologin. Se vidare Hassmén, P., Hassmén, N. & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi.
Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.
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nom att studera ”enjoyment”149 kan vi kanske lära oss att ompröva denna
destruktiva belägenhet hävdar Csikszentmihályi. Han menar att yttre belöningar inte behöver vara det självklara incitamentet i en kultur då antropologiska studier visar på att det finns kulturer där materiella målsättningar
inte har den betydelse som i vår västerländska kultur. Då väldigt många
prestationer eller resultat i vår kultur är förknippade med någon form av
finansiell belöning (åtminstone på sikt) lär vi oss redan som små barn att
uppskatta ekonomiska belöningars stora betydelse.150
Csikszentmihályis resonemang innebär i förlängningen att då yttre belöningar kan användas med sådan lätthet maskerar de en del verkliga problem. Vi kan ta ett exempel från skolsituationen. När eleverna arbetar och
utför sina uppgifter endast på grund av betygen, bryr de sig mindre om huruvida skolarbetet i sig själv är meningsfullt eller givande. På sikt kommer
eleverna att lära sig att det som de gör inte är betydelsefullt i sig självt utan
verksamhetens enda syfte är att erhålla ett betyg i slutet av kursen eller terminen. Det här mönstret har blivit så pass allmänt i vår kultur att det mer
eller mindre ses som självklart. På så sätt har vi lärt oss att göra en distinktion mellan arbete och fritid. Det förra är det som vi måste göra en stor del
av vår tid trots att vi inte vill det. Det senare är det vi vill och tycker om att
göra trots att det inte är till någon uppenbar nytta. Därav följer att vi ofta
känner oss frustrerade och trötta på att arbeta och kanske till och med får
dåligt samvete när vi har fritid.151
För att förvissa sig om att det finns en överbryggning mellan dessa två aktiviteter så ingick i de första studierna som Csikszentmihályi genomförde
personer med yrken som man kan förvänta sig att de tycker om. Dessa var
bl.a. kompositörer, kirurger och skollärare. Genom att bättre förstå vad som
gör fritidsaktiviteter och tillfredställande yrken tilltalande och roliga hoppades han kunna visa hur man skulle kunna minska beroendet av yttre belöningar även inom andra områden i livet.152

149
Inte helt enkelt att översätta till svenskan då den engelska betydelsen inbegriper en
mängd nyanser som kan tillämpas i olika sammanhang. Närmast svenska motsvarighet
skulle dock vara orden; glädje, behag, njutning, finna nöje, tilltalande, roligt och även i
vissa fall ordet tillfredställelse.
150
Csikszentmihályi (1975).
151
För en genomgripande diskussion av fritidsbegreppet och belysning av uppdelningen
mellan arbete och fri tid utifrån sociologiska, psykologiska och biologiska perspektiv se
framför allt kapitel 1 och 2 i Elias & Dunning (1986a) och kapitlet ”Fritid och tidsfördriv” i Elias & Dunning (1986b).
152
Csikszentmihályi (1975).
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När det exempelvis gäller klättring och klättrare har beteendevetare bl.a.
försökt tillskriva utövarna en bakomliggande problematik i form av en
dödslängtan som skäl till varför de klättrar i berg.153 En sådan analys missar
dock att ställa den mer intressanta frågan om varför klättring uppfattas som
roligt och tilltalande. Csikszentmihályis målsättning har som sagt varit att
förstå ”enjoyment” här och nu – inte som kompensation för tidigare begär
eller önskningar, inte heller som förberedelse för framtida behov, men som
en fortgående process vilken erbjuder berikande upplevelser för stunden.
Hans ansats är att försöka se på ”enjoyment” som en realitet som måste förstås på sina egna villkor.
I motsats till vad man vid en första tanke kanske tror så sker flow inte under
avslappnande ”lediga” stunder eller underhållning, däremot under tillfällen
då vi är aktiva och engagerade i svåra uppgifter som kräver all vår ansträngning både fysiskt och psykiskt. När utmaningarna är stora och den
personliga färdigheten som behövs för att klara av svårigheten används till
sitt yttersta är förutsättningarna goda för att kunna uppleva flow. Det första
tecknet på flow är en ökad fokusering av uppmärksamheten på ett tydligt
mål. Vi känner oss engagerade, koncentrerade och uppslukade. Vi vet vad
som måste göras och vi får omedelbar återkoppling hur bra vi lyckas.
Den koncentration som behövs för den optimala balansen mellan utmaning
och färdighet utesluter alla former av oro över ovidkommande saker. Vi
glömmer oss själva och förlorar oss helt i aktiviteten. Att på så sätt vara
upptagen av ett utövande upplevs som en form av avkoppling men framför
allt som energigivande. Människor som är mycket starkt engagerade i krävande dagliga yrkesarbeten ägnar sig ofta åt relativt krävande fritidssysselsättningar med uppenbara utmaningar. Tankarna fokuseras på det man gör
för stunden så att det ”inte går att tänka på jobbet”. Om exempelvis klättraren skulle börja fundera på och oroa sig för sitt dagliga arbete när denne
klättrar där på bergväggen och livet så att säga ”hänger på fingertopparna”
över avgrunden så skulle det inte gå speciellt bra. Han eller hon skulle antagligen ramla ned och slå ihjäl sig.
Csikszentmihályi menar att det som får oss att fortsätta utövandet av en viss
aktivitet är upplevelsen av att handla bortom känslan av oro och otillfredsställelse, nämligen upplevelsen av flow. Olika former av målsättningar för153

Slanger, E. & Rudestam, K. E. (1997). ”Motivation and disinhibition in high risk
sports: sensation seeking and self-efficacy”. Journal of Research in Personality, nr. 31, s.
355-374.
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lorar sin substans och avslöjar sig själva mer som symboler för att rättfärdiga eller motivera aktiviteten genom att ge den riktning och bestämma handlingslogiken menar Csikszentmihályi. Det är med andra ord görandet som
är den huvudsakliga poängen. ”The mountaineer does not climb in order to
reach the top of the mountain, but tries to reach the summit in order to
climb. The goal is really just an excuse to make the experience possible.”154

Förutsättningar för flowupplevelsen
En viktig förutsättning för flowupplevelse är att en människa uppfattar att
det finns någonting för henne att göra, en uppgift att klara av, och att hon
samtidigt har kapaciteten att kunna göra det. En optimal upplevelse förutsätter en fin avvägd balans mellan en utmaning eller svårighet och den färdighet eller förmåga att klara av detta som en person besitter. Huruvida
man är i flow eller inte beror helt och hållet på personens uppfattning av
vad som är en utmaningen och vari den egna förmågan består. Med andra
ord är det inget objektivt mått på vad som skulle vara en utmaning utan det
handlar om en persons subjektiva upplevelse av vad som skulle kunna vara
en utmaning och den förmåga som man tror sig ha för att klara av det hela.
Figuren nedan förklarar förhållandet Csíkszentmihályi syftar på.

Figur 2. Upplevelsens kvalitet som en funktion av förhållandet mellan utmaning och
färdighet. En optimal upplevelse, eller flow, inträffar när båda variablerna är
höga.155

154

Csikszentmihályi (1988b), s. 33-34.
Figuren är bearbetad efter flowmodellen i Jackson & Csikszentmihalyi (1999), s. 37.
”The starting point for flow is likely to occur when challenges and skills go beyond a
person´s average levels” (Jackson & Csikszentmihalyi 1999, s. 36).
155
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För att flow ska kunna komma till stånd måste en person klara av de utmaningar denne ställs inför, men det räcker inte med detta. När utmaningarna
är betydligt större än tillgängliga färdigheter resulterar detta i oro. Om däremot utmaningarna är för små i förhållande till personens färdigheter slappnar denne istället av och blir så småningom uttråkad.
Genom empiriska studier har Csíkszentmihályi och hans kolleger funnit att
så snart vi har utvecklat en hög färdighetsförmåga inom någon aktivitet, där
vi samtidigt regelbundet konfronteras med höga utmaningar, är det nästintill
omöjligt att återgå till en aktivitetsnivå med utmaningar som kräver betydligt lägre färdigheter. Om så sker upplever vi en känsla av leda vilket definitivt inte är flow.156 När exempelvis en elev börjar lära sig spela gitarr har
denne inte särskilt många färdigheter inledningsvis. Men så snart eleven lärt
sig några enklare ackord kan flow erfaras genom att lyckas kombinera ihop
dessa som ackompanjemang till lättare melodier. Men efterhand som förmågan utvecklas och eleven lär sig allt fler och mer komplicerade ackord
och fingersättningar blir det inte särskilt roligt att i längden bara använda de
där enklare ackorden och spela lättare melodier, det blir faktiskt ganska tråkigt. Nu blir eleven således tvungen (annars kanske han/hon helt slutar spela gitarr) att ge sig i kast med successivt allt svårare musikstycken som
verkligen kräver mer och innebär en allt större utmaning för att kunna känna flow igen. Låt säga att eleven någonstans i detta utvecklingsskede blir
ombedd av sin gitarrlärare att spela upp ett musikstycke som denne aldrig
spelat förut och som dessutom är alltför svårt, då känner eleven sig säkert
både frustrerad och oroad, kanske till och med lite ångestfylld. Men efterhand som eleven ökar sin färdighet så kan denne till slut spela även detta
mycket svåra stycke. Det är på så sätt, steg för steg, genom en gradvis ökad
utmaning och färdighet, att hamna ur flow och komma in i flow igen, som
vi kan utvecklas och lära oss.157
Varken leda eller ängslan är positiva upplevelser, så antingen ökar vi utmaningen eller teoretiskt sett kan vi också sänka svårigheten vi ställs inför.
Men i praktiken är det svårt att ignorera utmaningarna när vi väl blivit medvetna om deras existens. Genom en allt mer ökad färdighet som på samma
gång även innebär allt fler möjligheter (exempelvis att kunna ta sig an en
mycket vidare repertoar) resulterar detta i möjligheten till mer komplexa
flowtillstånd. Känslan av tillfredställelse är tyvärr övergående och inte nå156

Csikszentmihályi, M. (1997). ”Flow and Education”. I: The NAMTA Journal, årg. 22,
nr. 2, s. 2-35.
157
Man kan naturligtvis också lära sig saker utan att vara i ett flowtillstånd.
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gon stabil situation. Slutligen kommer vi endera bli uttråkade av de enkla
möjligheter vi finner på denna nivå eller också kommer vi känna oss frustrerade av vår ganska obetydliga förmåga. För att återkommande erfara
flow måste vi följaktligen pröva på nya saker och klara av dem allt bättre.
För att återuppleva den tillfredställande känslan nödgas vi alltså utforma allt
mer komplexa mål, ta oss an nya utmaningar och lära oss nya färdigheter
eller att upptäcka nya sätt att använda vår färdighet på. Det är denna dynamik som förklarar varför flowaktiviteter leder till tillväxt och upptäckter –
dvs. lärande.158
Det är denna utveckling och förändring, lärprocess, som gör att personen
väljer att höja sin kapacitet för att återgå i flow. En känsla av upptäckt infinner sig, en positiv känsla av att försättas i en ny verklighet som man tidigare inte ens föreställt sig. Flowtillståndet kan sägas vara mer komplext
därför att man övervunnit en större utmaning samtidigt som det innebär
ökade möjligheter och en ökad färdighetsnivå. Förutom att utmaning och
färdighet ska vara väl avpassade för att uppnå flow ska även båda faktorerna vara på en relativt ”hög” nivå för personen i fråga. För att erfara flow är
det nämligen inte tillräckligt att utmaningen motsvarar den upplevda färdigheten, att de ”bara” är i balans. Båda aspekterna måste ha den inverkan
på utövaren att denne måste pressa sig rejält och till nya nivåer av färdighet
– tänja gränserna för vad man klarar av. Det är nämligen mer sannolikt att
man kommer i ett flowtillstånd när utmaningar och färdighet når upp till en
nivå som ligger en bra bit över den genomsnittliga nivån för just den personen.
Den andra komponenten, och samtidigt det kanske mest tydliga inslaget i en
flowupplevelse, är att man blir ett med aktiviteten, handling, uppmärksamhet och kropp ”smälter samman”. Dualismen mellan handling och uppmärksamhet försvinner. Man är således uppmärksam på sitt handlande men
inte på själva uppmärksamheten i sig. För att flowtillståndet ska bestå kan
man inte reflektera över själva uppmärksamheten. När uppmärksamheten
blir delad, att man varseblir aktiviteten från ”utsidan” så upphör flow. Därför är det svårt att uppehålla flow någon längre period utan åtminstone göra
tillfälliga avbrott. När olika frågor som att ”vad gör jag här?” ”klarar jag av
detta?” ”ser jag bra ut?” ”kanske jag inte ska vara här?” rusar genom våra
tankar avbryts flowupplevelsen. När vi är i flow kommer nämligen inga
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Csikszentmihályi (1975) och Csikszentmihályi, M. & Larson, R. (1984). Being Adolescent. Conflict and Growth in the Teenage Years. New York: Basic Books.
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sådana tankar alls ”upp inför vårt medvetande”. För att åskådliggöra, låt
mig exemplifiera med en personlig erfarenhet.
Vid ett tillfälle när jag spelade ett klassiskt gitarrsolo under ett bröllop i en
kyrka, ett stycke jag var väl förtrogen med och som jag utan problem framfört ett flertal gånger tidigare och då även i större sammanhang än detta,
hände följande: Jag är helt inne i spelandet, det hela flyter på av sig självt
samtidigt som jag är mycket koncentrerad på vad jag gör men ändå inte i detalj uppmärksam på vad jag exakt i sekunden gör och hur det går till. Det är
mer som en närvarande känsla i nuet där man har en tydlig plan, man vet vad
som ska göras och vad som kommer härnäst men man bara ”hänger med”,
det går av sig självt (svårt att beskriva). Plötsligt, och utan att jag riktigt vet
varför (kände mig inte mer nervös än jag brukar göra vid liknande tillfällen),
blir jag på ett helt annat sätt uppmärksam på eller mycket medveten om min
egen medvetenhet om vad mina händer håller på med, vad som sker och hur
det egentligen kommer sig att detta sker, hur det ska spelas etc. Lika plötsligt
har jag nu inte en aning om var exakt i stycket jag befinner mig och vad som
ska komma härnäst, vart mina fingrar ska ta vägen. Jag är inte längre inne i
spelandet utan har blivit som en i publiken, en betraktare av mig själv som
börjar analysera vad jag egentligen håller på med och hur det kommer sig att
jag kan spela detta stycke osv.

Det behöver kanske inte påpekas att den refererade händelsen inte avlöpte
något vidare och att det sannerligen inte var en ”flowupplevelse”, snarare
en skräckupplevelse. Visst kan man säga att ”jag tappade koncentrationen”
eller något liknande men det handlar mer om att koncentrationens fokus
förflyttades från uppmärksamheten på att vara inne i själva spelandet till
uppmärksamheten på vad jag gjorde eller egentligen höll på med. Jag började helt enkelt ”tänka” medvetet över innehållet i gitarrstycket och kanhända blev jag samtidigt medvetet uppmärksam på att jag antagligen nyss
varit helt ”inne i” spelandet, en möjlig flowupplevelse, en reflektion som
”borde” skett efteråt, då stycket var genomfört, och ej under själva framförandet. Inslaget av ”omedvetenhet”, eller att det hela bara går av sig självt,
kan givetvis ses som en tolkning i sig som är vanlig i berättelser i samband
med flow, som i sin tur kan sägas vara själva kännetecknet för flowmetaforen. Att tillståndet betecknas som ”omedvetet” kan ses som att man samtidigt inte tycks vara riktigt medveten om vad som sker. Men när man blir
medveten om eller uppmärksam på detta innebär det på samma gång en aktiv medveten reflektion som sker ”efteråt”, och eftersom det sker efteråt är
man ju inte längre i något ”omedvetet” flowtillstånd.
För att handling verkligen ska kunna smälta samman med uppmärksamhet
får inte uppgiften eller aktiviteten vara för svår, den måste vara väl avpassad. Flow verkar komma till stånd endast då uppgiften är möjlig, inom vårt
räckhåll att klara av. Det är kanske därför som det är mer vanligt att uppleva
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flow i aktiviteter som har uppenbara handlingsutrymmen och skilda målsättningar som exempelvis vissa ritualer, spel, sporter och sällskapsdans.
Andra aktiviteter där flow upplevs väldigt tydligt är exempelvis klättring,
basketboll eller schackspel. Man kan se dem som flowaktiviteter som leder
till motsvarande flowupplevelser.
En tredje komponent som oftast innefattas i en flowupplevelse är klara tydliga mål och feedback. Tydlighet i vad som krävs av utövaren i en aktivitet
är avgörande liksom omedelbar feedback. Dessa komponenter är möjliga att
få med då utövarens uppmärksamhet är inskränkt till en begränsad mängd
möjligheter. En person förväntas inte göra sådant som är oförenligt med vad
den vill eller kan klara av, vilket annars är vanligt i övriga livet. Man vet
vilka utfallen av olika möjliga handlingsalternativ kommer att bli. Men i
flow stannar man inte upp för att utvärdera den feedback man får, handling
och återkoppling sker automatiskt. Utövaren är alltför engagerad och uppslukad av upplevelsen för att kunna reflektera över densamma.
En fjärde förutsättning för eller komponent i flowupplevelsen är en intensiv
koncentration av uppmärksamheten på ett avgränsat område (klart och tydligt mål). För att vara säker på att kunna koncentrera sig på sitt handlande
får inget annat störa eller konkurrera om uppmärksamheten. Det handlar om
att begränsa medvetenheten, det är här och nu som gäller. Det går inte att
grubbla över det som hänt eller bekymra sig över vad som kan hända framöver. Man kan betrakta risken eller den potentiella faran, ett självklart inslag i klättring, som en förutsättning för denna koncentration av uppmärksamheten och därmed för flow. Klättring innebär att man tvingas bortse från
alla distraherande tankar och känslor till förmån för vetskapen om att överlevnaden är totalt beroende av koncentration och fokusering.
En femte komponent i flowupplevelsen är att utövarna känner kontroll över
sitt handlande och sin omgivning. Personen har ingen aktiv medvetenhet
om kontroll men är helt enkelt inte oroad över möjligheten att inte ha kontroll. När en utövare i efterhand tänker tillbaka på en erfarenhet kommer
denne oftast fram till att under själva flowupplevelsen så var färdigheten
tillräcklig för att svara mot de krav som uppgiften krävde. Denna reflektion
kan bli en viktig komponent i en positiv självförståelse eller självbild. Mer
än att utövaren verkligen har kontroll handlar det om tillförsikten att om
man anstränger sig tillräckligt mycket så får man kontroll, man litar på sin
förmåga, att uppgiften är möjlig att klara av. Resultatet av denna visshet är
en känsla av kraft, självförtroende och lugn. En viktig poäng som Csiks-
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zentmihályi gör här är att även potentiellt farliga aktiviteter, som skapar
flow, är konstruerade på så sätt att de tillåter utövarna att träna upp sin färdighet och förmåga till en så pass hög nivå att riskerna för att göra fel eller
att missa något minimeras så att de knappt existerar överhuvudtaget.159 Det
finns också en paradox i detta med kontrollaspekten. Å ena sidan för mycket kontroll, eller strävan efter kontroll, gör att man lämnar flowtillståndet.
För lite kontroll innebär å andra sidan att man inte kan uppnå kontroll och
istället upplever otillräcklighet och frustration.
Den sjätte komponenten i flowupplevelsen, som är en följd av ovannämnda
komponenter, kan beskrivas som att man släpper tankarna på sig själv.
Upptagenhet över självet försvinner när man är i flow. I likhet med oro,
negativa tankar eller tvekan finns det inte utrymme för denna upptagenhet.
Vad som försvinner under en flowupplevelse är inte medvetenheten om
kroppen eller handlingarna utan medvetenheten om vårt eget själv. Det
finns helt enkelt ingen tid eller utrymme över för introspektion och reflektion eller att vara upptagen med tankar som vi annars dagligen fylls av. När
utövare berättar om att de blir ett med aktiviteten eller med omgivningen så
hänger detta samman med att de frigör sig från sin självupptagenhet.
Alla dessa komponenter ingår i en autotelisk upplevelse. En sådan upplevelse behöver inte några mål eller belöningar utanför sig själv. Ett handlande
utförs för dess egen skull bara för att det är roligt eller meningsfullt att göra
det. Aktiviteten är i sig själv nog. Flow är helt enkelt en autotelisk upplevelse. Alla de olika komponenterna i flowupplevelsen är sammanlänkade och
är beroende av varandra. Således intensifieras själva upplevelsen då uppgiften man står inför harmonierar med ens skicklighet. Det handlar helt enkelt
om att möjligt manöverutrymme är i paritet med uppgiftskravet eller annorlunda uttryckt; balans råder mellan utmaning och färdighet. Denna relativt
enkla och självklara relation överfört till olika lärandesituationer kan som
möjlig konsekvens innebära att människor upplever mycket positiva känslor
i samband med att en intensiv lärprocess pågår. Flowupplevelser beskrivs i
en mångfald ordalag som exempelvis att man ”har flyt”, ”allting bara rullar
på av sej självt” eller att ”det går som på räls”. Under sådana omständigheter, då det man gör upplevs som både ”kul” och inspirerande, är det förstås
inte svårt att ta till sig nya kunskaper, lära sig nya färdigheter och utvecklas.
Csikszentmihályi diskuterar ibland dessa villkor utifrån begreppet optimal,
att uppgiften är optimalt anpassad till förmågan. Men vad som uppfattas
159

Csikszentmihályi (1992).

118

som det mest optimala för en individ är inte detsamma för en annan individ.
Således måste en optimal upplevelse vara en subjektiv värdering.160
Teorin om flow utgör således en viktig utgångspunkt för min förståelse av
äventyrssportarnas upplevelse. Förutom de forskare som jag på olika ställen
i föreliggande avhandling redan refererat till, vilka använt sig av snarlika
begrepp som flow, finns också andra teoretiker och forskare som lämnat
värdefulla bidrag till området. Med andra utgångspunkter har Lars-Magnus
Engström undersökt vilka syften som av individen uppfattas som de viktigaste och av vilka anledningar man ägnar sig åt olika former av kroppsövning. Han utskiljer ”två huvudgrupper av förnuftsmässiga, rationella, förklaringar om avsikten och meningen med verksamheten”.161 Den ena av
dessa har han kallat för egenvärden och den andra för investeringsvärden.
Engströms resonemang kring kulturformer inom idrott och idrottens värden
är sprungna ur en omfattande idrottspedagogisk forskning. Begreppen kan
verka som utgångspunkt för resonemang kring tankar om värden, motiv och
syften till deltagande respektive icke deltagande i olika idrottspraktiker.
Han menar vidare att olika praktiker kan urskiljas inom kroppsövningskulturen.
Inom praktiken tävlingsidrott reproduceras vissa värderingar som att betrakta kroppen mer som ett instrument för att uppnå en viss målsättning. Här
handlar det om investeringsvärden som att vinna prestige, nå goda tävlingsresultat och framgång. Motions- och rekreationsidrott kan ses mer som en
reaktion på en förändrad livsmiljö till följd av levnadsförhållanden i det
moderna samhället och bedrivs utifrån ett nyttoperspektiv, en investering i
framtida hälso- och välbefinnande. Den fysiska träningen utgör ett instrument för att uppnå något annat. Således kan både tävlings- och motionsidrott som kulturformer främst tillskrivas ett investeringsvärde.
Rekreationsidrott däremot har ett tydligt och viktigt inslag av kroppsrörelse
men nyttoperspektivet är inte väsentligt utan här är avkoppling och nöje det
eftersträvansvärda, aktivitetens yttersta syfte. Det är här och nu som är viktigt, vad som kommer efter eller vad det hela syftar till är inte viktigt. Denna kulturform uttrycker mycket tydligt egenvärdet; spänningen, äventyret,
dramatiken, kroppsupplevelsen och att ha roligt för stunden är det eftersträvansvärda, själva handlingen i sig är belöningen. Den njutbara upplevelsen eller lyckokänslan av det perfekta utförandet eller att kunna behärska
160
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sin kropp, idrottens unika värde, står i fokus. Man fäster med andra ord
uppmärksamheten på aktiviteten för dess egen skull och inte på dess effekter eller investeringsvärden. Detta är den existentiella eller expressiva sidan
av idrotten. Till denna kulturform och värdesfär kan bl.a. äventyrssporten
räknas.
Med all tydlighet framstår rörelseupplevelsen som central i rekreationsidrotterna, men samtidigt som en utövare kan framhålla själva upplevelsen
som central i en aktivitet kan det även finnas ett prestationsmotiv inblandat.
Det kan handla om att klara av att klättra uppför en speciell klippvägg under
besvärliga omständigheter eller att åka skidor utför en riktigt svår bergssida.
Bedrifter av detta slag kan även utmynna i viss uppmärksamhet och erkännande. För en utomstående kan det vara svårt att tolka vad det är som utövarna fokuserar på. Fokus kan också skifta under aktivitetens gång. När
det gäller just denna kanske delvis dolda (både för en själv och andra)
”dubbelhet” eller ”skiftande fokus” skriver Engström att utövare vid sidan
av andra mål kan söka ett prestigevärde. Denna prestige erhålls endast om
verksamheten får erkännande av individer som på något sätt är betydande
inom aktiviteten. På så sätt blir idrotten även en social arena där aktörerna
kan ikläda sig olika roller eller positioner som är behäftade med ett visst
mått av social prestige i mer eller mindre mängd i jämförelse med andra
inom den aktuella praktiken.162
Idrottsforskarna Henning Eichberg och Ejgil Jespersen, har tänkt i liknande
banor. De gör en treindelning av olika kroppskulturer enligt följande: Prestationsmodellen, målsättningen är att helst vinna ”kampen” och nå framgång. Detta kan också ses som ett prestigevärde. Det handlar framför allt
om tävlan, resultat och jämförbarhet. Nyttomodellen, motion som bedrivs
utifrån ett nyttoperspektiv, en investering i framtida hälsa och välmåga. Den
fysiska träningen utgör ett instrument för att uppnå något annat. Båda dessa
modeller är uttryck för verksamheter med investeringsvärden. Upplevelsemodellen, ett uttryck för sportutövningens egenvärde, har ett tydligt och
viktigt inslag av både kroppsrörelse och lek men nyttoperspektivet är inte
162

Engström (1989) och Engström, L-M. (1995). Idrottspedagogik – ett kultursociologiskt perspektiv. Paper till högre seminarium 1995-05-17. Prel. version. Lärarhögskolan i
Stockholm, Institutionen för pedagogik. [Opublicerat manus.]. Resonemanget om att en
handling eller ett innehåll i en aktivitet kan vara belönande i sig själv, de s.k. ”egenvärdena” i motsats till ”investeringsvärdena”, har Lars-Magnus Engström utvecklat i den senare skriften Idrott som social markör. Engströms resonemang har utgått från vad respondenter själva uttrycker som de viktigaste intentionerna och bevekelsegrunderna till att
man utövar olika former av kroppsövning.
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väsentligt utan upplevelse och känsla är det eftersträvansvärda. Det är här
och nu som är viktigt, dvs. den existentiella sidan av sportutövningen.163
Ett snarlikt begrepp till flow är maximal närvaro som den danske professorn i klinisk psykologi Peter Elsass använder sig av för att belysa kroppsupplevelse. Han menar bl.a. att prestationerna är beroende av den kulturella
ram de ingår i. Kroppsövningsverksamheter där endast rörelsen eller aktiviteten i sig står i fokus och man uppnår maximal närvaro har alltid ett övergripande ändamål menar Elsass, på så sätt att idrotter kan ses som ritualer
genom vilka utövaren söker mening.164
Den välkände psykologiforskaren Abraham Maslow har formulerat tankegångar om peak experiences, där man upplever ett slags extatiskt lyckorus, i
harmoni med sig själv och verkligheten. Maslow var en av mycket få forskare som redan på 1960-talet uppmärksammade detta med inre motivation
eller egenvärden. Det rådande paradigmet då var annars att nästan uteslutande inrikta uppmärksamheten på att förklara mänskligt beteende i termer
av yttre motivation och belöningar. Maslow fördjupade sig bl.a. i distinktionen mellan process- och produktinriktning i kreativa beteenden vilket
ledde fram till att han identifierade s.k. ”peak experiences”.165 Han beskrev
personer som var mycket engagerade och arbetade hårt utan att förvänta sig
några konventionella belöningar utan bara för att arbetet i sig var belönande. Maslow tillskrev denna inre motivation en strävan mot självförverkligande, ett behov att upptäcka sin egen potential och begränsning genom
intensiva aktiviteter och upplevelser. Csikszentmihályi menar bl.a. att Maslows idéer var tilltalande men lämnade många frågor obesvarade som t.ex.;
kan vilken aktivitet eller process som helst resultera i inre belöningar eller
endast några speciella aktiviteter?166 Den norske idrottsfilosofen Gunnar
Breivik som jag refererade till i kapitel 1 menar bl.a. att Maslows tankegångar om peak experiences även är relevanta för utövare av riskfulla idrotter och att i synnerhet risksport är en aktivitet som drar till sig s.k. high sensation seekers.167
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Eichberg, H. & Jespersen, E. (1986). De grøne bølger, traek af natur- och friluftslivets
historie. Slagesle: Bavnebanke. Se även Eichberg, H. (1988). Det løbende samfund. Idraetssociologi ud fra kroppen. Slagelse: Bavnebanke.
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Elsass, P. (1990). ”Sport og sundhed er mer end summen af kultur og natur”. I: Centring, nr. 25, s. 41-57. Se även Elsass, P. & Jespersen, E. (1992). ”Sundhed som massebevegelse. Den fænomenale krop i sport og motion”. I: Psyke og Logos, nr. 2, s. 319-341.
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Maslow, A. (1968). Toward a psychology of being. New York: Van Nostrand.
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Csikszentmihályi (1988a).
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Se Breivik (1989) och Breivik (1996). Gunnar Breivik tar bl.a. utgångspunkt i den
amerikanske psykologiprofessorn Marwin Zuckerman som under 1970-talet började stu-
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Utländska studier på äventyrssportområdet har främst tagit utgångspunkt i
högriskperspektivet. Man har försökt förklara utövarnas deltagande utifrån
olika personlighets- eller karaktärsteorier kopplat till benägenheten att utsätta sig för risker. Teoretiska insikter när det gäller förståelse av själva fenomenet – det hängivna äventyrssportutövandet – lyser nästintill helt med
sin frånvaro. Här skulle kvalitativa forskningsansatser kunna erbjuda den
metodiska känsligheten som behövs för att öka förståelsen för innehållet i
individernas upplevelser. Forskningen har heller inte berört kopplingen
mellan äventyrssportens meningserbjudanden och fortsatt deltagande.168
Under senare år har dock flera forskare börjat använda sig av flowteorin i
sina undersökningar av människors upplevelser i samband med vissa aktiviteter.169 Däremot har förhållandevis få intresserat sig för flowupplevelsen i
samband med äventyrssport, men Csikszentmihályi och hans f.d. doktorand
Richard Mitchell utgör som nämnts ett undantag.170 De studier jag refererat
dera lockelsen i risker och faror och menade sig bl.a. kunna identifiera ”personlighetsdrag hos äventyrare”. Han använde sig av begreppet high sensation seekers för att beteckna individer med speciellt starka stimulibehov i form av en ständig strävan efter riskfyllda, komplexa och unika upplevelser. Se Zuckerman, M. (1979). Sensation seeking.
Hillsdale, N. J.: Erlbaum. Jfr också Rossi, B. & Cereatti, L. (1993). ”The sensation seeking in mountain athletes as assessed by Zuckerman’s sensation scale”. I: International
Journal of Sport Psychology, nr. 24, s. 417-431. En populär metod att ”mäta” denna
”egenskap” brukar gå under namnet ”sensation seeking skalan”. Intressant nog har vissa
studier generellt inte visat på några större skillnader i dessa avseenden mellan gruppen
högrisksportare/äventyrssportare och någon annan aktivitetsgrupp. Se bl.a. Goma, M.
(1991). ”Personality profiles of subjects engaged in high physical risk sports”. I: Personality and Individual Differences, årg. 12, nr. 10, s. 1087-1093 och Slanger & Rudestam
(1997).
168
Lipscombe, N. (1999). ”The relevance of the peak experience to continued skydiving
participation: a qualitative approach to assessing motivations”. I: Leisure Studies, nr. 18,
s. 267-288.
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Exempelvis har den australiensiska idrottsforskaren Susan A. Jackson studerat betydelsen av flow för elitidrotten. Se Jackson, S. A. (1992). ”Athletes in flow. A qualitative
investigation of flow states in elite figure skaters”. I: Journal of Applied Sport Psychology, årg. 4, nr. 2, s. 161-180; Jackson, S. A. (1995). ”Factors influencing the occurrence
of flow in elite athletes”. I: Journal of Applied Sport Psychology, årg. 7, nr. 2, s. 135-163;
Jackson, S. A. & Roberts, G. C. (1992). ”Positive performance states of athletes: Toward
a conceptual understanding of peak performance”. I: The Sport Psychologist, årg. 6, nr. 2,
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flowteorin och ESM-metoden använts i äventyrssammanhang är: McIntyre, N. & Roggenbuck, J. W. (1998). ”Nature/Person Transactions During An Outdoor Adventure Experience: A Multi-Phasic Analysis”. I: Journal of Leisure Research, årg. 30, nr. 4, s. 401423 och Borrie, W. T. & Roggenbuck, J. W. (2001). ”The Dynamic, Emergent, and
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till visar att det finns kunskapsluckor. Särskilt gäller detta frågor kring upplevelsekvaliteter i äventyrssport och inte minst pedagogiska konsekvenser
och innebörder av flowupplevelser. I mina studier av äventyrssportare har
jag därför valt att särskilt fokusera på dessa aspekter.

Preciserat delsyfte
Syftet i föreliggande kapitel är att belysa vad äventyrssportare upplever som
speciellt tilltalande med utövandet av dessa mycket krävande och riskfyllda
äventyrssporter. Vari består lockelsen och fascinationen, vad är värdet eller
poängen med det hela? För att kunna närma mig svaret är min ansats att
belysa vad utövare av äventyrssporter upplever under själva utövandet och
vad som framhålls om verksamhetens innehåll. Ambitionen är att beskriva
processen speglat i de studerade personernas reflekterade återgivning av
sina upplevelser. Vilka meningserbjudanden framhålls som centrala? Vilka
belöningar, om några, är de viktigaste?
Då den under senare år allt mer märkbara sportifieringen av äventyrssporterna medfört en mycket tydlig förändring av bl.a. klättersporten med tydliga tävlingsinslag vill jag också få klarhet i huruvida ”sportklättrare”, dvs. de
som tävlingsklättrar, ger sin verksamhet en annan innebörd än ”traditionella
klättrare”. Har formen och avsikten med klättringen betydelse för upplevelsen under utövandet och vad man framhåller som det meningsbärande innehållet i klättrandet? Skiljer sig i dessa hänseenden sportklättrare, som ägnar
sig åt strukturerad tränings- och tävlingsklättring, från traditionella klättrare?
Uppgiften i detta kapitel kan därför sammanfattas i följande forskningsfrågor:
• Vad upplever äventyrssportare under utövandet?
• Vilka villkor, situationer och sammanhang kan kopplas till dessa
upplevelser?
av psykologen Steff Aellig. Här behandlas frågor kring flowteorin i samband med sportklättrares klätterutövande och även vardagliga arbetsliv. I korthet menar Aelling att
klippklättring, förutom att den leder till känslomässigt välbefinnande, resulterar i upplevelser av extrem kvalitet och intensitet i kontrast till vardagliga aktiviteter. Se Aellig, S.
(2003). Über den Sinn des Unsinns: Flow-Erleben und Wohlbefinden als Anreiz autotelischer Tätigkeiten. Akad.avh., Philosophische Fakultät der Universität Zürich – ”The
sense is not being sensible: Flow experience and well being as motivation for autotelic
activities.” An investigation of the example of rock climbing using the Experience Sampling method (ESM).
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• Vilka meningserbjudanden eller belöningar uppges vara väsentliga i
samband med verksamheten?
• Ger sportklättrare och traditionella klättrare sina respektive verksamheter skilda och/eller liknande innebörder?
Avslutningsvis kommer jag också att analysera utsagorna i ljuset av begreppet flow.

Metod, resultat och analys
Inledning
I avhandlingens inledande kapitel under metodavsnittet finns utförliga redogörelser för förhållningssätt och tillvägagångssätt i arbetet med datainsamlingen. Jag vill dock understryka, att vad som i dessa sammanhang uttrycks av de intervjuade personerna givetvis beror på vad som förväntas
sägas och vad som är möjligt att överhuvudtaget säga i en viss situation och
under vissa förutsättningar. Dessutom är ju mycket av våra handlingsdispositioner och motiv dolda för oss själva och mer eller mindre omedvetna.
Därmed krävs en reflekterande tolkning av respondenters utsagor, något
som skiljer forskningsprocessen från rent ”faktainsamlande” eller journalistik. Min ambition är med andra ord att kunna säga något utöver det empiriska materialets egen röst.
Två skilda intervjustudier med äventyrssportare har genomförts enligt tidigare beskrivning i kapitel 1 och dessa tillsammans med, i synnerhet, två
öppna frågor från den inledande enkätundersökningen171 utgör det empiriska underlaget för redovisningen i föreliggande kapitel. Den andra intervjustudien, en fallstudie där sex traditionella klättrare och sex sportklättrare
medverkade, har dock särskilt bildat utgångspunkt för min presentation i
denna kapiteltext.
I samtliga mina undersökningar framhåller äventyrssportarna just upplevelser, i förbindelse med starka känslor, som mycket centrala, som något att
sträva efter. För att tala med utövarnas röst så är det känslan man vill uppleva, man gör mycket för känslan. Känslan sägs också innebära att bli alldeles ”tagen” eller ”biten”, de fastnar för aktiviteten direkt.
171

De två frågorna var: 1) Vad är det som är speciellt tilltalande med den eller de äventyrsidrotter som du bedriver? 2) Vad är det sämsta med den eller de äventyrsidrotter som
du bedriver?
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Jaså, du gjorde det, du fullföljde dina intentioner och gick en nybörjarkurs i
klättring?
Ja, fullföljde, men det var ju inte alls vad jag hade förväntat mej, klättring
med rep liksom, det var så mycket prylar. Men så gick jag ju den här helgen
och blev biten helt direkt, så veckan efter så klättrade jag tio dagar. Han som
var min instruktör då jobbade på en sopstation och jag jobbade på Operakällaren så vi hade så att säja samma schema precis den veckan.
Vad var det som gjorde att du blev så biten?
Jag kommer ihåg att jag var ganska duktig på det, att jag hittade nånting som
jag var bra på, och så känslan av att vara ute en hel helg och vara alldeles tagen av nånting…ja, jag fastnade verkligen för det.
Tagen hur då menar du?
Ja, men så där som klättring gör, att man bara håller på och klättrar utan att
tänka på nånting annat…
Om du tänker dej att jag inte alls förstår detta med klättring…?
Nej, men om man t.ex. håller på med simträning, eller om man är ute och
springer, ja då tänker man på andra saker. Man tänker på disken hemma och
man tänker på vad man måste fixa på jobbet och så vidare. Men klättring har
nånting speciellt, man är så fokuserad så att allting annat försvinner i huvudet. Man kan hålla på och klättra en hel dag, och efter den här dagen inser
man att man inte tänkt på nåt annat än det man hållit på med precis då, lite så
där meditativt… (Sportklättrare, kvinna, 31 år)

Det tycks med all tydlighet handla om någonting man känner, känslan beskrivs exempelvis som: jätteskön – ren skär glädje – superglädje – njutning
– lycka – lyckorus – välbefinnande – nöjd – stimulerande – intressant – viktig – otroligt häftig – harmonisk – väldigt spännande – äventyr – helt underbar – som positiv energi – stark med många intryck – kontrastrik – det
går lätt – ingenting är speciellt tungt – bara oförskämt bra – roligt – otroligt kul – skitskoj – skoj som tusan – superkul – dökul – man är lite rädd
och det är själva grejen – tillfredställelse – livsglädje – känns rätt – adrenalinkick – mer som en utdragen känsla.
Givetvis frågar man sig genast, vari består denna upplevelse som uttrycks
med dessa känsloattribut, och hur är den möjlig? För att på något sätt kunna
besvara frågan och samtidigt gestalta en så signifikativ upplevelse i detta
virrvarr av begrepp eller uttryck har jag försökt att identifiera olika dimensioner i denna upplevelse. I föreliggande resultat- och analysavsnitt är därför min strategi att skildra ett antal upplevelsedimensioner och betingelser,
som framträtt som väsentliga vid en analys av utövarnas berättelser. Dimensionerna är resultat av tolkningar i ordets strikta bemärkelse och finns följaktligen inte med i syftet eller frågorna som sådana. Dimensionerna innehåller med andra ord också mina samlade reflektioner över respondenternas
utsagor om vad de upplever under utövandet. Det framgår nämligen med all
tydlighet både i enkätstudien och i de två intervjustudierna att i samspelet
mellan person och situation finns någonting centralt eller avgörande som
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flertalet respondenter framhåller. Dimensionerna ska också förstås som att
de var och en rymmer en delkvalitet vilken interagerar med övriga och
medverkar till att skapa innehållet i upplevelserna.
Ansatsen att identifiera dimensioner har medfört att jag kunnat arbeta mig
igenom empirin, sortera och strukturera samt att få grepp om och kunna se
mönster i det utövarna säger. Dimensionerna ska definitivt inte uppfattas
som något heltäckande eller slutgiltigt utan mer som min förståelse av vad
som i denna empiri kan vara ett bärande budskap. Genom att på så sätt analysera och tolka utsagorna minskar risken för att redogörelsen av vad jag
kommit fram till endast blir till en svårhanterbar textmassa. Då ju empirin
består av utsagor där äventyrssportarna själva framställer sina berättelser,
och att dessa transkriberade samtal också bildat den plattform på vilken
mina tolkningar är baserade, kommer jag åskådliggöra med utdrag ur intervjusamtalen. Både mina frågor och reaktioner som forskare (kursiv text)
samt respondenternas svar och kommentarer (normal text) refereras för det
mesta i utdragen. Med denna gestaltning har jag också velat återge det
sammanhang och den process som varit knuten till intervjusamtalen. Därav
kan kanske vissa intervjuutdrag stundtals uppfattas som relativt långa. Min
strävan har dock varit att försöka underlätta för läsaren att göra sina egna
tolkningar och därmed kunna dra sina egna slutsatser kring rimligheten i det
jag framför.

