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Sammanfattning 

Utifrån mitt djupa intresse inför människors beteenden, idéer och upplevelser ansåg jag det 

intressant att studera vilka upplevelsekvalitéer jag kunde identifiera hos deltagare inom 

kommersiell upplevelseproduktion. Min litteraturstudie visar att människors beteenden har 

förändrats i och med en ökad välfärd och numera söker många efter ett liv fyllt av mer 

krävande och äventyrliga friluftsaktiviteter. Ett ökat intresse för naturen och 

utomhusaktiviteter gör att det idag bedrivs många olika typer av kommersiella 

klätterproduktioner utomhus som är upplevelseinriktade. Den teoretiska referensramen 

innehåller tidigare forskning om klättring, samhällsekonomi, sociologi och 

upplevelsepsykologi. 

 

Motivet för detta examensarbete är att med klippklättring som perspektiv skapa en förståelse 

inför komplexiteten i fenomenet kommersiell upplevelseproduktion. Syftet är att öka 

förståelsen av innehållet i individuella upplevelser i en klättringskontext. Den empiriska 

undersökningens syfte är att identifiera upplevelsekvalitéer hos deltagare inom kommersiella 

klätterproduktioner. För att kunna uppfylla syftet valde jag att utifrån ett hermeneutiskt 

förhållningssätt genomföra en kvalitativ undersökning med interaktiv induktiv ansats. Den 

kvalitativa undersökningen består dels av en intervjustudie som består av sju kvalitativa 

intervjuer och dels en deltagande observationsstudie. Min förhoppning är att denna 

undersökning kan bidra till en diskussion om innehållet i individers upplevelser samt 

problematisera fenomenet upplevelseproduktion med hjälp av det perspektiv som jag 

utvecklar och använder i examensarbetet. Kodningen av det empiriska materialet har 

genererat fem kategorier av upplevelsekvalitéer; naturupplevelsen, personlig utveckling, 

identitet i det sociala samspelet, drömmar och framtidsplaner samt känslan av kroppen i 

rörelse.   

 

Analysen och tolkningen av det empiriska materialet har visat att klippklättring kan skapa 

förutsättningar för människor att utvecklas och lära sig mer om sig själva, dels som individer 

och dels som en del av en gemenskap. Genom att delta vid kommersiella klätterproduktioner 

har jag sett att individer får en säkerställd och genomtänkt miljö att röra sig inom; vilket leder 

till både flowrelaterade och också transformerande upplevelser. Beroende på vilken typ av 

produktion man som upplevelseproducent vill genomföra kan man rikta in sig mot två 

huvudsakliga nivåer; Flow och Transformation. Båda nivåerna associeras till naturen som 

kontext, livslångt lärande samt djupa och varaktiga upplevelser; detta sammanbinder 

upplevelserna, i kombination med en kommersiell upplevelseproduktion, till en ökad 

livskvalitet. Denna förståelse har enligt bedömning stor betydelse när man som 

upplevelseproducent har för avsikt att skapa upplevelseproduktioner med utgångspunkt i 

deltagaren. En slutsats jag har kommit fram till är att, ju mer engagemang och tid som 

upplevelseproducenten kräver av deltagaren; desto större utmaning innebär detta, vilket då 

kan leda till djupare upplevelser med transformation som möjligt utfall.  
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Abstract 

Because of my deep interest in people's behavior, ideas and experiences, I found it motivating 

to study which experience qualities I could identify in participants within commercial 

experience production. According to my literature study people's behavior has changed with 

an improved life standard, at the present time, individuals are looking for more requiring and 

more adventurous activities, so called “friluftsliv” activities. An increased interest for the 

nature and outdoor activities is resulting in different types of commercial climbing production 

outdoors, based on people’s experiences.  

 

The motive of this thesis is to develop an understanding of the complexity in the 

phenomenon; commercial experience production; from the perspective of crag climbing. The 

purpose is to increase the understanding of the essence in individuals’ experiences in a 

climbing context. The purpose of the empirical study is to identify experience qualities of 

participants within commercial crag climbing production. The theoretical frame contains 

earlier research about experience economy, sociology, experience psychology and crag 

climbing. My hope is that this study can contribute to a discussion about the content in 

individuals' experiences and with my climbing perspective provide something to the 

phenomenon, experience production. On the basis of a hermeneutic perspective and an 

inductive and qualitative approach, I have conducted empirical study. The empirical results 

are based on an interview study and a participant observation study. The coding of the 

empirical material has generated five categories of experience qualities; The Nature 

Experience, Individual Growth, Identity in a Social Ensemble, Dreams of the Future and To 

Feel the Body in Movement.   

 

My analysis and interpretation of the empirical material has shown that commercial crag 

climbing can generate conditions for people to develop and learn more about themselves, both 

as individuals and also about how to be a member in a group. Through participating in 

commercial crag climbing production I have seen that participants are offered a clearly 

defined area which thereby provides a sense of security; this relate to flow –and 

transformational experiences. Depending on which type of production the experience 

producer wants to implement, he or she can collaborate against two principal levels. Both 

levels are associated with nature as a context, lifelong learning along with deep and lasting 

experiences; this combines the experiences in relation to the production to an enhanced 

quality of life.  This knowledge is relevant for the experience producer; if the intention is to 

create experience productions with commencement within the participant. One of my 

conclusions is; the more commitment and time the experience producer requires of the 

participant; challenges grow which may lead to deep experiences with transformation as one 

possible outcome.  
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PROLOG 
Jag ställer bilen på en parkeringsplats som är passande för klättrare, den tillhör egentligen 

en kyrkogård men den är markerad som lämplig parkeringsplats i Stockholmsföraren
1
. 

Häggsta, som just det här klätterområdet heter, är beläget S:t Botvids kyrka och den västra 

klippväggen är vänd med utsikt över Albysjön. Klippväggarna reser sig grå och stumma 

upp mot himlen och bryter av mot den gröna omgivningen som består av tall, björk, gran 

och vide. Från alla håll hörs ett oavbrutet och påträngande fågelkvitter. Det är april och jag 

är på väg till en kommersiell klätterproduktion för att observera deltagare i sin naturliga 

miljö. 

 

Det går en asfalterad väg ner från parkeringen till en äng. Där ängen börjar går det tydligt 

att urskilja en upptrampad stig som slingrar sig fram i det torra och halvmeter höga gräset, 

det är den officiella klätterstigen som leder fram till klippans nedre del. Det går 

vandringsleder i området kring klippan och på flera ställen ser jag skyltar som beskriver 

områdets växtlighet, fågelliv och miljöarbete. Precis innan jag ska börja gå ner mot klippan 

så kommer två deltagare ifatt mig och börjar glatt prata om klättring. De ler och säger 

uppmuntrande saker om vädret och klippans läge.  

                                                             
1En guidebok som innehåller berättelser, personporträtt, kartor, vägbeskrivningar, information om access, 
utförliga förklaringar om känslighet, klätteretik och allemansrätt. Stockholmsföraren är skriven av författarna, 
Mikael Widerberg och Claes Jelinek år 2008 och presenterar olika klätterområden, klippor och leder i och omkring 
Stockholmsområdet.  
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1. INLEDNING 
Denna magisteruppsats skrivs vid Institutionen för musik och medier på Luleå tekniska 

universitet. Inom ramarna för utbildningsprogrammet Upplevelseproduktion har min 

studieinriktning spunnit över ett multidisciplinärt fält som innehåller allt från 

teatervetenskap och gruppsykologi till upplevelsekunskap samt företagsekonomi. Det jag 

benämner ”upplevelseproduktionskonceptet” innehåller enligt min bedömning element av 

konstnärlig och ekonomisk karaktär och konceptet går att applicera på alla slags produkter 

och produktioner. Det är i mitt eget stora fritidsintresse, traditionell klippklättring, som jag 

har funnit de starkaste och mest meningsfulla upplevelserna. Det här arbetet använder sig 

av klättring som perspektiv i syfte att närma sig och förstå komplexiteten hos deltagares 

upplevelser inom kommersiell upplevelseproduktion. 