Upplevelsedimensioner
De dimensioner som framträtt efter upprepad genomläsning samt analys av
intervjuerna är följande:
Den aktiva kroppen – kropp som objekt och kropp som subjekt
[…] det är ju en väldigt fysisk sport där utövarna är mycket fokuserade på
kroppen, och kroppens styrka och teknik. Så det är lite kroppsfixering i och
med att du använder kroppen så mycket […] (Traditionell klättrare, man, 29
år)

Den första dimensionen har jag valt att benämna den aktiva kroppen. Benämningen ”den aktiva” är vald med avseende på att teckna den verksamma, dynamiska eller rörliga kroppen och syftar först och främst på den rent
fysiska eller presterande kroppen. På samma gång implicerar detta existensen av en ”annan kropp”, en icke materiell inre eller osynlig kropp. Förvisso handlar det också om den upplevda eller upplevande kroppen.
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Utövarna säger att de alltid varit mycket fysiskt aktiva och att de vill få utlopp för sin fysiska energi. Det är olika upplevelser i samband med kroppslighet man söker. Inte så att de tänker på att ”träna” kroppen hela tiden, men
att det mer handlar om att tillfredställa ett omfattande kroppsligt rörelseoch upplevelsebehov. Inslag såsom att få ”kämpa och slita”, att aktiviteten
är fysiskt påfrestande tilltalar utövarna. Äventyrssporterna är väldigt fysiskt
krävande och deltagarna framstår i hög grad vara orienterade mot kroppen,
kroppsstyrka och kroppslig rörelseteknik. I och med det ständiga anspråket
på kroppen kan man även se tendenser till en framträdande kroppsfixering,
speciellt bland sportklättrare. Endast specifika muskelgrupper, som anses
viktiga, tränas och kroppsvikten kontrolleras rigoröst via strikt diethållning
hos vissa av dessa.
Vad är det som du tycker är speciellt tilltalande med den här offpisteskidåkningen och skidbestigningen som du bedriver?
Om vi talar om turbiten, då går du med stighudar av egen kraft upp på en
topp eller kanske en sluttning som du sedan kan åka utför. […] Tjusningen
är att komma upp på toppen för egen maskin och sedan åka utför. (Offpisteskidåkare, man, 40 år)
Jag åkte skidor och windsurfade också.
Vad var tjusningen med surfingen och skidåkningen?
[…] det här att man håller i seglet själv och har brädan precis under fötterna
så man känner vattnet, och man känner vinden precis hela tiden, ja det är
nånting speciellt med det
Hur då?
Det ska vara lite fysiskt, det ska inte vara så lätt. Jag har provat isjakt för två
år sedan […] men det var inte det här fysiska på samma sätt, man bara la sej
i den här och skotade in och behövde inte ta i nånting, så jag fastnade inte
riktigt för det. Med windsurfingen är det ju hela tiden du som måste göra
jobbet. (Sportklättrare, man, 23 år)

Intervjuutdragen illustrerar en mycket betecknande hållning bland deltagarna som har med det rent fysiskt kroppsliga att göra, att använda kroppen.
De tycker om att röra på sig och att handlingar ska utföras med hjälp av
”kroppens egen kraft”, man kör inte bil utan det ska ske ”för egen maskin”.
Att det är man själv som måste ”göra jobbet” ses som en självklarhet. En
synnerligen vanlig framställning bland deltagarna är dessutom att man ser
sig som ”en fysisk person”, att om man inte får röra på sig och använda
kroppen så blir man otålig och mår inte bra.
Kroppen tycks också i högsta grad vara central i detta med att uppleva utövandets tjusning och därmed framstår den på samma gång som hela känslans, glädjens och njutningens centrum. Erfarenheten sätter sig med andra
ord i utövarnas kroppar, och det är genom kroppen som de förstår vad de är
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med om; ”har brädan precis under fötterna så man känner vattnet, och man
känner vinden”. Kroppsupplevelsen blir ett villkor för att kunna uppskatta
och verkligen få insikt i vad själva upplevelsen innebär, hur den känns. Därigenom blir den en förkroppsligad erfarenhet som inte gör sig lätt att via ord
eller text gestalta, den måste helst upplevas.
Att utövandet av äventyrssporter oftast beskrivs som ansträngande, i vissa
fall till och med mödosamt, förefaller mer som en närmast oreflekterad acceptans av något i aktiviteten inneboende, ett ”naturligt” inslag, men som
man samtidigt också välkomnar. Det ska vara fysiskt krävande så att det
verkligen känns, hela kroppen ska beröras och uppleva.
Finns det någon fritidsaktivitet du aldrig skulle göra?
Ja vad skulle det vara…jag vill göra nånting som ger nåt tillbaka, att jag känner…kanske att jag tagit ut mej eller såna där saker. Jag skulle inte gå med i
en bridgeklubb eller spela bingolotto, det har jag aldrig hållit på med, så där
går nog gränsen. Jag vill få ut nånting. Jag har varit två gånger på sommarsemester i soliga länder, och en gång när jag var 15 så förstod jag inte vad
jag höll på med. Sedan nästa gång var jag 25 och då insåg jag att en vecka på
Kreta var jävligt hårt. (Hängflygare, man, 33 år)

Enkätundersökningen tillsammans med intervjustudierna visade, vilket jag
särskilt lyfte fram i kapitel 2, att deltagarnas fritid huvudsakligen var fylld
av rörliga äventyrs- och friluftsaktiviteter och att de överlag hade ett negativt förhållningssätt till lugna eller mindre fysiskt krävande aktiviteter. Förutom en tydlig avsmak för exempelvis olika penningspel, solresor och motorer nämndes flera sporter som curling, bowling, och särskilt golf. Tydligen uppfattas inte dessa aktiviteter som tillräckligt fysiskt kroppsligt krävande. Att exempelvis golfen betonas i negativa ordalag kan säkert också
ha att göra med ett avståndstagande knutet till deras habitus.
När utövarna i sina berättelser uttalar sig om kroppen, kan dessa utsagor
tolkas som dubbelbottnade och inte helt okomplicerade. Å ena sidan framställs den fysiska kroppen mer som medel än som mål, ett instrumentellt
förhållningssätt. Det instrumentella innebär i princip att betrakta något som
medel för något annat och inte som något värdefullt i sig. Det är inte kroppen; dess yta, utseende eller prestanda (exempelvis en vackrare kropp, bättre hälsa och styrka) som är det huvudsakliga intresset. Nej, här gäller det
istället att med hjälp av kroppen uppleva och gå in i en process där ”vägen
är målet och målet är medlet”, och prestationen i form av att nå toppen eller
slutet på nedfarten, eller vad det än är, ses som en anledning att iscensätta
hela processen, själva vägen.
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Å andra sidan när processen med dess olika kvaliteter framställs vara det
centrala innehållet, är den överhuvudtaget inte möjlig att få till stånd utan
en fysisk kropp. Förståelsen och erfarenheten från denna process blir förkroppsligad. Därför kan man hävda att kroppen även blir målet, samtidigt
som den är utövningens förutsättning. Kropp, medvetande och aktivitet verkar nämligen upplevas som en helhet, eller uttryckt annorlunda, ”en enda
kropp”. Att som äventyrssportare ta sig fram för ”egen maskin” blir genomförbart tack vare kroppen. ”Det gäller att förflytta sig i luften dynamiskt. Att
förflytta sig med greppen i luften. Som en apa…det finns en enorm tillfredställelse i att känna alla sina skrymslen i kroppen och hitta balansen. Det
är en känsla av glädje och obehag. Både och. Det är en enormt stark upplevelse som man inte får i det normala livet”.172
Dimensionen den aktiva kroppen har satt fokus på den fysiska rörelsen och
ansträngningen, kroppen som presterande objekt, tillika upplevande subjekt
– men inte i första hand för att träna eller må bra, utan för att det är tillfredställande att röra sig.173 Att utövarna vill vara ”en fysiskt aktiv kropp” blir
svårt utan en fungerande kropp. På så sätt skulle kroppen ändå kunna betraktas som själva ”målet”. Det är något som också kulturgeografen Klas
172

Citat från intervju med två av Sveriges mest mytomspunna traditionella klättrare tillika
sportklättrare i frilufts- och äventyrstidskriften Utemagasinet. Fritz, L. (2001). ”Klättring
är på liv och död”. I: Utemagasinet, nr. 4, s. 45-46.
173
En av pionjärtidens verkliga giganter inom svensk klättring, den färgstarke professorn
vid Tekniska Högskolan i Stockholm Hugo Nikolaus Pallin (1880-1953), var otroligt
produktiv vad gäller både skrivande och att bestiga bergstoppar. Han författade mängder
av artiklar och skrifter om såväl samhällsplanering och kommunikationsteknik som fjällturer och bergsbestigningar. På tal om just ”rörelse” skriver han i en artikel Till bergbestigningens psykologi följande: ”Det gemensamma i alla positiva strävanden är och förblir viljan till rörelse. Denna drift till rörelse och förändring, som släpar oss med sig med
eller mot vår vilja, och under vars kommando allt är inordnat, bör därför betraktas som
fjällsportens djupast liggande drivkraft. Detta gäller även för all annan idrott, ja för alla
företag, vilka de vara må, och är ingalunda en följdyttring av otillfredsställda begär,
vilka endast är delutslag av den universella drift, som gäller till och med den oorganiska
naturen. De sexuella begären representera den organiska varelsens drift till rörelse i
släktet, driften att fortsätta individens begränsade rörelsemöjligheter utöver det tidsmått,
som betecknas av den enskilda organismens livslängd. Därav kan man visserligen också
förstå deras obetvingliga och instinktiva kraft, men även deras egenskap att vara en del
av den allomfattande dynamiska driften till rörelse. Men bergbestigningen går sin egen
självständiga väg vid sidan därom. De djupa andetagens fullhet, förflyttningens omväxling, nyhetens behag, upptäckarhågen, rymdens och oändlighetens tjusning, utgöra tillsammans faktorer, vilka så uppenbart falla under den centrala urdriften till rörelse och
förändring, att de med- eller omedvetet utgöra de bestämmande yttre och inre drivkrafterna till det stora flertalet fjällvänners intresse för bergbestigning. Att en och annan på
grund av sin särskilda läggning emellanåt söker sig till fjällen lika väl som till andra
orter för att träffa varelser av det andra könet, t.ex. i äktenskapligt syfte har icke något
att skaffa med objektiva förklaringar till fjällsportens verkliga dragningskraft.” Citerat
från Hellström-Boström (1997), s. 72.
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Sandell poängterar i en mycket intressant belysning av dagens massmediabilder av friluftslivet. Han frågar bl.a. hur det egentligen är ställt med själva
naturupplevelsen och naturmötet i den upplevelsejakt som olika äventyrssporter kan ses som uttryck för, och slår sedan fast: ”När det gäller naturmötet är det snarare en fördjupning vi ser – en fördjupning till att det också
handlar om att möta sin egen kropp. Arenan för upplevelserna blir inte bara
naturlandskapet utan också den egna kroppen”.174 Sandells reflektion kring
kropp och naturmöte leder därmed över på nästa dimension där jag särskilt
lyfter fram ”uteliv i naturen” som kroppens arena för berikande och meningsfulla upplevelser.
Uteliv i naturen – kropp och natur i interaktion
Vad är det som är så speciellt tilltalande med offpisteskidåkning?
Ja, det är ju otrolig skillnad på det och att åka upp och ner i skidsystem. Det
är som två olika saker. […] Jo, för att då störs man inte av alla andra människor och allt stök och bök, utan då är det naturupplevelse och ingenting annat. Helt klart det som är grunden för mej, att komma ut i naturen. (Offpisteskidåkare, kvinna, 33 år)
Vad är det som är så speciellt tilltalande med hängflygning tycker du?
Jag tycker det är frihetskänslan och naturupplevelsen, och så det här att man
kan ta sej fram, man känner sej fram med hjälp av solenergi, alltså naturens
krafter…(Hängflygare, man, 41 år)

Bland äventyrssportarna finns en mycket stor drivkraft och önskan att
komma ut, att vistas ute. Samtliga personer i båda intervjustudierna gav på
olika sätt uttryck för detta. Även i enkätundersökningen framgick att just
naturupplevelsen var det mest frekventa svaret på frågan om vad man ansåg
vara speciellt tilltalande med sitt utövande. Här varierade emellertid denna
uppfattning något med åldern på så sätt att naturinslaget som en särskild
kvalitet gavs större betydelse ju äldre respondenterna var.
När nu utevistelsen lyfts fram som en betydande dimension vill jag verkligen understryka att det inte handlar om utevistelse hur som helst utan under
vissa villkor, nämligen att kroppen samtidigt och aktivt rör sig i landskapet.
Att bara passivt betrakta naturen är inte aktuellt. Många utövare säger att de
vill ut och röra på sig. Att vara ute i kombination med att vara i aktiv rörelse, att man förflyttar sig och samtidigt är ute, verkar vara ett viktigt signum.

174

Sandell (2000b), s. 221. Basen för artikeln är en studie som Sandell gjort från tio årgångar av tidskriften Utemagasinet, Sveriges ledande friluftstidskrift.
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Att köra bil upp till ett bergspass och gå ut och titta på utsikten och kanske ta
en bild är mer som att titta på ett fotografi. Men när man har lagt ner stor ansträngning genom att själv ta sig fram genom krävande vandring eller klättring då tror jag att du tar in landskapet på ett helt annat sätt. Det fysiska arbetet medför på nåt sätt att du har förtjänat det. Jag tror det också handlar
mycket om att vara medveten om sin kropp. Glädjen vi kan känna genom
våra kroppar är otroligt viktig. Denna tillfredställelse är en stor förmån att få
erfara. (Traditionell klättrare, man, 56 år).

Men att bara anstränga sig fysikt på ett gym eller i en idrottshall är ointressant. En kvinna uttryckte det på följande sätt:
Att gå in på en svettig lokal och studsa upp och ner har jag ganska svårt att
motivera mej att göra. (Offpistskidåkare, kvinna, 33 år).

Dimensionen uteliv i naturen måste vara närvarande. Att träna kroppen blir
inte det centrala. Däremot kan kroppen förberedas, även på gym, för att
möjliggöra, eller snarare orka med, dessa starka upplevelser i naturen. Klas
Sandell konstaterar något liknande: ”Det handlar alltså mer om nödvändigheten av att träna och vara i form för att klara av friluftsprestationen och få
ut maximalt av denna i termer av upplevelser och eventuellt mätbara resultat – än att få den goda formen som ett resultat av friluftslivet!”.175 Citatet
belyser det Sandell benämner ”det omvända hälsoperspektivet”, eller vi
skulle också kunna kalla det ”fitness for survival”, vilket äventyrssportarna
är tydliga exempel på. Äventyrssporterna utövas inte utifrån en strävan mot
bättre hälsa eller fysik, utan här står helt andra värden i fokus.
Ambivalensen inför en mer traditionell och bunden form av ”förberedande”
fysisk aktivitet eller träning med inomhusvistelse, och tidsåtgång som följd,
finns ständigt närvarande bland de aktiva. Om möjligt väljs företrädesvis ett
utomhusalternativ och då helst utövandet av den egentliga äventyrssporten.
Under ett intervjusamtal fördjupar sig en klättrare allt mer i den fysiskt
kroppsliga aspekten av klättring inom en rad andra äventyrssporter som han
tidigare sysslat med. Vi kommer då in på detta med gymträning:
Men det där kan du ju uppnå genom att gå på ett gym?
Ja, fast då missar jag ju naturen.
Missar naturen?
Ja, om jag ligger på en bänk och pressar.
Är det viktigt med naturen?
Ja, det tycker jag, det är väl därför jag inte håller på att klättra inomhus så
där våldsamt mycket.
Vari ligger den här naturdimensionen?

175

Ibid., s. 229.
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Svårt att peka på, jag kan tänka mej att i och med att man bor i en storstad
och lever väldigt tajt med tillverkade saker, så har man ett behov. Varifrån
det kommer det vet jag egentligen inte men behov av att komma ut i nåt
orört, det kanske är det. Då har jag lite svårt att gå in på ett gym och sitta på
en cykel en timma och trampa även om det kanske skulle ge samma motionsvärde. Naturen ger ju så många intryck både syn, känsel och lukt än att
sitta därinne och lukta svett. Därför ser jag inomhusklättring mer som en träning som man ångrar att man inte gjorde då när man är där på kruxet på den
där leden utomhus; ”shit också att jag inte tränat riktigt”. (Traditionell klättrare, man, 39 år)

Hans poäng med att inte missa naturens intryck i sin kroppsövning visar på
hur starkt inflytande denna dimension har på utövarna. Varifrån ett sådant
”behov” i sin tur kommer kan med all säkerhet kopplas till en specifik habitus, något jag kommer tillbaka till i slutkapitlet.
En kvinna berättar under vårt intervjusamtal om att det faktiskt kryper i
kroppen på henne om det går en hel helg utan att hon får vara ute. En annan
kvinna menar att hon blir sur och irriterad när hon inte haft möjlighet att
vara ute och röra på sig. Kroppen kallar, den vill ut. Det fysiskt aktiva utelivet i naturen utövar en mycket påtaglig och reell dragningskraft på äventyrssportarna. De beskriver uttrycksfullt sin egen litenhet gentemot de stora
krafterna i naturen och om att vara ute i bergen på bergens villkor, att kanske kunna komma närmare naturen. Livet utomhus skildras också i termer
av kommunikation och samarbete med naturen samt att vara en del av den –
att sammansmälta med aktiviteten och omgivningen.
Vad är det som är så speciellt tilltalande med bergsklättringen?
[…] det är inte bara klättringen men för mej är det naturupplevelser, jag gillar naturen mycket […] när man går ut ur tältet på morgonen och ser soluppgången över hela Himalaya, och ser…jag vet inte hur mycket man ser men
man ser bra många mil, det är…ja det är en sån fantastiskt känsla. Människans litenhet i de här omgivningarna. Man är där på naturens villkor, det är
på nåt sätt…det är bergen som bestämmer om man ska nå toppen eller inte.
Det är en lite religiös känsla som jag inte kan förklara, det kan låta lite dumt,
men för mej…jag har kommunikation med berget helt enkelt, det är det som
är så fascinerande. Bergen är min religion om man säger så. (Traditionell
klättrare, man, 28 år)
Hur upplevde du själva klättrandet just när det kändes så där bra?
Då kommer vi ju in på det här med kontakten med naturen. Jag känner det
som att jag liksom sitter ihop med hela berget och det spelar ingen roll om
det är klippklättring eller nånting annat […] det kändes ju som berget samarbetade […] känns precis som man får meddelanden, att man får det från själva naturen, att nånstans känns det som man är en del av naturen. Det känns
inte som det är jag, utan berget säger åt mej att ta där, ta där och där sitter
dom bästa greppen. (Traditionell klättrare, kvinna, 36 år)
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Vad är det som krävs för att ha sådana erfarenheter?
Det handlar om relationen till klippan, det är faktiskt som om du måste älska
berget, vara aktsam om och njuta av berget. Det handlar definitivt inte om en
kamp mot berget utan snarare handlar det om att verka med eller tillsammans med naturen. (Traditionell klättrare, man, 56 år)

Fascinationen för naturlandskapet är som sagt påtaglig. Att kroppsrörelsen
samtidigt är viktig för utövarna är det ingen tvekan om, annars skulle de
kunna inta en mer passiv hållning som att promenera eller sitta ned för att
betrakta en ”vacker” omgivning. Betraktandet sker istället i samband med
någon ansträngande fysisk aktivitet. När kroppen aktivt rör sig ute då upplevs omgivningen starkare. Att sitta ute vid en havsstrand och titta på havet
eller naturen ger inte lika mycket, är inte lika starkt, som att färdas fram
genom egen fysisk aktivitet. Man kan formulera det som att äventyrssporten
erbjuder en deltagare tillfällen att uppleva sig som kropp i samspel med en
mer varierande och komplex ute-miljö där bl.a. rörelse- och spänningslängtan får fritt utlopp i görandet – en kontrast till det vardagliga.
I samband med respondenternas berättelser om att vara aktiv ute i naturen
förekommer ofta ordet frihet; att man får göra det man vill och tycker om,
någonting annat och nytt, något man bara inte kan vara utan. Den frihet naturen erbjuder tolkar jag också som att utövarna verkligen måste lita bara på
sig själva, att de blir tvungna att ta saker och ting i egna händer – känner
oberoende och gör självständiga val. Redan deras uppväxt var ju, som redogjordes för i kapitel 2, mycket starkt präglad av olika friluftsaktiviteter tillsammans med föräldrar. Man har lärt sig trivas i interaktionen med naturen
och naturkrafterna, ja fascineras av det häftiga i känslan av frihet som naturupplevelserna för med sig samt upplevelsen av att klara sig i en sådan
miljö. Frihetsperspektivet märks även i några av de andra dimensionerna.
Ja egentligen, frihet för mej…jag tror nog att det är att komma bort från
samhället.
Från samhället, är det frihet?
Jaha, jag mår mycket bättre när jag är på resande fot än när jag…det är inte
så att jag är olycklig när jag är hemma, men staden, om jag bara skulle bo i
staden i ett år och aldrig få komma bort härifrån så skulle jag definitivt bli
olycklig. Naturen är en jätteviktig del för mej, att komma ut, att känna att
man är människa. Naturupplevelserna är väldigt bidragande till att jag verkligen känner så. Jag skulle inte bara åka dit för att; ”nu ska vi se om det är
möjligt att ta sej upp där” […]
Varför blev det klättring?
Jag bara…jag kände direkt att det var…
Hur kom du på det?

Näe, jag har alltid…för det första så har naturen, ja tror naturen var ju
det som jag fastnade för, att vara ute och kunna sporta på det sättet i
naturen. (Traditionell klättrare, man, 29 år)

133

Kärleken och längtan till naturen, lusten att kämpa med elementen liksom
lidelsen för kontrasten mellan det bekväma samhället och den primitiva naturen finns hela tiden närvarande hos äventyrssportarna, något de har
gemensamt. Jag förstår det som att känslan av att verkligen uppleva omgivningen med alla sinnen förstärks när bekvämligheterna är bortskalade.
Konklusionen blir att dimensionen uteliv i naturen är av en alldeles särskild
betydelse bland äventyrssportarna. Drivkraften att vara fysiskt aktiv ska ses
som en vilja att aktivera kroppen i interaktion med en mer komplex utemiljö, vilken naturen som utomhusarena kan erbjuda. I viljan till att vara ”ute”
läser jag även in mycket starka uttryck för upptäckande och nyfikenhet på
det outforskade, på det nya och obekanta, vilket också kan kopplas till talet
om frihet. Hållningen kan definitivt uppfattas som positiv för en fortgående
lärprocess, vilket jag återkommer till i slutdiskussionen. Att det inom äventyrssporten finns personer som tycks vara speciellt benägna att söka krävande och äventyrliga upptäckter ligger måhända ”i sakens natur”, vilket
leder in på nästa dimension som handlar om spänningen i det kravfyllda och
strapatsrika, att man söker ”fordrande och tydliga utmaningar”.
Fordrande och tydliga utmaningar – äventyret och spänningen i det svåra och komplexa
Klättrarna talar om att den häftiga upplevelsen bygger på att övervinna problemen, att klara av att göra någonting som känns väldigt svårt eller nästan
omöjligt och som i sanning sätter den egna kreativiteten på svåra prov.
Vad är det då som är så speciellt tilltalande med bergsklättring?
[…] Du måste hantera situationer hela tiden, lösa problem som dyker upp
och det är mycket slutledningsförmåga, ta in mycket intryck och sortera fakta osv. (Traditionell klättrare, man, 32 år)

I äventyrssporterna har problemlösandet en framträdande roll. Det är som
”att lägga ihop bitar eller som att lägga pussel” berättar en utövare, och att
”alltid planera framåt”. Andra framhåller också aspekter som; ”man måste
vara med hela tiden”, ”svårt att behärska”, ”innehåller seriösa situationer”
och att det är ”flera bitar och inte så enkelspårigt”. I Utemagasinets intervju
med de mytomspunna klättrarna vilken jag refererade till tidigare framgick
klart den kreativa sidan i utövandet: ”Klättrandet är så flerdimensionellt.
Varje gång, på varje ny led, varje nytt berg måste man ha en ny approach
och ifrågasätta. Det finns ett oändligt antal möjligheter att lösa olika pro-
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blem. Även det omöjliga kan bli möjligt.”176 Många utövare menar att just
denna kreativa sida, till skillnad från i många andra idrotter, är en av anledningarna till äventyrssporternas stora lockelse och starka dragningskraft.
Ibland är det påtagligt hur en aktivitet som av allmänheten kanske uppfattas
som ”äventyrssport” inte anses vara det av utövarna själva. Mycket slående
kom detta till uttryck i Dagens Nyheter under en intervju med en kvinna
som ägnar sig åt både klättring, offpisteskidåkning och skärmflygning. Hon
hade bl.a. följande att säga om Bungy Jump: ”Att stå högst upp på en lyftkran med en snodd kring foten och bara vänta på ett tecken att kasta sej rätt
ut verkar stolligt – Bungy Jump ger inte uttryck för någon kreativitet.”177
En utmaning i ett äventyrssportsammanhang innebär ofta något svårt och
sammansatt, ett komplext förlopp med krav på beslut och handling där utgången inte på något sätt är given. Det handlar speciellt om att förhålla sig
till risker, att dels vara villig att utsätta sig för fara, dels vara kunnig i att
analysera och bedöma olika handlingsalternativ för att riskerna inte ska bli
alltför överhängande.
Vad är det du tycker är så speciellt tilltalande med bergsklättring?
Man blir så fantastiskt glad när man klättrar i berg. Upplevelsen av att man
har klarat av den där kanske svåra passagen, det är det som ger den här lyckan. Man får en liten kick av det där tycker jag. Man får mer av en kick tycker
jag när man ”leder”, för då går man först. Även om man nu ”följer” på en
svår led, så har du haft repet ovanför dej. Man får en mycket större kick när
man leder för det är då man tar de större riskerna. Grejar man leden, då blir
man verkligen…ja, det är verkligen en kick i kubik så att säja.178 (Traditionell klättrare, man, 42 år)

Verksamheten förutsätter både stort allvar och hängivet engagemang hos
den som vill delta. Lite krasst skulle man kunna konstatera att den ”kandi176

Fritz (2001), s. 46.
Jofs, C. (1995-06-03). ” ’Kicken är att känna sin egen begränsning’. Äventyraren Ewa
söker samspel med naturen”. I: Dagens Nyheter, Insidan, s. B16.
178
Att leda under klättring innebär att man klättrar som försteman. Man för då repet med
sig upp nedifrån under klättrandet. Detta innebär betydligt större utmaningar och risker.
Förutom att vara den som först prövar sig fram att hitta på klätterleden och förhoppningsvis lösa problemen innebär ett eventuellt fall som försteman att det kan bli både långt och
farligt. I värsta fall (om inte säkringsförfarandet sköts på rätt sätt eller utrustningen fallerar) kan ett längre fall innebära död för hela replaget (alla som är inknutna i de rep som
används under klättringen, vanligtvis 1-3 personer). När man däremot klättrar/följer som
andreman finns inte dessa utmaningar och risker på samma sätt. Man ser vad leden går,
det är bara att följa repet med alla mellansäkringar. Dessutom är repet mestadels sträckt
kontinuerligt ovanför andramannen medan denne klättrar uppåt mot förstemannen. Ett
eventuellt fall är knappast märkbart (repets flexibilitet, friktion genom alla säkringar och
uppbromsning i förstemannens dynamiska repbroms) förutom att andremannen blir hängande i repet.
177
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dat” som känner sig hågad att ingå i äventyrssportarnas beslutsamma skara
men inte enligt vad som framställs i intervjuerna är beredd eller villig till att
”offra bekvämligheten och tryggheten”, ”tänja på gränserna” eller ”våga
spränga murar”, ”testa sej själv” och ”känna på sitt eget motstånd”, ja
”övertrumfa sej själv” – göre sig icke besvär.
Tycker du att du har en speciell livsstil?
Ja, det tycker jag absolut.
Hur skulle du beskriva din livsstil?
Att jag vågar offra bekvämligheten och tryggheten som jag pratade om tidigare. Att
jag vågar ge mej in på vägar där jag kanske inte har nån som helst kunskap ibland
och där jag vågar spränga murar som är…oöverstigliga, där jag vågar syssla med
det som jag tycker innerst inne är riktigt roligt att göra. (Traditionell klättrare, man,
30 år)
Vad är det som är så speciellt tilltalande med offpisteskidåkning?
[…] man måste anpassa sej till en massa tuffa, ja hårda mer krävande förhållanden. Man måste klara av att må bra i en miljö som kanske inte är det lättaste att må bra i osv. Hmm…vad man gör har jätteklara kopplingar mellan
orsak och verkan, allting ställs på sin spets. […] det är så solklart allting,
man gör det bara och det tycker jag också är så himla skönt för huvudet.
(Offpisteskidåkare, kvinna, 33 år)

Utsagorna uttrycker på något sätt en betecknande hållning bland utövarna i
hela intervjumaterialet. En av kvinnorna som klättrar sysslar även med ridning, har egen häst och spenderar regelbundet tid i stallet där hon säger sig
koppla av men att det ändå inte är lika involverande och uppslukande som
under klättring. Det verkar inte främst vara utmaningar i syfte att uppleva
rekreation eller avkoppling i sedvanlig mening (exempelvis vila, avslappning) som ”gäller”. Lockelsen, det attraktiva och eftersträvansvärda, blir
istället både det komplexa och det enkla, det komplexa i form av aktivitetens många fordrande utmaningar och det enkla i form av klarhet i avsikt,
syfte och mening. Upplevelsen omgärdas trots komplexiteten i utmaningarna av en sorts enkelhet. Det är endast de utmaningar som för tillfället finns
för handen i äventyrssportandet som du behöver bry dig om. Därmed kan
dimensionen uteliv i naturen som jag redogjorde för tidigare också ses som
att den står för det enkla eller ursprungliga. Det mesta som annars upptar
vår uppmärksamhet tycks i äventyrsportandets olika situationer vara bortskalat. En sådan ”bortkoppling” från det som vanligen upptar vår uppmärksamhet som enskilda samhällsmedborgare kan förvisso också innebära en
”avkoppling” i någon mening samt vara förenat med en önskan om ”frihet
från…”. Att det solklara eller självklara likaledes upplevs som ”himla skönt
för huvudet” kan även tolkas som att kroppen leder vägen, den vet av sig
själv vad som måste göras och gör det bara. Beredskapen, kunskapen, att
handla finns inristad i kroppen, den har blivit förkroppsligad.
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Vad ger dej energi?
Jag gillar nya utmaningar och erfarenheter, att sätta mål och försöka övervinna dom. Jag känner mej som bäst när jag lär mej nya saker. När jag inte
lär mej nånting så blir jag uttråkad. Den ultimata tillfredställelsen med klättringen är känslan att leva just i nuet, allt annat försvinner…kroppen är som
en ”klättermaskin”. (Traditionell klättrare, man, 56 år)
Vad är det som ger dej energi i livet?
Det är mycket glädjen i äventyren och ”små utmaningar”…ja, det får gärna
vara lite jävligt ibland alltså, just i dom här utmaningarna. (Sportklättrare,
man, 24 år)

Att han säger ”små utmaningar” ska inte missförstås som att det syftar på
att utmaningarna skulle vara lätta i en sorts objektiv mening, snarare tvärtom. Inom klättringen, åtminstone i Sverige, skolas deltagarna in i en mer
eller mindre omedveten språklig jargong där talet om upplevelsen i samband med vissa mycket svåra och rent av skräckfyllda företag eller prestationer ges en mer behärskad eller något avdramatiserad återgivning efteråt.
Genom att istället använda beskrivningar på en avklarad klätterled som t.ex.
”en väldigt intressant led” istället för ”en ren och skär skräckled” kan man
förhoppningsvis bibehålla bilden av sig själv som den som har kontroll.
Dessutom blir det psykologiskt möjligt att ge sig i kast med nya projekt, att
faktiskt inte ”psyka ur” och lägga av.
En annan förklaring kan vara att jämförelsen mellan klättrare och deras prestationer historiskt sett ändå varit relativt hård och fordrande. Det är inte
förrän på senare tid man använt ett mer utvecklat graderingssystem samt
rena tävlingsmoment som medel för värdering och rangordning. Istället har
tidigare mer eller mindre kvasiobjektiva bedömningar i form av olika klättrares subjektiva omdömen och klätterförmåga inte sällan fått fälla avgöranden om svårighetsgraden och bedriftens exklusivitet. Detta har medfört
en kraftfull självregleringskultur inom klättringen i så motto att man generellt inte själv velat hävda att man genomfört något verkligt svårt och anmärkningsvärt. ”Risken” är nämligen överhängande att någon annan med
större förmåga så småningom repeterar det genomförda och menar att ens
bedrift inte var den ”märkvärdighet” man kanske gjort gällande. ”Bragden”
nedvärderas. Genom att inta en klädsam återhållsamhet undgår man den
risken. Fördelen med en sådan behärskning borgar faktiskt också för en
eventuell investering av än större mått. När andra erkänt duktiga klättrare
kommer efter och repeterar den något ”nedtonade” bedriften men istället
märker att det faktiskt är fråga om en verklig ”rysare” i svårighet och faromoment stiger aktningen och det symboliska kapitalet avsevärt för klättraren som först genomförde det hela. Särskilt påtagligt blir det med tanke på
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att denne klättrare till synes ”obemärkt” genomförde detta ”veritabla stålbad”. Allt som allt kan säkert dessa förklarande utläggningar tydliggöra en
del kring, i varje fall svenska, klättrares ofta smått ”ansträngda återhållsamhet” vad gäller sina prestationer.
Men de utmaningar som utövarna själva väljer att definiera som svåra och
komplexa under vissa omständigheter blir också avgörande för den färdighet som anses nödvändig. Därmed kan vad som är en svår och komplex
utmaning även ses som ett skapande. Man kan uttrycka det som att det mer
handlar om den handlingsberedskap utövaren tror sig besitta i förhållande
till den upplevda utmaningen. Även självbild skulle kunna vara ett möjligt
begrepp i sammanhanget förutom färdighet, förmåga, skicklighet, kapacitet
eller kompetens. Självbilden, uppfattningen äventyrssportaren har om sig
själv, är i sin tur baserad på en självvärdering som speglats genom andras
bedömningar, sociala jämförelser och processer. Utifrån denna självvärdering observerar han eller hon sina handlanden och bygger upp den egna
självbilden. Därmed skulle äventyrssporten också kunna betraktas som en
social praktik trots att utövarna själva sällan tillskriver verksamheten ett
sådant meningsinnehåll.
I och med dimensionen fordrande och tydliga utmaningar har jag försökt
framställa betydelsen av att det äventyrssportarna ägnar sig åt inte sällan
upplevs som mycket svårt, ja nästintill omöjligt att klara av. Komplexa och
seriösa problemsituationer med krav på snabba beslut och distinkt handling,
där utövare inte är främmande för att offra trygghet och därmed övervinna
både fara och sig själva, tycks vara ett nödvändigt inslag. När en sådan utmaning pressar äventyrssportaren nära gränsen för vad han eller hon klarar
av fordras en mycket intensiv koncentration, från utövarens sida. Därmed är
jag inne på nästa dimension.
Total fokusering – den intensiva uppmärksamheten, att bli ”helt uppslukad”
[…] klättringen tillåter inte att man håller på och tänker en massa annat, det
är verkligheten just då, det finns ingenting annat just då…det krävs total
koncentration. (Traditionell klättrare, man, 32 år)
Vad ger dej energi?
[…] Det handlar om att vara fokuserad, om man inte skärper sej när man
klättrar kan man dö, så man lever helt och hållet i nuet. Denna absoluta koncentration ger mej energi och glädje. (Traditionell klättrare, man, 56 år)
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Att vara fokuserad, att ha ett tydligt fokus är några av de mest framträdande
uttrycken när respondenterna i den andra intervjustudien framställer vad de
upplever under själva klättrandet. Men även när samtalen mer generellt går
över till att handla om deras engagemang, hur det kommer sig att de fortfarande håller på, förhållandet till klättringen och vad de ser som meningen
med det hela återkommer uttrycken för fokusering påfallande ofta. Utan
undantag lyfter samtliga klättrare och vid flera tillfällen fram just den
aspekten eller kvaliteten. Man kan säga att det mer allmänt handlar om att
vara ”inne i det man gör”, att det är ”här och just nu som gäller” eller att
”bara vara där”. Därav blir tolkningen att den intensiva koncentrationen
som verkligen måste till är något man på samma gång också strävar efter –
alltså att göra det man måste blir samtidigt att göra det man vill.
Hur kändes det sedan, när du var igång igen?
Kul!
Vad var det som var så kul?
När det gäller klättring så blir man aldrig fullärd, det finns hela tiden nya
grejer att lära sej. Och så måste man hela tiden vara medveten om vad man
gör, och man kan inte göra nånting halvdant, utan är man ute så får man
släppa allting annat.
Hur kommer det sej att det är så …är det bara du som känner det så, eller är
det så?
Nej, jag tror nog det är rätt många som…man behöver den där totala fokuseringen när man är ute, för att få det här flytet och för att inte skada sej för att
man gör fel…ja, det är den där totala fokuseringen.
Skapar du den, eller hur blir det så?
Jag tror att den kommer rätt så självmant…man är ute i naturen och man är
ute och rör på sej, det har ju också en mental inverkan att vara ute och röra
på sej, och så det här att man liksom måste vara med hela tiden.
Varför måste man det?
Ja, annars dör man ju.
(Skratt)…okej!

Det hon säger illustrerar också mycket tydligt den pågående lärprocessen
som klättrandet innebär då ”det finns ett oändligt antal möjligheter att lösa
olika problem.”179 Utmaningarnas variations- och nyansrikedom medför att
man som klättrare hela tiden måste omstrukturera befintlig kunskap vilket
på samma gång medför tillägnelse av ny sådan. Längre fram under intervjun pratar vi om hur hon ser på expeditioner, klättring på stora berg i
Himalaya. Jag ber henne beskriva en typisk dag på den senaste klätterexpeditionen som för övrigt var en ”tjejexpedition” med endast kvinnliga deltagare. Hon berättar om rutinartade vandringar och byggande av läger i snö,
179

Jämför med vad de mytomspunna klättrarna i intervjun från Utemagasinet sade ovan i
avsnittet om ”Fordrande och tydliga utmaningar – äventyret och spänningen i det svåra
och komplexa”.
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det ständiga och tidsödande smältandet av snö till vatten och matlagning,
om vila och problemen med att försöka sova, kontrollerna och packning av
utrustning om och om igen. Jag undrar då lite tvekande om allt det där verkligen är roligt? ”Jo då”, menar hon, ”det är roligt, det är ju ett sådant behagligt liv att leva om man tycker det är okej att bo i tält och leva lite enkelt”.
Det behagliga verkar på sätt och vis gå ut på att hon som klättrare inte behöver bry sig om ”en massa andra saker” utan istället endast bry sig om
några saker som har betydelse för stunden, livet följer efter hur dygnet ser
ut. Därutöver är det sedan bara klättringen, var hon ska klättra just idag eller
till vilket läger eller vad som ska bäras upp eller ned som har betydelse.
Hemmavid finns mycket annat som ”drar i en” fortsätter hon, ”man ska
jobba, hinna träna, vara social osv.” Att vara på expedition är tydligen ett
helt annat liv, ett enklare liv där man inte behöver fatta så många beslut på
det sätt som oftast sker här hemma i det ”normala livet”.180 Jag frågar sedan
samma kvinna:
Är expeditionslivet verkligen så skönt?
Ja, det är en total…det är också den här fokuseringen…man kan ägna sej åt
en sak.
Blir det inte enformigt?
Nej, nej…men nu är vi ju inte borta mer än sex veckor.
Just det, för om du levde så här i tio månader så kanske du skulle vilja komma hem?
Ja, men jag tycker det var så oerhört juste att leva så nära naturen också. […]
Men tyckte dom andra klättrarna att det var okej?
Ja, jag har inte uppfattat nånting annat…nu tycker ju alla om att vara ute,
och dom tycker det är okej att bo i tält, så det är inga problem med det…eller
att gå omkring och vara skitiga liksom. Ja, det är detta totala, man är där för
en sak, man är där för att klättra, det är liksom det som är grejen.
Känner du samma sak när du inte klättrar expeditionsklättring, när du klättrar i Alperna eller här hemma?
Ja, det är samma. (Traditionell klättrare, kvinna, 32 år)
Hur känns det då, när du är där på väggen, när det börjar bli tufft?
[…] Det är väl det här igen att det är steg hela tiden, att bryta ner det till små
bitar, och sedan att varje steg måste göras korrekt för att man ska kunna göra
nästa steg. Gör du inte det där steget korrekt då kan du inte ta nästa steg. Så
det är hela tiden ett spel, att fatta rätt beslut.
Hur är känslan där?
Jag är helt uppslukad.
Du är inte medveten om vad som händer runt omkring?
Nej, jag hör ju om nån ropar, om min klätterkamrat ropar, för det hör till.
Men jag skulle inte höra mycket annat, jag lägger aldrig märke till nånting
180

En av de äldre respondenterna summerade kort och koncist detta med expeditioner:
”Att exempelvis åka på expedition är den ’ultimata flykten’, det är som att vara i ’neverland’. Då är man verkligen i nuet och glömmer alla andra åtaganden, allt annat faller
bort, alla tråkiga vardagliga göromål och problem försvinner. När man sedan kommer
tillbaka ska man betala räkningar igen – så man lever från en expedition till en annan.”
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utanför, utan jag är helt absorberad av uppgiften. Det är väl också en av dom
här faktorerna, att man är totalt i nuet, helt uppslukad av stunden. (Traditionell klättrare, man, 29 år)

De explicita och talande utsagorna om fokusering, den starka koncentrationen på det avgränsade, vilket i sig kan pressa en utövare nära gränsen för
vad han eller hon klarar av, blir ändå möjligt att klara av till följd av att utövarna är uppslukade och helt absorberade av verksamheten. Till den uttryckliga fokuseringen, då ”man liksom försvinner” och ”att man glömmer
både tid och rum” eller ”förlorar sej själv i aktiviteten”, tycks förutsätta att
det finns en huvudsaklig uppgift som kan lösas. Samtliga klättrare kommer
på olika sätt in på detta. Exempelvis uttrycker en utövare det som att: ”jag
mår nog bättre när jag är ute på klippan och är fokuserad bara på den saken”. Det verkar nämligen utifrån vissa intervjupersoners berättelser som
om de annars har ”väldigt mycket tankar” och att det utanför äventyrssporten skulle vara svårare att koncentrera sig så där intensivt bara på en sak.
Därför kan också utövandet av äventyrssport tolkas som ett konkret erbjudande om alternativ eller kontrast till övriga livets upplevda ”rörighet” och
distraktioner, eller som en klättrare uttryckte det; ”Fokuseringen rensar
skallen, för man kan inte tänka på så mycket annat när man väl står där
framför problemet”. Att fokuseringsdimensionen även kan innebära ”må
bra-känslor” kopplade till andra aspekter än att klara klättrandets eller äventyrssporternas många utmaningar och krav är väl i och för sig inte så märkligt. Utövarna menar nämligen att med fokuseringen på tydligt avgränsade
utmaningar följer samtidigt en ”bortkoppling” från allt annat i livet.
[…] när man ligger närmare gränsen för vad man klarar då är man mera fokuserad och då kan det inträffa att man glömmer både tid och rum när man
är bara så där då…
Närmare den gränsen, eller vad då?
Jaa, kanske den fysiska och mentala gränsen, framför allt den mentala gränsen skulle jag tro…att man måste fokusera sej på det man håller på med, det
finns helt enkelt inget utrymme för tankar på obetalda räkningar t.ex., det är
det som existerar just då. (Traditionell klättrare, man, 39 år)
När man klättrar svårt måste man ju vara fokuserad, ska man klättra tungt
och svårt måste man vara tyst liksom och då stänger man av. (Traditionell
klättrare, kvinna, 36 år)

Jag tolkar det som att utövarna verkligen tycker om att vara koncentrerade,
det upplevs som en skön och eftersträvansvärd känsla. De vill fortsätta vara
fokuserade då den intensiva koncentrationen blir till en del av den upplevda
njutningen i samband med utövningen. Även i den första intervjustudien
framställdes tydligt fokuserings- och koncentrationsaspekten trots att samtalen inte var speciellt inriktade mot deras upplevelser under just själva klät-
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trandet. När vi vidare samtalar om den starka fokuseringen i samband med
klättring och att verksamheten bokstavligen tycks uppsluka utövarna, beskrivs klätterskeendet med sina avpassade kroppsrörelser ofta i termer av
”automatiskt” eller ”mekaniskt”. Till skillnad mot vad många kanske skulle
tro tänker inte klättrarna aktivt eller medvetet på vad de gör hela tiden när
de klättrar. Det är faktiskt sällan de minns alla detaljer kring hur de gått tillväga.
Om du skulle ta mej igenom, eller berätta hur det känns i en sån där situation, kan du beskriva själva utförandet av klättringen när du känner så där
att…?
När man är på väggen kommer man knappt ihåg vad man gjort.
Inte?
Nej, jag gör inte det, jag kommer inte alls ihåg hur jag har klättrat vissa grejer, hur jag har stått med fötterna och…
Du förlorar den uppfattningen?
Ja, man är så otroligt inne i det man gör just då, så man tänker inte på det direkt, utan man bara är där på väggen och det är just då det gäller. […] Det
var likadant faktiskt nu i helgen när vi var i Örebro och bouldrade181…
Det var ingen tävling alltså?
Nej, vi körde ett problem, och det gick jättebra, det var ganska svårt. Jag har
aldrig innan klättrat ett boulderproblem som varit så svårt och sedan efteråt
frågade dom andra hur jag hade gjort och jag kom inte alls ihåg hur jag hade
gjort, jag hade ingen aning.
Höll du på och virrade?
Nej, jag gick precis rätt hela tiden, men jag vet inte riktigt hur jag tog det
greppet si eller så, hur jag stod med fötterna, jag kommer inte ihåg.
Du var helt uppslukad av det du höll på med?
Javisst, då var man inne i problemet, och lite av feelingen är just att man sätter fötterna där det känns rätt, utan att tänka på det direkt, det bara sker automatiskt.
Känns det i kroppen på nåt sätt, automatiskt, eller var är det det känns?
Ja, jag har klättrat i åtta år nu, så fötterna…ja, man har balansen i kroppen
helt enkelt, man hittar positionerna ganska fort, vart man ska stå.
Hur är den där känslan när allting går automatiskt, ja, man tänker ju inte på
vad man gör, men är man känsligare?
Ja, det är koncentrationsmomentet, och att man pressar sej så mycket man
kan och dom här grejerna…
Du är inte rädd då?
Nej, aldrig när jag är så pass inne i problemen, då är jag nästan aldrig rädd
alltså…ja, det skulle vara om man fastnar nånstans på leden och måste stanna upp och börja tänka, då kan man bli rädd.
Tänka?
Ja, tänker man för mycket så…men när man är så superinne i nånting så
finns inte en tanke på att man kan trilla ner. (Sportklättrare, man, 23 år)
Om jag skulle ha frågat dej just då på det svåra kruxet; ”VAD TÄNKER DU
PÅ?”

181

Boulder är ett stort klippblock/sten. Att bouldra är således att klättra på stora klippblock/stenar.
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Mm, då skulle jag ha blivit jävligt förbannad och antagligen fallit av
(skratt)…jamen, jag vet inte om jag tänker riktigt då, jag tror man går lite
mer på att…kan man vara jättefokuserad utan att tänka? För på nåt sätt är jag
så jättefokuserad på det jag gör fast det är så automatiskt eller mekaniskt eller vad man ska säja. Eller kan man låta bli att tänka när man är så fokuserad? Kan man liksom inte tänka fast man är superfokuserad? Jag är ju fokuserad på nästa ”move” hela tiden i princip och på det jag gör och det som
kommer. (Sportklättrare, kvinna, 32 år)

Intervjuutdragen stämmer till ”eftertanke” och reser en del intressanta frågor om huruvida vi tänker eller inte under den fysiska aktivitetens handlande. Det man gör under utövandet tycks i flera fall ske omedvetet eller åtminstone inte upplevas riktigt medvetet, det hela tycks gå av sig själv.182
Även flowdefinitionen handlar ju om att vara intensivt uppmärksam eller
fokuserad på det vi aktivt gör, men inte uppmärksam på vår uppmärksamhet. I någon mening kan man då faktiskt hävda att vi på sätt och vis ”tänker” när vi är superfokuserade, fast vi inte tänker på att vi tänker.
Om du skulle försöka beskriva själva rörelsen vid klättringen?
Att det går lätt, att ingenting är speciellt tungt, att det bara känns oförskämt
bra.
Tänker du på vad du gör då?
Det är ju skillnad på klippa och…när man går kan man ju tänka mera, men
när man klättrar hårt är det mera att man är så koncentrerad att man kan undra…hoppsan, vad gjorde kroppen liksom. Ja, att det känns som om det är
kroppen som gör nåt medan jag bara tittar på.
Jaha, så den fungerar av sej själv på nåt sätt?
Ja, på nåt sätt är hjärnan helt bortkopplad då, och efteråt kan jag undra hur
sjutton jag kunde veta det…(Traditionell klättrare, kvinna, 36 år)

Hur ska då uttrycken för att kroppen bara gör det av sig själv förstås? Kan
kroppen vara skild från medvetandet om kroppen? Vem eller vad är det som
gör något? Att utövarna inte riktigt säger sig vara medvetna om hur de gör,
att de inte aktivt känner sig uppmärksamma på någon form av tänkande
utan att kroppen löser det hela av sig själv leder rimligen till tolkningen att
medvetenheten förändrats eller snarare förflyttats till att vara fullständigt
koncentrerad på uppgiften för stunden, ej medveten om tiden etc., utan helt
uppslukad i aktiviteten – man upplever sig som ett med den.183
182

Den norske specialpedagogen Liv Duesund skriver att ”Detta är kanske lättare att förstå om vi ersätter tänkande med ’att vara uppmärksam på’.” Se Duesund, L. (1996).
Kropp, kunskap och självuppfattning. Stockholm: Liber utbildning, s. 103.
183
Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty menar att det är kroppen som ”fattar”
och ”förstår” rörelsen, en sorts tyst kroppslig vetskap som blir basen för erfarenheten. Se
Merleau-Ponty, M. (1997). Kroppens fenomenologi. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.
Jämför även med den ungersk-brittiske vetenskapsfilosofen Michael Polanyis teori om
”tyst” kunskap – vi både förstår och förvärvar kunskap genom kroppen. När vi utvecklar
färdighet i exempelvis rörelse vet vi efterhand hur vi utför de grundläggande handlingar-
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Ett utpräglat inslag inom många äventyrssporter är den redan omtalade faran, att deltagarna måste förhålla sig till risken för kroppsskada. Att göra
misstag kan i vissa fall innebära dödlig utgång. Vad man säger om detta har
på olika sätt antytts i texten. Utövarna menar bl.a. att faromomentet tvingar
till total fokusering och kontroll på agerandet, ”att det är så mycket fokus i
klättringen tror jag beror på att man faktiskt kan ramla ner om man inte
koncentrerar sig” säger en kvinna. På samma gång avleder den starka fokuseringen rädslan och den omedelbara medvetenheten om risker och faror.
Kan du tänka på en situation när du senast klättrade och då det gick väldigt
bra, det kändes speciellt bra, du lyckades speciellt bra…
Ja.
Hur upplevde du själva klättrandet just då…kan du beskriva hur du gör, vad
du tänker på?
Det är att man känner sej stark, man tar i greppen och så känner man att;
”fan det är inga problem”, och så kan man bara ta nästa och ta nästa och ta
nästa. Det är en sådan hårfin skillnad mellan att lyckas och misslyckas. Men
känslan kan bli väldigt stark när man lyckas…
Mm…
Att man känner att man…att man orkar…
Tänker du…vad tänker du på?
Man tänker nog inte så mycket då, man är så fokuserad när man börjar. Man
vet att greppen är så och så och så, och man vet att när jag har tagit det greppet där då ska jag göra så och så…hela huvudet är bara fokuserad på den vägen, fotplacering där och där. […] då är man HELT bortkopplad från det här
med att falla och den delen. Alltså den rädslan är helt bortkopplad, då är det
bara det att jag ska ta det greppet, och när jag håller i det greppet, då ska jag
ta repet och klippa i karbinen, ta nästa grepp och så ska jag gå vidare. Så då
är det HELT borta, och det tror jag är en förutsättning för att man ska kunna
bli en någorlunda duktig klättrare, att man kan koppla bort fallrädslan helt.
(Sportklättrare, man, 32 år)

Trots den ständigt närvarande faran uppfattar inte äventyrssportaren sig
själv som särskilt riskbenägen eller våghalsig, vilket jag tidigare varit inne
på. En förvånande och något märklig hållning kanske, med tanke på en mer
gängse syn om att dessa människor måste vara en skara ”galenpannor” utan
vare sig omdöme eller rädsla. Här verkar det inte vara frågan om att njuta
av faran utan istället att njuta av förmågan att kontrollera och minimera
den.184
na men vi kan nödvändigtvis inte formulera/verbalisera vad de består i, hur det hela går
till, därav epitetet ”tyst”. Se Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. Gloucester, Mass.:
Peter Smith.
184
Påven Pius XI som i yngre dagar varit en framstående alpinist lär ha sagt följande på
tal om våghalsighet: ”Den verkliga alpinismen är ingalunda en fråga om våghalsighet
utan tvärt om helt och hållet en fråga om försiktighet och en smula mod, om styrka och
uthållighet samt känsla för naturen och dess mest fördolda skönheter, vilka visserligen
stundom kunna vara skräckinjagande men kanske därför så mycket mera sublima och
befruktande på ett mottagligt sinne”. Citerat från Pallin, N. H. (1938). ”Bergbestigning”.

144

Hur är det med det där, är klättrare våghalsiga?
Nej, absolut inte, om man nu generaliserar så är hela systemet och kunskapen uppbyggd på att undvika fara så att det handlar aldrig om att söka den.
(Traditionell klättrare, man, 29 år)
Är du våghalsig?
Nej, det är jag inte, jag är ingen galning som hoppar över bultar och tar långa
fall hur som helst… nej, absolut inte, jag är nog väldigt försiktig. Många kan
tro att man är nån slags galning…
Men det tycker inte du att du är?
Nej, absolut inte. (Sportklättrare, man, 23 år)
Skulle du beteckna dej som en våghalsig person?
Nej, jag skulle inte det. Inte våghalsig när man är så mån som jag är att alltid
klara mej ur en situation. Våghalsig är när man gärna leker lite med livet och
inte är så noga om det är säkert eller inte det man gör.
Tar du några risker när du klättrar?
Ja det gör jag, men jag försöker att minimera riskerna så mycket som möjligt…jag har ganska stort säkerhetstänkande också. Jag kan tillägga att det är
många andra som tycker att jag är våghalsig när jag klättrar. Om många
andra levde som jag gör idag så skulle jag definitivt tycka att dom var våghalsiga, men jag tycker inte själv att jag är våghalsig. (Traditionell klättrare,
man, 30 år)

Med dimensionen total fokusering har jag velat visa på att äventyrssportens
utmaningar kräver en otrolig koncentration på uppgiften från utövarens
sida. Den intensiva uppmärksamheten på endast det som för tillfället finns
för handen innebär inte sällan att äventyrssportarna glömmer både tid och
rum. Genom ett sådant anspråk på total fokusering är det inte förvånande att
de känner sig helt uppslukade av det de gör och efteråt upplever sig som
fullständigt förlorade i själva aktiviteten. Att deltagarna därtill inte tycker
sig aktivt tänka under vissa stunder i utövandet, åtminstone är de inte medvetet uppmärksamma på huruvida de tänker eller ej, får nog i många fall
anses som en inbyggd nödvändighet för att utövarna överhuvudtaget ska
klara av att göra det de gör, eller som en kvinna formulerade det; ”man törs
inte tänka så mycket när man klättrar”. Sålunda tjänar inslaget av risk som
en katalysator för koncentrationen, den bokstavligen höjer fokuseringen och
beredskapen dramatiskt, men ger också direkt feedback på utövarens förmåga. Den tydliga återkopplingen av duglighet resulterar i sin tur i en kraftfull känsla av kontroll, något som för övrigt tycks vara en ständig strävan
bland deltagarna i all äventyrssportutövning. Därmed är jag inne på den
sista dimensionen, vilken jag valt att kalla för ”utöva kontroll”.

I: Nordisk Familjeboks Sportlexikon, 1:a bandet. Stockholm: Nordisk Familjeboks Förlags Aktiebolag, s. 767.
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Utöva kontroll – att klara av och behärska
Tillfredsställelsen över att känna kontroll är ett återkommande inslag i intervjuerna. Kontrollkänslan är kopplad till en i det närmaste absolut tilltro
till den egna handlingsförmågan under själva utövandet. Den innefattar en
beredskap för spännings- och utmaningsmomentet och en förmåga att kunna bedöma och analysera både möjligheter och risker.
Jag tar kalkylerade risker. […] Jag vill känna att jag har kontroll över situationen. Om jag känner att det är för mycket som jag inte har kontroll på så
backar jag hellre och går tillbaka. (Offpisteskidåkare, man, 28 år)
Om du har huvudmotivationen att du ska göra saker i kontroll, med den kunskap och inställning att det ska göras så säkert som det går…om det inte går
att göra till en viss gräns så backar man av, för då är det inte värt det när du
då avgör att det här blir för farligt. Men har du en huvudmotivation som är
att till varje pris nå toppen eller göra turen, då kan du ju blunda för dom här
riskerna som du ser kommer. (Traditionell klättrare, man 29 år)

Skidåkare och klättrare utsätter sig alltid för ”objektiva faror” när de vistas i
bergen, en oundviklig konsekvens av själva aktiviteten och som bara måste
accepteras. Dessa faror är oförutsägbara händelser som exempelvis stenras,
blixtnedslag, laviner, stormar etc. En utövare kan vara väl förberedd på sådana händelser men de är ändå omöjliga att förutse. De ”subjektiva” farorna
däremot handlar om det som i olika olyckssammanhang brukar kallas för
den ”mänskliga faktorn”, dvs. faror vilka följer av utövarens otillräckliga
färdighet och förmåga på olika sätt. Möjligheten till kontroll ligger därför
inte så mycket i själva aktiviteten utan snarare hos utövaren. Klättrare brukar nämligen under nybörjarkurser säga till deltagarna att det är farligare att
köra bil i trafiken än att klättra i berg. Man menar att som trafikant är du i
mycket högre grad utlämnad till de objektiva farorna och du har inga egna
möjligheter att påverka utgången.
[…] jag var väldigt höjdrädd när jag började klättra, och jag har fortfarande
svårt att gå upp i utkikstorn och sånt som jag inte har kontroll på själv, men
det går mycket bättre att hänga på en vägg där jag satt fast mej själv. (Traditionell klättrare, kvinna, 27 år)

Utifrån resonemanget om farors dubbla perspektiv menar bl.a. Csikszentmihályi att ”det som människor njuter av inte är känslan av att ha kontrollen
utan att i svåra situationer utöva kontroll. Det är inte möjligt att uppleva en
känsla av kontroll såvida man inte är villig att ge upp den trygghet som säkerhetsåtgärder innebär. Det är bara när utgången är oviss och man har möj-
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lighet att påverka utgången som man verkligen kan veta om man har någon
kontroll över vad som händer”.185
Vad är det som är så speciellt tilltalande med bergsklättring, som gör att det
är så bra?
[…] Du har naturligtvis ett spänningsmoment i allt, en ovisshet som gör att
man går lite grann på balansgång. Man offrar den bekvämligheten man har
till vardags om man vågar ta steget utöver det och vågar rycka undan mattan
lite grann. Jag känner att jag lever mycket mer när jag inte sitter på ett kontor
eller har allting och vet exakt hur allting ser ut; ”jag vet vad jag kommer att
göra det närmsta året, jag vet att jag har en lägenhet att åka hem till, jag vet
att jag har en flickvän, jag vet precis allt”. Om det är så blir tillvaron väldigt
trygg och jag känner då att jag blir lite väl trygghetsskadad, och det är otroligt nyttigt att rycka undan mattan, att ge sej ut på hal is och offra tryggheten,
då känner jag att jag lever riktigt ordentligt. (Traditionell klättrare, man, 30
år)

Utmärkande för äventyrssportarna är just deras villighet att utsätta sig för
ovisshet, att utgången aldrig riktigt är given och att man inte kan vara hundraprocentigt säker på hur det hela kommer att avlöpa. Detta, i vissa fall större eller mindre mått av ovisshet, utgör på samma gång spänningen och en
betydande del av hänförelsen i äventyrssporternas olika utmaningar. Ovissheten erbjuder paradoxalt nog samtidigt utsikten om att få uppleva kontroll,
en frihetskänsla som blir möjlig först när tryggheten offrats.
Jag har tidigare varit inne på att det bland äventyrssportarna talas en hel del
om ”frihet” på olika sätt; att välja själv, göra det man vill på ett eget sätt och
inte göra som alla andra. Det kan tolkas som en strävan efter självständighet
och oberoende, en rörelse bort från kontrollerade aktiviteter (yttre faktorer,
utanför utövaren), inrutade och förutbestämda, till upplevelse av kontroll
under aktiviteter (inre faktorer, hos utövaren själv), utan synbara ramar och
regler.
Att utövarna upplever sig kunna avpassa balansen mellan utmaning och
färdighet kan också kopplas till känslan av kontroll, det blir möjligt att
lyckas. Detta kan ses som ett resultat av att process istället för produkt fokuseras i aktiviteten. Om produkten blir det väsentliga, exempelvis som att
vinna en match inom traditionell tävlingsidrott, är detta i mycket större utsträckning bortom utövarens egen kontroll då denna faktor påverkas av att
det samtidigt finns andra deltagare med. Att klättrare inte har kontroll över
andra klättrare blir väldigt tydligt genom klättringens form – det är du och
klippan, inga motståndare.
185

Csikszentmihályi (1992), s. 85.
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Känslan av kontroll synes dessutom vara förenad med den mycket explicita
utmaningen (målfokuseringen), men också med att det under utövandet av
aktiviteterna sker en omedelbar och mycket tydlig feedback om hur man
lyckas i sitt utövande.
Kan du beskriva själva utförandet…rörelsen och klättringen, vad det var
som gjorde att det kändes så bra?
[…] Jag klättrar väldigt mycket med kontroll överhuvudtaget, jag tycker inte
om att ”laja” runt, speciellt inte när det är sån klättring som inte går att säkra
så himla mycket heller.
Det var bara kil här förstås?
Ja, och inte så himla tätt säkrat eller solid klippa för den delen.
En tre-fyra säkringar per repa (replängd)…?
Ja, precis…så jag klättrar väldigt mycket med kontroll, försöker göra det
även fast jag känner att jag inte har full kontroll. Men sista replängden gav
definitivt en kick, att sedan komma upp på standplatsen186 och sitta däruppe
på kammen i snön och säkra upp min kompis. […]
Hur rör du dej när det känns så här bra?
Kontroll. Är jag inne i ett flyt så att det går bra, då blir det inte så hackigt,
t.ex. att; ”jag klättrar dit och så pusta pusta och fortsätta”, utan då klättrar jag
lite mer med flyt hela tiden, placerar en kil och fortsätter uppåt och det är då
det känns riktigt bra.
Det känns som att det flyter, flyter hur då, det är inte så ”hackigt” säjer du?
Jag håller inte på och stannar och funderar, eller är rädd för vad jag egentligen håller på med, utan man ger sej fasen på det och så kör man bara. (Traditionell klättrare, kvinna, 27 år)

Äventyrssportare vittnar ofta om glädjen över att klara en utmaning, att veta
att man klarar de mål man satt upp inför sig själv. En viktig poäng är just att
målen är självvalda, att man som utövare själv väljer sina utmaningar. Det
handlar om en känsla av att behärska situationen, att man har valmöjligheter, och att välja så att man klarar det och har kontroll men ändå så att det
blir en rejäl utmaning. Att självkontrollen upplevs så pass starkt måste nog
kopplas till möjligheten att göra kvalitativa val. Äventyrssportarna hittar
själva på utmaningar som är kul att ge sig på och klara av. Man vill ju inte
klara av det som är banalt utan man vill finna eller skapa nya vägar på något
sätt. Vad som sedan blir en rejäl utmaning har också med komplexiteten att
göra, en kombination utav utmaning och kontroll, där utövarna måste göra
olika val enligt vissa strategier. När äventyrssportarna på detta sätt lär sig
genom nya erfarenheter som de själva väljer, klarar av och förstår, dvs. utövar kontroll över det de gör, upplevs det hela som mycket roligt.
186
Standplats är en större eller mindre hylla/avsats där klättraren säkrar fast sig själv i
berget för att sedan säkra sin klätterpartners klättrande upp till standplatsen och därefter
påbörjas nästa klätterreplängd. En replängd är oftast ca. 40-50 meter lång (själva klätterrepets längd) och i slutet av varje sådan replängd stannar klättraren och gör återigen
standplats.
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Individen är dock aldrig helt i kontroll. Inte ens när t.ex. klättrarna säger sig
uppleva kontroll under utövandets mest intensiva fokuseringsstadier blir det
fullt ut möjligt. Något kan alltid hända som förändrar balansen mellan utmaning och färdighet, t.ex. en plötslig oväntad ökning av utmaningen menar Csikszentmihályi. Det viktiga är dock vetskapen om att vi i princip har
möjligheten att hålla vissa saker under kontroll.187 För äventyrssportarna
innebär det förutom att verkligen behärska de nödvändiga tekniska färdigheterna, även att övervinna och kontrollera sin egen rädsla och sina egna
reaktioner samt till en del kunna kontrollera faror i riskfyllda moment.
Även kontrolldimensionen blir därmed mycket nära förbunden med riskaspekten tillika med disciplineringen av den yttre såväl som inre kroppen,
vilket uttrycksfullt gestaltas av en klättrare i ett något längre intervjuutdrag
nedan. Jag ber honom tänka på det senaste klättertillfället då ett dilemma
eller en kritisk situation uppstod på en klätterled. Han berättar då om en
isklätterled188 på ett fruset vattenfall i Norge som han klättrade föregående
månad och som mest bestod av lodrätt tappis (ej fastfrusen is på bergväggen
utan fritt hängande istappar). På det hela taget beskriver han leden som ytterst svårsäkrad, med lite is i början men efterhand något mer där endast
några korta marginella isskruvar (10 cm långa) skulle vara möjliga att få i
som säkringar här och där. Med andra ord, på klätterspråk, ”en mycket seriös och intressant tur”.
Så här var det seriöst nu då plötsligt?
Ja, men det visste jag från början.
Ja, men nu var du inne i…?
Nej, men nu i och med att jag blev så kall om fingrarna och då får man bara
stanna upp och verkligen inte slarva med att få tillbaka känseln…
Hur kände du dej då?
Nej, för att då har du ingen kontroll, när jag inte har kontroll över fingrarna,
då…
Du blir orolig?
Ja, då blir jag orolig i och med att då kan man inte lita på kroppen riktigt, det
är då den där rädslan kommer in, när du inte litar längre, när du inte kan kontrollera nånting, det är då du…jag menar när hakan börjar skaka för att du är
nervös, det är då du inser att du är nervös och rädd och då blir det; ”shit,
faan”, och sedan kan du inte få hakan att sluta skaka, ja då börjar händerna
och skaka också bara för att du märker att du kan…ja så blir det, det växer
ju.
Så det var lite kritiskt där då med händerna alltså?
Ja, för att då hade jag gått upp och stod en bit ovanför och höll på att växla
hand och dona där, och så var det tappis som krackelerade upp (spricker
upp)… jag hade gått så långt och kommit upp på en liten överhängande bulle
187

Csikszentmihályi (1992).
Vid isklättring används stegjärn (vassa isbroddar vilka sticker ut framåt vid tåhättan
och under hela sulan på klätterkängorna) för att sparka steg med benen och en isyxa i
vardera hand för att med armarna hugga grepp i isen.
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där det buktar ut lite och den hänger bara som ett draperi över och då är det
inget roligt fall som jag har ner. Det var en 10 cm skruv nedanför, och när
man kommer över kanten måste man lägga all vikt på för den liksom plattar
ur, och det vet ju du i isklättring, så länge du hänger kan du vara relativt
trygg i att det är en bra placering, men kommer du upp över kanten, ja då är
det mycket svårare att bedöma placeringen och ha trycket rätt hela tiden. Så
det var bara att; ”ska jag backa ner, nej jag vet e fan om jag orkar backa ner
det svåra jag har gjort”. Det är ofta när du blir tvungen i situationer att göra
det där valet, som du inser att; ”nej, jag måste, nu måste jag, det är en halv
meter till här och det är säkrare att bara lägga fokus på nästa meter och sedan
är jag uppe på hyllan”.
Kunde du inte lägga en skruv där?
Nej, för det var ju bara som ett fritt draperi och då får man ordentligt med
adrenalin. Men jag kände fortfarande att jag hade kontrollen…men man står
där, man är nära där, det räcker bara med att nånting går fel, man får inte
göra nånting fel. Annars kan du ju slå ett dåligt hugg och sen så ramlar det
ner några sjok med is, men här var det så lite is också så du kan inte slå sönder allting utan du måste göra rätt.
Hur kändes det just då?
Det är ännu mer ”tunnelseende” på att bara placera dom här två yxorna.
Rädslan är ju fascinerande på det viset att ju större den är, ju mer stänger du
av allting annat, fokus blir bara på det du gör just då. Har du kontroll på
rädslan, då gör du rätt, då får du maximal möjlighet att göra rätt för att du
stänger av alla störande faktorer.
Du hade det under kontroll kände du?
Ja det hade jag. […] När du ligger nära den balansen blir det en väldigt starkt
känsla. När du gått igenom nåt sånt, blir allting jättejättelätt efteråt…det är
fortfarande jätteseriöst men då har man gått igenom…
Det var starkt?
Ja, det var väldigt starkt.
Hm, kan du beskriva det där på nåt annat sätt?
Hm, jag känner igen…jag vet inte hur många gånger jag har vart i situationer
när den här typen av avvägningar; antingen så backar jag eller så ska jag gå
vidare. Du måste då välja det som ger störst chans. I isklättringen är det en
ganska stor risk så där måste du ju…hade man backat ner vid det där tillfället då fanns risken att det varit för svårt och jag började bli trött och det var
långt ner dessutom och kanske mer riskabelt. Under såna situationer gäller
det att göra rätt, att behålla ”kylan”. Det där blir en självkännedomsgrej; ”fasen där var det hårit men jag behöll kontrollen, mentalt var jag stark där”.
Det där är en väldigt skön känsla, att inte tappa kontrollen. (Traditionell
klättrare, man, 29 år)

Den ovan beskrivna situationen åskådliggör på ett synnerligen uttrycksfullt
sätt en uppkommen situation då det verkligen krävs en utövares totala kapacitet för att lyckas med en utmaning som denne kanske bara nätt och jämnt
klarar av. Optimala upplevelser handlar enligt Csikszentmihályi precis om
detta; ”en fint avvägd balans mellan ens skicklighet att handla och de tillgängliga möjligheterna för handling…när stora utmaningar avstäms mot
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stor skicklighet är sannolikheten stor för att man ska få uppleva det djupa
engagemang som skiljer flowupplevelsen från det vanliga livet”.189
Utövarnas yttranden om att just känna kontroll i samband med utövandet
och dess koppling till flowupplevelser är intressanta, om än lite tvetydiga.
Det kan tolkas som att för mycket kontroll i utövandet under för lång tid
leder till att utövaren kommer att bli uttråkad och inte längre känner någon
utmaning då färdigheten är för stor. Således måste utmaningen ökas för att
motsvara den ökade färdigheten och utövaren kommer då återigen sträva
efter att uppnå kontroll. När färdighet och utmaning åter närmar sig ett
”jämviktstillstånd” upplevs en viss kontroll under en kortare tid tills återigen färdigheten blir för uttalad. Utvecklingsprocessen skulle kunna liknas
vid en trappa, där varje ny horisontell del av ett trappsteg samtidigt utgör
såväl ett nytt språng i utvecklingen som en kontrollfas. Därav kan kontrolldimensionen delvis ses som en paradox då man försöker komma bort från
yttre kontroll, bort från det trygga, etablerade och kända men samtidigt
uppnå en egen inre kontroll i utforskandet av det okända och lite riskfyllda.
Förhållandet till kontrollaspekten blir med andra ord dialektiskt och under
ständig rörelse då gränserna hela tiden flyttas fram för vad man erövrat kontroll över. Att utöva kontroll slutligen uppfattar jag som en känsla mycket
nära förbunden med äventyrssportarnas förtröstan på sin egen förmåga och
kapacitet att både korrekt och väl avvägt bedöma och klara av den aktuella
verksamheten. Den subjektiva upplevelsen av kontroll är också starkt kopplad till de riskmoment som kan ingå i de olika aktiviteterna.

Sammanfattande kommentarer
Intervjudeltagarna vittnar om en mycket stark drivkraft och lust att bli totalt
engagerade av någonting, ett utforskande eller upptäckande där den egna
förmågan ständigt utmanas. De vill också tillfredställa ett uttalat kroppsligt
rörelse- och upplevelsebehov. Denna strävan är förbunden med den aktiva
kroppen, den fysiska rörelsen eller mer precist den intensiva känslan av att
vara en kropp i harmonisk rörelse. Härmed överskrids dualismen mellan
”inre” och ”yttre” kropp. Det ska vara fysiskt krävande så att det verkligen
känns, hela kroppen ska beröras och uppleva.
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Csikszentmihályi (1999), s. 52.
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Vad som kännetecknar äventyrssportarna är dessutom att de har en alldeles
särskild vurm för att vara utomhus, för uteliv i naturen, och just där vara en
aktiv kropp i samspel med en komplex naturmiljö. ”Utelivet” erbjuder frihet
och tillskrivs betydelser som spänning, upptäckande samt utforskande av
det nya och obekanta. Dimensionerna ”den aktiva kroppen” och ”uteliv i
naturen” fångar däremot inte hela bilden eller förståelsen för fenomenet
äventyrssport. Om så vore fallet skulle ju utövarna lika väl kunna gå på en
fotvandring, men detta räcker inte. Således blir tolkningen att utövarna inte
bara vill vara en aktiv kropp i rörelse utomhus utan man vill dessutom vara
en kropp i ett speciellt sammanhang, ett sammanhang där man kan bli helt
uppslukad av verksamheten. Detta sker genom att delta i aktiviteter som
verkligen innebär fordrande och tydliga utmaningar där de känner att de
verkligen måste koncentrera sin uppmärksamhet på en distinkt uppgift, som
är svår och stundtals nästan omöjlig att klara av. Utövare måste därtill vara
villiga att offra trygghet och kunna bemästra fara vilket sammantaget leder
till att en total fokusering kommer till stånd. Under dessa intensiva stunder
är handlingsberedskapen optimerad till följd av riskerna och tidspressen.
Överväganden och beslut sker automatiskt då utövarna är ”fullständigt förlorade” (totalt uppslukade) i själva aktiviteten. Förmågan att under svåra
situationer klara av och bemästra, att ha kontroll, ställs därmed på sin spets.
Den tydliga återkopplingen av duglighet när utövarna lyckas med utmaningen leder i sin tur till en stark känsla av att ha kontroll. När äventyrssportarna kan kontrollera situationen genom att de själva väljer och beslutar, klarar av och får omedelbar återkoppling, upplevs görandet som mycket
givande och stimulerande. För att känslan av kontroll ska upplevas positivt
måste i takt med förbättrad prestationsförmåga svårighetsgraden ökas, vilket innebär ett påtagligt lärande.
Odelad uppmärksamhet och fokus på det för stunden mest aktuella framstår
minst sagt som ett måste tillsammans med en önskan, eller snarare förmågan, att verkligen ge sig hän i en aktivitet. Att bli så pass involverad i någonting hör knappast till vardagslivet utan sker kanske tämligen sällan. Men
när vi av någon anledning erfar en sådan fokusering av både uppmärksamhet och energi, dessutom med hela kroppen i en fysisk aktivitet, resulterar
erfarenheten i en stark upplevelse. Då vi inte är vana vid sådana upplevelser
får dessa mycket stort genomslag. De känns unika och exklusiviteten bidrar
till att göra detta till en eftersträvansvärd upplevelse.
Äventyrssportarna vill med andra ord, både medvetet och omedvetet, nå en
känsla och ett ”tillstånd” där de blir helt uppslukade och bortkopplade från
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tillvaron i övrigt. Det är inte alltid helt enkelt för dem att i ord ge uttryck för
denna upplevelse. Det är inte bara själva bedriften i sig som är viktig, som
att exempelvis komma upp på ett högt berg, utan också känslan att behärska
situationen, att vara totalt fokuserad och helt beroende av sin egen förmåga
och omdöme. Allt detta sätts på prov samtidigt. Om en utmaning istället
upplevs som helt enkel och allt är inlärt sedan länge, då tycks det inte vara
lika tillfredställande eller roligt. Således måste uppgiften vara ny, eller nyligen inlärd, och vara precis så där väl avvägd att utövaren befinner sig på en
nivå som känns perfekt – trots svårigheten är utmaning och färdighet i balans. Allt detta sammantaget får givetvis mycket starka pedagogiska implikationer. Lärande handlar ju mycket om att den som lär verkligen blir engagerad i uppgiften och närvarande i det som ska läras, annars blir det svårt att
överhuvudtaget lära sig någonting.
Med denna kortare sammanfattning avrundar jag tillsvidare presentationen
av skilda dimensioner kring äventyrssportarnas upplevelser under utövandet. Lite längre fram i kapitlet återkommer jag emellertid med en avslutande diskussion kring hur upplevelsedimensionerna är invävda i varandra, och
vilka meningserbjudanden som dessa kan tänkas utmynna i. Innan den diskussionen vill jag dock för en stund vända uppmärksamheten mot att spegla
upplevelsedimensionerna utifrån ett tävlings- kontra upplevelsebaserat perspektiv på äventyrssport. Då den under senare år allt mer märkbara sportifieringen bland ett flertal äventyrssporter medfört en mycket tydlig och intressant förändring av bl.a. klättersporten inom en relativt kort tidsperiod
frågar jag mig därför huruvida sportklättrare och traditionella klättrare ger
sina respektive verksamheter skilda innebörder. Har formen, organiserandet
och avsikten med handlandet betydelse för hur det hela upplevs under det
faktiska utövandet och vad man uppfattar som det meningsbärande innehållet i klättrandet? Skiljer sig i detta hänseende sportklättrare, som framför
allt verkar ägna sig åt strukturerad tränings- och tävlingsklättring, från traditionella klättrare?
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Sportklättring och traditionell klättring – en jämförelse

Under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet förekom en
livlig debatt kring det alltmer framväxande fenomenet tävlingsklättring.
Bergsklättring eller traditionell klättring hade under en längre tid generellt
präglats av icke tävlingsidrottsliga attityder och traditioner. Mer vanligt
bland klättrare har varit inställningen att se klättring som en motkultur till
olika former av traditionellt idrottande eller sportande. Att klättra och vara
klättrare har i högre grad stått för val av livsstil och värderingar, ett sätt att
leva och förhålla sig till omvärlden, som var skild från idrottskulturen. Det
är inte ovanligt bland klättrare att åtminstone vilja framstå som ointresserade av tävlingsidrotter och lagsporter och att heller inte följa med i medias
bevakning av de stora tävlingsarrangemangen eller vara uppdaterad på olika
matchresultat. Inom klätterkulturen har sport- eller idrottsinslaget nästintill
betraktats som något fånigt och ovärdigt, i varje fall fram tills Svenska Klätterförbundet slutligen kom med i RF 1995 efter ett antal ansökningar och
många inre strider samt oenighet i samband med dessa. Åtskilliga medlemmar inom det egna förbundet menade att RF inte alls var något som hörde
ihop med klättring överhuvudtaget. Dessa schismer och åsikter finns på olika sätt kvar än idag fast har tonats ner. Klätterförbundet har numera en väl
etablerad tävlingsverksamhet. Positioneringarna skapas och omprövas givetvis hela tiden, skilda förhållningssätt och smakriktningar lever sida vid
sida med sina respektive värdehierarkier, vilka stundtals kommer i konflikt
om vad som kan tänkas vara den riktiga, sanna eller mest meningsfulla formen av klättring.
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Det här med expeditionsklättring, traditionell klättring, tävlingssport, hur
ser du på allt det här, skillnader, finns det motsättningar?
Det finns ju mycket motsättningar, inte inom mej själv, men inom klättersverige, och det tycker jag är väldigt synd, men det har nog alltid varit så.
Var står du?
Jag är ju sportklättrare, men jag har ju klättrat lite traditionellt ändå, och det
känns lite skönt så att säja….jag har ju till exempel klättrat ”Eliminator”
fritt190, lagt kilar och sånt på egen hand. Att visa det för dom traditionella
klättrarna…för jag kan känna att dom tycker säkert att jag är en sportfåne va,
en jävla sportklättrare. Så går jag in på deras område och presterar även bra
där, det känns ju väldigt skönt.
Har du känt någon sorts underliggande kritik, att du är en sportfåne?
Jag har ju känt att det här att vara en seriös idrottsman, det är fult.
Jaså?
Ja, det kan uppfattas som nånting fult att ta tävlandet som nånting seriöst, det
har jag verkligen känt.
Dom tycker att klättring är någonting annat än idrott?
Ja, precis. Samtidigt kan jag ju själv känna att det här med bergsbestigning…ja, det är ju så jättevackra vyer och se allt det där, det hade jag gärna
velat. Men kanske de där riskerna som det blir då, laviner och risker utanför
dej själv, dels det och att det kostar pengar, det är så många andra faktorer
som spelar in, det är inte lika lättåtkomligt som vanlig sportklättring. Det är
mycket därför som sportklättring har vuxit mer än traditionell klättring, det
är mycket lättare eller lättillgängligare. (Sportklättrare, man, 24 år)

Förutom att denne sportklättrare ger uttryck för att det inom klätterkretsar
kan ses som ”fult” att vara en seriös idrottsman framhålls också tillgängligheten och kostnaden som betydelsefull. Detta knyter med all tydlighet an
till Bourdieus resonemang kring hur vissa aktiviteter är kopplade till ett
symboliskt kapital. Delar inom medelklassen utmärks av att de väljer aktiviteter som bedrivs i avskildhet och dit flertalet inte hittar eller har möjlighet
att ta sig samt att tävlande undviks. Två av totalt sex sportklättrare hade
utpräglad arbetarbakgrund men de hade ändå erfarenhet av friluftsliv under
uppväxtiden, om än i något mindre utsträckning än övriga äventyrssportare.
Vad som däremot är utmärkande för sportklättrarnas bakgrund till skillnad
från de traditionella klättrarnas är inriktningen på deras idrottsutövande under barn- och ungdomstiden. Förutom att de varit friluftsaktiva har de också
varit speciellt aktiva inom arenaidrotter med tävlingsinriktning.
Sportklättraren i intervjuutdraget ovan låter mig också förstå att en underliggande tävlings- eller jämförelseaspekt även märks vid andra former av
klättring än formell tävlingsklättring inomhus.
Är det mycket prestige, mycket tävlande så att säja även när det inte är tävling?
Inofficiellt är det väl lite så utomhus också.
190

Svåraste leden i Sverige att klättra traditionellt.
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Är det mera så utomhus, eller är det någon skillnad?
Det är ju mindre, men det är ju ändå så att man alltid vill prestera bra, men
man kan ju inte alltid vara på topp, och det är väldigt svårt att inse det. Särskilt som när man har rest nånstans och träffat sina kompisar för att klättra
med dom där. Då kan det vara väldigt svårt ibland när man vill visa upp att
man är duktig och så märker man att det här går inte, jag känner mej helt ur
form…och då har dom sett att när jag var utomlands så klättrade jag mycket
bra, men nu kommer jag här och är dålig, och då undrar dom om det verkligen kan stämma att jag varit så duktig utomlands.
Det här med tävlingar då?
Även om du själv inte är en tävlingsklättrare så finns alltid tävlingsmomentet
där. Antingen tävlar du mot dina vänner eller så tävlar du mot dig själv. Om
det finns någon som förnekar detta så lurar han sig själv. (Traditionell klättrare, man, 56 år)

Kanske går det för vissa aldrig att bortse från tävlande och jämförelse. Det
ligger på något vis inbäddat i det mesta som har med någon form av prestationer att göra och gäller måhända särskilt för kroppsliga handlingar vilka
konkretiseras för beskådande i samma ögonblick de utförs. Det finns inget
sätt att undkomma den andres bedömande blick. Ett centralt innehåll inom
traditionella tävlingsidrotter är konkurrens och rangordning. Inom äventyrssporterna har inte detta varit aktuellt på samma sätt tidigare. Under senare
år har dock allt fler äventyrssporter sportifierats. Aktiviteterna innehåller
numera utpräglade tävlingsformer och man har organiserat dessa efter
mönster från den etablerade tävlingsidrotten. På en fråga i enkätundersökningen hur man ställer sig till organiserat tävlande inom den eller de äventyrssporter man själv är engagerad i fick svaren totalt följande fördelning:
Tabell 2. Äventyrssportares inställning till organiserat tävlande inom äventyrssport.
Inställning
Andel (n = 161)
Positiv
31
Ganska positiv
32
Ganska negativ
16
Negativ
13
Ej svarat på frågan
8
___________________________________
Totalt
100%

En större andel uttryckte således en positiv eller ganska positiv inställning
till organiserat tävlande. Kvinnor var i betydligt större utsträckning än män
positiva i detta avseende. En sådan generellt positiv inställning var också
mer uttalad i åldrarna upp till 30 år för att sedan tendera att bli mer negativ
med stigande ålder. En möjlig tolkning till utfallet skulle vara att förändringen mot regelrätta tävlingsformer, en relativt sentida företeelse som tagit
fart under de senaste 10 åren, sammanfaller med en tid då allt fler kvinnor
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söker sig till äventyrssporterna. Rimligen kan också sportifieringen ses som
att den öppnar upp för fler former av utövande där tillgängligheten ökar i
takt med att riskerna minskar. Allt detta sammantaget medför att äventyrssporterna får en utformning som kvinnorna känner igen från den traditionella idrotten. Därmed blir den möjlig för allt fler att träda in i. De nybörjare
som kommer i kontakt med verksamheten under denna tidsperiod är vanligtvis yngre personer vilket innebär att de på ett mer självklart vis även
möter tävlandet som en del av äventyrssporten.
I anslutning till utfallet i tabell 2 vill jag samtidigt lyfta fram respondenternas ställningstaganden kring tävlande när det gäller vad de själva hade för
motiv för sitt äventyrssportande. Man hade här att ta ställning till ett stort
antal färdigformulerade påståenden. Tävling ingick bl.a. som ett av dessa
påståenden där tre fasta svarsalternativ erbjöds; ”Viktigt”, ”Ganska viktigt”
och ”Ej viktigt”. Att ha tävling som motiv ansågs då av endast fem procent
vara viktigt, tolv procent ansåg det vara ganska viktigt och 83 procent ansåg
det ej viktigt. Vad vi här kan utläsa är att det tydligen råder en klar diskrepans mellan en mer positiv inställning till tävlande inom äventyrssport generellt, när de själva inte behöver vara med, medan man är klart negativ till
tävling som incitament för det egna personliga utövandet. Denna skillnad är
värd att uppmärksamma.
Intervjudeltagarna var överlag också positiva till organiserat tävlande som
företeelse så länge det hela skedde inom vissa specifika och reglerande förutsättningar och endast så länge det inte berörde dem personligen, att de
själva skulle behöva delta. Särskilt tävlingar på klätterväggar inomhus
framhölls som en lämplig och passande form. Några uttryckte dock en viss
tveksamhet kring frågan som sådan då man menade att vissa typer av ”tävlingsmoment” ändå kan förekomma i samband med bl.a. traditionell klättring. Några röster från intervjuerna exemplifierar:
Hur ställer du dej till organiserat tävlande inom klättring?
När det gäller inomhusklättring?
Inom klättring generellt?
För det skiljer jag klart på från utomhus. Inomhusklättring, det är…ja det
tycker jag är helt okej, det är väl bra. Dom organiserar sej och får pengar och
nya klätterväggar, jättebra. Men man ska inte tävla utomhus.
Varför inte det då?
Näe, det är skillnad. Det ligger ingen prestation i att klättra uppför, på det
sättet kan man ju inte tävla. Organiserad tävling, det blir mycket krav framför allt utifrån och helt andra sorters krav som inte går att överföra på en utomhusklippa. Man har ingenting att tävla med i naturen på det sättet. (Traditionell klättrare, kvinna, 33 år)
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Hur ställer du dej till organiserade tävlingar?
Ja det beror på vad det är. Det är det där med inomhusklättring, artificiella
plastgrepp och så där, inomhus, det tycker jag är helt ok, det är så långt ifrån.
Men tävlingsmomenten finns inom klättring ändå liksom.
Hur då menar du?
Jo men, ahh…jag solade ”Siluettleden” på en timme och 25 minuter liksom,
hur lång tid tog det för dej och dej. Vi gjorde den turen på två dagar och de
gjorde den på fem dagar och därför är vi mycket bättre osv. (Traditionell
klättrare, man, 32 år)

Jämförelsen mellan sportklättring och traditionell klättring handlar en hel
del om förhållandet mellan inomhus och utomhus. Själva ute-aspekten blir
särskilt påtaglig i sammanhanget. Traditionell klättring bedrivs uteslutande
utomhus på ”riktiga berg” medan sportklättring bedrivs såväl utomhus som
inomhus. Allt tävlande sker numer så gott som alltid inomhus på konstgjorda väggar. Men även mycket av den träning som särskilt sportklättrare ägnar sig åt idag sker i hög grad inomhus, för vissa helt och hållet inomhus.
Kontrasten mellan uttrycken för utomhus respektive inomhus blir speciellt
talande i sportklättrarnas utsagor.
Händer det här ofta för dej?
Inomhus händer det väldigt sällan att man får den här riktiga känslan…
Vad då?
Jag vet inte faktiskt, jag tror utomhusklättringen…inomhus, det är ju på tävling, då får man ju den. När man tränar och lattjar omkring inomhus så sätter
man inte upp samma mål, att man jobbar på just det här problemet, och nu
måste man sätta det, och det är bara uppskruvade grepp liksom. Men när
man kommer ut och vill göra en led där, det är mer…det känns som att det är
mer en riktig linje. […] mycket roligare att vara utomhus.
Varför det?
Det känns mera äkta, man brukar jämföra det med hur kul det är att paddla
kajak i en swimmingpool liksom, då missar man lite av grejen.
Om man sätter upp väggen utomhus då?
Nnja…det är inte heller äkta, det är just det här med berget och att greppen
finns bara på dom här ställena och just att det är klippa, det gör så otroligt
mycket för känslan. Det går ju aldrig att få en inomhusvägg så bra eller vad
man nu ska säja.
Men om man ställer in ett sånt där fint berg inomhus då?
Det skulle vara juste på vintern, men är det fint väder vill man ju hellre ha
det berget ute.
Varför?
Man vill ju vara utomhus, i friska luften.
Är det viktigt?
Ja, det tycker jag är viktigt, man blir mycket piggare och gladare av att vara
ute. […] för det är lite av grejen, att man är utomhus. Det är nog det jag känner när man har jobbat hela dagen, att nu måste jag ut och klättra, det är en
anledning att ge sej ut och röra på sej. […] Sedan tycker jag det är mycket
svårare att klättra utomhus. Inomhus ser du hela tiden stegen och greppen,
och har man bra koll på alla greppserier, så vet man precis hur man ska hålla
greppet innan man ens kommit till det. Utomhus har man ingen aning om
hur greppen ser ut, det ser man inte förräns du håller i det riktigt. Inomhus
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kan man förbereda sej på den känslan, hur det är att ta det, man vet kanske
att man ska hålla lite snett sådär, då blir det lite bättre.
Är det skillnad i upplevelse och känsla och så?
Ja, det är det.
Är det ena mera njutbart än det andra?
Det är lite roligare när man inte vet precis. (Sportklättrare, man, 23 år)

Med all tydlighet framgår att inomhusklättringen upplevs som mer enahanda och tråkig även bland sportklättrarna. Utövarna saknar naturupplevelsen,
ovissheten och variationsrikedomen, ja ”äktheten” som utomhusklättringen
erbjuder. Dessa komponenter blir delar i den speciella upplevelsekvalitet
som gör att alla klättrarna särskilt trivs med och uppskattar utomhusklättringen.
[…] dom här naturupplevelserna som man bara stöter på, som man inte behöver söka sej till, utan dom kommer på köpet med det andra, det tycker jag
är helt fantastiskt. Att klättra inomhus är ju ganska tråkigt av många olika
anledningar, men bl.a. för att man aldrig får den där…det är ju aldrig nåt
vackert att titta på direkt.
Men varför klättrar du inomhus?
För att träna.
Det har ett sorts syfte på ett annat sätt?
Mm.
Vad tycker du bäst om, inomhus eller utomhus?
Utomhus.
På grund av det här med naturen bara, eller?
Det är en helt annan…inomhus är det bara träning egentligen, jag skulle lika
gärna kunna gå på ett gym, men då får jag inte samma finger…men sedan är
kanske ett gym ännu enformigare.
Vad om utomhus?
Dels dom här naturupplevelserna, och så är det ju väggen och jag, och den här väggen ska jag försöka ta mej uppför, och det är ingen som har skruvat dit och tänkt ut
den, utan väggen finns där…ja, det blir ju en helt annan dimension. […] Vissa tider
under vintern när jag varit tvungen att träna inne så har jag tyckt att det varit jättetråkigt, och verkligen varit utan motivation, men det har aldrig känts så under en utomhusperiod. (Sportklättrare, kvinna, 32 år)

För att ytterligare illustrera förhållandet klättring inomhus respektive utomhus återger jag en mycket kärnfull reflektion över den extremt sportifierade
formen av klättring på konstgjorda väggar inomhus som levererades, återigen av de två mytomspunna klättrarna i Utemagasinets intervju, och som
dessutom aldrig klättrar inomhus eller deltar i tävlingar: ”Inomhusklättringen är en helt annan aktivitet än klättring på klippa. Det är en form av specialiserad gymnastik. Den måste vara mycket monoton i längden eftersom
lederna blir så likartade. Man greppar samma typ av grepp och steg i lod-
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rätt till överhängande terräng i olika tappningar. Det blir samma och samma, uttråkande och inte utvecklande.”191
De flesta klättrare, från båda kategorier, repeterar trots allt klätterleder ett
flertal gånger, speciellt sådana som man med relativ lätthet kan återkomma
till. Att man vill göra så betyder inte alltid nödvändigtvis att det behöver bli
tråkigt och att man kan precis allting som en repeterad led innehåller. Däremot övar många klättrare in alla sekvenser på de mycket svåra leder de vill
klara av. Utifrån ett traditionellt klätterperspektiv kan det tyckas märkligt
att en person vill göra samma klätterled om och om igen. Å ena sidan en
strävan att öva in leden, att komma ihåg alla sekvenser, grepp och steg och
hur de ska tas, å andra sidan vill man inte att det ska vara helt inövat. Denna
motstridighet eller uppenbara paradox löser dock sportklättraren genom att
sätta prestationsperspektivet i fokus (den avsevärt ”hårda” tekniska svårigheten – att lyckas med det tillsynes omöjliga), att jämföra sig med och bli
bedömd av andra samt möjligheten att vinna. Således är inte rädslan eller
risken för fall det som främst driver på träningen.
Inomhusklättringen har möjliggjort att klättrandet kunnat struktureras i likhet med annan idrottsträning, som att isolera enskilda delmoment för att
särskilt kunna ”nöta in” dessa. Utomhus handlar det mer om svårighetsgrad
och upplevelserna i samband med detta. Det roliga handlar lika mycket om
att njuta av naturrekreation som att utföra och klara av särskilda bedrifter
eller prestationer vilka inte alltid behöver förtäljas, inte ens till de invigda.
Det är också relaterat till kroppsupplevelse, att man får trötta ut sig. Att träna och kunna klättra allt högre svårighetsgrader är fascinerade, både det
faktum att man klarar det och den intensiva upplevelse det innebär under
tiden man gör det. För traditionella klättrare ter det sig mer lockande att
klara av en speciell led utomhus med en viss svårighetsgrad framför att delta i en klättertävling, och det är något man berättar om endast för de invigda. Vad däremot tävlingen kan erbjuda sportklättrarna är en mycket omedelbar bekräftelse från många människor samtidigt och där en tävlingsvinst
utgör något som även de icke invigda förstår sig på.
För sportklättrarna erbjuder sålunda själva tävlingen det ”mål” som blir viktigt för inomhusklättringen och bäddar på samma gång för ”den här riktiga
känslan” i likhet med vad utomhusklättringen för med sig men som aldrig
upplevs när man bara ”tränar och lattjar omkring” inomhus. Det verkar ligga en dubbelhet i detta, dels skapar tävlingsmomentet som sådant en foku191

Fritz (2001), s. 46.
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sering som höjer och skärper upplevelsen av inomhusklättringen, dels tycks
det som om målsättningen att vara bäst och vinna tävlingen tar över glädjen
i att bara klättra. Förhållandet pekar mot en sorts ambivalens inför tävlingsklättring som fenomen. Om man å ena sidan tar bort målet, själva tävlingen,
från sportklättringen inomhus skulle utövarna antagligen inte längre träna
på samma sätt. Å andra sidan tycks det som inomhusklättrandet i sig har så
pass stor inverkan på den kroppsliga rörelseupplevelsen att den för vissa
utövare ändå känns njutbar och meningsfull. Det handlar trots allt fortfarande om den aktiva kroppen i rörelse om än i en artificiell miljö med reducerad upplevelsepotential. Därmed kan man sluta sig till att klättring inomhus,
tillrättalagd och tydligt konstruerad som den är, och med dess upplevelsemässiga kvalitetsbegränsningar, antagligen behöver det formella tävlingsmomentet för att förhöja och skapa dynamik i upplevelsen. Traditionell
klättring behöver däremot inte alls dylika inslag för att erbjuda upplevelsekvalitet. Den framstår som i sig själv nog. Traditionella klättrare ser nämligen naturen och äventyret som en del i klätterupplevelsen. Det okända
lockar vilket samtidigt innebär vissa uttalade risker. Här är det inte främst
den tekniskt klättermässiga rörelsen utan även interaktionen med naturen
som gäller. Naturdimensionen kan givetvis även uppskattas av sportklättrarna, men den ingår inte i sportklättringens idé.
Man kan också skönja en viss skillnad i förhållningssättet till risktagning
mellan sportklättrare och traditionella klättrare. Sportklättrarna tycks inte
benägna att i lika stor utsträckning vilja utsätta sig för faror när de klättrar.
Detta har framför allt att göra med att de svårighetsmässigt eller klättertekniskt ligger på en mycket extrem nivå och att de har ett annat fokus i klättrandet. De tycks vara mer inriktade på klätterrörelsen i sig och den tekniska
prestationen. Dessutom innebär sportklättringen och särskilt inomhusklättringen att utövaren varken lär sig eller tränas till att vara uppmärksam på
faror utanför själva klättrandet.
Är det skillnad på att klättra inomhus och utomhus?
Dom flesta känner sej nog säkrare inomhus, tror jag.
Jaså?
För att det är ordnat, mycket folk och oftast ”fasta rep”192…folk snackar, det
är avspänt och känns tryggare.
Och man ser greppen och så där…?