 

Att befinna sig i rollen som upplevelseproducent är enligt mig detsamma som att vara 

spindeln i nätet och ofta som den drivande motorn. Upplevelseproduktion som ord står som 

symbol för att beskriva professionalismen bakom varje iscensatt kommersiell 

upplevelseproduktion och för att kunna belysa detta problematiseras och definieras flera 

olika perspektiv och begrepp i detta examensarbete. ”Kommersialisering och 

professionalisering är processer som betingar varandra, men de är inte två sidor av samma 

mynt; en kommersiell verksamhet behöver inte vara professionell och vice versa” (Broberg 

et al. 2004:22). Uppsatta mål av produktionsledningen skall uppnås, förväntningar hos 

deltagarna skall infrias och produktionen skall gå med vinst. Upplevelseproduktionen skall 

samtidigt skapa mervärde, vilket innebär att den bör ha de särskilda egenskaper som driver 

deltagaren att satsa ännu mer tid och pengar i nästkommande produktioner. Jag anser att 

målet med varje upplevelseproduktion är att skapa förutsättningar för upplevd mening hos 

människor; när de befinner sig i rollen som upplevelsedeltagare.  

 

1.1 UPPLEVELSEBEGREPPET 
Marknadskommunikation använder sig strategiskt av retorik, olika ord och begrepp, för att 

nå ut med ett specifikt budskap till en tänkt målgrupp. Begreppet och kraftuttrycket 

upplevelse (Gustafsson, 2004) har den senaste tiden kommit att stå i centrum, det syns och 

hörs dagligen i olika reklamsammanhang. Användningen av ordet i marknadsföringssyfte 

gör att en enskild individs subjektiva upplevelse står som värdeladdat argument till varför 

en produkt är mer värd att betala för än en annan. (Mossberg, 2003; HUI, 2009)  

 

På ett sätt har det gått inflation i ordet. Vilket innebär att det ofta figurerar i annonser ute 

på stadens gator och torg, ordet florerar på tunnelbanan, i spårvagnar och tåg, det upprepas 

i olika tidningar och i reklamfilm, ordet är också med på TV samt hörs i radioreklam. Det 

har till och med fått såpass mycket uppmärksamhet i media och handel att det blev utnämnt 

av AB Handelns utredningsinstitut (HUI) till årets julklapp 2008.  

 

Den individuella upplevelsen av ett fenomen står alltid i relation till ett större sammanhang 

och är kontextuellt beroende (Gustafsson, 2004). Med utgångspunkt i 
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tjänstemarknadsföring har Lena Mossberg (2003) redogjort för vad man som producent bör 

tänka på när man skapar olika tjänster för en grupp konsumenter. Mossberg menar att en 

upplevelse ska betraktas som ett individuellt tillstånd och resonerar kring hur 

upplevelserummet kan vara bärande eller bristande i en positiv upplevelse. Resonemanget 

grundar sig på Bitners (1992) begrepp servicescape; som innebär den fysiska anläggningen 

som en tjänst produceras inom. Servicescape utgörs av atmosfäriska egenskaper 

(exempelvis ljus, lukt, temperatur, musik), utrymmen/funktionalitet (rumslig design, 

användarvänlighet, grafisk profil) samt symboler och konst (Bitner, 1992). 

Upplevelserummet kan kortfattat beskrivas som ett liknande begrepp vilket innefattar både 

den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, levereras och konsumeras inom men 

också en social faktor; det vill säga andra deltagare. (Mossberg, 2003) Vidare beskriver 

Mossberg hur kontexten är det som hjälper oss att minnas det vi upplever och är också det 

som sätter in våra upplevelser i sitt rätta sammanhang.  

 

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan upplevelsebegreppet mycket väl användas i syfte 

att sälja produkter, exempelvis en kopp kaffe. I boken The Experience economy: work is 

theatre and every business a stage (1999), tar författarna Joseph Pine och James Gilmore 

avstamp i just detta, de för också en diskussion kring hur företag kan ta hjälp av 

upplevelsebegreppet när det handlar om att nå ut med sin produkt till marknaden. Vad 

deras studier visar är att dagens konsumenter inte stillar grundläggande basala behov utan 

istället söker efter någonting mer. Detta ”mervärde” är olika former av individuella 

upplevelser. Exemplet med kaffet visar på hur upplevelsebegreppet ingår i 

förädlingskedjan, en enkel kaffeböna äger inget högt ekonomiskt värde i sig; det är i den 

exklusiva helhetsupplevelsen värdeökningen ligger. Upplevelsen av att dricka koppen 

kaffe på ett lyxigt café förädlar bönan och gör den mer värd. Det betyder att människor 

numera värdesätter det som förhöjer varor och tjänster till det där lilla extra. Kaffekoppen 

och atmosfären som omger den, skapar en upplevelse av immateriella mervärden som 

triggar igång våra sinnen och berör våra känslor. (Pine & Gilmore, 1999) Dessa mervärden 

gäller även då begreppet används i relation till t.ex. en hotellvistelse, en resa eller en 

äventyrsaktivitet.  