192
”Fasta rep” är ett uttryck som används när ett klätterrep redan är uppsatt på en klätterled (antingen av dig själv eller någon annan) och som används om och om igen utan att
tas ned mellan klätterförsöken/träningen på leden. Detta innebär att riskerna för långa fall
som finns då någon som försteman måste leda – sätta upp repet under klättring nedifrån
första gången – fortsättningsvis inte är aktuella så länge repet inte skadas.
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Ja, jag tror det är mycket sånt som…och man har kanske varit där förut
och…
Men är man lika fokuserad där då?
Oftast, inte alltid, men det krävs mera fokusering ute.
Det gör det?
Ja, jag tycker det. (Traditionell klättrare, kvinna, 32 år)

Sportklättringen har inte desto mindre påverkat klättringen och klättrare
generellt på så sätt att allt fler utövare, även traditionella klättrare, medvetet
tränar kroppen inför sitt klättrande. Förutom klättring på inomhusväggar
som även ger klätterteknisk träning och specifik klätterstyrka, tränar man
även på gym och på ”greppbrädor”193 för att orka med och klara av de turer
man vill göra ute i de ”riktiga” bergen. Klättrarna och även andra äventyrssportare tycks nämligen inte på något sätt betrakta äventyrssportandet i sig
som ett sätt att uppnå en starkare kropp eller bättre hälsa.
En enda klättrare, en sportklättrande kvinna och för övrigt den klart yngsta
bland alla intervjuade, framställer sitt klättrande till viss del annorlunda än
övriga. När hon själv uppmanas fundera över en fråga som skulle vara intressant att ställa i samband med klättring, säger hon:
Man måste veta vad man vill med sin klättring annars kanske man bara klättrar för att det är roligt. (Sportklättrare, kvinna, 20 år)

Det är möjligt att hon klättrar ”på ett annat vis”, att hon inte alltid tycker det
är roligt. Hon säger att hon sällan förlorar sig i klättrandet utan istället är
tämligen ”medveten” hela tiden. För mig framstår hon som extremt prestationsinriktad då hennes logik helt överensstämmer med den traditionellt
tävlingsinriktade prestationsidrotten. Möjligen kräver också tävlingsklättringen att man ska vara mer som hon. I vissa framställningar av känsloupplevelser skiljer hon ut sig från de andra utövarna. Stundtals är dock hennes
utsagor motsägelsefulla. Min tolkning blir att denna kvinna till följd av sin
unga ålder och starka tävlingsfokusering kanhända ännu inte tänkt eller
medvetet reflekterat i någon större utsträckning kring speciella upplevelseförlopp i samband med klättrandet.

193

Ett träningsredskap som kan beskrivas som en tjock stenliknande platta i kraftig armerad plast, ca. 100cm x 50cm x 10cm, behandlad för att likna utomhusbergets känsla och
struktur. Plattan har olika stora hand- och fingergrepp utmejslade och kan exempelvis
skruvas upp ovanför en dörrpost i bostaden. Utövaren hänger sedan i dessa olika grepp
med fingrarna och gör samtidigt ”pull ups”.
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Sammanfattande kommentarer
Att uppskatta ute-dimensionens värden är för traditionella klättrare om inte
en självklarhet så åtminstone en förutsättning. Att den också skulle anses
vara så pass värdefull bland sportklättrarna som medverkade i undersökningen var inte lika ”självklart”. Det var heller ingen självklarhet att traditionella klättrare, i likhet med sportklättrare, även klättrar inomhus. En del
bryr sig överhuvudtaget inte om inomhusklättringen, andra gör det mer sporadiskt eller endast som träningskomplement till utomhusklättringen. Inomhusträningen blir då meningsfull i perspektivet av att den bedrivs för att bli
en allmänt bättre klättrare och därmed möjliggöra för en större upplevelse
utomhus. Annars ägnar de traditionella klättrarna sig främst åt olika former
av utomhusklättring beroende av tid på året och där alpin vinterklättring
eller isklättring tar vid när det blir för kallt att bedriva klippklättring. Det
hela gäller generellt åt ena hållet men inte åt det andra – sportklättrarna
klättrar både utomhus och inomhus men de traditionella klättrarna klättrar
inte alltid inomhus. Trots vissa uppenbara skillnader194 mellan verksamheterna ger ändå sportklättrarna och de traditionella klättrarna själva sina respektive utövningsformer generellt liknande innebörder. Visst finns olikheter vad gäller bl.a. det formella tävlingsklättrandet som på flera sätt handlar
om investeringsvärden till skillnad från den traditionella klättringens egenvärden. En dold eller tyst form av ”tävlan” förekommer ju även bland traditionella klättrare men riktas här in på delvis andra former av investeringsvärden som rykte, berömmelse och status. Det är således inte två helt skilda
klätterkategorier utan det handlar istället mer om vad tyngden i engagemanget ligger, var man har sin hemvist.
Utifrån klättrarnas framställningar skönjer jag trots allt en viss nyansskillnad vad gäller kraven på koncentration, att vara totalt fokuserad, mellan
194

Sportklättring sker uteslutande på småklippor (ungefär en replängd långa leder). Användning och inställning till borrbultar, attityden till risker och utsatthet skiljer sig markant från vad som gäller inom den traditionella klättringen. Sportklättrare är mer upptagna kring att klättrandet ska vara säkert, riskfritt och tävlingsinriktat med fokus på själva
den klättertekniska rörelseproblematiken. De traditionella klättrarna är förvisso upptagna
med att lösa klättertekniska rörelseproblem men utsätter sig och förhåller sig hela tiden
till stora faror, bergets bemästrande i stort och där äventyret bildar helheten i upplevelsen.
Här sker dessutom verksamheten under längre tid och på utsatta platser där utrustningoch säkringsproblematiken är betydligt mer uttalad då man ständigt måste förhålla sig till
en mängd objektiva faror. En traditionell klättrare uttryckte det på följande sätt: ”När man
lägger sina egna säkringar får man en helt annan relation till klippan. Detta är en av de
stora skillnaderna i förhållande till sportklättringen. Inom sportklättringen uppskattas inte
detta moment vilket innebär att man ser på klippan på ett annat sätt och känner den på ett
annat sätt.”
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båda kategorierna. Under klättring utomhus verkar kroppen bara lösa det
hela av sig själv på något sätt, ett sorts ”omedvetet” förlopp där utövaren
blir helt uppslukad av stundens intensitet. Tävlingsklättring däremot kräver
på ett annat sätt en i hög grad ”medveten” koncentrerad insats likt många
traditionella tävlingsidrotter. Handlandet styrs med andra ord mer aktivt,
dels av deltagaren själv; ”nu ska jag ta det greppet, sedan nästa grepp osv.”,
dels av regler och funktionärer samt publik. Här går inte att på samma sätt
som i den fria traditionella klättringen utomhus förlora sig i aktiviteten och
låta kroppen sköta det hela, kanske missas då något och vinsten uteblir.
Traditionell klättring bedrivs i en komplex naturmiljö vilket medför att
verksamhetens utformning och inramning driver utövaren att mer eller
mindre komma in i ett tillstånd av ”flyt” och ”bortkoppling” från allt annat
för att det ska fungera väl bl.a. med tanke på utmaningens olika beståndsdelar. Detta synes i högre grad vara möjligt när det gäller just klättring utomhus till skillnad från inomhusklättring där upplevelsen av flyt tycks förekomma mer sällan.
Min tolkning blir därför att denna kvalitet, upplevelsen av ”flyt”, knyter an
till den ”friluftshabitus” som utgör grunden för både sportklättrarna och de
traditionella klättrarna, nämligen att trivas bättre med att klättra utomhus.
En av sportklättrarna resonerar kring de två klätterformerna:
Från början var ju traditionell klättring ett jävla pyssel alltså, när jag började
klättra 1988 så var man ju skitlycklig om man hann med två leder på en
dag…jag menar, nu hinner man ju med tio leder på en timme. Man åker ut
klockan sex när man slutar jobba och kör på Örnberget med sportklättring.
Men är det inte en annan typ av upplevelse?
Ja, det är ju mera träning, och styckar man ner det här ännu mera i tidsanpassning, lathet och att slippa släpa med sej, och nån ska behöva stå där och
säkra och bli kall…ja, då återstår bouldringen (klättring på stora klippblock
utan rep och säkringar), man tar med sej skorna och åker ut bara, för då är
man ju bara ute efter rörelsen, precis som med sportklättringen. I traditionell
klättring är man också ute efter rörelsen, men där är det ju så mycket annat,
just det här att komma upp på toppen, lägga kilar och sånt där, och just den
biten tror jag folk gärna skippar.
Varför gör man det?
Därför att den här rörelsen i själva klättringen ger så mycket att den här
toppkänslan inte behövs. Inte bara dom som börjar nu utan även andra som
började tidigare har hittat den tjusningen istället. Förr började man kanske
klättra just för den här känslan att komma upp på toppen, och nu har den
känslan ersatts av själva rörelsen istället, att det är så stort.
Så då är det mera det här med kroppen och rörelsen än helheten med topp
och problemlösning…?
Precis. Jag kan se det ganska tydligt på nåt sätt som kör mitt andra varv och
går tillbaka till traditionell klättring. Som när vi var i Kullen (klätterområde i
Skåne) så tvingade jag min stackars man att klättra med rep, han ville ju bara
bouldra, och då är det ju det här med att man står och säkrar och lägger
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standplatser för där finns inga färdiga ankare, man får lägga alla kilar själv.
Jag tycker att det var kul att springa runt och försöka lägga kilar och skapa
en bra standplats, allt det där har blivit kul igen för mej. Tycker man inte det
är roligt, att man inte får ut nånting av det, så är det mycket roligare att bara
göra själva ”moven” på klippan det förstår ju jag också, det har jag också
känt förut. Det är olika vad man är ute efter lite grand, och det är ju det som
är jäkligt häftigt med klättring, att det finns så många olika dimensioner, att
det inte bara är en grej utan att det finns allt för alla. (Sportklättrare, kvinna,
31 år)

Devisen om att bergsklättraren inte främst klättrar för att komma upp på
bergstoppen utan försöker nå toppen för att få klättra, där innebörden av
”toppen” och ”vägen” tillsammans bildar en helhetsupplevelse får nog anses gälla endast för traditionella klättrare. Utifrån ett sportklätterperspektiv
kan man däremot konstatera att varken toppen eller vägen behövs längre
som en ursäkt för att få klättra. Klätterrörelsen som sådan tillsammans med
tävlingsinnehållet står i fokus och blir både målet för och det huvudsakliga
meningserbjudandet i denna utövningsform.

Avslutande diskussion
Är denna besatthet som du nämner speciell för just äventyrssporter?
Jag tror det kan förekomma inom alla möjliga verksamheter egentligen men
det verkar särskilt gälla inom äventyrssporterna.
Hur då menar du?
Ta detta med adrenalinflödet, de stunderna då allt annat försvinner från dej,
denna flyktgrej. Det är inte många som slutar sina arbeten för att bli ”tennisbums” eller ”golfbums”. Men inom aktiviteter som surfing, kajaking, klättring och skidåkning finns det många människor som givit upp allt annat för
att få ge sig hän fullt ut.
Varför det?
Jag tror att det handlar mycket om att dessa aktiviteter är holistiska. Det
handlar om en relation till naturen, relation till den egna kroppen, att vara
stark i vissa sammanhang…rädslan håller dej vid liv. Ofta lär du dej mycket
från att hamna i kniviga och farliga situationer och hur man kommer ur dessa. Jag tror det handlar mycket om en andlig dimension också.
Andlig dimension?
Åter faller detta tillbaka på att vara en del av naturen, en del av världen. Men
det handlar också om en ökad uppmärksamhet på vad som finns runt omkring dej genom att komma igenom och klara av en massa faror, en kontakt
med något större än dej själv. (Traditionell klättrare, man, 56 år)

Förutom att mannen i intervjusekvensen ovan pratar om att utövandet bl.a.
handlar om olika förhållanden till naturen och den egna kroppen, om en
helhet osv. så nämner han också att han lär sig mycket och får en ökad
uppmärksamhet på vad som finns runt omkring. Denna ökade uppmärk-
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samhet kan kopplas till individens önskan om att ta personligt ansvar och
utöva kontroll.
I föreliggande kapitels inledning förekommer också ett intervjuutdrag där
en kvinna berättar om vad hon tror är kraften bakom att klättrare fortsätter
att klättra, att de hittar glädjen i verksamheten, att de inte slutar. Hon nämner bl.a. ”…sammansatta bitar som gör att det blir en helhet…” och ”Kombination av alla olika delarna finns […] att det inte bara är en enda sak som
är betydelsefull”. Utsagor som dessa har erbjudit möjliga ingångar att reflektera över, och mitt vidare analys- och bearbetningsarbete av äventyrssportarnas olika berättelser har efterhand lett fram till de beskrivna upplevelsedimensionerna. Dimensionerna belyser följaktligen vad äventyrssportarna säger sig uppleva under själva utövandet, under vilka betingelser detta
sker och vilka belöningar som erhålls i samband med hela verksamheten.
Dimensionerna är egentligen inte så åtskilda som de beskrivits i föreliggande kapitel. De är fogade i varandra till en gemensam väv. Alla fem dimensionerna måste vara närvarande samtidigt, om än inte lika starkt, för att den
intensiva upplevelsekänslan ska infinna sig, en känsla som utövarna har
beskrivit med uttryck som exempelvis; fantastiskt roligt, superkul, helt underbart, otrolig njutning, lycka, tillfredställelse, oerhört stimulerande, positiv energi eller adrenalinkick. Tillståndet eller situationen utmärks för övrigt av att allt fungerar och stämmer, det blir inte ”hackigt” utan det ”flyter”
på – ”allting bara kom helt givet” är typiska formuleringar. Om någon av
dimensionerna saknas verkar denna totalupplevelse inte riktigt bli möjlig
eller kunna komma tillstånd. En dimension fångar sålunda inte allting, utan
är en del av helheten.
Du sa att du blev frälst direkt, varför det?
Jag vet inte, jag tyckte bara det var fantastiskt roligt.
Roligt, hur då?
Det är så mycket som är kul, det är så komplext…jag vet inte, det bara passade på nåt sätt.
Komplext, sa du?
Ja, jag tycker det är väldigt komplext, det är styrka, smidighet, natur, och allting på en gång. (Sportklättrare, kvinna, 32 år)

Jag har med andra ord försökt beskriva en komplex upplevelsesituation genom att redovisa delarna, för att så småningom möjligen kunna gestalta
helheten. Jag menar således inte att upplevelsen skulle vara uppdelad i de
beskrivna dimensionerna. Naturligtvis kan tyngdpunkten för det upplevelsemässiga innehållet variera. Istället erbjuder dimensionsansatsen en modell
för att identifiera innehållskvaliteter vilka tillsammans skapar den dynamik

166

som formar det meningsfulla eller ”belöningen” i äventyrssportarnas verksamhet. Utmärkande för äventyrssport har enligt utövarna varit att vara
kroppsligt aktiv, att få utlopp för den fysiska energin och att samtidigt få
vara ute och möta naturens krafter och den frihet som det kan innebära. Vidare att det handlar mycket om svåra och spännande utmaningar som man
kreativt försöker att klara av, vilket i sin tur för med sig en intensivt fokuserad närvaro i nuet, att bli ”helt uppslukad”. Slutligen framstår det som
mycket viktigt att ”fixa” utmaningen, att ha kontroll genom att klara av och
bemästra det man föresatt sig. Allt detta sammantaget resulterar i upplevelser av lycka och njutning. Det handlar således om någonting flerdimensionellt; den aktiva kroppen, uteliv i naturen, fordrande och tydliga utmaningar, total fokusering och om att utöva kontroll.

För att pröva den här ansatsen om de fem dimensionerna och med anspråket
att de alla bör vara närvarande samtidigt, att det inte tycks gå att ta bort någon dimension för att äventyrssportandet ska vara ständigt lockande, förde
jag in frågan om sportklättrare och traditionella klättrare ger sina respektive
verksamheter skilda och/eller liknande innebörder. Skillnaden fick sitt allra
tydligaste uttryck när det kom till inomhusklättringen. Denna mycket artificiella utformning av ”klippklättring” som kroppsövning blir med sina synliga plastgrepp, strukturväggar och ”skyddande” inomhusklimat, inte tillnärmelsevis en tillfredställande ersättning för den komplexa utmaning som
naturens utomhusberg erbjuder. Inomhusklättringen kunde inte av sig själv
sporra till den nödvändiga spänningsutmaningen som i sin tur kräver den
intensiva fokusering och kontroll som tillsammans resulterar i att utövarna
helt går upp i en njutbar helhetsupplevelse. För att i inomhusklättringen
kunna stimuleras till ihållande koncentration och stark fokusering krävs
enligt sportklättrarna en seriös formell tävling som verksamhetsincitament.
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En av sportklättrarna menar dock att själva tävlingen samtidigt förstör klättrandets egenvärden och att tävlandet snarare blir kontraproduktivt för klätterupplevelsen. Min slutsats blir följaktligen att alla fem redovisade dimensionerna ska vara med för att klättringen i sig själv ska kunna resultera i den
speciellt njutbara upplevelsen som omvittnats bland utövarna.
Det fanns för övrigt inga avgörande skillnader mellan sportklättrarna och de
traditionella klättrarna när det gäller att uppfatta ute-dimensionens värden
för klättrandet. Måhända var detta en något oväntad och intressant överensstämmelse mellan två grupper utövare som många gånger förutsätts ha
mycket skilda ingångsvärden inom klättringen. Men med tanke på redovisningen av äventyrssportarnas bakgrund i kapitel 2 är det ändå inte förvånande då samtliga utövare, sportklättrare såväl som traditionella klättrare,
hade liknande erfarenheter under uppväxtåren. De hade alla ägnat sig åt
skidåkning, friluftsliv och olika former av idrottsutövning. Däremot hade
sportklättrarna varit betydligt mer tävlingsaktiva i sitt idrottande. En annan
skillnad som kan kasta ett visst ljus över klättrarnas val av sin utövning är
det faktum att alla sex sportklättrare redan under det tidiga nybörjarstadiet
visade på en exceptionell teknisk klätterförmåga, en ”naturlig” fallenhet för
verksamheten, vilket kan ha stimulerat till att gå vidare med sportklättring
och därmed pröva på tävlandet. De var dessutom redan väl förtrogna med
tävlingskulturen och då blir steget inte långt för ett tävlingsförsök även
inom denna kroppsövningsform. Därtill påbörjade alla sex sitt utövande
under en tid då sportklättring och inomhustävlingar redan blivit en relativt
väl etablerad del av klätterverksamheten.
I mina försök att ge en bild av det som fascinerar i själva utövandet, vad
som kan ses som poängen med det äventyrssportarna gör, menar jag att teorier om flow ger värdefulla bidrag. Först och främst är flowbegreppet användbart som beskrivande metafor195 för det unika sinnestillstånd som utövarna vittnar om i denna kroppsliga praktik. Jag har i detta kapitel beskrivit upplevda flowsituationer och att det i samband med dessa situationer
måste finnas mycket speciella villkor för att detta tillstånd ska nås inom
äventyrssporten.
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En metafor uttrycker något mer än det som ett ord mestadels är uttryck för eller representerar. Med hjälp av metaforer kan ords betydelser utökas i stället för att tvärtom avgränsas och minskas till entydiga, nästan ”omöjliga” begreppsdefinitioner. Denna kreativa process behandlar bl.a. Paul Ricoeur i sin bok Från text till handling. Se Ricoeur
(1993).
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Flow kan givetvis upplevas i andra situationer och sammanhang än de som
jag har undersökt. Upplevelsen av flow kan heller inte utgöra den enda förklaringen till fascinationen för äventyrssport. Flow är en viktig del i det,
men för att beskriva den speciella upplevelse som utövarna av äventyrssport
är med om måste de fem redovisade dimensionerna vara närvarande. Flera
av dem utgör också förutsättningar för att ett flowtillstånd ska uppnås. Dimensionerna fordrande och tydliga utmaningar, total fokusering och att
utöva kontroll är på flera sätt nödvändiga för att uppleva flow. Däremot är
den aktiva kroppen och uteliv i naturen dimensioner vilka är av alldeles särskild betydelse för äventyrssporten och som skulle tappas bort om endast
flowbegreppet används i analysen. För när äventyrssportarna aktivt rör sig
verkar upplevelsen förtätas genom att kroppen är i rörelse på olika sätt.
Likväl som den aktiva kroppen kan ses som viktig i mötet med naturen blir
på samma gång uteliv i naturen även viktigt för den aktiva kroppen. Att
vara en aktiv kropp kan man vara i många olika miljöer, men här handlar
det om en mycket speciell utemiljö. Det verkar vara en mycket stark och
alldeles särskild känsla för naturmiljön som samtidigt är kopplad till fysisk
aktivitet. Man skulle kunna uttrycka det som att äventyrssportens starka
kroppslighet medför att ”ute-övarna” förnimmer naturen med hela kroppen.
Naturupplevelsen förstärks i och med de intensiva kroppsrörelserna som
tillsammans med övriga dimensioner leder till att utövarna blir så pass uppslukade av och engagerade i äventyrssportandet att de hela tiden vill fortsätta med det. Därmed uppnås också lättare ett flowtillstånd.
Ett utmärkande drag för flowtillståndet är ju att utövaren är uppmärksam
och helt fokuserad på sitt handlande men inte är uppmärksam på sin uppmärksamhet. Äventyrssportarna kopplar inte av under utövandet utan kopplar snarare bort allt oväsentligt, eller som en av dem uttryckte det; ”att man
tidvis kopplar på någon sorts autopilot”. Ett väldigt bra svar på när man har
flyt eller upplever flow skulle därmed kunna vara att just i dessa stunder gör
en person inga medvetet rationella beslut utan är så pass koncentrerad att
han eller hon ”inte vet” vad som görs, allting bara går av sig självt. Klättraren i ett av intervjuutdragen ovan som klarade alla ”moves” (klätterförflyttningar) på en mycket svår led hade efteråt inte en aning om hur han hade
gått tillväga. Även andra äventyrssportare vittnar om liknande upplevelser.
Trots att det i dessa och liknande situationer verkligen handlar om kropp
och fysisk aktivitet, finns här ändå någonting som är alldeles speciellt och
som på samma gång inte har med den fysiska kroppsrörelsen att göra. Det
måste mer förstås som en ”inre rörelse” då utövarna blir ett med det de gör.
Genom en sådan mental flytrörelse, den subjektiva kroppen, glömmer krop-
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pen sig själv.196 Utsagor om att utövandet sker ”automatiskt” eller ”mekaniskt”, att de inte tänker aktivt eller medvetet på vad de gör och inte heller
minns hur de gjort, är tydliga uttryck för detta.
Resonemanget leder till att förstå äventyrssportarnas framställningar om
njutningen och välbefinnandet i samband med utövandet, att ”det är så roligt” etc., som känsloupplevelser vilka inte riktigt blir medvetna förrän ”efteråt” eller ”utanför”, då utövarna uppmärksammas på sina upplevelser.
Mitt i ögonblicket, när de är helt fokuserade och uppslukade av själva handlandet och samtidigt glömmer allt annat, upplever de åtminstone inte medvetet sådana känslor. Kroppens eget ”tysta vetande” förstår först det vi är
med om, upplevelsen kommer före analysen. Upplevelsen är nämligen inte
avgränsad till förståndet. Istället ses känslan och tänkandet som sammansmält.197 Handlingarna kräver en sådan koncentration att utövarna inte
analyserar eller reflekterar medvetet. Det hela sköts av kroppen, den leder
vägen och allt går av sig självt.
Låt mig med ett konkret exempel illustrera vad som å ena sidan kan ses som
”under” själva utövandet och å andra sidan vad som kan ses som ”efter”
eller ”utanför” själva utövandet när det gäller klättring. En klätterled på ett
berg innehåller ett antal sektioner eller replängder. I slutet av varje sådan
replängd stannar klättraren och gör en standplats. På standplatsen kan klättraren samtidigt vila och slappna av. Detta kan även ske på vissa ställen mellan standplatserna om det finns ordentliga hyllor eller avsatser som skulle
kunna innebära vila och säkerhet från fall. Man skulle kunna säga att det
bl.a. är under dessa stunder, på standplatserna och ”viloplatserna”, som den
aktiva reflektionen och analysen kring klättrandet under den senaste replängden eller klättrandet medvetandegör känslor som glädje, njutning, etc.
Stunden på standplatsen/viloplatsen är givetvis också en fas ”under” utövandet men inte det skede ”under” vilket ett eventuellt flowtillstånd inträffar.
Följaktligen blir min tolkning: Att vara i flow innebär samtidigt att man inte
kan vara medveten om att man är det. När man blir medveten om eller
uppmärksam på att man eventuellt skulle befinna sig i ett flowtillstånd förlorar man flowkänslan. En medveten reflektionsprocess kan ske endast ”efter” eller ”utanför” själva tillståndet som sådant. Tankegången ger då insikter om vad det innebär att fråga personer om deras upplevelser. Vilka frågor
196
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Duesund (1996).
Se Merleau-Ponty (1997) och Duesund (1996).
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man än ställer måste deras berättelser ses som en efterhandskonstruktion.
Detta gäller såväl för ESM-undersökningar som för vanliga intervjuundersökningar. Utifrån tolkningarna av äventyrssportarnas utsagor i olika sammanhang blir därför min slutsats att de innebörder som vanligtvis brukar
tillskrivas Csikszentmihályis begrepp flow, flowupplevelser eller flowtillstånd inte ska uppfattas som att de bokstavligt är närvarande för den upplevande personen i själva görandet. Tillståndet är svårfångat och blir hur man
än vänder på det något som formulerats efter upplevelsen. Flera av deltagarna har svårt att uttrycka det i ord.
Att du håller på så här, vad är meningen med det, meningen med klättringen?
Jaaah, det har jag inte riktigt tänkt på…varför jag håller på med det…nej,
men jag mår ju bra av det, och jag tycker det är kul. (Traditionell klättrare,
kvinna, 27 år)

En annan av de intervjuade klättrarna ställde sig själv frågan ”om det finns
någon mening, eller vad är meningen med klättrandet?” och fortsatte:
Men det betyder ju otroligt mycket för en själv, rent mentalt…man blir glad.
Det finns ju inget som känns så meningsfullt för mej som en bra klätterdag,
det är rätt konstigt, för det ger ju ingenting till nån annan, det är ju fruktansvärt egoistiskt, jag uträttar ju inte nånting för nån annan. (Sportklättrare,
kvinna, 31 år)

Möjligen är det just därför som klättrare många gånger klättrar utan något
speciellt yttre mål i sikte, att de inte har någon form av investeringstänkande. Klättringens egenvärden, själva handlingen är i sig själv nog. Det handlar således inte om investeringar för att höja sin prestige, vinna tävlingar
eller för att få bättre hälsa. Denna ”inriktning eller verksamhetsanda” är
något Sveriges förste verklige alpinist och klättrare, Erik Ullén (18811932), redan gav uttryck för när han skrev om Bergbestigningen som sport i
Norska Turistföreningens årsbok från 1910: ”Mot bergets tysta, passiva
motstånd sätter han sin erfarenhet, sina tränade muskler och nerver och sitt
oryggliga beslut att komma fram och lyckas oftast, misslyckas stundom,
men det är i denna kraftmätning han finner sin glädje och icke i den långa
’lista’ på toppar, som han besegrat, eller den notorietet som hans bestigningar kanske bringat honom.”198 Uppfattningen av detta unika värde – en
inre belöning – gör att äventyrsportarna fortsätter med sin verksamhet.
Csikszentmihályi skriver om en sådan autotelisk upplevelse: ”The kind of
198

Ullén, E. (1910). ”Bergbestigningen som sport”. I: Den Norske Turistforeningens årbok 1910. Oslo: Den Norske Turistforening, s. 41. Med Ulléns emfas, vad gäller glädjen i
utövandet, klingande från en svunnen tid kanske dagens betoning på det upplevelsebaserade inom kroppsövningen snarare ska ses som en ”nygammal” yttring.
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interaction that produces autotelic experience is open-ended, and its outcome can be determined by the participant. It is not as predictable as a routine job, nor is it as unpredictable as reckless driving or slot machine playing. The outcome of an autotelic activity is uncertain (”like exploring a
strange place”), but the actor is potentially capable of controlling it.”199
Flertalet klättrare betonar också resandet, att resa iväg till olika bergsområden utomlands, som en stimulerande och spännande belöning. Här framstår
det oförutsägbara om vad som väntar framöver, äventyret med att upptäcka
det man inte riktigt känner till, det som måste analyseras och klaras av, som
centrala meningserbjudanden i äventyrssportandet. Att utövarna söker
ovisshet men samtidigt har en önskan om att behärska, att utöva kontroll, är
på sätt och vis en paradox som är utmärkande för äventyrssporten generellt.
I ett modernt samhälle kan det mesta upplevas som alltmer tillrättalagt och
förutsägbart, redan utforskat och spänningslöst. Åtminstone kan chanserna
till gripande upplevelser kännas kraftigt begränsade. För att tillfredsställa en
äventyrslust och ett upptäckarbehov söker sig vissa till bl.a. äventyrssporten, då man med rimliga insatser kan få dessa behov tillfredsställda.
…för mej är det lite av det här att känna att här har inte många människor
varit, man är…det kändes speciellt i somras då på Broad Peak200 när jag försökte göra en nytur där. Jag kände att här har ingen nånsin varit förut, bakom
den här stenen har ingen tittat, här har ingen gått, bakom den här kammen
har ingen kollat och så där. Det är lite av extas för mej, känna det där lite
upptäckandet på nåt sätt också.
[…] Är du våghalsig?
Våghalsig, nej…både ja och nej. Visst tar jag risker när jag åker iväg på
mina expeditioner, och jag vet inte om det ska tolkas som våghalsighet. Men
jag tycker inte det är våghalsigt och det sista kvittot jag fick på det var när en
kompis och jag i somras stod på förtoppen av Broad Peak. Det var dåligt väder och blåste otroligt. Vi var bara sjutton meter under toppen, men vi hade
en kilometer dit och vi bestämde oss för att vända. Då har man den ödmjukheten att veta var gränserna går, även fast man är så nära. Hade jag varit
våghalsig så hade jag forsatt. (Traditionell klättrare, man, 28 år)

I sammanhanget måste jag också konstatera att riskfaktorn tydligt framstår
som en nödvändig komponent i äventyrssportandet för att total fokusering
och närvaro ska infinna sig. Äventyrssportarna själva framställer en syn på
riskmomentet som att det mer handlar om ett sökande efter utmaningar och
spänning. Sökandet efter gränsen mellan det möjliga och omöjliga kittlar.
En ständigt ”patrullerande” fara lurar utefter denna gräns. Men farligheten
199

Csikszentmihályi (1975), s. 32-33.
En mycket känd åttatusenmeters topp i Himalaya dit många internationella klätterexpeditioner söker sig varje år.
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blir aldrig central i deras upplevelse, det är inte den som lockar utan snarare
själva bemästrandet. Utövarna uppfattar relationen till riskerna som relativt
normal och de tycker själva inte att de pressar gränsen för sin kontroll.201
Förvisso måste utövarna vara otroligt koncentrerade för att klara sig men
rädslan får aldrig ta överhanden. Kanske är det också psykologiskt lämpligt
att förneka faran för att kunna fortsätta med sin äventyrssport. Med orden
från en av äventyrssportarna tycks kittlingen således innebära att: ”om man
inte skärper sej eller slarvar då är det farligt, skärper man sej och verkligen
är fokuserad, då grejar man det, då är det inte farligt”.
Tycker du att du är våghalsig, att du är en risktagare?
Nej, det tycker jag inte…men jag vet ju vad jag håller på med, jag gör en
kalkylerad riskbedömning.
Men andra som inte klättrar upplever dej kanske som våghalsig?
Det är mycket möjligt.
Men du känner det inte så?
Nej.
En kalkylerad risk?
Ja, nånstans vet man ju vilka faror som finns, och det är ju dom man försöker
minska eller undvika.
Men varför ska jag ta den här kalkylerade risken när jag ändå ska försöka
undvika någonting?
Jo, men det är en del i helheten, det är en del i det här ”triggandet”.
Triggandet?
Ja, men det skulle ju inte vara så himla kul om allting var säkert. (Traditionell klättrare, kvinna 32 år)

Den i aktiviteten ständigt närvarande faran sporrar utan tvivel till höjd beredskap och intensiv fokusering då den fungerar som en katalysator för
koncentrationen. Bemästrandet av svårigheterna och riskerna ger också
omedelbar återkoppling på äventyrssportarens duglighet. Det krävs med
andra ord en stark koncentration för analys och bedömning av olika handlingsalternativ för att riskerna inte ska bli alltför överhängande.
Vad gäller relationen mellan kontroll och flow i detta sammanhang så skulle man kunna tolka närvaron av relativt uttalad ”hög” kontroll som en nödvändighet till följd av riskmomentet. Utövarna måste ha goda marginaler då
det ändå finns så pass många objektiva faror som de själva inte kan påverka
201

Jfr Celsi, R. L., Rose, R. L. & Leigh, T. W. (1993). ”An exploration of high-risk leisure consumption through skydiving”. I: Journal of Consumer Research, nr. 20, s. 1-23. I
denna studie av erkända äventyrssportare visade sig att deltagarna på liknande sätt uppfattade att de utövade sina aktiviteter väl inom sina färdighetsregister. Somliga föredrog till
och med att avstå och återkomma vid ett senare tillfälle om de upplevde att gränsen för
deras kontroll pressades alltför hårt.
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och kontrollera. Det krävs således en uppenbar färdighet för att de ska kunna hantera aktiviteternas skilda utmaningar. Trots den relativt ”höga” kontrollkänslan blir det ändå möjligt att därigenom uppleva flow. Verksamheten kännetecknas ju av ett utforskande och upptäckande där kreativitet, problemlösning och strategiskt tänkande under viss tidspress krävs för ett lyckat resultat. Här finns en kombination av analytisk förmåga och ”motorisk
glädje”. Utövarna själva hävdar generellt att det ”inte är riskerna” som gör
att de håller på utan att det är ”just den här feelingen”. Riskerna hindrar
med andra ord inte den njutbara upplevelsen, och är heller inget mål i sig,
utan blir istället en förutsättning för denna upplevelse. Om detta inslag skulle elimineras helt kommer säkert inte utövandet att betraktas som en ”äventyrlig utmaning” och därmed skulle äventyrssporten förlora sin egenart och
attraktionskraft.
Men samtidigt uppfattar äventyrssportare sin verksamhet som mindre riskfylld än mycket annat i samhället där farorna många gånger kan upplevas
som mycket svårare att förutse än de som exempelvis finns ute bland bergen. I äventyrssportandet känner nämligen utövaren att det finns större möjligheter att påverka utgången genom att den egna färdigheten och kontrollen i handlandet får en avgörande betydelse. Individens manöverutrymme
upplevs med andra ord som utökat i förhållande till övriga livet. I en vidare
bemärkelse kan denna känsloupplevelse av kontroll till följd av egen förmåga ges ytterligare en tolkning, vilken jag till viss del redan berört. Äventyrssport, menar jag, kan också ses som möjliga ”oaser av enkelhet” eller
tillflyktsorter bort från ett föränderligt och svårgripbart samhälle där det
finns stora svårigheter att få överblick och kontroll och där möjligheterna
att påverka en ”sådan svårgripbarhet” känns starkt begränsade. Man söker
efter en tillvaro där rationella överväganden kan skapa ordning och struktur
i en värld av tilltagande kaos av erbjudanden och valmöjligheter. Klättring
som äventyrssport handlar därför inte sällan om att bryta med det vardagliga, att göra någonting annat, att ”komma bort” i olika bemärkelser. Själva
klätterutmaningen som sådan plockar fram en slags ”enkelhet” som kontrast
till vardagens många problem och bekymmer. Utövaren blir istället helt
fokuserad på de saker som för tillfället måste göras i samband med klättrandet. Alla vardagstankar slås undan. Förhållandet behöver givetvis inte
vara speciellt för klättring, men kanske är det speciellt uttalat inom klättringen. Där krävs en intensiv fokusering vilket mer eller mindre tvingar deltagarna att släppa allt annat som vanligtvis hör till vardagstillvaron.

174

Kan du beskriva ditt förhållande till klättring, vad är meningen med det?
Det har nog med att bryta vardagen, att göra nånting annat, att komma bort,
att komma till enkelheten i tillvaron så att säja.
Enkelheten, tar klättringen fram det på nåt sätt?
Ja, i och med att man är fokuserad på just dom grejerna man ska göra så slår
det undan alla vardagstankar, det är nog mycket det tror jag. (Traditionell
klättrare, man, 39 år)

Vidare är strävan att utöva kontroll i olika risksituationer ett mycket framträdande inslag i äventyrssport. Deltagaren måste känna att förmågan att
handla är i paritet med de krav som ställs. Färdigheter och utmaningar är
inga objektiva storheter. Istället ska dessa förstås som subjektiva och öppna
för individuella tolkningar och förändringar. Klättring innebär verkliga utmaningar, men endast p.g.a. att vår kultur har definierat dessa aktiviteter
som utmaningar och att definitionen har accepterats av vissa. För att känna
kontroll över omgivningen måste vi definiera vad som är omgivning. Men
ingen kan givetvis känna kontroll över ”hela omgivningen”, menar Csikszentmihályi. Man måste börja med att välja ett visst stimuli från omgivningen, begränsa sin uppmärksamhet på ett hanterbart mönster av saker som
man kan göra något åt. Det handlar följaktligen om att försöka kontrollera
det kontrollerbara. Att uppnå total kontroll är omöjligt, men en tillfällig
känsla av herravälde, baserad på en selektiv strukturering av världen, kan
uppnås. Aktiviteter där man kan uppleva flow är enligt Csikszentmihályi
exempel på hur en människa kan manipulera graden av möjlig uppmärksamhet så att han eller hon kan klara sig inom dess gränser.202
Sammanfattningsvis menar jag att de fem upplevelsedimensionerna speglar
kapitlets viktigaste resultat vad gäller frågan om vad äventyrssportarna upplever som speciellt tilltalande med sin verksamhet. Dimensionerna – den
aktiva kroppen, uteliv i naturen, fordrande och tydliga utmaningar, total
fokusering och att utöva kontroll – innesluter flowupplevelser, men går
även utanför dessa. Som avslutande ord i detta kapitel, som handlat om
äventyrssportares upplevelser, vänder jag återigen till den legendariske
fjällfararen och klättraren professor H. N. Pallin (1880-1953): ”Den lyckokänsla som bergbestigningar kunna skänka, är utomordentlig. Det torde
icke finnas någon mera direkt brottning med naturen. Har man slutligen
övervunnit alla svårigheter och nått den eftersträvade toppen samt får mottaga belöningen för ansträngningar och faror i form av en allomfattande
mångmilautsikt, som skänker en känslans fullhet utan like och fyller en med
det triumferande medvetandet om ett övervunnet segt motstånd samt om
vissheten att icke kunna komma längre eller högre, då har man häri en god
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del av förklaringen till alpinismens tjusning. Denna känsla är så stark och
ihållande, att den, som erfarit den en gång, sedan i de flesta fall för sitt
återstående liv är hemfallen åt dess förtrollning.”203

Flowupplevelsen är en betydelsefull del i äventyrssportandet. Utövandet
utmärks av ett väldigt starkt engagemang, koncentration och glädje samt
frihet att välja och kunna påverka sin situation. Dessa komponenter är också
fundamentala i en lärprocess. I nästa kapitel kommer jag närmare att studera elevers upplevelser i skolan. Kan man även där få flowupplevelser, uppleva glädje och engagemang, och erbjudas möjligheten att påverka sin situation, i likhet med äventyrssportarnas erfarenheter? Och i vilka sammanhang
sker i så fall detta?
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4. Upplevelse av flow i skolan
Bakgrund och preciserat delsyfte
Parallellt med att fritiden får en allt större betydelse i barns och ungdomars
liv förlorar skolan mycket snabbt sitt monopol som kunskapsinstitution.
Detta beror bl.a. på förändringar inom kommunikationsteknologin och på
att fritiden blir en allt vanligare lärmiljö. Skolan och lärarna är inte alltid
huvudkällan till kunskap och lärande, utan konkurrerar med andra medel
och arenor för kunskapande. En möjlig konsekvens framöver är att lärarna
och skolan alltmer kommer att konfronteras med ett ifrågasättande av sin
pedagogiska verksamhet. Skolan och dess personal behöver därför utveckla
en ökad förståelse för enskilda elevers vardagsföreställningar och den läroch socialisationsprocess som sker utanför skolans värld, som t.ex. inom
idrotten. Kunskaper om barnens och ungdomarnas fritid kan berika och förändra möjligheterna i de pedagogiska mötena.
Sociologen Klas Borell och psykologiprofessorn Sten-Olof Brenner redogör
i boken Att spegla verkligheten för den forskning som med utgångspunkt i
flowteorin varit riktad mot amerikanska tonåringars upplevelse av skolan.
Där framgår att ungdomarnas inställning till lärande är av central betydelse
och att elever måste få erfarenheter från övning av krävande uppgifter för
att utveckla sina färdigheter. Den sociala omgivningen spelade samtidigt
roll i dessa sammanhang. Hur kunde då skolans organisation, undervisningens innehåll och lärprocesserna iscensättas för att stimulera barns och ungdomars utveckling? ”Med en undervisning inriktad mot att ’fylla kursplaner’ och motsvara olika slags interna kontrollkrav, snarare än att gå på djupet, gavs eleverna få möjligheter till flöden, s.k. toppupplevelser”.204 Man
menar vidare att skolan varken ska ses som en pluggskola eller ett kravlöst
nöjesfält om den ska kunna motsvara vad forskningen på området visat.
Istället bör skolan vara ”en harmonisk, till sin sammansättning väl avvägd
verksamhet, där uppmärksamheten koncentreras på meningsfulla aktiviteter
som motsvarar och utmanar elevers förmåga: eleverna måste få pröva sina
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krafter genom att ständigt ställa sig själva inför nya spännande utmaningar,
vilket får dem att växa”.205
Utifrån sin forskning konstaterar Mihály Csikszentmihályi att barn och
vuxna ofta behöver en yttre impuls för att ta de första stegen i en aktivitet
som kräver en svår omstrukturering av uppmärksamheten. De flesta njutbara aktiviteter är inte ”naturliga”, de kräver en ansträngning och tidsinvestering, som man till en början inte alltid är benägen att göra. Man kan även se
på flera äventyrssporter och många ”skolämnen” på detta sätt. En skidåkare,
för att ta ett exempel, behöver först skaffa sig den nödvändiga färdigheten
för att kunna njuta av aktiviteten, vilket bl.a. kräver koncentration och
uppmärksamhet. Om inte ändamålsenliga tankar, känslor och motiv finns är
det omöjligt att uppnå den disciplin som fordras för att t.ex. lära sig åka
skidor tillräckligt väl för att kunna njuta av det. Men så snart handlingen
börjar att ge feedback blir den ofta belönande i sig själv.206 Om upplevelser
i skolans dagliga liv blir en belöning i sig motiverar detta elevernas inställning till lärande i nuet, i stället för att förlita sig på hypotetiska resonemang
om lärandets eventuella framtida relevans eller förtjänster.
Den forskningstradition kring lärprocesser som i stor utsträckning varit tongivande under senare hälften av 1900-talet, och med kunskapsteoretiker
som t.ex. Jean Piaget och Jerome Bruner i spetsen, är kognitivismen. Ett
rationalistiskt perspektiv är utgångspunkten i denna tradition, som präglats
av ett mycket starkt isärhållande av kropp och intellekt.207 I fokus har bl.a.
varit frågor kring hur skolelever tillägnar sig centrala begrepp och principer
i olika ämnen och hur de intellektuellt klarar av utmaningarna som skolan
erbjuder. Drivkraften, intresset och de känslomässiga villkor som fordras
för att elever över huvud taget ska engagera sig och vilja ta del av det skolan kan erbjuda har denna forskning ägnat avsevärt mindre uppmärksamhet
åt.208 Bruner själv reflekterar i några böcker från 1990-talet kring den ”kognitiva revolutionen” och menar att studiet av processer som meningsskapande, förståelse och innebörd ganska snabbt övergick till att istället enbart
handla om hur människan behandlar information. Informationsbehandlingsmetaforen och hjärnans (intellektets) jämförelse med en dators proces-
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sor har i detta sammanhang inte varit speciellt lyckad.209 ”Datorn ’kör
igång’ så fort någon stoppar kontakten i väggen – fullt så enkelt är det inte
att få en elev att med glädje kasta sig över skolarbetet! När datorn drabbas
av ’systemfel’ dyker en bombikon upp på bildskärmen; när elever utsätts
för systemfel är dessa sällan lika uppenbara.”210
I en tidigare svensk studie av tonåringars upplevelse av sin skolsituation,
som bygger på ett omfattande frågeformulär som besvarades av 1200 ungdomar på högstadiet och i gymnasiet, menar Bengt-Erik Andersson (professor i barn- och ungdomsvetenskap) att väldigt många elever inte ser på skolan som särskilt meningsfull.211 Även i utländska studier har man funnit
liknande resultat.212 Ungefär var tredje elev i Anderssons studie upplevde
skolan som ”tråkig, enahanda, trist, lärarna bryr sig inte om eleverna, ingenting av det man sysslar med i skolan är intressant eller meningsfullt och
vore det inte för kamraterna hade man inte stått ut.”213 Denna grupp benämner Andersson ”skolhatare” medan en annan tredjedel av eleverna beskrivs
som ”skolälskare”. De upplever skolan mycket positivt och tycker att ”ämnena är intressanta, undervisningen intressant och stimulerande och lärarna
är jättebra.”214 Skillnaderna mellan elevers inställning till skolan, huruvida
man tyckte illa om den eller ej, i förhållandena till deras hembakgrund var
inte särskilt stora. Således fanns det i Anderssons studie elever från alla
samhällsklasser som både älskade och hatade skolan. Han påpekar samtidigt att socioekonomisk bakgrund är ett tämligen trubbigt mått på hembakgrund då den säger väldigt lite om den själsliga och känslomässiga miljön
(den psykologiska atmosfären) i hemmet. Inte heller får vi genom ett sådant
mått veta något om vilket stöd eleverna eventuellt får hemifrån i sitt faktiska skolarbete. Men för att täcka in dessa aspekter ställde han ett antal frågor
om hur ofta föräldrar och barn samtalar och vilken kontakt de hade med
varandra. Då visade det sig att de elever som tyckte om skolan i större utsträckning både hade bättre kontakt med och samtalade om skolan med sina
föräldrar än de som ogillade skolan. Dock fann Andersson att den skola
eleven råkar gå i verkade spela en större roll för skolupplevelsen. Skolans
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eller ”skolklimatets” betydelse för hur elever presterar, bekräftas av såväl
internationella som svenska studier.215
I föregående kapitel identifierade jag ett antal väsentliga dimensioner som
bland äventyrssportare måste vara närvarande för att aktiviteten ska resultera i en alldeles särskild och mycket meningsfull upplevelse. Dessa dimensioner kan också ses som ytterst gynnsamma i en lärprocess då de förenar
kropp och intellekt i ett känslomässigt och motivationsskapande engagemang
för uppgiften. Äventyrssportarna befinner sig stundtals i ett mycket speciellt
tillstånd av koncentration och intensiv närvarokänsla, dvs. i en flowsituation. Den fråga som jag mot denna bakgrund vill resa är om dessa upplevelsedimensioner även förekommer i en skolsituation.
En process som fungerar så att deltagarna tycker det är mycket stimulerande, i den meningen att de blir totalt uppslukade av den färdighetsövning de
ägnar sig åt och hamnar i flow, får till följd att de blir motiverade och lär sig
nya färdigheter. Strävan att nå dylika upplevelser är viktig då den ger drivkraft för och engagemang i det fortsatta lärandet. Finner skolungdomar liknande situationer under dagarna i skolan? Med kunskapen om äventyrssportarnas upplevelser, och de villkor som är förutsättningar för dessa upplevelser, vill jag nu rikta ljuset mot elevers situation och lärandemiljöer i dagens
skola och söka svar på följande frågor:
• I vilken utsträckning förekommer tillfällen i skolan då eleverna har
mycket starka och positiva upplevelser i likhet med äventyrssportarnas?
• Om detta förekommer, vilka elever har sådana erfarenheter och i vilka sammanhang sker det?
• Hur framställs dessa upplevelser och vilka kvaliteter/komponenter är
viktiga i sammanhanget?
• Vilka likheter och/eller skillnader finns mellan skolungdomar och
äventyrssportare beträffande de upplevelsedimensioner som beskrevs
bland äventyrssportarna?
215
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Detta kapitel behandlar således flowupplevelsen och särskilt villkoren för
dessa upplevelser i ett skolperspektiv. Det empiriska materialet bygger på
en delstudie som jag benämnt skolstudien och som därmed kompletterar de
övriga delstudierna i avhandlingen.216