 

Det finns andra perspektiv att studera upplevelsebegreppet utifrån och i Johan Arnegårds 

avhandling, Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola (2006) fokuserar författaren 

sitt resonemang kring upplevelser utifrån ett fysiologiskt och pedagogiskt perspektiv, det 

vill säga, upplevelsen som fysisk, praktisk och kroppslig. Genom att undersöka innehållet i 

individernas upplevelser utifrån kroppen hos den som upplever skapas ett fördjupat 

perspektiv. Bland annat säger Arnegård att upplevelsen är en förkroppsligad erfarenhet 

som inte går att gestalta med text eller ord, utan är någonting som helt enkelt måste 

upplevas. En upplevelse kan vara en yttre faktor, det vill säga, ett sätt att sätta personlig 

prägel på den egna livsstilen. Upplevelserna skapar samtidigt en förändring inombords och 

är en slags läroprocess där varje upplevelse skapar nya erfarenheter och påverkar 

individens inre tankar samt dennes föreställning om verkligheten. (Arnegård, 2006) 
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Ovanstående resonemang relaterar också till den vetenskapsteoretiska forskningen som 

handlar om hur vi människor upplever vår omvärld konstant genom att registrera olika 

skeenden inombords. Den erfarenhet som skapas utifrån olika upplevelser kan man kalla 

för förförståelse. Det är på detta sätt vi lär oss nya saker, genom att hela tiden bygga på 

våra erfarenheter med nya upplevelser. (Gustafsson, 2004) Inom vetenskapsteori kallas 

detta för en hermeneutisk process; helheten består av delar som tolkas och framkallar en 

mer komplex förståelse inför olika fenomen. Varje tolkning av ett steg genererar ny 

förförståelse som i sin tur skapar komplexa och sammansatta bilder av hur allting hänger 

ihop (Patel & Davidson, 2003).  

 

Tom O’Dell (2002) skriver om spänningen mellan den individuella upplevelsen och den 

materiella världen. Han menar att det går att utnyttja samhällets mönsterbundna processer 

då man vill förpacka och iscensätta olika upplevelser. Genom att använda kulturella och 

sociala processer kan en aktivitet, ett föremål eller en plats laddas med betydelse och skapa 

innebörd; ”materiella objekt bidrar till att organisera våra upplevelser” (ibid.:28).  

 

Den amerikanske professorn i psykologi, Mihály Csíkszentmihályi utvecklar ”flowteorin” i 

boken, Flow: Den optimala upplevelsens psykologi (1996). I den förklarar han hur vårt 

sökande efter njutning (samt det han benämner vara flow) är en reflex, nedlagd i våra 

gener. Sinnesstämningen är någonting som vi alla har förmågan att styra över menar 

Csíkszentmihályi och vi kan alla lära oss reagera optimalt utifrån våra upplevelser. Livet är 

en process som består av en ständig ström av upplevelser och den optimala upplevelsens 

psykologi innebär att individen har en vilja att kontrollera sitt medvetande och sin 

inställning till olika upplevelser. Det enda som behövs för en optimal upplevelse är enligt 

Csíkszentmihályi, en envis strävan efter nya utmaningar som man har förmåga att bemöta.  

 

Upplevelsebegreppet berättar någonting om den individuella och subjektiva sidan av 

fenomenet upplevelseproduktion – relaterat till det materiella i sammanhanget. Jag menar 

att det aldrig går att iscensätta, sälja eller ens erbjuda en annan människa en upplevelse. 