Metod
Intervjuerna i skolstudien utgick i stora drag från genomförda s.k. ESMundersökningar (Experience Sampling Method) på respektive skola som ägt
rum en vecka tidigare. För att avgränsa undersökningsmaterialet i denna
studie valdes skolor i Stockholmsområdet, vilka hade klasser i skolår nio
med idrottsinriktning och helst även musikinriktning förutom ”vanliga”
klasser. Ett stratifierat urval med jämn könsfördelning av totalt 60 elever
utsågs och fördelades mellan fyra olika skolor och de tre inriktningarna.
Medelst lottningsförfarande valdes sedan medverkande elever ut inom respektive inriktning (se också kapitel 1). ESM-metoden kan närmast beskrivas som en naturalistisk metod att studera och kvantitativt mäta den subjektiva upplevelsens kvalitet. Den ”syftar till att studera vad människor gör,
tänker och känner i vardagliga situationer. Praktiskt fungerar metoden så att
forskaren utrustar undersökningspersoner med en signalgivare (beeper) som
med slumpmässiga intervall signalerar att ett frågeformulär skall besvaras.”217 Vanligtvis bär personen under en veckas tid denna signalgivare och
beskriver i formuläret bl.a. hur man känner sig och vad man tänker på när
signalen piper (vanligtvis 5-10 gånger per dag).218 Vid slutet av en sådan
216
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självobservationsvecka ”har varje försöksperson skrivit ett protokoll som är
en löpande redogörelse, ett nedskrivet filmklipp ur hans liv, bestående av ett
urval av representativa ögonblicksbilder.”219 Sedan mitten av 1980-talet har
Mihály Csikszentmihályi tillsammans med forskarkolleger vid Chicagouniversitetet successivt utvecklat förfarandet kring metoden för att användas i
samband med prövandet av flowteorin.220 Utformningen och genomförandet av skolstudien har på flera sätt tagit utgångspunkt i denna forskning och
metodutveckling. Lärdomar och förändringar vad gäller konstruktionen av
frågeformulär och tillvägagångssätt har också kunnat inhämtas med hjälp av
en pilotstudie vilken genomfördes innan huvudstudien planerades och
genomfördes.
Efter den avslutade ESM-studieveckan framställde vi en grafisk upplevelseprofil för varje elev som en hjälp för att visualisera deras upplevelser,
som vi sedan skulle samtala om i de uppföljande intervjuerna påföljande
vecka. Vi valde att särskilt lyfta fram fyra variabler från ”ESM-formulären”
och sammanställde dessa i konstruerandet av upplevelseprofilerna. Två av
variablerna representerar det vi kallat för flowbetingelser, nämligen utmaning respektive kunnande. Alltså, hur mycket (på en skala 1-7) eleverna
upplever det de gör som en svårighet, en verklig utmaning, och i vilken utsträckning uppgiften tar deras kunnande i anspråk. När de rapporterar höga
värden (5-7) för båda dessa variabler samtidigt, att de är i balans, finns förutsättning att uppleva flow.221 De andra två variablerna var koncentration
och roligt. Tanken är här att dessa ska visa på hur uppslukad och fokuserad
man är och hur pass roligt, tilltalande eller meningsfullt det hela upplevs.
Om man även här rapporterar höga värden (5-7) samtidigt som de föregålevde det som de gjorde och hur de kände sig vid detta aktuella tillfälle. Formuläret innehöll dels frågor med fasta svarsalternativ avsedda att ge upplysningar om ämne/skolaktivitet och arbetssätt men dels även öppna svarsalternativ som exempelvis ”vad tänkte
du på?” (se bilaga 2). Med förebild från Csikszentmihályis forskning i att definiera centrala begrepp inom flowteorin användes sjugradiga Likertskalor för att eleverna skulle
kunna skatta skolupplevelsen. Eleverna fick vardera fem häften innehållande respektive
sex ”ESM-formulär”, ett formulär för varje pipsignal och ett häfte för vardera dag. De
uppmanades att varje morgon lämna in föregående dags häfte till en av forskarna som
hela tiden befanns sig på en särskilt avsedd plats i skolan under den aktuella veckan där
denne också fanns till hands för att svara på eventuella frågor. Det kan konstateras att
svarsfrekvensen i hela undersökningen var anmärkningsvärt hög.
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ende två variablerna skattas högt då skulle det med andra ord kunna indikera en flowupplevelse.
Intervjuerna som sedan genomfördes med varje elev inleddes med att vi fritt
pratade om vad som hänt den föregående veckan. Samtalen blev då oftast
mycket knapphändiga, eleverna menade oftast på att inget speciellt hänt etc.
Senare vid presentationen av upplevelseprofilen blev samtalen mycket mer
innehållsrika och det var överraskande hur väl eleverna i allmänhet kom
ihåg mycket av vad som skett under ESM-veckan. Inte sällan kunde man
med stor precision återberätta flertalet händelser och förlopp som man varit
delaktig i. Med upplevelseprofilerna kom vi följaktligen åt tillfällen under
den gångna veckan som varit särskilt intressanta med utgångspunkt i flowteorin. Upplevelserna blir på detta sätt placerade i en konkret kontext som
anses tillföra dem ökad äkthet och tillförlitlighet. Detta hindrar dock inte att
respondenter i viss mån kan svara som de uppfattar vara ett förväntat svar
eller förklaring kring en upplevelse.
Intervjuerna innehöll också samtalsteman som: hur de lär sig olika saker i
skolan och på fritiden, vad de gärna och inte gärna gör på fritiden och tillsammans med vem, vad de brukar göra nu och vad de tidigare gjort som
familj tillsammans under deras uppväxt, varför man exempelvis väljer att gå
i en idrottsprofilklass, vilken betydelse ämnet idrott och hälsa har i skolan
och vad som är utmärkande för detta ämne, hur man lär sig saker inom huvudämnet idrott och hälsa och hur detta ämne eventuellt skiljer sig från
andra skolämnen, vad som är speciellt tilltalande med idrotten, huruvida de
tycker att deras idrottande skiljer dem från andra ungdomar, hur andra uppfattar deras idrottande och om det väcker någon uppmärksamhet.
Vid en förnyad närläsning av de utskrivna intervjuerna har jag sökt skapa
en nyanserad bild av hur eleverna tänker och vad de säger om skolan och de
olika lektionerna, vad som upplevs vara engagerande och viktigt. Förutom
att det med intervjuarbetet i sig följer ett antal svårigheter och fallgropar
med vissa uppenbara ”metodbegränsningar” så är tolkningsarbetet av bandinspelningar, transkribering och textutsagor, vilka i sin tur givetvis också
måste ses som tolkningar, även fyllda med många utmaningar och vägval.
Som alltid när det handlar om att människor talar om sina upplevelser eller
känslor finns det ingen som inte är beroende av språket. Under en intervju
kan en respondent berätta om sina upplevelser men denne kan aldrig dela
dessa med intervjuaren i någon fullständig bemärkelse. Någon form av
framställning eller representation måste till för att det inre, det ”privata” hos
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respondenten ska bli gripbart för den som i det här fallet intervjuar. Det
handlar i grunden om hur vi tillägnar oss innebörder och betydelser, hur
samspelet ser ut mellan vad ett ord betyder för den enskilde och vad det
betyder för någon annan.222 Detta kan också ses som en pedagogisk process.
Ett konkret exempel är svårigheten att i föreliggande undersökning, som
innehåller både en ESM-undersökning och intervjuer, förstå och tolka innebörder, betydelser och nyanser som olika elever tillskriver ett ord som roligt
när de försöker ge sin bild av skol- och undervisningsupplevelsen.
Uttrycket roligt är med andra ord inte helt oproblematiskt i sammanhanget.
Vissa elever menar t.ex. att något kan vara intressant och på samma gång
inte upplevas som roligt, medan andra menar att det måste vara intressant
annars kan det inte vara roligt. Språket är med andra ord inte tillräckligt
precist. Detta gäller också för andra ord eller begrepp i studien. Denna svårighet är dock något som man som forskare får lära sig leva med och att
inse det problematiska i att ”uppfatta språkliga utsagor som entydiga avspeglingar av en yttre eller inre verklighet”.223 Inte heller är det möjligt att
anta att människor som beskriver samma företeelse eller förlopp skulle göra
det på liknande sätt då ”språket inte avspeglar verkligheten utan perspektiverar den, dvs. framställer den i ett speciellt ljus”.224 Min ambition är här i
första hand att, så långt som möjligt, söka kunskap kring de intentioner och
”förhållanden” som kan ligga bakom vad som sägs.
Att vissa utsagor i skolstudien ibland uppfattas som motstridiga kan bl.a.
bero på att ESM-studien och intervjuerna skiljer sig som metoder ifrån varandra. Man kan säga att de delvis resulterar i skilda framställningar av upplevelsen. Under en hel ESM-studievecka är det måhända svårare att konsekvent framställa en viss attityd eller berättelse om sig själv och därmed är
det inte förvånande att inkonsistenser uppträder i materialet som ibland kan
uppfattas som rena motsägelser. En alldeles särskild poäng med en uppföljande intervjustudie är också att intervjuaren går in i intervjusituationen
med en förförståelse, en från ESM-studien redan inhämtad kunskap, som
kontextualiserar de upplevelser som redogörs för.
Låt mig ta ett exempel. Under en av intervjuerna samtalar vi om en matematiklektion under den gångna ESM-studieveckan och eleven säger att han
222
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tycker det är roligt med matematik. Men när signalgivaren pep under matematiklektionen i fråga har han däremot markerat mycket lågt för variabeln
roligt (det upplevs inte som roligt) men samtidigt högt för variablerna utmaning, kunnande (utmaning och färdighet var i balans) och koncentration.
Han säger att han försöker göra sitt bästa med att koncentrera sig trots att
det inte är roligt och att det går bra för honom i matematiken. När vi sedan
pratar om betygens betydelse skulle han ändå anstränga sig i matematik,
menar han, även om de inte hade betyg; ”det är ju roligt att räkna när man
kan det”, men han kan inte riktigt redogöra för varför han har markerat att
det inte var roligt när det pep. Vid tillfället i fråga var han sysselsatt med att
gå igenom ett räknetal och har i ESM-studien markerat att han inte alls
lyckades med det han gjorde. När jag frågar om dessa motstridiga förhållanden har han svårt att förklara och låter mycket osäker. Min förståelse av
denna inkonsistens leder till tolkningar på flera nivåer. Om vi utgår från
pojkens uttalande om att ”det är ju roligt att räkna när man kan det” så blir
en första tolkningsnivå att i just det ögonblick det pep lyckades han inte
med att lösa matteproblemet och därför, i denna korta eftertänkta stund,
upplevdes inte matematiken som rolig (utmaning och färdighet var just precis då inte i balans). Att ESM-studien ofta visar på att skoleleverna inte
tycker saker är roliga trots att de är så där intensivt koncentrerade och flowbetingelserna (utmaning och färdighet) är uppfyllda kan då bero på att
flowbetingelserna samt koncentrationen fått höga markeringar för att de står
för den pågående verksamheten mer generellt medan omdömet roligt representerar den upplevda känslan precis i den aktuella stunden och i relation
till hur man just då, för tillfället, (när det piper) klarar av verksamhetens
krav.
En annan tolkningsnivå som också har med det mer metodmässiga eller
metodologiska att göra handlar om att när pipsignalen ljuder har eleverna
inte riktigt tid att ”tänka extra”, att verkligen reflektera över vad de gör och
huruvida det känns bra eller roligt. Då de faktiskt befinner sig ”mitt i” det
de gör har de varken möjligheten att ”blicka tillbaka” eller ”framåt”, eller
att se helheten, då uppgiften heller inte är avklarad. För att kunna reflektera
över huruvida vi tycker något verkligen är roligt eller ej ”krävs det att vi
koncentrerar oss på vårt inre, och detta skulle avleda uppmärksamheten från
vår uppgift. Om en bergsklättrare tar sig tid att känna sig lycklig medan han
överväger en svår åtgärd riskerar han att falla ner i avgrunden.”225 En ESMstudie kan följaktligen förstås som att deltagarna svarar mer ”direkt” eller
”diskursfritt” kring vad de tycker, dvs. mindre reflekterande. Undersök225

Csikszentmihályi (1999), s. 54.
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ningsmetoden kan därmed ses som att den fångar själva känsloupplevelsen
närmare stunden för handlandet. Äventyrssportarna blev ju inte ESMundersökta utan vi samtalade under långa intervjuer om deras verksamhet i
en situation där de hade större möjlighet att reflektera över sitt utövande
”efteråt”. Kanhända skulle även en ESM-undersökning av äventyrssportare
under utövning rent teoretiskt, med tanke på metodaspekten och i likhet
med skolstudien, också visat på en del inkonsistenser vad gäller det upplevelsemässigt ”roliga” i relation till vad som framkom i intervjuerna.
I intervjun med pojken om matematiken menade han ju att det var roligt
med matematik och att han skulle ansträngt sig oavsett betyg eller inte, något som han kanske trodde att intervjuaren ville höra. Ett ytterligare tolkningsalternativ innebär således att betrakta själva intervjusituationen som
att den på ett annat sätt möjliggör en mer rationell och övervägd utsaga
(med hänsyn till rådande diskurs/er i omgivningen vad beträffar synen på
och talet om skolan och undervisningen).
Både ESM-metoden och intervjun har sina förtjänster. Detta blev uppenbart
i intervjuerna med skolungdomarna. Min intention var att även i dessa intervjuer inta ett liknande förhållningssätt som vid intervjuerna med äventyrssportarna. Därför samtalade jag fritt med eleverna kring en struktur med
ett antal övergripande frågeställningar. Inledningsvis handlade samtalen
framför allt om den föregående veckan. Det var som sagt mycket svårt att få
igång dessa samtal med en sådan intervjuansats. Men när jag senare använde de grafiskt framställda upplevelseprofilerna kring vissa utvalda flowvariabler från ESM-studieveckan som utgångspunkt sköt samtalen fart då deras upplevelser blev kontextualiserade på ett helt annat sätt. Senare återgick
jag till den friare samtalsformen kring andra frågor än de som hörde direkt
samman med upplevelserna i ESM-studien. Det gick då en aning lättare än
tidigare men det var fortfarande oftast mycket trögt. Min bedömning blir att
såväl ESM-metoden som intervjun behövs i en undersökning av ungdomars
skolupplevelser medan det bland vuxna kan räcka med intervjuer då de är
tillräckligt djuplodande och utgör en tillförlitligt säker grund för analys av
deras upplevelser.
För att redogöra för och lyfta fram aspekter av upplevelser har jag inriktat
mig på att söka de tillfällen som är beskrivningar av en mycket positiv och
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tilltalande226 upplevelse i samband med lektioner och då man samtidigt varit
mycket koncentrerad och intresserad. Det gäller således de tillfällen under
skoldagen då eleverna varit involverade eller att det åtminstone varit tänkt
att de skulle vara sysselsatta med någon form av undervisnings- eller lärprocess. Det handlar dels om ett sammanhang som utgörs av de skolämnen
som står på schemat, dels om hur eleverna arbetar inom denna kontext, alltså de undervisningsformer som iscensätts. Exempel på former för undervisning kan vara; lyssna på läraren, anteckna medan man lyssnar, se på TV
eller video, arbeta i grupp, delta i diskussioner, ha muntlig redovisning, ha
prov eller förhör, ha laboration, arbeta individuellt, arbeta vid dator, spela
instrument, sjunga, röra på sig, dansa eller idrotta, skapa och arbeta praktiskt bl.a. med händerna.

Resultat och analys
Det fanns tillfällen i skolan då eleverna hade mycket starka och positiva
upplevelser i likhet med äventyrssportarna. Jag valde ut de tio elever som
hade flest antal rapporter om sådana upplevelser enligt ESM-studieveckan
och kallar dessa för högmotiverade elever. Som jämförelsegrupp har jag
valt ut de tio elever som hamnat lägst i ovannämnda avseende, dessa kallar
jag lågmotiverade.227

Högmotiverade elever
Sex elever är flickor och fyra är pojkar. Sex är idrottsprofilelever, två är
musikprofilelever och två är ”vanliga elever”. Enligt socioekonomisk indelning (SEI) kan två fäder och fyra mödrar klassas som arbetare, fem fäder
och sex mödrar som tjänstemän, två fäder som högre tjänstemän och slutligen en far som egen företagare. Alla elever är mycket aktiva på fritiden när
det gäller utövning av idrott eller musik. Endast en av dessa elever är inte
226
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tyckte det de gjorde var intressant och roligt. På motsvarande sätt gäller mycket låga frekvenser för samma variabler för de lågmotiverade eleverna. För en sammanfattande resultatredovisning över dessa grupper vad gäller fördelning mellan skolor, kön, föräldrarnas yrken, betyg, fritidsvanor och gymnasieval se Lindström, Arnegård & Ulriksson
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med i någon förening utan säger istället att hon gör detta på egen hand. Tre
elever utövar regelbundet någon typ av friluftsliv, en i scouterna och två på
egen hand eller tillsammans med kamrater. Tre av eleverna hade medelbetyget VG (Väl Godkänt) eller högre efter höstterminen i skolår nio. Dessa
tre elever hade föräldrar som antingen var högre tjänstemän, tjänstemän
eller egenföretagare. Övriga elever utom en hade i varierande grad medelbetyg G (Godkänt). En av eleverna (flicka och ”vanlig elev”) hade under
godkändgränsen, fyra ämnen var inte betygsatta då hon i dessa tillsvidare
inte uppnått de lokalt fastställda målen för ämnena. Åtta elever uppgav att
de tänker söka till traditionellt högskoleförberedande gymnasieprogram
som samhälle (fyra elever) och natur (fyra elever). De två resterande eleverna nämner att de ämnar söka till handel-administration respektive estetisk-bild/form.
Den flicka som inte var godkänd i alla ämnen var för övrigt den elev i den
högmotiverade gruppen som inte var med i någon förening på fritiden och
vars hembakgrund framstod som minst stark med avseende på studietraditioner. Hon upplevde skolan som ganska svår men försökte ändå kämpa på
och tyckte skolan var både viktig och att skolarbetet vid vissa tillfällen kunde vara roligt. Detta kan tolkas på mer än ett sätt. Kanske har hon fått denna
inställning med sig hemifrån trots sämre studietraditioner eller kanske snarare på grund därav. Hon kunde känna tillfredsställelse i skolaktiviteter för
deras egen skull och behövde inte få utbildningssystemets bekräftelser på
samma sätt. Hon uppgav sig vara ganska aktiv på fritiden inom såväl idrott
som musik, dock inte i någon förening. Hon tycks även i detta sammanhang
söka en verksamhet för dess egenvärde. En annan möjlig tolkning är att hon
inte ”knäckt framgångskoden” i skolan och inte lärt sig ”den dolda läroplanen”. Därmed har hon heller inte insett (eller lärt sig inse) värdet av utbildningssystemets bekräftelser.
Att sitta och lyssna på läraren samtidigt som man tänker på vad denne säger, att under lektioner vara mycket koncentrerad och fokuserad endast på
skolarbetet, är det som under intervjuerna genomgående betonas som någon
sorts förmåga man har eller något man bara gör utan att tänka på det. ”Att
bara tänka på det, utan att tänka på det” är ett lite vitsigt sätt att sammanfatta något som verkligen ter sig signifikativt för de högmotiverade eleverna.
De tänker på det de gör här och nu men reflekterar inte särskilt mycket
kring ”varför” under själva aktiviteten.
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Jag tänker oftast väldigt mycket på exakt vad jag gör, jag gör liksom en sak i
sänder. Det som ska hända eller har hänt i helgen det får man ta sedan vid ett
annat tillfälle, det har man inte tid med att tänka på just för tillfället.
Hur har det blivit att du gör så?
Jag vet inte riktigt om jag ska vara ärlig.
Tycker du det är bra?
Jag tycker det är ganska bra, det är trevligt.
Tänker du på att nu ska jag tänka på det här eller är det automatiskt så?
Det blir så på nåt sätt…jag tycker bara det, det blir automatiskt.
Har det alltid varit så?
Det vet jag inte riktigt men förmodligen.
Hmm…?
Men när jag är på lektion så koncentrerar jag mej max på det jag gör för då
vet jag att det blir både roligare och lättare att göra. (”Vanlig” elev, pojke,
skola 2)

Denna framställning kan sägas vara utmärkande och gemensam för de
högmotiverade skolungdomarna. Eleverna återger berättelser om lättheten i
att kunna koncentrera sig i alla möjliga och omöjliga situationer, att endast
tänka på det som är för handen, både vad gäller skolarbete och under fritidens aktiviteter. Man verkar tycka om att koncentrera sig, det är något man
vill, ett särskilt tillstånd man söker. En flicka berättar att hon bara är koncentrerad på just den saken hon för tillfället gör och inget annat – ”tänker
bara på just det och jag gör bara det”. Som exempel nämner hon främst
truppgymnastiken på fritiden och lektioner i ämnet idrott och hälsa, men det
händer även under övriga skolämnen.
Att du tänker på det du gör just då, är det typiskt för dej, är det ofta så?
Jag vet inte. Jag brukar inte tänka så alltså.
Hur menar du, att du brukar inte tänka så?
Alltså jag brukar inte tänka på vad jag tänker på. Alltså tänka extra. Jag tänker bara.
Hur tror du att det har blivit så, att du är väldigt fokuserad på just det du
gör?
Jag vet inte.
Har du bra betyg i skolan.
Nja.
Går det bra, tycker du att du är duktig?
Ja, alltså, det känns ju som att jag kan mycket, men sedan till proven så, alltså jag hinner inte plugga så det blir, på lektionerna hänger jag med och kan
det mesta alltså.
Varför hinner du inte?
Jag är hemma en kvart kanske varje dag. (Idrottsprofilelev, flicka, skola 3)

De högmotiverade eleverna menar att de ”måste ju” koncentrera sig även då
det inte är roligt för att kunna klara av proven och därför att det är viktigt
med bra betyg. Prov och ”viktiga” eller svåra lektioner utgör ofta en påtaglig yttre ”press” som tvingar prestationsbenägna elever till fokusering, de
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har ju inget val då de vill prestera väl inom systemets ramar. En av de intervjuade högmotiverade pojkarna visar med tydlighet det jag vill lyfta fram,
nämligen förmågan att vilja göra det man måste fast det inte är roligt. Är det
måhända även denna förmåga som mäts på ett dolt sätt via betygen? Således blir ”dygden” ”att göra det man måste är att göra det man vill” vägen
till skolframgång. Under en matematiklektion pressar en av pojkarna sin
koncentration till det yttersta trots att han är mycket trött och tycker det är
väldigt tråkigt.
Jag försökte verkligen vara koncentrerad fast jag kände att, nej det här är absolut inget roligt.
Det var i botten för variabeln roligt?
Jo precis, jag måste göra det fast jag vill verkligen inte göra det egentligen,
men det är såna grejer som man måste göra.
Varför måste man göra det?
För att annars så har man inte kvar sitt betyg.
Är det viktigt det?
Jahaadå… (”Vanlig” elev, pojke, skola 2)

När det sedan gäller den explicita frågan om att vara så där ”intensivt koncentrerad” (glömma allt annat som man vanligtvis är medveten om, ett
flowliknande tillstånd) varierar svaren. Ett mindre antal av de högmotiverade eleverna menar att de minst en eller flera gånger om dagen upplever en
sådan intensiv koncentration både i skolarbetet och under fritiden. Övriga
svarar att detta inträffar cirka en gång i veckan både under skolarbete och
fritid. När dessa elever i intervjuerna fritt berättar om tillfällen då de upplever något som kan liknas med denna ”intensiva koncentration” tar de ofta
upp exempel från fritiden228, en fritid som framför allt tycks innehålla
kroppsövningsaktiviteter i form av idrottande i olika föreningar. En flicka
pratar om när hon rider, då är hon intensivt koncentrerad varje gång. Hon
förefaller dessutom mycket väl kunna kontrollera balansen mellan utmaning
och kunnande under sitt ridande.
Hur är känslan när du rider och är så där koncentrerad?
Det är roligt. (Idrottsprofilelev, flicka, skola 2)

Hon säger att hon inte tänker på något annat under ridningen och att hon
vill känna på detta sätt varje dag. På fritiden gör hon tydligen inget annat då
hon känner på liknande sätt. Hon fortsätter sedan att prata om volleyboll.
Då hon spelar är det lätt att vara koncentrerad och det påminner lite om ridningen vad gäller att vara sådär totalt fokuserad. Hon tycker det är lätt att
228

Detta ger inte endast de högmotiverade eleverna uttryck för utan detta är något som
kan sägas gälla för mer eller mindre samtliga elever i studien.
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vara koncentrerad då det är roligt. Under exempelvis en svensklektion då
hon skrev om en påhittad resa var hon inte lika koncentrerad som när hon
rider. Att skriva under svenskan var nämligen inte lika svårt förklarar hon.
När det är lite svårare ämnen i skolan då är hon mer intensivt koncentrerad.
Om någonting är väldigt lätt och samtidigt roligt, är det inte samma känsla som
när det är svårt och roligt?
Nej, inte riktigt.
Varför det?
Man behöver inte vara så koncentrerad då.
Men hur är den där känslan egentligen, när du är så där totalt fokuserad?
Jag vet inte, man kan inte förklara.
Om du skulle berätta för dina kompisar när du varit ute och ridit t.ex., vad skulle
du säja då?
Jag vet inte, men dom fattar det för dom rider också.
Ni behöver bara titta på varandra?
Nja…nästan.
Ni behöver inte säja nåt?
Jo…lite.
Vad säger ni då?
Jag vet inte…(lång tystnad).
Men din mamma och pappa då, när du berättar för dom?
Mamma rider ju också så hon vet ju också.
Men när det sker på idrotten, kan du berätta det för någon annan?
Hmm…
Förstår dom då?
Ja…oftast.
Det är svårt att beskriva?
Jaaa… (Idrottsprofilelev, flicka, skola 2)

En annan flicka jag samtalar med om det intensiva koncentrationstillståndet
i skolan kontra fritiden menar att hon är ännu mer koncentrerad under fritiden. Har hon match i fotboll ”går det inte ens att få kontakt med mej”, då
tänker hon verkligen inte på något annat. Det är helt skilda världar tydligen,
det som händer utanför matchsammanhanget och det som händer ”i matchen”.
Känns bara som ren koncentration på det jag gör.
Hur då?
Vet inte riktigt hur det känns, känns; måste vinna, vi måste kämpa ända in…
(Idrottsprofilelev, flicka, skola 1)

Denna känsla är inte alls på samma sätt i skolan. Hon tror det kanske beror
på att det är roligare att spela match och att man inte får göra fel; ”det går
minsann inte att stå och dagdrömma under en match, det krävs fullständig
närvaro för att det ska gå vägen”. Hon jämför sedan med ett matematikprov.
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Då är jag också koncentrerad fast det går ändå inte att jämföra riktigt som
när man är på en match. Om jag sitter på en skrivning…och så sitter kompisen bredvid och frågar mej om nånting, då kan jag ändå koppla ihop vad hon
säjer. Men liksom om jag är på en match…i och för sej jag hör ju om nån
står och vrålar på läktaren…jättehögt och skriker mitt namn…då hör jag ju
det kanske. Men jag hör inte…jag vet faktiskt inte…det är annorlunda. (Idrottsprofilelev, flicka, skola 1)

En mycket högmotiverad idrottsprofilelev berättar under intervjun om att
hon aldrig har svårt att koncentrera sig, tänker aldrig på annat än det hon för
tillfället håller på med osv. Under en lektion i idrott och hälsa spelar hon
volleyboll och tänker tydligen bara på volleyboll. Hon har bl.a. under ESMstudieveckan markerat i frågeformuläret att hon vid detta tillfälle kände sig:
glad och pigg, engagerad och aktiv, delaktig och värdefull, stimulerad,
skärpt och lugn, varken samarbetande eller tävlande.
Varför har du rapporterat så höga värden för utmaning och kunnande, roligt
och koncentration under den här lektionen?
Mmm…det var för att jag fick användning av mitt kunnande, och så var det
en utmaning att spela också, vi hade match.
Hur är den känslan, när det är så där?
Ja, då är jag jättekoncentrerad.
Så du var koncentrerad?
Jaa…jag är inne i spelet (småskrattar)…
Hur är den känslan?
Den är härlig…
Känner du ofta så?
Ja, rätt ofta.
Är det just inom idrott bara?
Nej, det är väl…alltså det är det som är kul…men hemma också ibland, när
man sitter och pratar.
Är det någonting man känner att man vill uppleva ofta, den här känslan?
Ja, det är ju roligt. (Idrottsprofilelev, flicka, skola 3)

Under en annan lektion i idrott och hälsa dagen efter rapporterar hon inte
alls lika positiva upplevelser trots att idrott och hälsa är ”favoritämnet”.
Hon lyssnar på läraren som har genomgång om volleyboll och tänker på det
man pratar om. Berättar att hon var mycket koncentrerad men att utmaningen och användningen av eget kunnande inte alls var stort, därför var det heller inte så roligt menar hon. Vid ett tredje lektionstillfälle ett par dagar senare är hon i datasalen och arbetar ”teoretiskt” med ett grupparbete om idrott
och hälsa. Detta upplevdes heller inte som någon stor utmaning. Dessutom
var hon inte alls koncentrerad vid detta tillfälle då hon samtidigt pratade
med en klasskamrat om något helt annat. Tydligen tänker hon inte ”alltid på
det hon gör” utan hennes upplevelse av fokusering verkar vara avhängig
aktivitetens krav, utformning och stimulans. Hon anser dock att det ”teoretiska” grupparbetstillfället i datasalen är viktigare i förhållande till vad hon
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vill göra i framtiden än de andra praktiska/fysiska speltillfällena i idrottssalen. En rimlig tolkning av ovanstående utsagor är att ämnet idrott och hälsa
överlag upplevs som stimulerande och roligt när man kroppsligen själv får
utöva, till skillnad från att passivt lyssna eller endast vara teoretiskt engagerad. De mer kroppsaktiva inslagen verkar ”automatiskt” resultera i en förhöjd koncentrationsnivå. Att hon ändå ger uttryck för att de teoretiska inslagen skulle vara viktigare än kroppsövningsmomenten är måhända inte så
märkligt trots allt. Det kan förklaras med att hon tagit till sig en diskurs där
teoretisk kunskap anses ha högre värde och status än annan mera praktisk
sådan och att hon därför blott svarar enligt en sådan införstådd förväntan.
I intervjuerna understryker också dessa ungdomar att utmaningen under
lektioner generellt inte upplevs som särskilt stor och att de heller inte får
användning för speciellt mycket kunnande. Samtidigt lyckas de då för det
mesta med det de gör, känner sig nöjda med sig själva, upplever kontroll,
lever upp till sina egna och andras förväntningar, tycker det de gör är viktigt
och även intressant många gånger. Kanhända beror just detta på att görandet inte upplevs som en alltför stor utmaning, att det inte är för svårt. Trots
dessa uttryck för ”positiva” upplevelsekvaliteter säger man att det inte är
roligt under lektioner, man önskar att man gjort något annat. Oreflekterat
kan detta uppfattas som mycket märkligt då eleverna på samma gång ändå
säger sig ha förmåga – ”tycker inte alls det är svårt” – att koncentrera sig
och inte tänka på annat än det som läraren pratar om och det som de måste
arbeta med för stunden. Hur hänger detta ihop?
Eleverna framställer sig själva både som vana, villiga och duktiga på att
koncentrera sig. Detta är mycket påtagligt. Om vi utgår från Csikszentmihályis teoretiska resonemang om optimala upplevelser och flow är varken leda eller ängslan, när det känns allt för lätt eller när det känns för svårt,
positiva upplevelser. Utövare av olika aktiviteter verkar sträva mer eller
mindre omedvetet mot att återvända till det s.k. flowtillståndet i sin utövning.229 Att eleverna känner leda, att det är tråkigt och att lektionerna i skolan inte ger så mycket skulle då ha att göra med den upplevda utmaningen.
Som framgick av intervjuerna upplevdes för det mesta lektionerna som inte
särskilt krävande. Samtidigt kan dessa utsagor tyckas rymma motstridiga
uppfattningar vad gäller nivån på (stor-liten) utmaning kopplat till ”roligheten”. Möjligheten att kunna tolka detta till synes paradoxala förhållande
ligger i att med hjälp av Csikszentmihályis resonemang söka förståelse
kring elevernas uppfattningar och överväganden vad gäller just nivån på
229

Csikszentmihályi (1975).
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utmaningen relaterat till upplevelsen av vad som är en ”lagom” nivå. Denna
nästan ”magiska” nivå tycks framför allt handla om att man utan allt för
mycket tvekan och relativt snabbt ska klara av det man gör samt att man
dessutom verkligen ska veta (utan tvivel och få det omedelbart bekräftat)
när man klarat av det hela. Bekräftelsen i form av att känna att man duger
och räcker till leder till upplevelsen av kontroll vilket i sin tur verkar resultera i att det också känns roligt. Som en flicka beskriver det verkar roligt
också handla om när man förstår och det går fort.
Att det är så roligt under idrotten och hälsan…känner du så i andra ämnen?
Ibland, det beror på vad man håller på med. Som med matten den här veckan
har det varit rätt svåra saker, och det har varit saker som jag inte har förstått
och sånt…men är det roliga saker och sånt, då blir det inte så…
Roliga…hur är det när det är roligt då?
Man förstår…och att det går fort och så där.
Går fort?
Mmm…jaa. (Idrottsprofilelev, flicka, skola 3)

Hon berättar sedan att hon arbetat individuellt med att räkna på matematiklektionerna och att hon samtidigt varit koncentrerad då hon endast tänkt på
räknandet. Det framkommer sedan att det tydligen bitvis faktiskt gått rätt
bra men hon tycker ändå inte att det varit roligt. Tydligen upplevs inte matematiklektionen som rolig trots att den i mångt och mycket påminde om
den roliga idrottslektionen med tydliga utmaningar, möjligheter till användande av mycket kunnande och hög koncentration m.m. Förhållandet kan
tyckas märkligt då hög utmaning och på samma gång hög färdighet samt
intensiv koncentration ”borde” resultera i en tillika positiv upplevelse med
tanke på flowteorin och vad som framkom i studierna om äventyrssportarna. Givetvis kan det i exemplet ovan delvis ha handlat om stunder då flickans kunnande inte varit tillräckligt för att motsvara nivån på utmaningen
trots hennes tappra försök och ansträngningar. Jag väntar emellertid med att
diskutera andra möjliga svar på denna fråga till den sammanfattande kommentaren i slutet av kapitlet.
En annan flicka beskriver att hon under vissa lektioner upplever intensiv
koncentration när det är svårt, men samtidigt inte upplever det som roligt.
Hon menar att hon koncentrerar sig mindre när det är roligt och inte lika
svårt. Samtidigt kan hon ändå vara koncentrerad och tycka det är roligt när
det är något som hon känner igen. Å andra sidan menar en pojke att när han
är intensivt koncentrerad (ungefär en gång om dagen och då oftast på idrottslektionen och matematiken) beror det just på att dessa tillfällen är roliga; ”när jag tycker det är roligt då koncentrerar jag mej mycket, för när det

194

är roligt vill jag prestera bra också”. Man skulle kunna uttrycka det som att
det kan vara både lätt och roligt respektive svårt och roligt, lätt och inte
roligt och således svårt och inte roligt. Jag tolkar det som att inslag av regression likaväl som progression kan ingå i en stimulerande upplevelse.230
Regression skapar en atmosfär av trygghet, lugn och bekräftelse som i sin
tur kan bilda en grund för den positiva upplevelsen. När det är svårt krävs
dock uppenbarligen mer koncentration och när eleverna inte längre tänker
på eller vill göra något annat tycks det samtidigt resultera i en rolig upplevelse.
På sätt och vis framstår faktiskt matematiklektioner som lite speciella. Dessa undervisningssituationer beskrivs generellt som tillfällen där både utmaningen, användning för eget kunnande och möjligheten till koncentration är
uttalad. Men när det gäller just matematikämnet i skolan finns väldigt starka
och skilda uttryck bland de högmotiverade eleverna huruvida dessa lektioner uppfattas som roliga eller ej. Att de är roliga kan förstås utifrån deras
redogörelser om att det känns stimulerande att lösa problem, att ”klura lite”,
och att känna kontroll. Detta hänger återigen starkt samman med att klara
av och att lyckas vilket på ett mycket tydligt sätt tycks bli bekräftat just
inom matematikämnet i skolan. På samma sätt verkar detta bli lika tydligt
kommunicerat till de elever som inte klarar av matematiken. Dessa får med
andra ord en mycket påtaglig feedback på ett misslyckande och detta upplevs givetvis inte heller som särskilt roligt. Uppfattningar i likhet med att
matematikämnet ses som ett alldeles särskilt mått på ”intelligens” och därmed värderas högre än det mesta i skolan är inte ovanligt, vilket ytterligare
kan bidra till detta spänningsfält mellan lust och olust i sammanhanget.
Att göra vad som krävs i skolarbetet oavsett om man är tvungen eller inte är
starkt relaterat till upplevelsen av undervisnings- och arbetssituationen i det
aktuella skolämnet. Att uppleva sig själv som duktig, att det går bra i ett
speciellt ämnessammanhang, verkar vara detsamma som uppfattningen att
ämnet anses som intressant och ”roligt”. Eleverna påstår i dessa fall att de
gärna skulle göra vad som krävs även om de inte var tvungna. Prov uppfattas inte som något roligt trots att man under dessa tillfällen menar att utmaning och färdighet kan vara både på en hög nivå och i balans samt att kon230

Thomas Ziehe arbetar med dessa termer. Regression innebär trygghet i det bekanta
men också en fara att ”låsa sig” kvar i det redan välkända medan progression betyder
förändring och nya perspektiv/kunskap men kan också innebära ängslan för det främmande, att inte klara av. En framgångsrik lärprocess innehåller båda elementen och drar nytta
av deras växelverkan. Se Ziehe (1986).
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centrationen uteslutande är hög. Prov har man sällan eller aldrig valt själv
som elev, de känns påtvingade och kontrollen finns utanför eleven. Proven
är heller ingen lärandesituation utan mer en kontroll på vad man kan och
inte kan återge på ett visst sätt vid ett visst tillfälle. Således är en aktivitet
med hög utmaning, där färdigheten är i balans med den fordrande uppgiften
och som samtidigt kräver en total fokusering, nödvändigtvis inte något som
resulterar i en upplevelse av att det är roligt.
När det gäller ämnet idrott och hälsa framstår utmaningen som ”det som är
speciellt tilltalande”. Ämnet idrott och hälsa beskrivs också av de flesta elever i hela undersökningen som mycket kul eller roligt. De intervjubeskrivningar där man också återger upplevelser i samband med idrottsmatcher kan
tolkas som att det som händer ”utanför” matchsammanhanget, alltså den
värld som finns utanför den aktuella aktiviteten och som man just då inte är
medveten om eller ”lever i”, är en helt annan värld än den som man för
stunden är involverad i. Annorlunda uttryckt, idrottande elever kan förstås
som att de lever sina liv i skilda världar. Teoretisk idrott och hälsa (”pratidrott”) däremot upplevs inte som roligt, man får inte röra på sig och det blir
som vilken teoretisk lektion som helst. Följaktligen handlar det inte om ämnesbeteckningen idrott och hälsa som sådan utan i fokus står inslaget av
kroppslighet, att röra på sig och utöva aktiviteter som kräver andra kapaciteter än ”bara” analytiska och språkliga. Genom att teoretisera verksamheten, kanske som en strategi för att höja statusen och berättigandet för ämnet
idrott och hälsa, innebär samtidigt att ämnets egenart eller speciella värde,
kroppsövningen, reduceras eller t.o.m. kan hamna i bakgrunden.
Det är slående hur väl de högmotiverade eleverna kan ses som bärare av en
viss offentlig värderingsstrategi med avseende på hur de förhåller sig till
idrottsämnets roll och betydelse i skolan. De säger nämligen att detta ämne
inte är särskilt viktigt i sig eller i förhållande till vad man vill göra i framtiden. Kanske kan det ändå uppfattas som märkligt med tanke på att merparten av eleverna anser att idrottslektionerna innebär stora och positiva utmaningar där de får användning för sitt kunnande, de är koncentrerade och
framför allt är det roligt. Hur ska vi förstå detta? Självklart kan en aktivitet
eller ett kunskapsområde innehålla alla dessa nämnda pedagogiskt väl avvägda och lyckosamma beståndsdelar men ändå inte enligt en viss uppfattning eller ett visst sammanhang (i ett visst socialt fält) vara av värde. Eleverna har till följd av bakgrund, tidigare erfarenheter och levnadsbanor lärt
sig vilka kulturella koder som ”gäller” för dem, vilka vägar till framgång
som är möjliga respektive inte möjliga. I stort föreligger likartade livsvill-
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kor bland de högmotiverade eleverna vilket kan ses generera en likartad
habitus, som i sin tur genererar liknande inställningar, uppfattningar och
förhållningssätt.
En annan framträdande inställning bland eleverna i undersökningen är att
studier ses som viktiga.
Det är jobbigt om man struntar i skolan nu och sedan när man är äldre ska
plugga in allt man missat och dessutom har svårare att plugga in saker då
och börja om på nytt, lättare om man gör allt det här nu och lever ett fridfullt
liv sedan. (Idrottsprofilelev, flicka, skola 1)

Citatet kan ses som exempel på resonemang vilket visar på disciplineringen
att göra det som måste göras nu men där belöningen förväntas komma långt
senare i framtiden. Dessa elever har ett tydligt instrumentellt förhållningssätt till skolarbete förutom att de också uppskattar och söker egenvärden,
det ”roliga” som mål i sig.
Utifrån elevernas perspektiv på undervisningsupplevelser i skolan blir tolkningen att skolan är uppbyggd kring det som merparten av eleverna återkommande uppfattar som inte roligt. De elever som däremot är inriktade på
det som är roligt verkar strunta i betygen och i många fall även i vissa ämnen och satsar istället på de skolaktiviteter som upplevs som just roliga.
Sådana aktiviteter kan vara vissa praktisk-estetiska ämnen och/eller den
sociala samvaron med skolkamraterna. Vad som direkt och framför allt indirekt premieras i skolan är däremot att orka göra det som belönas längre
fram, det som ger resultat på sikt och oftast känns tråkigt. Således blir förmåga till inordning i skolsystemet, arbetsdisciplin, koncentration (trots oreda och störningsmoment under lektioner) och att stå emot kamrattryck (attityden att strunta i skolarbetet) något som belönas i form av höga betyg och
goda omdömen. Väsentliga förmågor blir framför allt att klara av prov och
provsituationer, att återge kunskaper vid särskilda tillfällen och på bestämda
platser. De elever som premieras av skolsystemet vittnar samtidigt om en
rolig fritid, man säger sig ”hänga med i skolarbetet” och behöver inte göra
lika mycket läxor efter skoldagen, under fritiden. Dessa elever tycks också
veta vad de vill, har mål och verkar drivas av ett investeringstänkande även
om de många gånger kan tycka att det de gör här och nu inte är särskilt roligt och heller inte självvalt.
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Lågmotiverade elever
Även bland dessa elever finner vi sex flickor och fyra pojkar. Tre är idrottsprofilelever, tre är musikprofilelever och fyra är ”vanliga elever”. Enligt
socioekonomisk indelning (SEI) kan tre fäder och tre mödrar klassas som
arbetare, två fäder och fyra mödrar som tjänstemän, en far och en mor som
högre tjänstemän och slutligen en far och en mor som egna företagare. För
tre fäder och en mor har inga uppgifter rapporterats. En tredjedel av eleverna är inte speciellt aktiva i sina framställda huvudintressen under fritiden.
Övriga är aktiva och några även mycket aktiva inom framför allt idrott eller
musik. Fyra av eleverna är med i en förening för sitt utövande, de andra
utövar sina intressen på egen hand eller tillsammans med kamrater. Endast
två elever utövar då och då någon typ av friluftsliv utanför skolan. Två av
eleverna hade medelbetyget G (Godkänt) eller högre efter höstterminen i
skolår nio. Den elev med högst betyg av de två hade föräldrar vilka båda
var högre tjänstemän. Övriga åtta elever hade lägre medelbetyg än G. Fem
elever har också uppgett att de tänker söka till traditionellt högskoleförberedande gymnasieprogram som samhälle (fyra elever) och natur (en elev).
Övriga fem elever menar att de kommer att söka sig till respektive handel,
media (två elever), drama och bygg.
Man kan verkligen fråga sig vad det beror på att dessa lågmotiverade eleverna i minst utsträckning hade positiva upplevelser i skolan. Är det sättet
att uppfatta skolan eller handlar det delvis också om något annat? Kanske
har eleverna i denna grupp inte lärt sig den gällande ”koden” medan de
högmotiverade eleverna lärt sig vad som är ”rätt sätt” att svara.
Det som kanske allra tydligast framkommer under intervjuerna med de
lågmotiverade eleverna är deras framställningar om svårigheten att kunna
koncentrera sig under lektionerna i skolan. De menar att de oftast inte tänker på det som de för tillfället är engagerade i under olika undervisningstillfällen och att de då inte lär sig speciellt bra när de arbetar på egen hand.
Men när de arbetar med andra kamrater har de också svårt att koncentrera
sig, för då vill de bara ”socialprata” om allt annat än det lektionsinnehållet
handlar om.
Om det blir massa snack i klassrummet så kan jag inte sitta tyst utan snackar
med kompisarna om nåt helt annat…det måste vara tyst för att jag ska kunna
jobba och lära mej…Har koncentrationssvårigheter faktiskt, beror nog på att
jag inte orkar koncentrera mej. (Idrottsprofilelev, pojke, skola 1)
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När läraren pratar och eleverna är med och räcker upp handen då lär jag mej
fort. Så är det oftast i början av lektionerna, i ca. 15 min. Resten av tiden arbetar vi själva och då lär jag mej inte lika bra. Då sitter jag och pratar själv i
stället och har svårare att koncentrera mej. Det är svårare för läraren att ha
kontroll över lektionen och vem som pratar när läraren inte själv pratar. När
läraren själv pratar till klassen märks det när eleverna pratar. (Idrottsprofilelev, ”annan” pojke, skola 1)

Dessa två pojkar skulle kunna utgöra typexempel på lågmotiverade elever.
De har svårt att koncentrera sig och upplever detta som jobbigt. Om det blir
något ”snack i klassrummet” kan de inte sitta tysta och arbeta utan pratar
med kamrater istället. De har så ”mycket att snacka om jämt”, allt möjligt
pratar de om och oftast sådant som skett någon annanstans än i skolan och
som inte har med undervisningen att göra. De har allmänt svårt att fokusera
sig på något. De menar själva att de måste vara ensamma i ett rum, inga
kompisar, för att de överhuvudtaget ska få något gjort. Tydligen får dessa
elever sällan sitta ensamma i ett rum och jobba med skoluppgifter. En av
pojkarna ovan berättar att han tycker alla i klassen är oseriösa, ”de sitter och
babblar hela tiden”. Man kan nog lära sig utan att behöva vara tyst menar
han vidare, men då det pratas hela tiden kommer han hela tiden in på annat
och så vill han prata om det i stället. Utsagorna berättar på ett slående sätt
om dessa lågmotiverade elevers situation och det sammanhang de ingår i.
ESM-undersökningen visade att de lågmotiverade eleverna överlag önskade
att de gjort något annat under nästan samtliga lektioner i skolan, ett resultat
som bekräftas under intervjuerna. De skolämnen som man ändå framhåller
som positiva och som man kan tycka om är idrott och hälsa, bild och slöjd.
Till skillnad från de högmotiverade eleverna upplever de att skolan generellt innebär en ganska hög utmaning. Jag tolkar det som att skolarbetet helt
enkelt känns svårare och innebär ett ”tyngre” arbete för dessa elever. Den
upplevda ”svårigheten” har alldeles säkert att göra med deras oförmåga eller ovilja till koncentration, att inte ”orka” göra det som inte känns roligt på
grund av att man inte förstår eller struntar i systemets konsekvenser. Matematiken framstår för flera som ett problematiskt skolämne och upplevs speciellt svårt. Det verkar i stor utsträckning vara just under matematiklektionerna som dessa elever inte tänker på det som de för tillfället gör (att räkna
mattetal) eller bör göra. En av pojkarna i gruppen tycker faktiskt att skrivningar och prov är bra ”för då vet man var man står” och detta hjälper lärandet menar han. Annars tycker inte heller de lågmotiverade eleverna om
prov. Men det är endast under proven som dessa elever nämner att det ”faktiskt händer” att de är så där intensivt koncentrerade så att de kanske glömmer bort det mesta runtomkring. Provens och provtillfällenas tydligt be-
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gränsande utformning och struktur kan å ena sidan ses som att de ”tvingar”
dessa elever till ett visst mått av koncentration och ansträngning, ”men bara
om man förberett sig väl innan och kan så att det bara flyter på” som en av
de lågmotiverade pojkarna uttryckte det (och så länge som dessa elever ställer upp på detta och andra av skolans krav). Å andra sidan kanske provtillfällen är de enda tillfällena i skolan då det faktiskt är tillräckligt tyst och
lugnt så att dessa elever för en gångs skull kan arbeta ostört. Till följd av de
många störningsmomenten, ständiga avbrotten och oklara uppgiftsmål som
dessutom ofta förändras är de för det mesta okoncentrerade, vilket samtidigt
för med sig att de sällan ”kan”. Och när eleverna inte ”kan” är de inte koncentrerade utan stör i sin tur och på detta sätt medverkar de själva till en
ogynnsam lärmiljö. De lågmotiverade eleverna verkar inte göra något utöver det de precis måste göra i skolarbetet för att nätt och jämt klara sig och
ibland inte ens det. De verkar generellt inte ha några klara uppfattningar
eller idéer om framtiden och heller inga målsättningar om vad de vill uppnå
eller göra framöver. Inställningen handlar mer om att ”man får se vad det
blir”.
Idrottsprofileleverna i den lågmotiverade gruppen uppger färre starka och
positiva upplevelser under idrottslektionerna i jämförelse med idrottsprofileleverna i den högmotiverade gruppen. Emellertid anser de sig ha mycket
lätt för idrott och hälsa; ”Det inte är svårt att lära sig i idrotten därför att det
är kul.” De tycker det är lättare att göra saker med kroppen. Detta kan förstås som att teoretiska inslag, som på idrottslektionerna förklaras eller diskuteras, får sin direkta praktiska tillämpning. Steget mellan det abstrakta
och det konkreta är här aldrig långt. Omedelbarheten och möjligheten till
både tydliga och frekventa växlingar mellan fakta, förståelse, färdighet och
förtrogenhet samt återigen nya fakta, ny förståelse osv. framstår som både
stor och mycket tydlig inom ämnet idrott och hälsa men även inom övriga
praktisk-estetiska ämnen i skolan. I övrigt tycks inte eleverna i den lågmotiverade gruppen ha tänkt efter alltför mycket kring varför och hur de upplever olika saker eller varför de tycker om det ena eller andra. Åtminstone
blir en sådan tolkning möjlig utifrån deras reaktioner och sätt att svara under intervjusamtalen. I sin tur kan detta indikera mindre av ett reflekterande
förhållningssätt till det man gör, eller inte gör, bland dessa elever. En annan
tolkning skulle vara att eleverna inte riktigt klarar av att återge en bild av
sina upplevelser och sitt reflekterande i själva intervjusituationen. Det talade språket synes inte vara tillräckligt för dem som enda kommunikation av
mening och betydelse.
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Lär du dej bättre på idrottslektionerna än i andra ämnen?
Det beror ju på vad man gör men det är lite mer fritt på idrotten än i andra
ämnen och man kan kuta runt och vara oseriös och det kan man inte göra i
dom andra ämnena. (Idrottsprofilelev, pojke, skola 1)

Vid en sammanställning och rangordning av de olika skolämnena utifrån
samtliga elevers svar på variabeln ”Tyckte Du att det Du gjorde var roligt” i
”ESM-formulären” (faktiska registreringar i procent utav alla möjliga registreringstillfällen under ESM-studieveckan) visar sig att de tre främsta,
mest ”populära” ämnena, i fallande skala är: bild, idrott och hälsa och slöjd.
Men vad säger eleverna att de gör under just dessa lektioner? Nedan återges
tre kortare redogörelser, vilka sammanfattar de aspekter som utifrån elevernas framställningar förefaller vara av betydelse i respektive ämneskontext
för att verksamheten ska upplevas som rolig. Roligt ska också förstås som
något som eleverna uppfattar som positivt och tilltalande.
Bild
Det mesta under bildlektionerna verkar handla om praktiska göranden av
olika slag. Eleverna arbetar individuellt och relativt självständigt, ibland
frågar man om hjälp eller diskuterar med läraren. Det målas, drejas, färgas,
skissas, krossas, skärs ut, ritas, blandas, tittas på film, modelleras och lyssnas på instruktioner. Här upplever eleverna det som mycket roligt mest hela
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tiden. Det spelar tydligen inte någon större roll vad som för tillfället står i
fokus, utan de olika aktiviteterna framställs oftast som intressanta. Eleverna
verkar vara mycket fokuserade under dessa lektioner, de säger att de bara
tänker på det de håller på med. De lyckas inte alltid med det de gör men det
verkar spela mindre roll då de ändå känner sig nöjda med sig själva och
som jag tolkar det upplever kontroll i sitt praktiserande under dessa lektioner. Detta är ju något som knappast kan sägas vara kännetecknande för
många andra sammanhang i skolan. I synnerhet gäller detta för provsituationer. Ofta upplever eleverna utmaningen som hög, men dock inte ständigt.
Hälften av tiden utnyttjar de heller inte sitt befintliga kunnande i full utsträckning. Trots sistnämnda förhållanden är de nästan alltid koncentrerade
och upplever bildlektionerna som positiva, roliga och tilltalande på ett eller
flera sätt.

Idrott och hälsa
När eleverna lyssnar på lärarens genomgång och instruktioner upplevs ofta
utmaningen, och det kunnande som krävs, som lågt. Dock är de koncentrerade, tänker endast på idrott och upplever kontroll över situationen. De känner sig däremot inte speciellt engagerade eller stimulerade. Denna sida av
idrottsämnet upplevs som mindre rolig. Kanske är det just därför som idrottslärare gärna väljer att inleda lektioner med aktiviteter som de flesta
känner till och som går snabbt att komma igång med.
Däremot under det praktiska utövandet av idrottsaktiviteterna upplevs verkligen utmaningen påtagligt liksom att kravet på det egna kunnandet och
koncentrationen är på topp. Eleverna upplever verkligen att de lyckas med
det de gör, är nöjda med sig själva och menar även här att de upplever kontroll över situationen. De känner sig samtidigt både engagerade och stimulerade. Trots att man vid flera tillfällen rapporterar att både utmaning och det
kunnande som krävs inte upplevs som höga, uppfattas ändå aktiviteten som
rolig, intressant, engagerande samt stimulerande. Idrottsämnets aktiviteter
behöver tydligen inte alltid av eleverna uppfattas som att de innebär stora
utmaningar respektive krav på stort kunnande för att deltagandet ändå ska
resultera i mycket positiva och tilltalande upplevelser.
Flera elever menar att de tänker på just ”ingenting” när de är fokuserade
eller intensivt koncentrerade under idrotten. Andra säger att när de exempelvis spelar volleyboll ”tänker de endast på volleyboll”. Detta ska nog ses
som olika sätt att beskriva liknande tillstånd då man är helt koncentrerad på
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aktiviteten för stunden. De ytterst få tillfällen då några elever menar att de
tänker på annat än vad de precis för tillfället är sysselsatta med är när de
spelar brännboll och softball: ”Jag tänkte på ett prov jag skulle ha senare
medan jag stod och väntade på min tur att slå i softballkön”. Softball och
brännboll är ju som bekant idrottsaktiviteter där det finns upprepade ”dödpunkter” eller stunder av fysisk inaktivitet. Samtliga deltagare behöver inte
ständigt vara fysiskt aktiva under spelets gång.
Vissa elever menar att när en idrottsaktivitet uppfattas som rolig behöver
den inte på samma gång vara intressant. Att behärska en aktivitet väl och att
den samtidigt upplevs ”rolig” eller tilltalande men inte nödvändigtvis intressant kan tolkas som att den njutbara och känslomässiga inre upplevelsen
(den förkroppsligade upplevelsen) fokuseras i själva behärskandet av utförandet. Analytiska och rationella överväganden får med andra ord stå tillbaka eller är inte längre lika påtagliga då aktivitetens yttre krav redan är väl
inlärda. Då elever i studien uppger att en idrottslektion uppfattas som rolig
men inte intressant kan det också bero på situationer och tillfällen då man
måste vänta på sin tur eller ta fram redskap/utrustning i samband med den
aktuella aktiviteten. Tydligen upplevs ändå dessa stunder som roliga.
Slöjd
Slöjden upplevs tydligen alltid som rolig. Eleverna menar att de aldrig är
nervösa, ängsliga eller oroliga, varken inför eller under slöjdlektionerna.
Detta hör säkert samman med omdömen som att det man inte tycker är roligt eller inte lyckas med är man också orolig och nervös inför. Under slöjden lyckas eleverna med det de gör, har inte svårt att koncentrera sig och
upplever tydlig feedback samt känner kontroll över händelseförloppet. Detta är tydligt uttalat såväl bland hög- som bland lågmotiverade elever. Särskilt anmärkningsvärt är att de lågmotiverade eleverna nästan enbart ger
uttryck för dessa upplevelser i samband med de praktisk-estetiska ämnena.
En flicka berättar att hon böjde stål under en slöjdlektion. Det var roligt för
hon gjorde sådant som hon vill arbeta med (design) när hon blir stor. Att
hon känner kontroll över arbetsprocessen i dessa sammanhang ger hon tydligt uttryck för under intervjun. I slöjdämnet ingår som bekant mestadels
mycket distinkta och gripbara praktiska inslag av skapande som på ett ytterst konkret sätt påminner om vardagliga göromål. Dessutom är det inte
svårt att relatera detta ”skolämne” till ett flertal hantverksyrken vilket medför att elever kan göra tydliga kopplingar till framtida yrkesverksamheter.
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En annan flicka säger att slöjd är roligt därför man ”inte bara sitter och
skriver utan man gör lite grejer” och hon tycker hon är duktig på detta. En
pojke berättar att han är koncentrerad på slöjden och att om han inte är koncentrerad så blir det fel och allt kan bli förstört; ”det är det som är spännande och roligt”.

Sammanfattande kommentarer
De flesta idrottsprofilelever bland såväl hög- som lågmotiverade utövar någon form av lagsport. De menar att laget och gemenskapen är det som tilltalar mest. Det är kamraterna i laget som gör det hela roligt, att man tillsammans med jämngamla gör något. De sociala aspekterna verkar således vara
av yttersta betydelse, eller som en pojke uttrycker det:
Att byta till ett nytt lag skulle man aldrig kunna göra, kompisarna är viktiga…allt är viktigt men det är kompisarna som gör det viktigt. (Idrottsprofilelev, pojke, skola 1)

Samtliga idrottande ungdomar i studien, 78 procent av samtliga, har dessutom kommit i kontakt med idrotten via sina familjer.231 Föräldrarnas intressen och familjevanorna under skolelevernas uppväxtår verkar även i denna
studie ha varit av stor betydelse. Under intervjuerna säger faktiskt de flesta
elever att idrotten är det roligaste och mest stimulerande i skolan och därför
menar de att koncentrationen är hög under de lektionerna.
Det är så kul så varför tänka på nåt annat…en skön känsla. Idrotten är kul
därför att jag är bra på det, behärskar ämnet väl…det är mycket lätt. Om jag
spelar fotboll tänker jag på fotboll för att det är så himla kul…så varför skulle jag gå omkring och tänka på nåt annat.
Hur är den känslan?
Den är skön… (”Vanlig” elev, pojke, skola 2)

Samtidigt säger nästan alla, oavsett om man går i idrottsklass eller ej, att
idrotten är mer seriös på fritiden än i skolan. Men skolidrotten hjälper till att
göra skolupplevelsen som helhet mer positiv just för att idrotten är så kul.
Hjälper idrotten dej på något sätt?
Ja…det tror jag.
Hur då?
Dels för att jag tycker det är himla kul och det går bra liksom ofta och då får
jag en skjuts på självförtroendefronten. (”Vanlig” elev, pojke, skola 2)
231

38 procent av samtliga idrottande ungdomar var idrottsprofilelever. Av de elever som
inte var idrottsprofilelever idrottade ändå 69 procent under sin fritid.
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En annan pojke som går i idrottsprofilklass säger att han inte känner samma
press på idrotten i skolan som på fritiden. Han lär sig mycket under skolidrotten och upplever att idrotten i skolan är lättare. Han tror det beror på att
det är blandat tjejer och killar. I fotbollsklubben är det hård press (spelar i
ett lag som leder elitgruppen för hans årskull). Han vet inte riktigt om han
lär sig mer under sitt idrottande på fritiden än i skolidrotten då idrotten i
skolan är väldigt bra med duktiga och engagerade lärare. Han tycker idrotten är viktig och verkligen behövs i skolan för han har svårt att sitta stilla;
”Man borde ha idrott mitt på dagen, inte för sent, för då kryper det i en”. Att
han går i idrottsklass har troligen avgörande betydelse för hans hållning.
Ett uppenbart mönster i såväl intervjuerna som i ESM-studien är dock att
undervisningen i skolan sällan framställs som en särskilt ”rolig” upplevelse.
Detta är en genomgående uppfattning. Någon större skillnad mellan högoch lågmotiverade elever kunde inte urskiljas i detta avseende utan det gäller faktiskt för samtliga elever i hela studien. Det är framför allt i samband
med provtillfällen och teoretiska lektioner som denna ”negativa” upplevelse
artikuleras. Men det finns även utsagor som pekar på inkonsistenser. Några
av eleverna menar till skillnad från det gängse berättarmönstret att det ändå
kan vara roligt under vissa teorilektioner. Dessa ”avvikande” utsagor är givetvis minst lika intressanta. Men här handlar det trots allt om undervisningstillfällen då kontrollen, möjligheten till individuella handlingsalternativ och variationer ändå ges betydande utrymme. Uppsatsskrivning i svenska eller när eleverna t.ex. skriver om andra världskriget på en historielektion är exempel på sådan ”teoretisk” verksamhet. Resultatet av arbetet, det
rätta sättet eller svaret, blir mer en subjektiv bedömning där den yttre kontrollen som vid exempelvis prov och matematik- eller språkövningar blir
mindre dramatisk. Även laborationer lyfts fram som tillfällen vilka upplevs
som roliga därför att man ”får gå runt och röra på sej, göra saker med händerna”. Dylika tillfällen påminner mer om de praktisk-estetiska ämnena där
hela kroppen tas i anspråk och aktiveras samtidigt som du som deltagare i
betydligt större utsträckning själv utövar kontroll över görandet. Eleverna
menar dessutom att under sådana tillfällen önskar de inte att de gjort något
annat. Därmed kan verkligen utövandet av kontroll och den aktiva kroppen
i likhet med äventyrssportarna betraktas som både nödvändiga och centrala
dimensioner bland de förutsättningar som möjliggör den s.k. roliga upplevelsen i samband med lärande även i skolan.
Men när så inte är fallet, som vid olika former av prov och flertalet teoretiska lektionstillfällen, visar också ESM-studien att de flesta elever hellre
skulle gjort något annat trots att flowbetingelser som hög utmaning och stor
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användning av eget kunnande samt även intensiv koncentration i hög grad
kan föreligga. Märkligt kan tyckas då dessa betingelser utgjorde en avgörande del i äventyrssportarnas positiva upplevelser i samband med deras
utövande. Varför denna skillnad? Trots ibland väl avvägda utmaningar, där
eleverna i skolan ”sporras” och klarar av saker och ting under stark koncentration, upplevs det hela ändå inte som roligt – det känns inte positivt
och tilltalande. En anledning till denna något motsägelsefulla reaktion kan
vara att särskilt provtillfällen sällan är något elever själva väljer utan de
upplevs mer som en yttre kontroll än som ett tillfälle för lärande där det
finns tillräckligt manöverutrymme.
Flowbetingelser resulterar således inte med nödvändighet i ett starkt och
glädjefullt engagemang för skolarbetet, inte ens bland högmotiverade elever. Men dessa elever verkar ändå kunna disciplinera sig och framgångsrikt
anta utmaningar inom skilda skolämnen. De presterar och gör det som förväntas av dem trots att utmaningarna inte upplevs eller känns särskilt roliga.
En av de mest påfallande skillnaderna mellan de hög- och de lågmotiverade
eleverna är att den senare gruppen uppger sig ha svårt med koncentrationen.
De verkar inte tänka på vad de för tillfället håller på med i skolarbetet och
är varken nöjda med sin insats eller sig själva. De påstår också att de inte lär
sig särskilt bra då de arbetar själva. Detta skiljer dem verkligen från de
högmotiverade eleverna vilka tvärtemot uppger sig kunna arbeta självständigt och dessutom föredrar detta arbetssätt. Dessa känner sig oftast nöjda,
tänker endast på vad de just då arbetar med under lektionerna och tycks
därmed vara mer koncentrerade på de olika uppgifterna i skolan. Koncentrationen eller att de stundtals säger sig vara totalt fokuserade anknyter tydligt till äventyrssportens upplevelsedimensioner.
Den starka fokuseringen som de högmotiverade eleverna ger uttryck för, att
vara ”inne i” och bara tänka på det man gör, att det går bra när utmaningen
stegras i lagom takt osv. är som tidigare framhållits komponenter i flowliknande tillstånd. Däremot tycker inte eleverna, som framgått, att det är roligt
under de flertalet teoretiska ämnestillfällena då de mestadels talar, läser eller skriver, med andra ord ägnar sig åt texter av olika slag. Att på detta sätt
huvudsakligen förhålla sig till olika verkligheter via främst texter avviker
från många andra verksamhetssystem.232 Min tolkning är att många undervisningssituationer i skolan helt enkelt saknar två av de centrala dimensionerna som beskrevs i föregående kapitel om äventyrssportarnas upplevelser,
232

Roger Säljö skriver om ”textbaserade verkligheter” i samband med lärande och skola.
Se bl.a. kapitel 8-9 i Säljö (2000).
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nämligen att utöva kontroll och den aktiva kroppen. Lektioner och uppgifter
är inte självvalda och ofta sitter eleverna passiva och lyssnar och kan inte i
någon större utsträckning påverka förloppet eller verksamheten. Eleverna
har ju inte friheten att bestämma över sitt deltagande (huruvida de ska gå i
skolan eller ej) och de styr sällan själva över planering, innehåll och struktur när det gäller undervisningen i någon mer egentlig mening. De kan inte
välja att avbryta eller ändra på innehåll och förutsättningar. Möjligheterna
till manöverutrymme inom olika undervisningssituationer eller skolämnen
är oftast minimala eller obefintliga. De erfar sällan en påtaglig eller begriplig verklighet eller mening i undervisningen och den kroppsliga aktiviteten
är obefintlig. På så sätt finns här en avgörande skillnad i jämförelse med
äventyrssportarnas utövande.
Den uteblivna känslan av kontroll och kroppslig erfarenhet ska också ses
som starkt kopplad till elevernas brist på upplevelse av feedback. De får
sällan varken tydligt eller direkt klart för sig hur det egentligen går, om de
klarar av uppgiften. Detta gäller inte främst i den ”lilla enskilda uppgiften”,
utan kanske mer väsentligt, hur man klarar sig i det stora hela – ”om man
duger”. Med andra ord har de heller inte kontroll över undervisningens utfall. Tyvärr verkar detta snarare vara mer regel än undantag i framför allt
den ämnesteoretiska undervisningen. Således kan elever uppleva hög utmaning i dessa ämnen och samtidigt tycka att de får använda mycket av sitt
kunnande, men de saknar olika aspekter av kontroll (ofta omedvetet) vilket
resulterar i en känsla av att undervisningen förvisso kan vara intressant men
ändå inte upplevas som rolig eller engagerande. Kontrollaspekter som att
själv bestämma när en aktivitet ska börja och sluta, olika och flera möjligheter till val och variationer i övningsförfarande (kvantitet-kvalitet-intensitet), inflytande på var och med vem man ska arbeta samt deltagande i kunskapskontrollen är bara några exempel.
De disciplinerade eleverna, de som också lärt sig ”vilja göra det man måste”
fast det inte alltid är roligt, har förstått och tagit till sig det meritokratiska
samhällets framgångskoder. De har tillägnat sig den disciplin som krävs för
att bli ”kvalificerad” genom att tillgodogöra sig de kunskapsformer skolan
företräder. Lågmotiverade elever, vilka åtminstone betygsmässigt presterar
sämre, menar däremot att de generellt inte klarar av att vara koncentrerade
bara för att de måste. Men att vara så där intensivt koncentrerad så att man
”glömmer bort allting annat” händer även dem. För denna elevgrupp verkar
sådana stunder i skolan uteslutande vara kopplade till provtillfällen. Annars
framställer nästintill alla de lågmotiverade eleverna sig som okoncentrera-
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de, möjligen till följd av att de inte klarar av skolarbetet lika bra som övriga
elever. De få som trots allt klarar av sina skoluppgifter, men ändå kommer
under kategorin ”lågmotiverade”, tycker att skolan inte innebär någon större
utmaning överhuvudtaget. De verkar helt enkelt vara uttråkade.
Bild, idrott och slöjd är annorlunda än andra ämnen och uppfattas därför
som ”kul” enligt eleverna. Under dessa ämnen är ofta koncentrationen hög
och tillika engagemanget. Man får användning för mycket av sitt kunnande
trots att aktiviteterna många gånger inte upplevs som någon större utmaning
då man mycket väl kan det man gör. Eleverna ser t.ex. idrotten överlag som
lek, något man gör så länge det är roligt, men det är inte viktigt. Det som
särskilt skiljer lärandet i idrotten från andra ämnen är just detta faktum att
det är roligt. Man lär sig lättare om det är roliga saker man gör hävdar eleverna överlag. Kanske lär vi oss med stigande ålder att ”vi inte bör leka och
ha roligt” eller så tar vi, ju äldre vi blir, allt mer kontrollen över vårt lärande
vilket också medför att vi själva reglerar balansen i lärprocessen.
Jag tolkar de praktisk-estetiska ämnenas verksamheter och utformning som
att de mer framgångsrikt än andra ämnen möjliggör optimalt anpassade utmaningar. För eleverna innebär det att man får använda sitt kunnande,
skärpt koncentration, kroppslig närvaro och utövande av kontroll som resulterar i en rolig helhetsupplevelse. Utmärkande för aktiviteterna är att eleverna måste göra något aktivt med händer eller hela kroppen. Det uppfattas
som roligare när kroppen är i rörelse och man får pröva sig fram själv. Närvaron av kroppsrörelse i skolundervisningen, i likhet med äventyrssportarnas mycket kroppsliga utövande, tycks med andra ord bidra till eller skapa
en högre grad av engagemang och koncentrationsförmåga i deltagandet.
Praktisk-estetiska ämnen framstår på ett konkret sätt som mer individuellt
anpassade och kontrollerbara för eleven då denne själv bl.a. kan reglera omfattningen och nivån i lärprocessen samt anpassa balansen mellan utmaning
och färdighet. Vad som ska göras och motiven för detta är både tydliga och
begripliga. Återkopplingen till eleven om hur det hela avlöper är oftast
omedelbar, det råder inga som helst tveksamheter. I dessa verksamheter
tycks det betydligt vanligare, ja mer ”naturligt” och möjligt, att processen är
i fokus i lika stor, om inte större utsträckning, än resultatet. Detta kan också
uttryckas som en inre motivation hos eleven att vilja vara aktiv och ta sig an
en uppgift bara för att det är roligt i sig. Det är själva görandet som ger
spänning, lust och glädje. Produkten, eller resultatet av arbetet, har däremot
att göra med elevernas yttre motivation, att sträva efter mål som är av mer
resultatorienterad karaktär som den färdiga målningen, vinna en match eller
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få höga skolbetyg. Båda aspekterna ska givetvis förstås som viktiga men
utifrån min argumentering i detta kapitel om betydelsen av motivation och
känslomässig inlevelse i lärandesammanhang tycks skolan i relativt liten omfattning ta sig an processaspekten. Processen, och den inre motivationen, hör
nära samman med flowbegreppet där just egenvärdena framstår som de mest
centrala. Flera av eleverna påpekar också att de själva har lätt för att göra
saker med kroppen, särskilt de lågmotiverade. Teoretiska inslag som eventuellt synliggörs för eleverna i de praktiskt-estetiska ämnena är invävda i en
kroppslig och konkret verksamhet på för dem ett närmast ”naturligt” sätt.
En övergripande förståelse av skolelevernas utsagor blir att de tycks uppleva en verksamhet som mer ”rolig” när de klarar av eller behärskar en uppgift till följd av att de är fokuserade, upplever kontroll samt att lärprocesserna är kroppsliga. Måhända skulle elever vara mer benägna att ge sig i
kast med svårare uppgifter i olika ämnen om de kände mer kontinuerlig
kontroll över och kroppslig involvering i undervisningssituationen. Att
återkomma till det redan inövade, men också växla till att anta nya utmaningar och att som hel kropp bli berörd av en aktivitet är en framkomlig väg
för stimulerande upplevelser och lärande. Skolans teoretiska undervisning
utmärks ofta av en linjär process, en ständig progression i lärandet där man
tar sig igenom avsnitt för avsnitt från ”A till Ö”. Möjligheterna till omfattande ”vertikal” fördjupning med återkomst till det redan kända och tillägnade framstår inte sällan som mycket små. Detta tröttar säkerligen i längden
och kan ge återkommande upplevelser av oro, icke-behärskning, brist på
engagemang och icke-kontroll. Att flertalet elever tycker idrott är roligt
(inte bara specialidrottselever) pekar mot att ämnets form tar hela människan (även kroppen) i anspråk och samtidigt möjliggör utövande av kontroll. Kontroll handlar om frihet att själv kunna välja och påverka graden av
utmaning och att våga blotta sig för att göra nya upptäckter och därmed utveckla sin kunskap och förmåga. Med en sådan uppläggning av undervisningen i de teoretiska ämnena skulle skolelever förhoppningsvis kunna
känna sig avsevärt mer motiverade till och känslomässigt engagerade i viljan
att lära även i dessa ämnen.
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5. Sammanfattande diskussion
En sammanfattning
Äventyrssport och samhällsutveckling
Många upplever kanske den vardagliga tillvaron i samhället som allt mer
förutsägbar och händelsefattig. Behovet av förändring, förnyelse och nya
utmaningar växer sig därigenom starkare. Samtidigt kan de traditionella
idrotterna ses som att de blivit allt mer lika varandra och händelsefattiga,
och att de inte längre erbjuder någon större kroppslig eller sinnlig upplevelse. I ljuset av detta kan den framväxande äventyrssporten betraktas som en
kontrast och utmaning till dagens samhälle med dess bekvämligheter, fasta
rutiner och förutsägbarhet men även som ett brott mot eller motkultur till
traditionella tävlingsidrotter där strikta regler och former varit tongivande.
Kanhända lockas därför många av äventyrssporternas annorlunda sätt att
förhålla sig till kroppsrörelse.
Men man kan också förstå äventyrssporterna som en arena vilken istället
erbjuder tillfälligt ”skydd” från en i övrigt kaotisk vardag i ett samhälle under ständig förändring – ett samhälle som av många kan upplevas som irrationellt med en oöverskådlig mångfald av information, erbjudanden, alternativ och valmöjligheter. Genom att ge sig hän i dessa äventyrsaktiviteter –
som upplevs som möjliga att kontrollera och därmed skapar en ”inre” ordning, struktur och viss förutsägbarhet – kommer man bort ifrån den mångtydiga och okontrollerbara ”yttre” vardagen.
Dessa två ingångar till förståelsen av äventyrssportandet behöver nödvändigtvis inte vara i motsatsställning. Jag tror istället att dagens utövare finner
en mening i en kombination av dessa. På samma gång som gränserna stegvis förskjuts för den fysiska kapaciteten höjs också säkerhetsmarginalerna
för dessa verksamheter genom marknadens ständiga förnyelse och ökade
utbud av än bättre och säkrare produkter. Det har formligen skett en explosion av varor och tjänster på detta område under de senaste 10-15 åren. Detta har givetvis öppnat vägen för allt fler människor att våga sig på det som
tidigare ansågs omöjligt. Den parallellt tilltagande sportifieringen har påhejats av marknaden och också påskyndat ”säkerhetsutvecklingen”. Aktivite-
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ternas utförande, utbud och utrustning blir resultatet av en växelverkan mellan marknaden och äventyrssporterna. Marknaden ”testar” sina produkter
via subkulturer.233 Sportifieringsprocessen medför efterhand att utövandet
förändras till ett mer samhällsanpassat och mer tillrättalagt aktivitetsmönster. Vi är nu tillbaka i det som äventyrssportens deltagare egentligen ville
komma bort ifrån, en rundgång har skett. En ny typ av utövare träder genom
denna process undan för undan in på arenan. ”Kulturen” omdefinieras, värden förskjuts och nya former för utövande skapas. Man kan fråga sig vad
som händer med de ”gamla” utövarna, ändrar de inriktning eller anpassar de
sig? Kanske upphör de helt med utövandet. Troligen har ändå denna uppenbara dubbelhet, äventyrssporten som en motkultur med fokus på upplevelse
och som en arena för sportifiering med ökad tillgänglighet, medverkat till
”äventyrstrenden” i dagens samhälle.
I frågan om huruvida traditionella klättrare respektive sportklättrare ger sina
verksamheter skilda innebörder visade det sig att det inte fanns några avgörande skillnader när det gäller att uppfatta ute-dimensionens värden trots att
sportklättrandet periodvis bedrivs uteslutande inomhus på konstgjorda
klippväggar. Visst kan man på olika plan peka på många klara och tydliga
skillnader mellan dessa olika klätterverksamheter men det framkom ändå i
intervjuerna att det inte alltid handlar om två helt skilda kategorier utan snarare om vad som för tillfället står i fokus. De båda grupperna hade i stort
sett också liknande bakgrund vad gäller uppväxtens villkor och aktiviteter.
Det fanns heller inte några markanta skillnader vad beträffar kvinnors och
mäns framställningar i detta avseende. Sportklättringen är för övrigt en
verksamhet där skillnaderna mellan kvinnor och män inte är lika framträdande som inom många andra idrottsgrenar. Man tränar och tävlar på samma villkor och många av de duktiga tjejerna är minst lika skickliga och klarar av samma leder och svårighetsgrader som de duktigaste killarna. Här
tycks råda en viss jämställdhet som också fått till följd att kvinnliga klätterstjärnor har hög status och erhåller minst lika stor uppmärksamhet som sina
manliga kollegor. I vissa fall framhålls det som mer intressant att följa de
kvinnliga klättrarna än de manliga under olika tävlingsarrangemang.
Det har inte varit min intention att anlägga ett genusperspektiv i detta arbete, men huruvida man uttrycker sig ”kvinnligt” respektive ”manligt” i det
här speciella sammanhanget är likväl intressant. Att man exempelvis som
kvinna ger uttryck för att kvinnor gör eller är på ett speciellt sätt, men att
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man själv inte gör eller är sådan, framgick med all tydlighet i intervjun med
en ung kvinnlig sportklättrare.234 Hon framhåller vid flera tillfällen under
vårt samtal och utan att jag själv för fram detta att:
…tjejer är ofta mesigare än killar, dom tar inte i fast dom tror att dom tar i…

Hon berättar vidare att:
…tjejer säjer och tror att dom tar i men det gör dom inte, dom kämpar inte
lika mycket som killar alltså…(Sportklättrare, kvinna, 20 år)

Hon känner endast några tjejer som gör som killar men flertalet gör det inte,
menar hon. Själv tycker hon inte alls att hon är sådan och därför klättrar och
tränar hon nästan uteslutande med killar. Vad som sägs om vad man själv
gör är oftast något helt annat än vad man menar att andra gör. De framställningar en person levererar kring vad andra gör eller ”är” motsvarar snarare
den gängse bilden eller den samtalsordning som råder inom det sammanhang, kultur eller samhälle personen vistas inom.
Vad gäller andra skillnader mellan män och kvinnor i intervjuerna så framkommer inga andra tydligare olikheter i samtalen om upplevelser i samband
med själva utövandet. I de meningsbärande dimensioner som jag funnit i
mina analyser är samstämmigheten mer uttalad än skillnaderna.
Det förelåg däremot vissa skillnader mellan kvinnor och män i enkätundersökningen. Exempelvis uppskattade männen inslagen av risker och faror
samt självständighet och oberoende i större utsträckning än kvinnorna.
Kvinnorna och männen skiljde sig också åt då endast några få män såg riskerna och eventuella skador som något negativt medan betydligt fler kvinnor uppfattade detta inslag som det sämsta med äventyrssportandet. När det
gäller denna aspekt verkar faktiskt kvinnorna vara mer ”rädda om livet”. En
stor diskrepans förelåg också i uppfattningen om äventyrssport som mentalt
och fysiskt krävande. Kvinnorna tyckte i betydligt större utsträckning än
männen att detta var tilltalande. Männen gav också uttryck för att de i högre
grad än kvinnorna såg äventyrssporten som en del av sin identitet och de
uppfattade också utövandet som mer särskiljande i förhållande till andra
människor.
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Äventyrssport som praktik
Utgångspunkten i avhandlingsarbetet har varit de många vittnesbörden
bland äventyrssportarna om njutningen och glädjen i utövandet, ett utövande som handlar mycket om att skapa och övervinna nya utmaningar och där
möjligheterna till detta aldrig tycks ta slut. Här finns inslag av kroppsrörelse, lek och utmaningar. Det är både roligt och spännande. Upplevelsen är så
tillfredställande och belönande i sig att man ville fortsätta att göra det bara
för glädjen av att göra det. Vari denna upplevelse och känsla består, vad
som fascinerar och vad man får ut av det hela, var det som intresset från
början var riktat mot i avhandlingsarbetet. En av de första frågorna jag reste
kan sammanfattas i den lite naiva formuleringen; varför gör dom det här? I
kapitel 3 försökte jag svara på den frågan genom en analys av intervjuutsagorna varvid jag kunde urskilja fem väsentliga dimensioner i upplevelsen
som samtidigt fanns närvarande för att denna skulle uppfattas som mycket
positiv.
Smaken för äventyrssport kunde hos de undersökta utövarna kopplas till att
utövandet förde med sig ett välbefinnande som en följd av att det bedrevs
med ”kroppens egen kraft”. Den aktiva kroppen gav möjlighet till frihetskänsla och till en svårbeskrivbar förkroppsligad känsloupplevelse. Upplevelsen ökade också i takt med tillfredsställelsen av att kunna övervinna och
utöva kontroll över sig själv, sin egen rädsla och sina egna reaktioner samt
framför allt i att bedöma och analysera möjligheter och riskmoment under
tidspress i fordrande och tydliga utmaningar. Med andra ord kunde utövarna genom total fokusering behärska utövandet och, så långt möjligt var,
kontrollera farorna i de riskfyllda momenten. Denna analytiska utmaning
betonade utövarna som ytterst väsentlig och bärande för äventyrssportens
attraktionskraft. Denna psykiska och fysiska utmaning måste enligt utövarna mötas i interaktion med naturen och naturkrafterna, det måste vara uteliv
i naturen.
Denna mångdimensionella innehållspraktik synes utgöra den centrala belöningen och det meningsbärande i att vara och i synnerhet förbli en engagerad äventyrssportare. Äventyrssportarna uttrycker en mycket stark önskan
och längtan att få återuppleva denna mycket intensiva närvaro- och lyckokänsla. Det blir som ett ”sug” hos de aktiva, vilket motiverar till ett ständigt
återkommande. Min analys visar att det tycks vara tämligen lätt att få flowupplevelse när man som ”hel” kropp är aktiv, när ett totalt engagemang och
fokusering infinner sig. Tillståndet kan också ses som ett resultat av att
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verksamheten innehåller vissa frihetsgrader inom vilken utövaren själv kan
”välja väg” och därmed kontrollera situationen. Några av äventyrssportens
dimensioner såsom utevistelsen och den mycket uttalade fysiska kroppsaktiviteten brukar förövrigt inte ingå som beskrivna kvaliteter eller förutsättningar i samband med flow i andra studier. I föreliggande studie av äventyrssportare framgick dock att även dessa dimensioner är avgörande för den
s.k. flowupplevelsen i detta sammanhang. Att försöka förstå vad äventyrssportarna upplever handlar om förståelse av kvaliteten i deras personliga
upplevelse medan frågor kring varför utövarna ägnar sig äventyrssport också berör vilken funktion eller mening utövandet har. Hur verksamheten
iscensätts kan följaktligen ses som ett system av samverkande faktorer.235
Den inte alltför enkla ”varför-frågan” fick sin genomlysning då äventyrssportarna försökte berätta om motiven varför de valde att utöva äventyrssport, vad de upplevde som särskilt och speciellt tilltalande. Motiven är
många gånger helt eller delvis dolda för en själv. Personer kan också medvetet eller omedvetet ha ett intresse av att vilja framställa en speciell bild av
sig själva som är mer förenlig med den gällande uppfattningen (diskursen)
som råder inom det fält man agerar i. Resonemanget om motiv och om vad
som motiverar kan i förstone verka relativt okomplicerat men vid djupare
analyser och reflekterande blir det mer komplicerat då motiv kan diskuteras
på olika nivåer och från skilda utgångspunkter. Efterhand framträdde dock
alltmer de speciella upplevelser utövarna sade sig erfara under själva utövandet som det huvudsakliga meningserbjudandet i deras verksamhet, eller
annorlunda uttryckt; som själva belöningen med att vara engagerad äventyrssportare.
Men vem ägnar sig åt äventyrssport egentligen? När utövarna berättar om
sig själva, sina aktuella livsvillkor och sin bakgrund visar det sig att det inte
rörde sig om vilka som helst. Det mest markanta var att de alla hade ägnat
sig aktivt åt friluftsliv och skidåkning under uppväxtåren i familjen. De
flesta hade också ägnat sig åt individuella idrotter där den egna färdigheten
och kapaciteten stått i centrum. Alla de intervjuade berättade om en mycket
trygg barndom och uppväxt med intresserade och engagerade föräldrar, där
man aktivt ägnade sig åt olika fritidsaktiviteter tillsammans.
Valet att ägna sig åt äventyrssport, som till synes kan verka helt fritt eller
ske av en slump, visade sig följaktligen vara betingat av en viss bakgrund
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och inskolning. Det framstår som mer eller mindre nödvändigt att man som
barn fått uppleva äventyrspraktiken i en vidare bemärkelse. Att personerna
som ingått i denna studie har valt att bli äventyrssportare har således med
deras uppväxtförhållanden att göra. Deras tidigare livserfarenheter, vad de
tidigare i livet varit med om och vad de till följd av detta känner igen och
lärt sig betrakta som eftersträvansvärt, har präglat deras nuvarande smakval
och livsstil. Valet att äventyrssporta är således sammanvävt med en specifik
habitus, ett resultat av en lång lärprocess. Som individ vill man kanske inte
gärna själv se det så utan att intresset mer skulle vara resultatet av ett fritt
val. Detta äger sin riktighet i den meningen att man kan välja att avstå.
Samtidigt behöver det inte betyda att barndomen är helt och hållet avgörande utan livsstilen bestäms också av det manöverutrymme som individen
tycker sig ha och vilka erfarenheter man gör senare i livet.
Det fanns en tydlig samstämmighet i utövarnas utsagor om bakgrund och
erfarenheter. Det gällde då framför allt erfarenheter från idrott och friluftsliv men också andra sammanhang. Exempelvis hade en övervägande andel
akademisk utbildning. Den socioekonomiska indelningen, vilken grundade
sig på individernas yrken, visade att de flesta tillhörde de övre samhällsskikten. Flera av de intervjuade visade sig också vara verksamma egna företagare inom äventyrssport. Många studerade på heltid medan flertalet förvärvsarbetade på deltid. Mer än hälften av utövarna ansåg inte att förvärvsarbete var något särskilt viktigt utan de levde i enlighet med en speciellt
vald livsstil. Flera av äventyrssportarna menade sig vara medvetna om att
deras utövande väckte viss uppmärksamhet då andra människor många
gånger såg dem som extrema och mycket annorlunda. Detta verkade de
dock själva uppfatta som något positivt.
På fritiden ägnade man sig huvudsakligen åt äventyrssport och friluftsliv.
Ibland förekom också bio- och restaurangbesök, socialt umgänge och att
framför allt läsa facklitteratur. Generellt ogillades spel och stillsamma aktiviteter. Kultur- och samhällsverksamhet ägnades mycket begränsad uppmärksamhet.
Ett bestående intryck är att nästan samtliga på något sätt ”dragits” mot
äventyrssporten via skidåkning i svenska/norska fjällen och i Alperna. Denna kroppsliga utomhuspraktik har givit dem en disposition där fortsatt utövande inom någon äventyrssport är en given möjlighet. Kärleken till naturen och lusten att kämpa med elementen har de alla gemensamt liksom lidelsen för kontrasten mellan det bekväma och det primitiva. Äventyrsspor-
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tarna förefaller också vara starka individualister. De gör som de själva tycker och känner, oberoende av andra. De har ingen önskan att tillhöra något
större kollektiv. De gör verkligen det de vill göra och många skulle bara
vilja göra det i ännu större omfattning. Utrymme för andra fritidsaktiviteter
blir det sällan tid över för. Äventyrssportarna lever således nästan helt enligt sina ”drömmar”. De planerar inte livet strikt och heller inte långt fram i
tiden, utan de lever mer i nuet och för stunden och väljer därmed bort annat
som kan ”komma i vägen”. Äventyrspraktiken blir för dem verkligen en
livsstil fullt ut.
Äventyrssportarna skiljer sig därför på flera sätt från hur människor är i
allmänhet. Hos vissa utövare kan det kanske vara en underliggande, delvis
omedveten, strävan att söka det som är annorlunda, det lite ”udda”, för att
på detta sätt särskilja sig från andra individer i samhället och samtidigt erhålla en identitet i andras ögon. Det måste dock än en gång understrykas att
barndomsupplevelserna framstår som viktiga, eller t.o.m. avgörande, för
framtida livsstilsval.
Att jag redogjort för vad äventyrssportarna upplever som speciellt tilltalande med sitt utövande (vad de får ut av det hela) men också för vilka de är
(vad de säger om sig själva och sin bakgrund) innebär att jag genom att
kombinera ett fenomenologiskt och kultursociologiskt perspektiv, bättre
kan förstå varför vissa personer väljer att utöva äventyrssport.
Jag är givetvis medveten om att också andra utgångspunkter är möjliga,
som t.ex. att en genetisk komponent skulle kunna finnas bakom strävan efter hög stimuli eller hög ”sensation seeking” (spänningssökande).236 Min
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ambition har dock inte varit att ge en uttömmande förklaring till varför vissa personer ägnar sig åt äventyrssport, utan istället belysa uppväxtvillkorens
betydelse och vilka upplevelser som framhålls som centrala, samt att genom
dessa perspektiv försöka vidga förståelsen av äventyrssport som praktik.
Jag vill också hävda att oavsett genetiska förutsättningar så har tidiga erfarenheter, liksom tidigare och aktuella livsvillkor avgörande betydelse för
val av livsstil.

Äventyrssport och skola
När det sedan gäller elevers upplevelser i skolan och kopplingar till äventyrssportarnas upplevelser så framstår det motoriska inslaget, den kroppsliga aktiviteten, som mycket betydelsefull. I likhet med riskerna i äventyrssporterna som ”tvingar” utövarna till total fokusering så ”tvingar” eller rättare sagt hjälper kroppens aktivitet och rörelserna skoleleverna till ökad
uppmärksamhet, och att lättare hamna i ett tillstånd av fokusering och koncentration under lektioner. Det är lättare att ”få med” många elever i de
praktisk-estetiska ämnena, lättare att få dem fokuserade och involverade, än
i sådant som mestadels handlar om att tänka och skriva stillasittande. Märkligt nog är det just dessa ämnen och aktiviteter i skolan, som kräver fysisk
aktivitet och som anses som roliga, som inte anses som särskilt viktiga (de
kroppsliga-praktiska). Dessa ämnen får ofta stå tillbaka i betydelse till förmån för de ämnen som många gånger upplevs som tråkiga men samtidigt
anses mer viktiga (de teoretiskt språkliga/skriftliga).
Att inte eleverna i någon större utsträckning kan bestämma över och påverka sin situation, dvs. att utöva kontroll över situationen, är ett uppenbart
pedagogiskt dilemma. Från äventyrssportarnas verksamheter kunde vi se att
det självvalda och självstyrda var ett mycket viktigt inslag för att kunna
uppleva flow. Skulle skolbarnen få ett större manöverutrymme under olika
lektioner skulle detta sannolikt resultera i fler tillfällen till koncentration.
Därmed finns större möjligheter att även skolbarn, i likhet med äventyrssportarna, skulle kunna lära sig investera i krävande uppgifter och omstrukturera sin uppmärksamhet på sådant som tar lite tid att lära sig. Eleverna
klarar dock inte av att vara koncentrerade hur länge som helst utan att få
någon slags belöning. Det är här flowupplevelsen kan komma in, att vara
fokuserad och samtidigt uppleva en intensiv glädje i nuet. Det handlar om
att utöva aktiviteten för dess egen skull. Detta är något man som individ,
äventyrssportare såväl som skolelev, lär sig efterhand. Det handlar således
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om lärande. Känslan av meningsfullhet, sammanhang och att bli uppslukad
av en uppgift gör att eleverna trivs bättre i skolan, känner ett starkt välbefinnande, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära höga betyg. I och med
”flowansatsen” kan istället fokus flyttas över på mer motiverande och upplevelsemässiga aspekter på lärande i skolan snarare än enbart på resultatet.
Skolans problem kan ses som att eleverna inte har någon större vilja eller
lust att engagera sig i skolarbetet. Efter det att barn startar sin skolgång
tycks det dessvärre vara vanligt att många upplever lärande som något man
känner motstånd mot och allra helst vill slippa. Den utvärdering av eleverna
som faktiskt hela tiden pågår i form av prov och betygssättning, som bara
kommer åt en bråkdel av det eleverna kan och vill uttrycka, kan med denna
utgångspunkt starkt ifrågasättas.
De elever som ändå är mest framgångsrika i skolan är de som kan kombinera egenvärdet och investeringsvärdet. Prestationsmässigt i skolan går det
inte bara att ägna sig åt det ena eller andra. Även om man som elev många
gånger gör saker i skolan som inte är ”så himla roliga” kan det ändå bli
både tillfredställande och motiverande genom att det man gör upplevs meningsfullt. Det är en viktig poäng att det är de elever som har förmågan att
både inordna sig i det investeringstänkande som finns och kan känna sig
hemma i detta, har ”rätt” habitus för att tycka att det är naturligt och viktigt,
och som samtidigt har förmågan att koncentrera sig och uppskatta aktiviteternas egenvärden – uppleva flow – som är de allra mest framgångsrika. En
sådan förmåga blir en fullständigt suverän kombination för att både kunna
få goda betyg och samtidigt uppleva skolan som meningsfull eller åtminstone stå ut med den. Intressant nog överensstämde de högmotiverade skolbarnens bakgrundsförhållanden i stort sett med äventyrssportarnas.

Metodreflektion
När jag nu ska granska mig själv, vilket jag skrev om i kapitel 1; ”…att
forskaren ändrar fokus för sitt utforskande och istället vänder den
granskande blicken inåt, mot sig själv”, vad finner jag när ”sökarljuset riktas mot min egen person som skapare av denna avhandlingstext”? Det ska
först och främst sägas att detta är svårt. Det är inte enkelt att se sina egna
brister och tillkortakommanden men även förtjänster kan ibland vara dolda
för en själv. Jag har givetvis varit delaktig i konstruerandet av en förståelse
av och en kunskap om äventyrssportares bakgrund och upplevelser. Min
vetenskapliga skolning, den forskningstradition jag ingår i och valet av per-
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spektiv, innebär också ett särskilt kunskapsperspektiv. Som jag också påpekade inledningsvis i kapitel 1 har jag en egen lång historia som bl.a. äventyrssportare och bergsguide. Med dessa erfarenheter och insikter tycker jag
att jag förbättrat mina möjligheter att förstå problemområdet och komma åt
de nyanser jag sökt. Frågan om ”bias” är alltid aktuell att fundera över då
min egen erfarenhetsbakgrund, förutom att påverka min roll som forskare
och respondenternas framställningar, inte minst har att göra med intervjuinteraktionen mellan mig själv och mina respondenter.237 Hur har då min egen
bakgrund inom äventyrssporten påverkat intervjuutsagorna och intervjusituationen? Hade någon annan kunnat få respondenterna att säga liknande
saker? Givetvis påverkar jag respondenterna under en intervju att säga vissa
saker och hålla inne med annat, det är omöjligt att undvika.
Förutom att min egen kännedom om och delaktighet i ”fältet” kan innebära
vissa nackdelar kan det också i detta specifika sammanhang vara förknippat
med många fördelar. Speciellt har det varit till hjälp att uppfånga skiftningar och detaljer i vad respondenterna säger och vad de utelämnar, som jag
sedan kunnat beröra ytterligare i samtalen. Någon annan, som inte hade
mina erfarenheter, hade kanske missat ett sådant uppslag och inte uppfattat
det unika eller kanske till och med missförstått vissa uppgifter.
Utmaningen att förhålla sig till det som förväntas sägas, eller endast är möjligt att säga, finns ju hela tiden där. Att äventyrssportarna antagligen lyfter
fram sådant som de tror att jag vill höra, eller visar på hur de just vid intervjutillfället skulle vilja bli förstådda, behöver inte betyda att det finns något
annat som ”egentligen ligger bakom” och som är det som de kanske i själva
verket vill eller menar. Genom att ha mycket öppna frågor, och också genom att ge fler möjligheter för respondenterna att svara, berätta och ge motiveringar, har jag försökt att ge en säkrare grund för tolkning.
I mitt empiriska arbete har jag använt mig av olika undersökningsmetoder.
Jag har försökt att växla perspektiv genom att komma åt empirin från flera
håll. Trianguleringen i den metodiska ansatsen har inneburit användande av
enkäter, ESM-metoden och djupintervjuer. Jag har också försökt öppna upp
för en diskussion kring transkribering av intervjuer och med detta visat på
hur en ”intervjutext” kan komma till stånd, såväl i allmänna ordalag som
när det gäller mina egna intervjutexter. Jag har velat visa på hur dessa och
andra metodaspekter gripit in i mitt konkreta arbete. Jag har också strävat
efter att i avhandlingstexten återge de bearbetade intervjuutdragen i de sam237

Se kapitel 13 om intervjuer i Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research Methods in
Education. (4:e uppl.). London: Routledge.
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manhang som de förekommit. Om möjligt har detta förfarande kunnat hjälpa läsaren att bättre bedöma huruvida mina tolkningar är rimliga. En svaghet i studien som helhet är att jag måste förlita mig på respondenternas retrospektiva berättelser om vad de gjort och vad de upplevt.238 Förutom mitt
eget omfattande utövande av flera äventyrssporter har jag dock under flera
tillfällen under tidigare år som ”privatperson” varit tillsammans med utövare under ett flertal alpina turer och umbäranden. Jag känner mig därför väl
förtrogen med vad det kan handla om där ”ute i fält”.
Likväl är det viktigt att i en studie av denna art framhålla att resultaten inte
utan vidare går att generalisera. Det som lyfts fram i avhandlingen ska inte
uppfattas som att det fullt ut gäller för samtliga individer i Sverige eller i
andra länder som någonsin utövat eller utövar någon form av äventyrssport
eller är skolelever i svensk grundskola. Resultaten ger dock tydliga indikationer på vad som kan vara utmärkande för många äventyrssportare respektive skolelever i liknande sammanhang.
Skolstudiens ESM-data är inte lika tydligt placerat i en diskurs. Då jag i de
uppföljande intervjuerna med eleverna bl.a. använde mig av protokoll från
ESM-studieveckan hade eleverna förvisso ”chansen att lägga till rätta” men
de hade också möjligheten att i intervjuerna göra sina svar mer begripliga.
Det handlar inte om vilken typ av resultat som ska uppfattas som de ”mest
sanna”, ESM-data eller intervjudata, utan det intressanta är att reflektera
kring de olika svaren utifrån sina respektive sammanhang och därmed sätta
i dem i en tolkningsram. Jag själv har tolkat båda typerna av data och försökt att inte ta något för givet.
Skoleleverna gav på många sätt liknande omdömen i ESM studien som i
intervjuerna om vad som exempelvis upplevdes som roligt eller ej i skolundervisningen. ESM-studieveckans undersökning med pipsignaler kanske
ändå erbjuder tid för reflekterande då respondenterna oftast svarar i ESMhäftet flera minuter efter pipet, och då är man ju inte ”mitt i” uppgiften
längre. När de svarar på detta sätt efter pipet kan man också ifrågasätta ”hur
mycket” eleverna egentligen tänkt över verksamheten som helhet då den
oftast inte varit avklarad eller genomförd i sin helhet. Graden av motivation,
förståelse för den pågående verksamhetens syfte och mening i ett längre
perspektiv, varierar stort både inom och mellan elever.
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Detta gäller förstås inte för skolstudiens ESM-studieveckor då eleverna besvarade
frågor när deras ”beeper” pep.
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Äventyrssportarna blev ju inte ESM-undersökta (det var av praktiska skäl
omöjligt) utan medverkade endast under intervjusituationer där de kunde
reflektera över sitt utövande. Min uppfattning är dock att intervjuerna av
dessa erfarna äventyrssportare gav tillräckligt säkert underlag för analys.
Eftersom jag i föreliggande avhandling undersöker och diskuterar flowupplevelser och lärande är det givetvis ofrånkomligt att inte närmare diskutera
dessa begrepp. Nedan kommer jag först beröra begreppet upplevelse för att
längre fram återkomma till begreppet lärande i avsnittet om pedagogiska
konsekvenser. Vad avses med att uppleva och var ”finns” upplevelsen? Sådana frågor är långt ifrån enkla att besvara. Låt oss först ta en närmare titt
på orden uppleva, upplevelse och känsla. Att uppleva har i mitt arbete inneburit att vara med om eller bli direkt berörd av något som gärna är anmärkningsvärt på något sätt. Det handlar mer om att äventyrssportarna och skoleleverna uppfattar och värderar på ett känslomässigt plan (ej rationellt) utan
att alltid bilda sig en klar åsikt. Upplevelserna ska vidare förstås som något
de upplevt, men kan också innefatta en svårbeskrivbar eller oanalyserad
helhetskänsla. Ett exempel på detta är ordet ”upplevelseläsning”, en läsning
där upplevelsen är det viktiga i motsats till läsning för att skaffa information
eller liknande. Ordet känsla är som synes nära förbundet med ordet upplevelse. Mer allmänt definieras ”känsla” som en (kroppslig) upplevelse som
uppkommer av yttre eller inre förnimmelse och kan i de sammanhang jag
studerat också ses som förmåga till själslig inlevelse och engagemang.239
Termen känsla kan i texten också förstås som ett ”personligt och spontant”
sätt att värdera eller förhålla sig till någon eller något vilket ej är resultat av
tänkande, utan mer ett uttryck för habitus. Man skulle kunna se det som att
tanken skiljer sig från känslan på så sätt att tanken tänks med ord. Det är
språket som givit våra tankar ord och begrepp så att vi tyst talar i ord med
oss själva. Känslan är däremot mer omedelbar och har inte språket eller ordet som utgångspunkt, den är på något sätt instinktiv.240
Hur ska man då gå tillväga för att studera en upplevelse som inte syns, inte
kan observeras förutom det handlande som de facto sker i samband med
den påstådda aktuella upplevelsen? Eftersom det handlar om det som vi
många gånger kallar för en ”inre” upplevelse, mer som en känsla, ter det sig
inte helt lätt att med den pedagogiska forskningens diskursiva ansats försö239

Norstedts svenska ordbok (1990). Förkortad och reviderad version av svensk ordbok
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ka komma åt att granska och sedan i ord skildra något icke-språkligt, förkroppsligat, som äventyrssportarna och skoleleverna säger sig ha upplevt.
Vi försöker ständigt i många andra sammanhang återge känslor via språkliga framställningar. Att detta många gånger blir komplicerat har de flesta
erfarenhet av. Om vi reflekterar över komplexiteten i denna transformeringsprocess kan man faktiskt börja undra om känslan finns eller existerar före den är tänkt. Den amerikanske pedagogik- och psykologiprofessorn
Howard Gardner har visat på möjligheten att bredda intelligensbegreppet
till att även inbegripa förmågan att särskilja och begagna sig av alla möjliga
former av information, inklusive känslor och förnimmelser från musklerna.241 Förnimmelse kan också ses som en icke-reflekterande uppmärksamhet.242 Sålunda skulle man kunna säga att känslan finns i kroppen. Men lyfter vi blicken bortom uppdelningen i ”medvetande” kontra ”kropp”, kan ju
allting ses som kropp. Känslor, tankar och kropp kan då betraktas som en
helhet och gränsdragningarna där emellan blir då endast språkliga.
Liv Duesund är inne på en liknande tankegång när hon menar att vi förnimmer omgivningen genom våra fem sinnen. Utan kroppens förmåga till
förnimmande och varseblivning kan vi helt enkelt inte finnas till som reflekterande individer med språk och identitet. Denna reflektion förutsätter
på samma gång förnimmelsen och upplevelsen. Kroppen kommer först
skriver hon. Kroppen är upplevd och upplevande. ”Den är reflekterande och
meningssökande. Den är handlande och självöverskridande. Den är social
och kontextuell. Den är både subjekt och objekt, för sig själv och för andra.
Det närmaste vi kan komma för att upphäva denna motsättning är genom
rörelsen. Då ’glömmer’ kroppen sig själv”.243 Duesund har här tagit utgångspunkt i Maurice Merleau-Ponty där han skriver om ett ”tyst kroppsligt
vetande” som grunden för upplevelser eller erfarenheter. Han menar att
kroppens relation till omgivningen varken är biologisk, intellektuell eller
mekanisk. Istället ser han den som existentiell – vi är våra kroppar. Merleau-Ponty avgränsar inte erfarenheten till förståndet utan lyfter fram kroppens betydelse som erfarande subjekt. Han menar att kroppen har ett eget
tyst eller icke-uttalat vetande, införlivat i personens allmänna medvetenhet.
Betraktat utifrån detta perspektiv blir kroppskänsla och intellekt integrerade.244 Till följd därav överskrids dualismen mellan sinne och kropp och där241
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242

222

med menas att kroppen aldrig bara är ett fysiskt objekt utan istället alltid är
ett förkroppsligande av medvetandet. Existensen erfars förkroppsligad.245
Duesund förklarar sedan att kroppsliga handlingar inte kan beskrivas som
blott mekaniska, i samma begränsade omfattning som handlingar i största
allmänhet kan uppfattas som mentala processer. ”Våra erfarenheter sätter
sig i kroppen som ’kroppskartor’, och det är kroppen som först förstår världen. Kroppen är vår primära instans för förståelse. Erfarenheten kommer
före analysen av erfarenheten. Upplevelsen är en förutsättning för förståelsen av upplevelsen.”246
Detta filosofiska resonemang reser kanhända i förlängningen fler frågor än
vad som känns möjliga att besvara. Men låt mig ändå peka på den problematik som finns inbyggd i det faktum att språkligt uttryckta verkligheter, tal
såväl som text, alltid blir just ett tal eller en text om den fysiskt kroppsliga
verkligheten och det som sker. Insikter som dessa har varit betydelsefulla i
forskningsarbetet, framför allt när det gäller förhållningssättet till respondenternas utsagor och min egen medverkan i processen att producera kunskap.
När det slutligen gäller metodaspekten utifrån mina två teoretiska perspektiv, det fenomenologiska och det strukturella – kultursociologiska, vill jag
framhålla att Bourdieus habitusbegrepp, som är centralt i min analys faktiskt överbryggar dualismen mellan ett strukturellt och ett fenomenologiskt
perspektiv. Människors objektiva villkor inkorporeras och får därigenom ett
individuellt uttryck.247

Lugnet kan istället sägas vara situerat i kroppen då man, som samme klättrare formulerade det, ”inte har så många tankar i huvudet” om det. Således är kroppen samtidigt både
objekt och subjekt.
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Som när målet med en aktivitet är inriktad på upplevelse, exempelvis friluftsutövande
och äventyrssportande, får också kroppsmötet ett värde i sig, se Öhman, J. & Sundberg,
M. (2004). ”Rörelse i naturen – ett alternativt kroppsmöte”. I: Lundegård, I., Wickman,
P-O. & Wohlin, A. (red.). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur, s. 171-186. Man kan
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Om flowbegreppet
Min ambition i detta avsnitt är att kunna föra en teorigenererande diskussion om flowbegreppet genom att bl.a. resonera kring begreppets hållbarhet,
relevans och stabilitet. Genom mina studier av äventyrssportare och skolelever finns möjligheten att belysa begreppet från en ny synvinkel. Jag hoppas genom en sådan kritisk analys kunna bidra med en nyansering, och möjligen utveckling, av flowteorin.
Flow kan ses som en helhetsupplevelse vilken inkluderar en reflekterad
känsla av glädje och njutning som kommer till uttryck efter själva upplevelsen. Men flow kan också ses som det speciella ögonblick då en person är
totalt uppslukad av det den för tillfället är sysselsatt med. Detta innebär
samtidigt att en person inte längre kan vara i flow när denne uppmärksammar sig själv, eller blir uppmärksammad på att man är eller precis varit i
flow. Avsaknad av reflektion är faktiskt en viktig indikator på flow. Frågor
om flow innebär således oundvikligen en efterkonstruktion.
Fastän respondenterna tycker det är svårt att beskriva vad de är med om och
vad som händer har jag trots allt fångat många nyanserade svar som möjliggjort rimliga tolkningar. Verksamheten är för det första belönande i sig
själv. De fem upplevelsedimensionerna jag har redogjort för menar jag är
de viktigaste komponenterna som måste vara för handen när det gäller just
den här typen av flowupplevelse.
Ett annat förhållningssätt till flowbegreppet är att betrakta den ”optimala
upplevelsen” eller snarare det ”optimala tillståndet” som bestående av två
faser; först en inledande fas av flow, ”förflow”, då både utmaningen och
färdigheten är hög och i balans. Utövaren klarar precis av uppgiften till
följd av en större ansträngning. Han eller hon är intensivt koncentrerad på
uppgiften, helt uppslukad och inte riktigt medveten om vad som sker runt
omkring. Det hela går av sig själv, man är ett med aktiviteten och når ett
förändrat medvetandetillstånd. När utövaren så småningom blir medveten
om sin tidigare ”omedvetenhet” och upplever känslor av lycka och kontroll
etc. så handlar det om en senare fas av flow eller ”efterflow”. Det ligger på
något sätt i hela sakens natur att när utövaren samtidigt ”stannar upp” och
känner lycka, kontroll etc. så är denne inte längre omedveten och totalt fokuserad. Utövaren kan inte fullt ut befinna sig i ett tillstånd av balans mellan hög utmaning och hög färdighet, för om så vore fallet skulle det inte
finnas utrymme för att reflektera över känslotillståndet. Då utövarna är i ett
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tillstånd av total fokusering är de ju samtidigt inte lyckliga i den meningen
att de kan ge uttryck för detta, utan de ”bara är”. Som jag ser det innefattar
Csikszentmihályis klassiska flowbegrepp även den efterreflekterade känslan
av lycka och meningsfullhet, vilket i sig innebär en motsägelse.
Ett problematiserande perspektiv på denna ”motsägelse” är den amerikanske pedagogikprofessorn Donald Schöns begrepp knowing och reflecting.
Han delar vidare in reflecting i två delar; reflection-in-action respektive
reflection-on-action.248 Det ”automatiska tänkandet” som många äventyrssportare pratar om, det oreflekterade handlandet som bara går av sig självt,
innefattas i det som Schön benämner knowing. Det är den där tysta sidan av
kunnandet som vi bara kan utan att riktig veta hur, den sortens skicklighet
som gör att det bara ”flyter på” under exempelvis idrottande.249 Inte sällan
krävs det dock något mer menar Schön, en kombination av knowing och
reflecting. Reflection-in-action innebär att man i problemfyllda situationer
har en förmåga att tänka omedelbart ”mitt i” aktiviteten, under handlingens
gång medan reflection-on-action innebär att tänka före eller efter handlingen, ett mellanrum mellan tanke och handling. Det går inte att på samma
gång kombinera dessa två.
När man som äventyrssportare eller skolelev tänker på det man gör, ”tänka
extra” som en elev formulerade det, och eventuellt känner sig glad skulle
detta kunna motsvara reflection-on-action medan uppmärksamheten under
själva flowupplevelsen, reflection-in-action, ändå skulle kunna innebära en
viss form av reflekterat tänkande enligt Schön.250 I boken ”Reflektionens
praktik” ställer Christer Bjurwill, docent i pedagogik, några kritiska frågor,
en ”komplikation” som han uttrycker det, vad gäller Schöns begreppsapparat. ”Hur mycket är reflekterat och hur mycket är intuitivt i det tänkande
och handlande som sker ’in-action’? Och hur mycket av det intuitiva tänkandet finns i det som är ’knowing-in-action’? Vi ser här en återkoppling
till tyst kunskap. Vi måste utgå från att mycket av det intuitiva tänkandet
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Se Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. London: Temple Smith.
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sker i det tysta och alltså lämpligast borde placeras under ’knowing’ ”.251
Med denna kritik omstrukturerar Bjurwill Schöns tankar om det reflekterande tänkandet i och med ett resonemang där han ser en gränszon mellan
begreppen knowing och reflecting, att de båda kan ses som en sorts tänkande. Det reflekterande tänkandet skulle då i förlängningen kunna reserveras
för ett tänkande ”on-action” (metaperspektivet) och det intuitiva (instinktiva, ögonblickliga) skulle reserveras för tänkande ”in-action”. Samtidigt
skulle det intuitiva tänkandet överbrygga betydelserna av knowing och reflecting. Flowtillståndet skulle då bättre kunna förstås som en form av ”intuitiv uppmärksamhet” (handlingsberedskap), ett intuitivt förkroppsligande
in-action.
Men om vi nu går tillbaka till detta med det speciella ögonblicket och tänker oss skoleleven som sitter på ett matematikprov och där får en klar utmaning, får användning för sitt kunnande och är mycket koncentrerad och
försjunken i uppgiften, men som om tillfrågad antagligen skulle svara att
det varken är roligt eller njutbart och att han eller hon hellre skulle göra något annat. Hur ska detta förstås? Är då inte detta att vara i flow då flera
flowbetingelser är uppfyllda? Men om nu flow definieras som att det man
gör också ska vara väldigt stimulerande och glädjefyllt, då är ju inte eleven
som har matematikprov i flow enligt Csikszentmihályis flowteori. Situationen har således vissa villkor för flow uppfyllda men inte alla.
Detta med att något är roligt och njutbart är kanske en efterhandskonstruktion då vi antagligen bara fortsätter med det så länge som det är roligt. Ett
av villkoren för flow som inte är tillgodosett när det t.ex. gäller matematiksituationen ovan är elevens möjlighet att själv välja. Detta hänger samman
med upplevelsen av ”frihet och icke-frihet” vilket i sin tur kan kopplas till
kontrolldimensionen. När vi gör någonting inom en verksamhet där det
finns frihetsgrader och manöverutrymme och som leder till en flowupplevelse, då vill vi återkomma till aktiviteten. Och när vi vill upprepa aktiviteten är detta en tydlig indikation på att vi tycker det är roligt och njutbart.
Man kan säga att lusten att återupprepa en viss aktivitet kan vara ett av flera
kriterier på flow.
Min uppfattning är att om vi håller på med något för dess egen skull, och vi
får belöning genom att vara närvarande, känner en stark stimulans och kan
hålla på ett längre tag, och också vill återkomma till aktiviteten, då är det
251
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flow. På så sätt kan också psykologins teorier om motivation och prestation
knytas till flowteorin med begrepp som inre och yttre motivation samt process/uppgiftsorienterad respektive resultatorienterad målinriktning, där
begreppen ”inre motivation” och ”processorienterad” skulle kunna karaktärisera ett flowtillstånd.252 Men flowteorin kan också ses som att den
överskrider dessa teoriers kognitiva perspektiv då flow framför allt handlar
om känsloupplevelse, det ”automatiserade” handlandet, det Schön benämner ”knowing”.
När man t.ex. kör bil, åker tunnelbana, promenerar etc. tänker man oftast på
någonting. Men när man är engagerad i något mer fysiskt krävande som att
åka långfärdskridsko, skidor eller liknande då tänker man inte på någonting
annat, man är i nuet. Särskilt idrotten verkar bidra till en specifik form av
flow. Det kroppsliga kan utgöra ”en väg in” i att uppleva och igenkänna
flow. Detta kan leda till starka känslor av närvarofokus, att ”ha koll”. Man
känner när det går bra och detta känns med hela kroppen. De förkroppsligade upplevelserna framstår som mer komplexa, men också tydligare och
starkare. Genom den kroppsliga praktiken blir flowbetingelserna tydligare
och lättare att iscensätta. På så vis kan alltså kroppen fungera som ”en väg
in” i ett flowtillstånd.
Nu ligger det nära till hands att fråga sig om det bara är vissa barn, ungdomar och vuxna som får uppleva flow. Jag har i min analys funnit att om
man som barn fått vara med om upplevelser som är starkt kopplade till
äventyrssport, så har man senare i livet lättare att finna sig tillrätta i ett sådant specifikt sammanhang. Detta skulle också indikera att lusten till och
förmågan att uppleva flow är knuten till ens habitus. Den som är van att ta
sig an och klara av utmaningar har genom uppväxtens lärande införlivat en
villighet att ta risken att lämna det kända för att ge sig in i det okända. En
sådan lärprocess har säkerligen inneburit många tillfällen till övning att
också klara av dessa utmaningar. Således har personen i fråga präglats till
att vara den som inte räds en svårighet utan ger sig i kast med den och klarar av den samtidigt som man upplever flow. Sådana upplevelser vill man
återkomma till. Idrotten har denna aspekt inbyggd i sig. Genom att medver252

Flowteorins krav på tydliga mål är inte liktydigt med resultatinriktad målorientering.
Tydliga mål är också viktiga i en processinriktad målorientering, för att ange färdriktningen och inte för slutprodukten som sådan. När det sedan gäller detta med motivation
är det inte alltid helt enkelt att bena ut vad som är vad. Många aspekter ”flyter samman”,
allt är inte synligt för betraktaren. ”Flow kan därmed sägas vara det som varje individ
som är ute efter att prestera egentligen söker.” Se Hassmén, Hassmén & Plate (2003), s.
358.
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ka och klara en färdighet blir utövaren van att känna sig själv och sina möjligheter men även de begränsningar som för tillfället finns. Dessa begränsningar behöver inte vara permanenta utan kan förändras med träning och en
villighet att våga pröva. Inom den kroppsliga praktiken blir detta särskilt
uttalat i och med det synliga utförandet och den fysiska förnimmelsen i
kroppen när rörelsen lyckas och utförandet går som önskat, då färdigheten
så att säga sitter på plats.
Äventyrssportarna erfar samtidigt samtliga av de fem upplevelsedimensionerna (den aktiva kroppen, uteliv i naturen, fordrande och tydliga utmaningar, total fokusering och utöva kontroll) medan eleverna i skolan däremot gör det mer sällan. Endast när de är fysiskt aktiva, när det är någon
form av kroppslig eller konstnärlig verksamhet, inträffar detta. Eleverna i
skolstudien var stundtals mycket koncentrerade, utmaningar och färdigheter
var i balans, men de tyckte samtidigt inte att det de gjorde var roligt. Detta
kan förstås som att flow, i den meningen att eleven verkligen är upptagen
och inne i någonting så att tiden bara står stilla eller försvinner, är en sak
men om det sedan upplevs som roligt är en annan. Således skulle man kunna hävda att detta med njutning inte riktigt hör hit. Csikszentmihályis resonemang om deep flow blir då något förvirrande. Kan man uppleva flow om
det inte samtidigt är roligt? Denna aspekt blir tydlig i skolstudien då eleverna inte själva väljer, manöverutrymmet är stundtals mycket begränsat. Däremot väljer äventyrssportarna själva, de har initiativet och behärskar situationen som helhet samt ger tydligt uttryck för att utövandet är roligt. Av den
anledningen är det svårare att hos dem hålla isär upplevelsen att vara i flow
och att ha roligt.
Om en skolelev får tag i någon uppgift som fångar uppmärksamheten så att
allting annat försvinner så är naturligtvis detta en potentiell flowsituation.
Jag skulle dock vilja hävda att en djup flowkänsla endast kan uppnås om
aktiviteten är självvald. I skolan är många elever inne i en diskurs som säger att ”skolan är viktig” eller ”särskilt de här ämnena är viktiga”. Då är det
ju meningsfullt att ägna sig åt aktiviteter även om verksamheten är påtvingad ”ovanifrån” och även om eleverna hellre skulle vilja göra något annat.
Goda flowbetingelser, och då eleverna samtidigt upplever det som roligt,
inträffar exempelvis under idrottslektionerna. Men det gäller den praktiska
idrotten, inte de teoretiska eller instruktiva momenten, utan i det egna handlandet – fysiskt och praktiskt. Även de andra praktisk-estetiska ämnena
upplevs som mycket positiva i denna bemärkelse. I övrigt när eleverna ger
omdömet roligt om en undervisningsverksamhet ger man uttryck för att ha
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känt sig väl förberedd och klarat av det man ska göra på ett bra sätt. Här tror
jag återigen att valmöjligheten kommer in, att kunna välja i själva situationen mellan olika alternativ, att känna att kontrollen finns hos en själv. Om
eleverna inte upplever denna valmöjlighet och kontrollkänsla verkar skolans aktiviteter, oavsett vilka de är, ges omdömet inte roligt trots att eleverna menar sig vara mycket koncentrerade och engagerade under en tid. Om
de inte relativt snabbt får en positiv upplevelse uppfattas det hela varken
som roligt eller meningsfullt.253
Avslutningsvis vill jag hävda följande. Den kroppsliga närvaron, kroppen i
rörelse, tycks göra det lättare att hamna i ett flowtillstånd. För äventyrssportarna medverkade också utomhusvistelsen som en viktig ingrediens. För att
uppleva denna djupa känsla av flow ska utmaningen vara i nivå med färdigheten, dessutom ska både utmaning och färdighet vara på en relativt hög
nivå. Men detta är ett flyktigt tillstånd, särskilt i förhållande till kontrolldimensionen. Balansen mellan allt för mycket och för lite kontroll är dock
svår att upprätthålla. Det myckna ”talet om” och ”uttrycken för” kontroll
bland respondenterna i samband med positiva upplevelser kastar särskilt
ljus över problematiken. Det som kan tillskrivas ”kontroll” innefattar dessutom en mängd aspekter som är betydelsefulla i sammanhanget. Centralt är
att aktiviteten ska vara självvald och kunna påbörjas och avbrytas när man
själv önskar. Emellertid tycks det ofta handla om lite mer färdighet än vad
utmaningen kräver. Många gånger upplevdes olika aktiviteter som roliga
trots att de samtidigt inte upplevdes som allt för svåra, särskilt i skolstudien.254 I själva flowögonblicket, åtminstone teoretiskt sett, vet man ju inte
riktigt hur det kommer att avlöpa då det hela ”hänger lite i luften”, man klarar det nätt och jämt. Först efteråt kan man känna att det är roligt och njuta
för då vet man att man klarar av och behärskar det.

253

Utifrån ett frihet/kontrollperspektiv skulle man teoretiskt och generellt sett kunna hävda att flowupplevelser egentligen aldrig är möjliga i skolan då elevens frihet och egenkontroll redan är begränsad i och med skolplikt och skola som redan organiserad samhällig institution. Men det är mer i specifika och konkreta lärandesituationer som flowteorin
kan bli betydelsefull som förklaringsmodell i skolsammanhang då fokus flyttas över på
mer motiverande och upplevelsemässiga aspekter på lärande i stället för på främst de
resultatmässiga.
254
Dock är det så att efter en tid, när utmaningen börjar upplevas som ointressant, för
enkel, och att allt är inlärt sedan länge, då upplevs inte verksamheten som lika stimulerande och meningsfull längre – för mycket kontroll helt enkelt.
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Pedagogiska konsekvenser
Äventyrssportarna, dessa personer som ständigt söker starka och intensiva
upplevelser, har dessutom en förmåga att vara väldigt engagerade och uppslukade av vad de gör. Det är här och nu som är viktigt. Egenvärdet är med
andra ord det mest eftersträvansvärda. Verksamheten blir till ett levnadssätt,
en livsstil med mottot ”att själv verkligen göra det man helst vill”, där det
mesta runtomkring blir underordnat. Utövandet tar exceptionellt mycket tid
i anspråk. Följaktligen hade utövarna i allmänhet valt bort tidskrävande yrkeskarriärer och även prioriterat äventyrssporten före nära relationer till
andra människor. Äventyrssport kan dock också betraktas som en arena där
möjligheter ges att visa andra människor vem man är i likhet med hur andra
använder sig av t.ex. yrkesrollen i samma syfte.
En viktig fråga blir vilken pedagogisk relevans mina resultat och min analys
av äventyrssportarnas och skolelevernas upplevelser av flow har. I denna
avhandling kan den pedagogiska ansatsen förstås utifrån två perspektiv. Å
ena sidan lär vi oss under uppväxten att tycka om vissa aktiviteter då vi på
ett djupare plan lär oss anta utmaningar inom dessa. Det sker således ett
viktigt lärande under barn- och ungdomsåren. Å andra sidan kräver lärande
engagemang, att vi verkligen måste vara närvarande och fokuserade på
uppgiften. Det är svårt att lära sig om vi inte är det. Ett sätt att lära sig är då
att vara koncentrerat sysselsatt och engagerad, vilket samtidigt kan resultera
i en flowupplevelse som också är viktig för lärandet.
Begreppet lärande ska förstås som ”förvärv av vetande, färdigheter, värderingar och förhållningssätt osv. i de sammanhang där ny förmåga att förstå,
bedöma, värdera och handla behövs.”255 Med andra ord handlar det om ett
kunskapande som inte är lösryckt från de sammanhang där lärandet tar
form. Att lära handlar också om att lära sig lära.256 Det lärande som sker
bland äventyrssportarna under uppväxten sker utanför skolan och kan betecknas som ett informellt lärande. Lärandet bland skolstudiens elever
handlar däremot om formellt lärande, det som sker i skolan. Uppenbarligen
finns tydliga skillnader i de sammanhang där dessa två typer av lärande
äger rum.257
255

Egidius, H. (1995). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. Lund: Studentlitteratur, s. 115.
256
Marton, F., Hounsell, D. & Entwistle, N. (red.). (2000). Hur vi lär. (3:e uppl.). Stockholm: Prisma.
257

Carlgren (1999). Pedagogiska verksamheter som miljöer för lärande. I: Carlgren, I. (red.). Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur, s. 9-29.
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Det första perspektivet
Att vi lär oss tycka om en speciell aktivitet, men även på ett djupare plan lär
oss uppskatta och anta vissa utmaningar framför andra och som vi dessutom
lär oss bemästra, har att göra med uppväxtvillkor och tidigare erfarenheter.
Det är viktigt att först konstatera att inte vem som helst uppskattar eller
tycker om vad som helst. Pierre Bourdieus habitusbegrepp är här ett nyckelbegrepp. Det får stor betydelse vad våra barn får uppleva, vad vi låter dem
vara med om och erfara. Om vi erbjuder barn valmöjligheter där de samtidigt har goda möjligheter att lyckas och finna sina egna utmaningar, så
öppnar det fortsättningsvis för en gynnsam lärprocess. Barn och ungdomar
lär sig då att de kan genomföra uppgifter samt att de kan lära sig mer.
Äventyrssportarnas inställning till vad de kunde lära sig hade påverkats av
erfarenheter de gjort under uppväxttiden då de utvecklat sina färdigheter i
friluftsliv och idrott. De sociala villkoren och omgivningen spelade här stor
roll.
För att vara villig att anta utmaningar måste man ha lärt sig att göra just
detta, lärt sig det meningsfulla med att anstränga sig och kämpa. Det som
äventyrssportarna säger sig tycka om har de helt enkelt lärt sig tycka om, ett
lärande som krävt en längre tids bemödanden och tidskrävande investeringar. Detta är en viktig och intressant iakttagelse med pedagogiska konsekvenser som innebär att man svårligen med hjälp av filmer, kampanjer eller
propaganda kan få vem som helst i vuxen ålder att t.ex. ägna sig åt äventyrssport. Möjligheterna finns dock öppna för de personer vilka redan är
”inne på spåret”. Äventyrssportarna är därför tydliga exempel. För att i
vuxen ålder kunna ha beredskapen att välja eller få ”smak för” att utöva
äventyrssport krävs en redan grundlagd disposition (habitus) för att känna
igen och uppskatta de upplevelsedimensioner, som är kännetecknande för
äventyrssporterna. Deras uppväxtmiljö har ju varit präglad av friluftsrelaterade kroppsövningsformer där egenvärden, som t.ex. upplevelsen av naturen, varit det centrala. Uppmärksamheten har huvudsakligen varit riktad
mot aktiviteten för dess egen skull snarare än mot dess effekter. De tidiga
sociala levnadsvillkoren i kombination med dessa erfarenheter har varit avgörande för den aktuella livsstilen.
Äventyrssportarna har med andra ord fostrats att uppskatta utomhuslivet i
naturen med dess speciella villkor och utmaningar samt därtill hörande
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verksamheter och värden.258 En sådan prägling är heller inte lätt att komma
ur. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att en person måste ha ägnat sig
åt faktiska äventyrssporter under sin barn- och ungdomstid. Men rationaliteten i deras tidiga friluftsutövning har ändå kretsat kring äventyr och upptäckande i en anda av utmaning och bedrift, en praktik som i vidare bemärkelse äventyrssportarna lärt sig urskilja och tycka om. Men alla som tidigare i livet ägnat sig åt fysiska friluftsaktiviteter som skidåkning och skogseller fjällvandringar blir nödvändigtvis inte hängivna äventyrssportare.
Dock tycks motsatsen gälla; det går inte att bli äventyrssportare om inte
”rätt utehabitus finns med i ryggsäcken”. Habitus som teoretiskt tolkningsbegrepp hjälper oss följaktligen att förstå att utövarnas tidigt präglade dispositioner under barn- och ungdomstiden är avgörande för en livsstil som
vuxna. På så sätt kan Bourdieus habitusbegrepp förklara vad Csikszentmihályis försöker komma åt när han skriver om den komplexa interaktionen
mellan subjektiva processer som verkar bestämmande för hur vi upplever
saker och ting men också när han hävdar att vi lär oss tycka om någonting
genom bl.a. utmaningar och färdigheter.259
Uppenbarligen söker äventyrssportarna efter relativt tuffa och svåra, rent av
riskfyllda utmaningar, som i sin tur leder till alldeles speciella och mycket
berikande upplevelser när de klaras av. Preferenserna för det som äventyrssporten erbjuder är mycket starkt relaterade till utövarnas sociala och kulturella uppväxtvillkor och tidiga erfarenheter. Beredskapen att söka upp fordrande uppgifter är ett resultat av inlärning samtidigt som hållningen, att vara
den som klarar av och bemästrar till synes svåra och rent av omöjliga uppgifter, också är inlärd. Att genom äventyrssportandet uppleva mycket intensiva och spänningsfyllda ögonblick, för med sig en fantastisk känsla som
utövarna vill uppleva igen. De vill återvända till den berikande och belönande upplevelsen. Därav sporras de till att söka nya utmaningar men också
för att de blivit vana att göra så. Självbilden byggs successivt upp kring att
vara ”en som vågar och klarar av” – ingenting är omöjligt bara man är väl
förberedd. Äventyrssportaren lär sig hela tiden något om sig själv, som
denne kanske anat men inte riktigt varit säker på. Förutom att utföra kroppsliga färdigheter lär man sig även annat som är meningsfullt i andra sam258

Här handlar det mycket om sinnligheten, estetiken och känslan i naturmötet, det autentiska som ”utomhus” kan erbjuda i motsats till ”inomhus”. Se Dahlgren, L. O. & Szczepanski, A. (2004). ”Rum för lärande – några reflexioner om utomhusdidaktikens särart”,
s. 9-24; Ericsson, G. (2004). ”Uterummets betydelse för det egna växandet”, s. 137-150;
Sandell, K. (2004). ”Var ligger utomhus?”, s. 151-170 samtliga tre texter I: Lundegård, I.,
Wickman, P-O. & Wohlin, A. (red.). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur.
259
Se kapitel 1 i Csikszentmihályi (1975).
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manhang. De lär sig bedöma och hantera risker. De lär sig om naturens
skiftningar, tecken och naturfenomen. De lär sig om geografiska platser,
andra kulturer och språk. De lär sig hitta och ta sig fram. De lär sig om
kamratskap och samarbete. De lär sig hela tiden något viktigt om sig själva
– att de kan lära.260
Deltagandemotiv och lärande utvecklas i takt med ökade färdigheter och
erfarenheter ”under resans gång” så att säga. Dessutom tolkar jag det som
att utövarnas attityd till lärande även fått betydelse utanför äventyrssporten.261 En del utövare berättar om den ökade självinsikten om vad som är
möjligt att åstadkomma. Det tydliga ”kvittot” på den personliga kapaciteten
att ta sig igenom svåra utmaningar, stärker självförtroendet och handlingsberedskapen inom flera andra områden i livet.262 De menar att äventyrssportandet hjälpt dem att våga ge sig in i alla möjliga och omöjliga projekt. Min
förståelse av detta är att dessa individer redan tidigt i livet internaliserat ett
förhållningssätt som gjort detta möjligt och att det är just därför som de
trivs inom denna mycket speciella kroppsövningskultur. Vad vi lär oss
tycka om får med andra ord stor betydelse för vad vi väljer att göra. Det
människor har tillträde till styrs av såväl uppväxtens villkor som vilka kulturella omständigheter man lever i och har levt i.
Det som man under barn- och ungdomstiden lärt sig uppskatta och värdesätta, eller snarare de innehållsdimensioner som fanns med i de aktiviteter man
tillägnade sig, inpräglas och blir avgörande för livsstilen som vuxen. I och
med att dessa dispositioner sitter så djupt ”ristade i kroppen” följer de personen genom livet, men kan förändras beroende på det aktuella utbudet,
dock med ett bibehållande av vissa grundläggande värderingar och förhållningssätt.

260
Att utövare av äventyrssporter blir tvungna att verkligen lära sig hantera sin utrustning
och det kroppsliga utförandet men även utvecklar en ökad iakttagelseförmåga och varseblivning vad gäller alla andra variabler i samband med utövandet som exempelvis väder,
naturformationer (bl.a. glaciärer), laviner, fysisk prestation etc. vilket även kan resultera i
positiva personliga förändringar diskuteras i: Groves (1987) och Brannigan, A. & McDougall, A. A. (1987). ”Peril and pleasure in the maintenance of a high risk sport: A study
of hang-gliding”. I: Journal of Sport Behaviour, nr. 6, s. 37-51.
261
Jfr Shoham, A., Rose, G. M. & Kahle, L. R. (2000). ”Practitioners of Risky Sports: A
Quantitative Examination”. I: Journal of Business Research, nr. 47, s. 237-251.
262
Det ”äventyrliga friluftslivets” inverkan på självbilden, att man lär sig om sig själv och
stärker självförtroendet, vilket kan få betydelse för livet i övrigt är något dryftas i exempelvis Garst, B., Scheider, I. & Baker, D. (2001). ”Outdoor Adventure Program Participation Impacts on Adolescent Self-Perception”. I: Journal of Experiential Education, årg.
24, nr. 1, s. 41-49.
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Det andra perspektivet
Det andra perspektivet handlar om att lärande kräver engagemang och närvarokonstans. Vi måste vara engagerade i uppgiften för att lära oss. Vi måste vara närvarande i det vi sysslar med. Om vi inte gör någonting så kan vi
heller inte lära oss något. Med detta, som kan tyckas lite väl självklara och
till synes triviala resonemang, följer ändå att ett sätt att lära sig är att lära
sig bli engagerad. Detta kan i sin tur resultera i att vi blir helt uppslukade av
det vi gör och därmed blir vi också involverade i en lärprocess. När vi är
sysselsatta och uppslukade av det vi gör så finns det goda möjligheter att
lära sig någonting, inte bara kognitivt utan också som en kännande kropp.
Att hela kroppen är med är mycket betydelsefullt för att en känsla av intensiv närvaro ska infinna sig. En sådan process förutsätter en väl avpassad
lärprocess; det råder en stimulerande och perfekt balans mellan graden av
”svårighet” och ”möjligheten att lyckas”. Vi får med andra ord en optimal
utmaning. När vi själva får anta en utmaning som är anpassad för den nivå
vi är på, då är chanserna goda att vi kan lära oss något nytt. Det är inte för
svårt och det är inte heller något som vi redan kan väl. Dessutom behöver vi
efter en tids ansträngning och koncentration någon form av belöning. Upplevelser som i olika sammanhang kan betecknas med uttryck som ”flow”
kan fungera som en sådan belöning, på så sätt att den verkar som ”en magnet för inlärning”263 – den kan sporra oss till att nå nya nivåer av utmaning
och färdighet. Därmed kan själva flowupplevelsen tillskrivas en pedagogisk
betydelse.
Med denna utgångspunkt skulle man då kunna hävda att den mest gynnsamma situationen som kan uppnås är när uppgiften är helt individanpassad
och där möjligheten finns att själv välja svårighetsgrad och omfattning.264 I
skolan talas det mycket om detta men frågan är hur ofta det sker. Mycket
tyder på att alla elever ofta får göra samma saker och får samma uppgifter.
Resonemangen kring äventyrssportens upplevelsedimensioner, samt verksamhetens tydliga anpassning till var och ens prestationsförmåga, skulle
kunna föras över till skolmiljön för att sporra till ökad aktivitet, glädje och
eget ansvarstagande. Idrottslektionernas ”skeppsbrott”, där barnen själva får
263

Csikszentmihályi (1999), s. 55.
Se bl.a. resonemangen om individ- och påverkansfaktorer i undervisningsprocessen
och om den fria, stimulerande undervisningssituationen i Fischbein, S. (1992). ”Samspel
mellan individförutsättningar och miljöpåverkan i individers utveckling”. I: Björklid, P.
& Fischbein, S. (red.). Individens samspel med miljön. Ett interaktionistiskt perspektiv på
pedagogik. Stockholm: HLS Förlag, s. 43-57.
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välja väg och utmaningar, är faktiskt ett ypperligt exempel på en lärandesituation som innehåller viktiga villkor för att detta ska uppnås. Ungdomar i
skolan skulle i likhet med äventyrssportarna få ta sig an utmaningar, bli fokuserade på uppgiften och få uppleva att lyckas med uppgiften. Om upplevelser i skolans dagliga liv kan närma sig äventyrssportens centrala innehåll, att görandet är belönande i sig självt, skulle detta antagligen få en
mycket positiv inverkan på barns motivation och lärande.
En framkomlig väg är att byta perspektiv från att endast se elever som ska
lära till att se elever som individer som upplever. Då kan en flowupplevelse
vara av avgörande betydelse.265 Som jag visade i kapitlet om flowupplevelser i skolan upplevs skolan mestadels som tråkig. Eleverna vittnar om att de
alltför sällan har meningsfulla upplevelser i samband med lektionstillfällena. Institutionaliserat lärande, där innehållet vanligtvis introduceras via texter, blir tyvärr oftast alltför abstrakt och oengagerande. Deltagarna har då
ingen direkt kroppslig upplevelse av fenomenet och situationen.
Praktiska och mer ”kroppsliga” skolämnen eller aktiviteter bryter mot våra
föreställningar, de förhärskande tankefigurerna, om vad lärande är och hur
vi bör organisera undervisning och lärande. De ”praktiska” ämnenas praktiker kännetecknas av att inlärningen är förkroppsligad, man upplever eller
”känner” lärandet i kroppen. Denna form av lärande har varit undanskymd
eller negligerad.
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I utvärderingar om undervisning framgår ibland att elever och studenter å ena sidan
menar att det man varit med om under en lektion varit värdefullt men att man å andra
sidan inte kan redogöra för vari värdet bestod, vad som var bra. Detta är en intressant
iakttagelse som kan dölja ett flertal ”förklaringsgrunder”. Om vi utgår från flowperspektivet kan följande resonemang vara möjligt: Under en lektion/seminarium/föreläsning har
en student varit så pass engagerad (intensivt koncentrerad, känns intressant och roligt) så
att denne helt enkelt varit i flow. I detta tillstånd sker inget medvetet reflekterande utan
studenten är bara uppslukad av stunden. När studenten avkrävs en förklaring efteråt om
vad som varit så bra har han eller hon ännu inte reflekterat över vad man varit med om, då
man så att säga varit i flow. Upplevelsen har än så länge endast ”känts i kroppen” och har
inte språkligt bearbetats. Nu måste en process ta vid då den medvetna reflektionsprocessen påbörjas. Detta behöver studenten hjälp med, vägledas i att få syn på lärprocessens
steg och förlopp. Pedagogerna Peter Emsheimer och Inger Göhl har genomfört en utvärdering av lärarutbildningen på Lärarhögskolan i Stockholm där man bl.a. berör just detta
med att få syn på vad man lärt sig och frågan om det värdefulla eller ”vari värdet bestod i
det man var med om”. Se Emsheimer, P. & Göhl, I. (2001). Ljuspunkter och nollpunkter.
Lärarutbildningen speglad i nyblivna lärares vedermödor och kunskapsbygge. Slutrapport, SUF-avdelningen vid Lärarhögskolan i Stockholm.
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Konsekvenser för skolan
Att äventyrssportarna i olika situationer söker kontroll och efterhand uppnår
kontroll i lärandet kan överföras till idrottsämnet i skolan på olika sätt. Ett
exempel: En lärare känner sig som en bra lärare när denne upplever kontroll. Kontrollen kan beskrivas i termer av att läraren talar om för barnen
hur de t.ex. ska klättra upp för ett hinder. Han eller hon ställer upp eleverna
och säger; ”nu ska ni göra så här; sätt först höger hand där, sedan vänster
hand…osv.”. En sådan undervisning är dessvärre inte ovanlig och något
som många elever tvingas ställa upp på. Det hela blir alltför strukturerat och
tillrättalagt efter lärarens behov av kontroll. Undervisningsformen hämmar
och hindrar elevens kreativitet. Ett mer framgångsrikt tillvägagångssätt är
där kontrollen istället flyttas över till eleven. Detta innebär en individanpassad undervisningsverksamhet där läraren strukturerar innehållet och miljön
så att allt fler elever själva kan finna sin optimala utmaning. Målen är tydliga i så måtto att de anger riktningen för verksamheten, inte resultatet, och
den feedback detta medför resulterar i möjligheten för eleverna att själva
bedöma sin egen kunskapsutveckling. Med en dylik ansats ställer läraren
istället ut klätterställningar och barnen får klättra hur de vill i dessa. Uppgiften och vad som ska tränas är ändå bestämd av läraren, men hur uppgiften
ska lösas bestämmer eleven.266 Poängen med äventyrssporten och t.ex.
bräd- och skateboardkulturen är ju att den klassiska pedagogiken med en
lärare som utövar kontroll inte längre behövs eller finns.267
Ett intressant faktum är att just idrotten har många inslag av ”lek” där man
själv styr och blir uppslukad av det man gör. Idrottsämnet är väl lämpat för
att kunna få fram de upplevelsekvaliteter som finns involverade i en flowupplevelse. Detta gäller på olika vis även för de andra praktisk-estetiska
ämnena.
Med kunskapen i föreliggande avhandling som utgångspunkt kan man hävda att svårigheterna i samband med undervisning och lärande i skolmiljö
inte främst handlar om kognitiva aspekter vilka vanligtvis fokuseras i olika
lärar- och utbildningssammanhang. Jag menar därmed inte att elever i skolan inte kan lära sig. Utmaningen för skolan ligger snarare inbäddad i det
faktum att många elever ofta inte vill lära sig. Det har med andra ord att
göra med motivation, att uppleva ett värde med att lära sig. Mina studier har
266

Om vad som ska göras och hur det ska göras, om läraren bestämmer respektive eleven:
Jfr Fischbein, S. & Österberg, O. (2003). Mötet med alla barn: ett specialpedagogiskt
perspektiv. Stockholm: Gothia.
267
Se Bäckström (2005).
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belyst egenvärdets kraft i lärprocessen, att vi lär oss något för att det är så
roligt att lära, för att det är stimulerande och inte för att det är nyttigt. En
sådan drivkraft framstår som mer verksam och betydelsefull för lärprocessen än ett uttalat investeringstänkande. För skolan innebär detta att mer
energi borde ägnas åt att stimulera elevernas glädje i att lära. Skolans undervisning skulle både kännas mer meningsfull och klaras av på ett effektivare sätt om eleverna kunde uppleva mer av egenvärden i den dagliga verksamheten. Om skolan och dess lärare tar sig an utmaningen att arrangera
undervisningssituationer där eleverna känner lust att lära skulle man antagligen kunna förändra olika undervisningstillfällen till potentiella flowupplevelser. Om elevernas erfarenheter och upplevelser i skolundervisningen på
detta sätt kan bli tillfredställande i sig själva ökar deras motivation. Samtidigt tillägnar de sig ett förhållningssätt som kan innebära ett självstyrt och
livslångt kunskapsökande.268
Detta leder till, menar jag, att skolan och lärarna bör inrikta sig mer på att
vara lyhörda för elevernas önskningar, inom en av läraren definierad ram,
vilket medför att de pedagogiska målen blir tydligare och upplevs som meningsfulla utmaningar. Eleverna bör uppmuntras till att styra över sitt eget
lärande, vilket förutsätter tydlig och regelbunden återkoppling från lärarna.
Lärarna hjälper eleverna så att de kan koncentrera sig och fördjupa sig i
skolarbetet. Samtidigt som skolan också måste lära sig att möta och förhålla
sig till den allt starkare konkurrensen från fritidens aktiviteter, dess normer
och förebilder, måste skolan också erbjuda något annat. Skolan borde på ett
mer genomgripande sätt kunna ta utgångspunkt i elevernas hela livssituation, även livet utanför skolan, och vara den institution som både kan och
verkligen tar sig an (kanske den enda) möjligheten att utmana elevernas
föreställningar och även utmana deras vilja att pröva de föreställningar de
för med sig till skolan. Möjligen skulle detta i högre utsträckning kunna
leda till ett genomgripande lärande och öka elevernas upplevelse av meningsfullhet i skolan. Det handlar med andra ord om att få elever att uppleva och förstå hur pass roligt det faktiskt kan vara att lära sig, även i skolan.
Jag vill således hävda att det i vissa sammanhang finns en mycket viktig
pedagogisk poäng med en ”begränsad valfrihet”. Om man som individ
ständigt får välja helt fritt utan att vara ”tränad” till en disposition där man
både vill och är van att anta svårare utmaningar, så väljer istället många det
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Jfr Glasser, W. (1986). Control Theory In the Classroom. New York: Harper and
Collins. I boken utvecklar han tankar om betydelsen av elevens frihet att själv välja utgångspunkt och relevans för sitt lärande som en väg mot ökad egen motivation.
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trygga och välkända, att bara göra mer av det man redan kan. Därmed sker
inte någon utveckling och lärande i egentlig mening. Istället kan bestämda
icke förhandlingsbara yttre ramar ges som ”tvingar” den ovane till att välja
det nya och obekanta (en av pedagogens viktiga roller är just att skapa uppgifter som ger utmaning i relation till vissa mål). Men inom dessa ramar
finns möjligheten till vissa mått av självstyre och vägval som samtidigt erbjuder den individuella kontrollstimulans som är nödvändig för en positiv
lärprocess. Skolarbetet borde således handla om att man som elev både är
aktiv och själv söker upp saker men att man också presenteras för det nya
och obekanta och motiveras att ta sig an även det.

Konsekvenser för idrotten
När det gäller sport och idrott har den pedagogiska ambitionen från samhälle, skola och olika ideella organisationer mestadels varit att se verksamheten som ett medel för olika syften t.ex. att förbättra hälsa, få fler guldmedaljer i internationella tävlingar eller hålla ungdomarna borta från gatan. Man
har intagit ett rent instrumentellt förhållningssätt. Idrotten i skolan har t.ex.
mestadels betraktats utifrån ett investeringstänkande, vilket debatten under
senare år visat prov på. Det har i synnerhet handlat om det uppväxande
släktets hälsa eller snarare ohälsa och idrottens möjligheter att råda bot på
denna ohälsa. Det sägs nästan ingenting om egenvärden i dessa sammanhang. Med utgångspunkt i denna avhandling borde det nu vara dags att lyfta
fram dessa värden. I en sådan diskussion kan pedagogiska argument för
sport- och idrottsutövningens ”plats” och värde i skola och andra lärandesammanhang ses i ett nytt perspektiv där lärandet ges en central plats.
Genom åren har det också förts en livlig diskussion om idrottens betydelse
för andra förmågor än de rent fysiska och motoriska. Man har bl.a. hävdat
att genom att lyckas med kroppsliga övningar och rörelser, vilket kan ge en
mycket starkare varseblivning eller omedelbar bekräftelse (kroppslig såväl
som sinnlig), kan sidoeffekter förväntas i form av att kreativiteten och problemlösningsförmågan stimuleras. Detta menar man även kan förbättra såväl läs- och skrivinlärning som förmågan att lösa matematikuppgifter. Att
vetenskapligt belägga detta har hitintills varit svårt. Effekter i form av för-
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bättrad hälsa samt även en minskad ängslan har däremot ett flertal forskare
ansett sig kunna påvisa.269
Idag har på många sätt barn- och ungdomsidrotten övergått till att likna idrott på elitnivå där prestation och konkurrens utgör huvudtemat. Ungdomsidrott har också blivit mer instrumentell till sin karaktär på så sätt att den
ska ge framgång och fostra till effektivitet och konkurrenskraft, värderingar
som allmänt värdesätts i samhället. Att allt fler söker sig till nya idrotter och
sporter som bl.a. äventyrssport kan möjligen ses som en motreaktion. Individualismen är mycket starkare idag bland unga människor än tidigare och
många har ett frihetsbehov som är mer uttalat än hos tidigare generationer.
Dagens ungdomar tycks vara mindre villiga att underordna sig färdiga regelsystem som är vanliga inom de traditionella idrottsföreningarna, med
fasta tider, scheman och matcher. Kanhända är ett möjligt framtida scenario
att vi kommer se en utveckling mot att ungdomar slutar med den traditionella organiserade idrotten i unga år för att istället välja helt andra fysiska
aktiviteter som är mindre reglerade och mindre tävlingsbetonade. Dessa
alternativa idrotter utmärker sig istället för att erbjuda större möjlighet för
individuell påverkan och samtidigt ge utlopp för äventyrslust, leklust och
spänningsbehov.
En aspekt som framkommit i analysen av äventyrssportarnas utsagor är det
tydliga uttrycket för behovet att själv få välja. Man vill inte leva i en inrutad
tillvaro eller tillhöra någon slags organisation och man vill inte göra exakt
samma saker som alla andra. Utövarna söker den alternativa lösningen, där
man kan göra det på sitt eget sätt. Även de som sportklättrar tycker sig vara
”fria företagare”. Spänningen, känslan av intensiv koncentration och att
man klarar av det hela är här viktiga faktorer. Denna hållning som äventyrssporterna står för tycks vara tilltalande för många.
Mot denna bakgrund blir det en egendomlig paradox att äventyrssport i
många stycken håller på att sportifieras, vilket innebär att utövarna kommer
tillbaka till det inrutade mönstret, men då i en aktivitet (exempelvis tävlingsklättring och multisport), med delvis andra förtecken. Man kan fråga
sig om vissa grupper av äventyrssportare kommer att söka sig till andra aktiviteter om de man hitintills sysslat med blir ”för instrumentella” och allt
för mycket kommer att påminna om de traditionella tävlingsidrotterna. Vad
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Se exempelvis: Engström, L-M. & Lindgärde, F. (2004). ”Motion och upplevd hälsa
bland medelålders män och kvinnor”. I: Läkartidningen, nr. 15/16, s. 1387-1393 och
Hassmén, Hassmén & Plate (2003).
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händer med intresset och rekryteringen till klättersporten om utövandet blir
alltför vanligt och inte längre kan innebära särskiljande genom en utpräglad
äventyrslivsstil?
Svenska Klätterförbundet, dit klättrarna räknas, blev relativ nyligen (1995)
anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund efter ett flertal ansökningar. Även
andra äventyrssporter har ansökt och så småningom kommit att inordnas i
en traditionell tävlingskultur. En del av dessa ”sporter” har startat som ett
spontant alternativ, en protest eller motreaktion till traditionella tävlingsidrotter t.ex. mountainbike och snowboard. Dessa aktiviteter är nu välorganiserade tävlingsidrotter och ingår numera i de olympiska grenarna. Detta
leder till ännu några intressanta frågor: Hur har denna förändring gått till?
Vilka villkor och betingelser har möjliggjort förändringen och vilka intressekonflikter (strider om det ”rätta sättet” att utföra aktiviteten) har varit centrala? Hur har man t.ex. sett på tävlingsinslaget? Ett sådant kunskapssökande skulle kunna leda till en ökad förståelse för hur nya trend- och äventyrssporter växer fram och vilka konsekvenser detta får för utövarnas förhållningssätt till den traditionella idrotten. En närmare analys och fördjupade
resonemang kring dylika aspekter är dock inte uppgiften för denna avhandling att besvara utan får istället bli föremål för framtida studier.
Analysen av sportklättring, denna konstruerade och artificiella form av
klättring, visar att det krävs tävling för att verksamheten ska kännas meningsfull. Detta påminner om skolans värld där skrivningar och betyg används för att öka motivationen. Utomhusklättringen behöver inte detta, den
är i sig själv nog. Den innefattar alla de dimensioner som behövs för en
flowupplevelse och för att motivera sig själv. Samtidigt som sportklättrarna
menar att de ”behöver” tävlingen för att sporras (spänning och kanske erkännande) menar de på samma gång att det roliga med klättring också kan
försvinna i och med tävlandet. När aktiviteten endast blir ett medel för att
uppnå ”något annat” (som exempelvis skolbetygen i skolan) och inte är stimulerande i sig själv verkar också lärandet på sikt avta. På så vis kan skolbetyg fungera som ett hinder för lärandet. Samtidigt som betyg av många
upplevs som motiverande för studier så kan de också ses som kontraproduktiva. När en uppgift eller aktivitet som uppfattas vara rolig i sig själv plötsligt belönas i form av betyg, så kan det som från början var roligt istället
förvandlas till en rutin, ett ”arbete” eller pliktsyssla. Detta förflyttar samtidigt kontrollen över lärandet från den som ska lära sig över till den som utfärdar betygen. Detta uttryckte barnen i skolan som menade att de var fokuserade när det var skrivning men att det inte var roligt. Även flera klättrare
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sade att de inte tyckte det var roligt på tävling fast de var mycket fokuserade. Utifrån ett flowperspektiv är det av avgörande betydelse hur tillfredsställande det känns under vägen, inte hur mycket vi får eller uppnår vid vägens slut.

Slutord
Engagemang, fokusering och glädje kan på sätt och vis betraktas både som
en förutsättning för och ett resultat av flowupplevelsen, en upplevelse som i
sin tur kan vara mycket betydelsefull och avgörande för en stimulerande
och självreglerande, och därmed också framgångsrik, lärprocess. Att äventyrssportarna under sin uppväxt har lärt sig hur man skapar och möter utmaningar kan också ses som viktigt för deras fortsatta personliga utvecklingen oberoende av vad de sysslar med.
Äventyrssporten liknar inte traditionella tävlingsidrotter där investeringar i
form av resultatlistor och utmärkelser är framträdande inslag och där dessutom det aktiva deltagandet vanligtvis upphör efter ungdomstiden. Inte heller motionsidrotten med sitt nyttoperspektiv, ”för hälsans skull”, kan liknas
vid äventyrssporten. Valet av idrott- eller fritidsverksamhet senare i livet
kan därför i hög grad ses som knutet till utövarnas tidigare livsvillkor och
levnadshistoria. ”Ute-övandet” av äventyrssport blir för många ett sätt att
leva, ett sätt att förhålla sig till livet – en ”natur-lig” livsstil. De har funnit
ett annat värde med sin ”kroppsövning” än vad som är vanligt bland tävlingsidrottare och motionärer.
Det är under de praktisk-estetiska ämnena i skolan som eleverna lättare kan
få samma lyckoupplevelse och närvarokänsla som äventyrssportarna. Dessa
ämnen är populära för att de ger det som andra ämnen i skolan inte ger, eleverna får röra på sig och ta egna initiativ. En pedagogisk konklusion blir att
när kroppen och sinnena är med och man själv väljer och styr över aktiviteten, så infinner sig hos de flesta en stark tillfredsställelse och en positiv lärprocess tar sin form.
Kunskapen från äventyrssportarna har givit redskap att studera skolans ämnen och hitta öppningar för en analys. Samtidigt visade det sig att intresset
för äventyrssport hade grundlagts tidigt i utövarnas liv, där en disposition
(habitus) att välja en sådan fritidssysselsättning eller livsstil hade skapats.
Detta resonemang leder till att alla ungdomar via skolan borde erbjudas
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möjlighet till att få prova på olika idrotter och friluftsaktiviteter som de annars inte skulle komma i kontakt med. En tidig inskolning i vissa aktiviteter, där goda möjligheter till utövande och berikande upplevelser finns långt
upp i åldrarna, i många fall nästan livet ut, borde vara självklara inslag i
skolans idrottsundervisning. Om denna ”inskolning” inte får större plats i
skolan bestäms den istället under uppväxten av hemmets sociala och materiella villkor och av föräldrars och äldre syskons livsstil. De praktiskestetiska ämnena har dock marginaliserats alltmer i skolan. I vissa fall är de
nästan utmönstrade. Skolan borde få en större betydelse för att kompensera
för uteblivna erfarenheter i hemmet. Således är det på ett strukturellt plan
som insatser kan göras, bl.a. genom att skolan får ökat antal timmar till såväl idrottsämnet som för friluftsdagar. På så sätt skulle fler barn tidigt i livet
beredas möjlighet att grundlägga en uppskattning för vissa livsvärden som
kan nås av en speciell kroppsövningsform. Ett sådant bildningskapital kan
sedan användas och berika en människas tillvaro genom hela livet.
Att det som många gånger upplevs som roligt i skolan och vid lärande i
allmänhet inte anses som viktigt kan förstås i ljuset av en dominerande
diskurs som hela tiden framhåller betydelsen av ämnen som matematik,
NO, ekonomi, engelska etc. för att klara konkurrensen på en internationell
marknad. Det är sådan kunskap som avses när det talas om kunskap i skolan
idag. Det är inte slöjden eller idrotten som åsyftas. Eleverna lär sig så småningom vad som gäller, vad som är viktigt, de förstår koden efterhand. Ur
det perspektivet är det intressant att idrottslärare ibland kritiseras för att hålla på med tävlingar när den ”stora tävlingen” sker inom de teoretiska ämnena som t.ex. i matematik och engelska.
Om det enda skälet till ämnet idrott och hälsa som ett obligatoriskt ämne
skulle vara för dess nyttovärde, att man är fysiskt aktiv för hälsans skull,
skulle det ju innebära att om elever visar upp ett kvitto på att de tränar på
fritiden så behöver de inte ha idrott i skolan. Istället borde ämnet idrott och
hälsa ses som viktigt utifrån ett annat ”investeringstänkande”, egentligen ett
egenvärde, att idrott är viktigt för att kunna ha glädje hela livet och ge livskvalité över hela livsspannet.
Mycket av den idrott som utövas idag äger rum på ett konstlat sätt, på särskilda platser, avskilda arenor med staket och grindar, krav på medlemskap
och avgifter. Den naturliga och spontana aktiviteten med närhet till naturen,
utan stängsel och begränsningar, har hitintills trängts undan, eller som en
kvinnlig äventyrssportare uttryckte det i Dagens Nyheter: ”Inomhusidrotter
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känns inte bra, squash är som att vimsa omkring i en gigantisk konservburk. Att träna klättring på konstgjorda väggar inomhus är ett nödvändigt
ont. Utmaningen finns i naturen.”270 Samtidigt som en ökad sportifiering av
vissa äventyrsidrotter pågår sker dock en förändring mot ett utökat idrottsutövande med naturen som arena. Ett större behov av att vistas i naturen
börjar uppstå, liksom intresset för ett ekologiskt samspel mellan olika motionsformer i dagens samhälle och naturen samt för en mångfald äventyrsupplevelser. Att äventyrssporter idag är på modet tycks bottna i en trend,
eller förskjutning från prestationsfixerade idrotter till mer kropps- och upplevelsebaserade sporter. Det är den inre känslan och upplevelsen av bl.a.
kroppen i rörelse, spänning, frihet, kontroll och naturupplevelse som blir
centrala. Det handlar om att utföra en aktivitet för att den ger tillfälle till
lustupplevelse och då i samspel med, inte som en ”seger” över, naturen.
Sådana upplevelser borde komma alla till del då de ger livskvalitet och stora möjligheter till lärande.
Jag vill till sist avsluta med orden från den äldsta intervjudeltagaren: ”En
sak som har varit till hjälp i mitt yrke som lärare är att jag har klättrat, att
jag ägnat mig åt något annat som varit väldigt uppslukande. Det har hållit
mig ung, vilket varit till stor hjälp i kontakterna med eleverna. Många tycker jag är ”ung i huvudet” och barnen och ungdomarna tyckte alltid jag var
spännande för att jag åkte iväg hela tiden och gjorde alla dessa andra
spännande saker och kom tillbaka fylld av bubblande energi. Detta ledde
till att jag kände lycka i livet vilket jag kunde föra över på eleverna. Mitt
credo som lärare var lite det här att utbildning handlar inte bara om att ta
en examen och få ett arbete, det handlar om processer och att kunna klara
av – att göra saker. Jag tror klättringen har hjälpt mig mycket med detta.”
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Summary
Introduction and background
The physicality of sports and outdoor life offers great opportunities for intensive experiences – participants ”feel” the happening in their bodies. The
experience is described as being extremely powerful, which apparently affects the participants very deeply. Participants also describe a special sensation in their physical performance, a kind of inner awareness of motion or
consciousness that intensifies the entire experience. We can view our bodies
and physical activity as being primarily instrumental, a means by which we
can attain something else, as for instance in competitive sports and exercise
culture. However, other aspects can also be central, such as the pure joy of
movement. The existential or expressive side is thus highlighted in this doctoral thesis. These aspects of physical activity have seldom been touched
upon in past physical education research in Sweden.
In order to be able to study these experience qualities more thoroughly, I
have chosen to first take a look at people who claim that they encounter
highly intensive experiences in their activities, and seek them repeatedly –
specifically those who take part in adventure sports. These sports do not
only involve risk-taking, but they are also characterised by strategic thinking, problem-solving, creativity and exploration. In addition, there is no
predetermined way to solve the problem.
Adventure sports have become increasingly popular in recent decades,
and figure more frequently in the media. We can also observe an increasing
sportification (activity changes, for instance, by the introduction of regular
elements of competition patterned on established competitive sports) in
several or parts of adventure sports. Paradoxically, there is also an ongoing
shift toward more sports that use nature as an arena, and in which no elements of competition are present. The fact that adventure sports are so
popular seems to be based on a trend that promotes the performance-fixated
aspects of sports and focusing attention on the more corporal and experience-based elements of sports as adventures. In these contexts performance
does not seem to be the central point of participation. People speak instead
about inner experiences. The adventure trend could be looked upon as experience and the emotion of activities taking control, without adherence to
any strict set of rules. In other words, there is a movement away from controlled activities (dictated by routines and rules) towards experiencing individual control (one’s own capacity and skills) in the execution of the activity. This developing trend can be coupled to shifts in our postmodern society toward increased individualism.
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Focus on experiences can also be linked to the increasing significance of
leisure time. It seems that we affirm more and more a never-ending flow of
experiential qualities via various leisure-time activities. It is primarily the
embodied experiences that are emphasised as being the important ones,
which at the same time implies that the active body with all of its possibilities becomes the central starting point for the activity. The performers of
these adventure sports, whose experience via physical motion is central, are
the focus of this thesis.
We can ask ourselves: Who is involved in adventure sports? Why are
they engaged in a sport that demands such great hardships and risk-taking?
What do they get out of it? Aside from seeking answers to these and other
questions, the overall objective of this thesis is to shed light on adventure
sports as a practice and to discuss the educational significance of flow and
other experiential qualities in adventure sports and in school.
I have intentionally chosen to study these comparatively extreme participants in adventure sports in order to facilitate an understanding of what a
”flow state” can involve, as well as when, how and under what conditions
this state arises. To be one with what you are doing, that everything works,
that you know you have the capacity and feel (at least for the moment) that
you are in control and at the same time can enjoy what you are doing, is
usually termed flow in research within this area.
One thing that is relatively obvious in adventure sports is that the participants can often raise the degree of difficulty themselves, and at the same
time balance this increased difficulty with a corresponding increase in capacity. The challenge comes about due to the fact that it is at the ”right
level”. The activity feels sufficiently demanding but still possible to cope
with. The result is a progression of the participants’ skills, which moreover
takes place in a situation that is perceived as being both complex and very
stimulating. This is possible when the activities offer clearly differentiated
levels of challenge, and also when the activity offers tangible and immediate feedback. Altogether this situation offers very good conditions for a
successful learning experience. In earlier research of adventure sports there
is an obvious lack of explicit focus on the adventure sports experience as
well as a lack of educational perspective. This presents an important starting-point for my search for new knowledge in the area.
With knowledge about adventure sports participants experiences with relation to their participation, I also find it extremely interesting to shed light
on pupils’ situations and learning environments in today’s schools and to
seek answers as to whether pupils can have similar experiences.

Method and theory
The very first empirical study was directed towards adventure sports participants, and was of a more explorative character. I wanted to find ways of
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increasing my understanding in this almost un-researched area of knowledge. My ambition was to in some way ”chart” or define the participants
and the phenomenon as such, and to reach a greater group of potential adventure sports participants. A questionnaire study was undertaken during an
adventure film festival in Stockholm, where I took for granted that I could
get in touch with a group of active participants in the field I had chosen.
Questionnaires were handed out to the first 300 visitors who arrived at the
festival, these people thus became my respondents. They cannot be called
randomly chosen out of the general group of adventure sports participants,
but they certainly represent a group of people who are interested in and possibly participating in various adventure sports. The questionnaire was answered completely by a total of 161 persons, of which 25 were women and
136 men.
The questionnaire study was followed up by an interview study of 14
participants (three women and eleven men). All of these had long and solid
experience in the area, and were evenly distributed between the activities of
climbing, off-piste skiing and hang gliding. Thus three adventure sports
with varying conditions and descriptions were represented. This sub-study
is the first of three sub-studies in the project.
The second sub-study was a detailed study of climbing, a decidedly experience-oriented adventure sport. Based on insights gained in the first,
more ”surveying” sub-study, I carried out a new series of interviews with
twelve climbers, six of them traditional or adventure climbers and six sport
climbers. This time half of the participants were men, and half women. All
of the sport climbers were on the elite level, among the very best in Sweden, and some even on an international level. Thus the majority of the
climbers were highly experienced and advanced, as well as being extremely
involved. Others were somewhat less experienced and more ”hobbyoriented”, although they also seemed to be at least equally involved. The
study was focused first and foremost on their experiences during the activity.
In order to be as certain as possible that I really contacted devoted sport
climbers, I chose formal involvement in competition as a criterion for selection. The traditional climbers were chosen partly from those who had accomplished extraordinary climbing feats, and partly from those who were
not as much in the limelight and had less experience but seemed nevertheless to be very involved and thrilled by climbing as an adventure sport. The
traditional climbers were in no way involved in formal competitive climbing or ”systematic climbing training”.
The methodology or approach used in the interviews can be described as
open, free dialogues, but with a certain structure linked to a small number
of general questions. When necessary, the questions were followed up by
more detailed questions. In order to provide an opportunity for the respondents to express their feelings in the interviews, there was a section that allowed them to talk about preferences and distastes as well as what they felt
to be positive and negative in various areas. This allowed for opinions and
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attitudes to be examined from different angles. I carried out all of the interviews myself; they were recorded on tapes and subsequently transcribed.
Finally, I considered it to be extremely important to seek answers in a
third sub-study to the question of whether pupils in the daily school learning activities have experiences similar to those of adventure sports participants. Based on the knowledge about adventure sports participants’ experiences with relation to the practise, and what was emphasised with regards to
the content of activities as well as the accentuation of the meaning afforded,
I set my sights on the schools. Were there also more flow-like experiences
there?
An ESM (Experience Sampling Method) study was carried out initially
in this project. The objective of the method is to study what people do,
think and feel in everyday situations. The basis was phenomenologically
orientated.
Sixty pupils in compulsory school year nine (comparable to year eleven
in British schools) from four different schools located in three Stockholm
suburbs took part in the study. The schools were strategically selected having sports-oriented classes and preferably also music-oriented classes. The
ESM study was followed up immediately by a special interview study of all
of the students who took part. The interviews were recorded on tape and
subsequently transcribed. The pupils’ parents also answered a special parents’ questionnaire including questions on academic and professional backgrounds, living conditions, habits, interests, attitudes and leisure time activities.
The ambition was more to describe and understand variations rather than
to give a representative picture of how pupils experience school in ”general”. This portion of the thesis was, on my part, an effort to investigate the
occurrence of the state of flow in school, and to discuss the educational
consequences.
In a reflective empirical research the interpretation of ”reality” becomes
the guide, not the reproduction. For this reason guiding standpoints or attitudes are also presented with reference to interpretation of empirical evidence. Reflections regarding thinking and communication are also debated
here, as well as the context’s effect and setting limits for what can and may
be said. A more epistemological discussion is also carried out, including the
interview as a method, as well as my attitude towards the interview responses.
In order to increase the understanding of a complex context and course
of events, I also combine two different perspectives, one phenomenological
and one structuralistic – or more correctly expressed a cultural sociological
perspective. What would appear to be two opposing and incompatible theoretical perspectives do not necessarily have to be in conflict with each
other; they can instead often complement and enrich each other.
Since the discussion on adventure sports participants’ sensational experiences in connection with practising their sports causes me to focus attention
on the subjective perceiving person, I seek a tradition of phenomenological
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scientific theory. The subjective experience or the perception of ”the phenomenon” in the surroundings is the basis of phenomenology. Here the individual’s or the agent’s perception of reality is of interest to describe –
how things appear to the individual as opposed to how they ”really are”. It
is a matter of qualitative aspects such as different variations and depth of
the reality experienced, rather than one of the quantitatively measurable
elements. Human action must be understood here with consideration to the
meaning with which the agents endow their actions. Different people can
give different meanings to a certain experience or event. For this reason a
phenomenological postulate has, for me, signified seeking to understand the
meanings that the participants ascribe to the phenomena as they appear to
them.
Mihály Csikszentmihályi’s theoretical discussion regarding optimal experiences, which in turn is based on the concept of flow, constitutes the
theoretical frame of reference here. The whole fundamental prerequisite of
the optimal experience is that it is an end in itself. It is the event in itself
that is the reward, and thus any immediate ”use or benefit” may not be revealed. It is just this fact that makes the optimal experience possible. Even
if you start an activity for other reasons, under certain conditions a transformation occurs making an activity rewarding in itself. It is the experience
of the activity itself that becomes the reward.
The term ”flow” was not something Csikszentmihályi invented. A number of respondents who took part in his investigations used the word as a
metaphor for how they felt when their experiences were the most enjoyable.
They described it as drifting with a current; everything flowed along
smoothly and easily, without any effort. The flow experience is something
that is usually felt most distinctly during certain kinds of activities like
sports and games. Playing can be seen as an obvious example of a flow experience. Flow is, in other words, the holistic experience that people can
have when they are totally involved and focused. It is important to observe
that flow is about an activity being enjoyable for its own sake and not for
any external rewards.
At the same time we can criticise phenomenology’s limitation to the
agent-level perceived world, in that it never manages to ask the question of
which structures beyond the individual level form the agents dispositions.
We might ask ourselves what it is that generates these action dispositions
and how they are linked with the social field that the agents fit into. This
brings us to the second theoretical perspective in the thesis, the cultural sociological perspective. Here I have used the French sociologist Pierre
Bourdieu’s conceptual apparatus and theoretical tools to study in more detail the background, life history and immediate life situations of the participants. Bourdieu’s theories of how the individual acquires a taste for certain
activities in preference to others are an aid to understanding people’s attitudes toward their surroundings and their lifestyles. He states that these depend on dispositions, influenced by the conditions of childhood and youth,
with which the individual orients him/herself in life. These acquired experi-
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ences and memories that are ”engraved in our bodies”, structures that have
become more or less embodied by our growing up, form our lives and are
decisive in how we act, think, understand and evaluate in a number of various situations with which we may be confronted. Thus he transcends or
crosses the boundary line between the phenomenological and the structural.
Differences in taste are due to the fact that we really perceive that certain
activities or courses of action are possible or even desirable to participate
in, while others are not, based on our earlier experiences, which in turn are
linked to our life situations and our social positions. The system of dispositions that helps the individual orient him/herself in life has been summarised by Bourdieu in a concept that he calls habitus. In other words, a certain experiential background creates an individual’s conceptual world, or
habitus, which in turn generates different practices. One interesting question
presents itself here. Can similarities in the life situations of adventure sports
participants be found, generating a similar habitus which in turn would generate a similar lifestyle and practice? Lifestyle can, in other words, be seen
as habitus in practice.

Results
Who participates in adventure sports anyway; are they lunatics who are out
to risk their lives? When participants explain about themselves, their immediate life situations and their backgrounds it becomes apparent that they are
not just anyone. The most obvious element was that they had all taken part
in active outdoor lives and skiing during the years they were growing up in
their families. Most of them had also been active in individual sports where
one’s own skills and capacity were in focus. All of the participants related
that they had had a secure childhood and adolescence, with interested and
engaged parents who took part in different recreational activities with them.
There was an obvious concordance of backgrounds and experiences between the participants. The majority of them were university-educated and
belonged to the higher social groups. Despite the constant presence of danger, the adventure sports participants do not think of themselves as being
risk-takers or daring. Here it does not seem to be a case of enjoying danger,
but rather of enjoying the ability to control and minimise it.
Why do they take part in a sport that demands such hardship and risktaking? What do they get out of it? The interview participants bear witness
to a very strong driving force and a desire to be totally involved in something, an exploration or discovery where their own capacities were constantly challenged. They also want to satisfy an unmistakable need for
physical motion and experience. This effort is linked to the active body, to
physical movement or more precisely to the intensive sensation of being a
body in harmonious motion. Thus the dualism between ”internal” and the
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”external” body is overcome. An action must be so physically demanding
that it is really palpable; the whole body should be affected.
Moreover, what characterises adventure sports participants is that they
have a very special passion for being outdoors, for outdoor life in natural
surroundings, and for being there as an active body in interaction with a
complex natural environment. ”Outdoor life” offers freedom and is linked
to attributes such as excitement, discovery, and exploration of the new and
the unknown. However, the dimensions the active body and outdoor life in
natural surroundings do not capture the whole picture or help us understand
the adventure sports phenomenon. If this were the case the participants
could just as well go on a trek, but this isn’t enough. Thus the interpretation
is that the participants do not just want to be an active body in motion outdoors; they also want to be a body in a special context where they can be
completely absorbed by an activity. This occurs by taking part in activities
that really involve demanding and clear challenges where they feel that
they must really focus their attention on a distinct task that is difficult and
sometimes almost impossible to accomplish. The participants must moreover be willing to sacrifice security and to master danger, which enables a
condition of total focus to be brought about. During these intensive moments, there is an optimised readiness for action, as a result of the risks and
the limited time. Deliberation and decisions occur automatically, since the
participants are completely absorbed by the activity. The capability to cope
with and master difficult situations, to have control, is thereby carried to an
extreme. The obvious feedback of competence when participants succeed in
meeting their challenges leads, in turn, to a strong feeling of having control.
When adventure sports participants can control a situation by choosing and
deciding, coping and getting immediate feedback on their action, it is felt to
be very rewarding and stimulating – they enjoy it. In order for the feeling of
control to be positive, the degree of difficulty must be increased as the performance capacity increases which involves an obvious learning experience.
This multidimensional set of aspects seems to be the central reward and
the motivation for being, and especially for continuing to be an involved
adventure sports participant. Adventure sports participants express a very
strong desire and longing to re-live this highly intensive feeling of joy. It
becomes almost ”addictive” for those who are active, which motivates them
to return frequently to recapture this meaningful sensation on a deeper
level.
Are there situations in school in which pupils have very strong positive
experiences similar to those of adventure sports participants? The presence
of physical motion in school, similar to adventure sports participants very
physical activity, seems to contribute to or create greater engagement and
capacity for concentration in taking part in the activity. The practical/aesthetic subjects’ activities and structure appear to be more individually adapted and controllable in a tangible way for the pupils, since each
can regulate the extent and level of the learning process, as well as adapt the
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balance between challenge and accomplishment. For the pupils this means
increased concentration and physical presence; what is to be done and the
motive for it are both clear and comprehensible. The feedback to the pupil
on how it goes is, moreover, usually immediate and they are left with no
doubt, which results in an interesting holistic experience. The outstanding
feature of these activities is that the pupil must do something active with
his/her hands or the whole body. It is perceived as being more fun when the
body is in motion and when one can try things out for oneself.
In these activities it seems to be more common, more ”natural” and more
possible that the process is in focus to an equal or even greater extent than
is the result. This can also be expressed as an inner motivation in the pupil
to want to be active and accept a task just because it is amusing. It is the
actual doing that offers excitement, pleasure and happiness. The product, or
the result of the task, has more to do with the pupils’ outer motivation, to
strive for goals that are of a more result-oriented character such as having
the painting finished, the match won, or higher grades achieved. Both aspects should naturally be seen as important, but following my argument in
this chapter on the significance of motivation and emotional insight in the
learning situation, societies’ educational structures seem to deal with the
process aspect to a relatively small extent. The process and the inner motivation are very close to the flow concept, where the intrinsic values stand out
as the most central ones. Several of the pupils also pointed out that they
found it easy to do physical things which involved using their bodies, especially those that had low motivation. Theoretical elements that may have
been made available to the pupils in the practical/aesthetic subjects are
woven into a physical and tangible operation in a way that is almost ”natural” to them.

Discussion
The increased popularity of adventurous leisure pastimes in recent years
can possibly be explained by the fact that daily life in today’s society is
ever more predictable and uneventful. The need for change, revitalisation,
and new challenges is thus growing stronger. At the same time traditional
sports can be seen as becoming more and more alike, more uneventful, and
lacking in the provision of any great physical or sensual experience. In the
light of this, the developing trend toward adventure sports can be seen as a
contrast and a challenge to today’s society with all its comforts, fixed routines and predictability. It can also be seen as a break with, or a counterculture to traditional competitive sports in which strict regulations and
forms have set the tone. It may be that many people are attracted by adventure sports’ different ways of approaching physical motion. But we can also
see adventure sports as an arena that offers an alternative of ”refuge” from
an otherwise chaotic daily life in a society that is constantly changing – a
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society that many may perceive as irrational, with its vast diversity of information, offers, alternatives and choices. By becoming totally absorbed
by these adventure activities that are perceived as being possible to control
and thereby creating an ”internal” order, structure and a certain predictability, one escapes from the ambiguous, uncontrollable ”external” daily life.
These two views on understanding adventure sports do not necessarily need
to be in contradiction of each other. It seems that today’s adventure sports
participants combine the two motives.
In my expositions and interpretations of adventure sports participants’
comments on what they find to be especially attractive in their activities, I
have tried to describe a complex situation by reporting on portions, in order
to eventually be able to configure the whole. Thus it is a matter of something multidimensional: the active body, outdoor life in natural surroundings, demanding and clear challenges, total focus, and about exercising
control. I do not mean that the experience should be divided into the described dimensions. Of course the main point of the experiential contents
can vary. Instead multidimensionality offers a model for the identification
of content qualities which together create the dynamics that form the meaningful rewards that result from participation in adventure sports. The five
experiential dimensions represent one of the significant results of my thesis.
The dimensions include flow experiences, but also go beyond them.
It seems to be rather easy to have a flow experience when the ”whole
body” is active, when total involvement and focus occur. This state can also
be seen as a result of the activity’s containing certain degrees of freedom
within which the participant can ”choose the path” and thereby influence
and exercise control over the situation. Some of adventure sports’ dimensions, such as being outdoors and the very pronounced physical activity are
not usually included as described qualities or conditions of flow in other
studies. In my study, it was evident that these dimensions are also vital to
the flow experience. Attempting to understand what the adventure sports
participants experience is a matter of understanding the quality of their personal experience, while questions about why they devote themselves are
also dependent on what function or meaning the activity has. How the activity is staged can thus be seen as a system of collaborating factors.
The not-so-simple why question was clarified when the adventure sports
participants tried to explain about their motives for choosing to take part in
adventure sports and what it was about the activity that attracted them, what
they found especially pleasing. The individual motives are often completely
or partially concealed, even from the individual. People can also either consciously or unconsciously be interested in projecting images of themselves
that are more compatible with the current opinion (discourse) in the field in
which they are active. Reasoning about motives and what motivates can at
first seem to be relatively uncomplicated, but in more detailed analyses and
reflection it becomes more complicated, as motives can be discussed on
various levels and from various viewpoints. Gradually the special experi-
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ences that participants said they had during the activity, the intrinsic value,
appeared increasingly as the principal purpose, the most desirable.
The choice of devoting oneself to adventure sports, which at first seems
to be a completely free or random choice, was consequently found to be
conditioned by a certain background and training. It appears to be more or
less necessary that as a child, one has had the chance to experience the adventure practise, in a greater sense. Thus, the fact that the people who took
part in this study, have chosen to be adventure sports participants has to do
with their upbringing. Their earlier life experiences, what they have done,
and what they have learned to recognize as valuable and desirable are factors that have coloured their current tastes and lifestyles. The choice of adventure sports is thus interwoven with a specific habitus, and is a result of a
long learning process.
Adventure sports participants differ in several ways from people in general. For some of the participants there is an underlying, almost unconscious
attempt to seek that which is different – a little ”unusual” – by which they
can distinguish themselves from others but still acquire an identity in others’ eyes. By choosing an activity, and by the way in which they practice it,
they send out signals about their opinions and affiliations. Taste, what one
likes to do and doesn’t like to do, indicates a lifestyle through which participants acquire a value that can be socially recognised and create meaning
in a greater context. It must be emphasised however once again that childhood experiences stand out as being important or even decisive for future
lifestyle choices. A lasting impression is that almost all of the participants
had been ”drawn into” adventure sports via skiing in the Scandinavian
mountains and in the Alps. This physical outdoor practise gave them a disposition in which continued activity in some adventure sport was a clear
possibility. That the adventure sports participants had learned during their
youth, for example, how one creates and copes with challenges can also be
seen as significant in their continued personal development, irrespective of
what they did otherwise.
It is not just the exploit in itself, such as climbing a high mountain, that is
important to adventure sports participants, it is the feeling of being master
of the situation, of being totally focused and completely reliant on one’s
own capacity and judgement. All of this is put to the test simultaneously. If
a task is instead experienced as easy and routine, it doesn’t seem to be as
satisfying or enjoyable. Thus the task at hand must be new or at least newly
learned, and be a well-balanced combination for the participant to be on a
level that feels perfect. Despite the difficulty, the challenge and skills are
balanced. Altogether this of course has very strong educational implications. Learning is indeed a matter of the learner being fully engaged and
emerged in what is to be learned. At the same time positive experiences (for
example experiences that can be represented by expressions such as ”flow”)
have great significance since they can function as a reward and act as a
magnet for learning. Being spurred on to reach new levels of challenge and
ability becomes important to a stimulating, self-controlling and moreover
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successful learning process. Thus a flow experience can be credited with
educational significance.
The fact that pupils cannot to any great extent decide about and influence
their situation, i.e. to exercise control over their situation, is an obvious
educational dilemma. We have seen that the inclusion of elements of individual choice and individual control in the activities of adventure sports
participants were very important in order for them to experience flow. If
pupils were to have a greater manoeuvrability in certain lessons, it would
surely result in more opportunities for concentration. Thus there are also
greater possibilities that pupils, similarly to adventure sports participants,
would learn to invest in demanding tasks and to restructure their attention to
something that takes a little time to learn. Pupils cannot, however, manage
to remain concentrated for long periods without receiving some sort of reward. Here is where the flow experience comes in, the feeling of being focused and simultaneously experiencing intense satisfaction in what is going
on here and now. It is a matter of taking part in the activity for its own sake.
This is something that one learns gradually, whether one is an adventure
sports participant or school pupil. The feelings of purpose and context, as
well as of being absorbed in a task, helps the pupils enjoy school more and
provides them with a sense of wellbeing, which does not necessarily involve having high grades.
Pupils who are the most successful in school are those who can combine
intrinsic and extrinsic values. In terms of school performance it is not sufficient to just dedicate oneself to one or the other. Even though a pupil must
often do things in school that are not so ”terribly amusing”, it can still be
both satisfying and motivating when what one does is considered to be purposeful. It is important to point out that the most successful pupils are those
who have the ability to conform to extrinsic value base thinking and feel
comfortable about it, having the ”right” habitus leading them to think that it
is natural and important. They also have the capacity to concentrate and
appreciate the activities’ intrinsic value – to experience flow. Such a capability is an absolutely superb combination for both acquiring good grades
and at the same time experiencing school as meaningful, or at least being
able to put up with it. Interestingly enough, the more motivated schoolchildren’s backgrounds were quite similar to those of the adventure sports participants.
It proved to be easier to involve many pupils in the practical/aesthetic
subjects. Similarly to the risk-taking in adventure sports that ”compels” the
participants to focus totally, physical activity and movement ”compel” or
more precisely help the pupils achieve increased attentiveness, as well as a
state of focus/concentration and involvement during lessons. Surprisingly
enough, it is precisely the subjects and activities that require physical activity that the pupils themselves consider enjoyable but not especially important (the physical/practical activities.) These subjects are often pushed into
the background in favour of those subjects that are considered rather boring
but nonetheless more important (the theoretical linguistic/written subjects).
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