Det är möjligt att erbjuda människor olika produkter och det är rimligt att organisera 

produktioner, men en upplevelse är alltid individuell. Oavsett producentens goda vilja är 

det enligt mig omöjligt att iscensätta det som sker inuti människor på ett psykiskt, fysiskt 

och känslomässigt plan. Men, om upplevelseproducenten är medveten om detta och jobbar 

aktivt med att försöka närma sig en förståelse inför individernas önskningar och behov, 

ökar komplexiteten i varje produktion. Som upplevelseproducent är man därför beroende 

av att lära sig så mycket som möjligt om det subjektiva och individuella 

deltagarperspektivet. 

 

1.1.1 FRÅN KONSUMENT & KUND – TILL INDIVID & UPPLEVELSEDELTAGARE 
Det tvärvetenskapliga upplevelseproduktionskonceptet har en holistisk syn på människan, 

vilket innebär en helhetssyn. Detta leder mig till att problematisera och definiera begreppet 

upplevelsedeltagare. ”Med ökad förståelse för individuella särdrag och beteendemönster 

ökar möjligheten att förstå såväl enskilda individer som individer i grupp”(Broberg et al. 
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2004:96). Marknadskommunikation bör enligt Stenbacka (1999) innebära att ett företag ser 

till sin konsument som människa. ”Som individer är vi medlemmar i olika intressegrupper 

och vi befinner oss i olika roller beroende på situation. Den konsument företaget vill nå är 

först och främst en individ – en människa” (ibid.:137). Jag anser att de värden som ingår i 

en kommersiell upplevelseproduktion handlar om det som Stenbacka diskuterar. Vilket 

enligt min tolkning är att kunna fokusera på vad som krävs för att tillfredsställa och skapa 

en nöjd upplevelsedeltagare; det vill säga en nöjd människa. Ovanstående resonemang 

leder oss vidare mot en fortsatt diskussion om upplevelsedeltagare och hur de kan 

betraktas som unika människor.  

 

Den moderna människan är globalt rörlig och flexibel (Fridlund & Furingsten, 2006), 

vilket betyder att upplevelseproducenten inte vet var deltagarna befinner sig. Idag är det 

inte beroende på vart vi får jobb eller var vi har vår biologiska familj som gör att vi hamnar 

där vi gör. Florida (1992) hävdar att det är många faktorer som spelar in och myntar 

begreppet; den kreativa klassen. Vilket innebär att människors identitet idag är 

mångfasetterad och mindre stabil. Den globala idén och teknikutvecklingen skapar en 

verklighet som ger människan frihet att själv välja vem hon vill vara och hur hon ska leva. 

Men, med alla dessa fria val tillkommer också en förvirring inför hur vi ska hitta oss själva 

i myllret och vimlet bland dagens alla oändliga möjligheter (Giddens, 2003). 

 

En upplevelseproducent är enligt mig beroende av att det finns människor som är 

intresserade av att delta i samt betala för det som produceras. För att det ska vara möjligt 

och meningsfullt att producera kommersiella upplevelseproduktioner krävs det någon att 

skapa dessa tillsammans med. Finns det inte upplevelsedeltagare till en produktion blir den 

meningslös vilket leder till att relationer är en viktig del av produktionsprocessen. ”I vår 

senmoderna tidsålder är en relation något aktivt, något man måste arbeta med” (Giddens, 

2003:169). Relationsbegreppet handlar om hur olika individer möts i ett gemensamt forum 

och hur de tillsammans skapar olika erfarenheter utifrån sina upplevelser (ibid.). 

Upplevelsedeltagaren är den mest grundläggande faktorn för att en produktion skall kunna 

genomföras och skapa både ekonomisk men också samhällelig nytta. 

 

1.1.2 KOMMERSIELL UPPLEVELSEPRODUKTION 
Ett produktionsarbete är holistiskt, vilket i grova drag betyder att helheten är mer än 

summan av delarna. Det går alltså inte att skapa en helhet oberoende produktionsarbetets 

alla olika delar. Både planeringsstadiet och genomförandefasen kräver ett holistiskt 

perspektiv. Enligt Tom O’Dell (2002) så är hela processen och flödet mellan de olika 

delarna det som skapar förutsättningarna som krävs för att en produktion skall förknippas 

med olika typer av upplevelser. Pine & Gilmore (1999) beskriver hur produktionen består 

av en synlig och en osynlig del från deltagarens sida sett. De påpekar att den synliga delen 

är själva händelsen, aktiviteten där deltagaren ser och/eller deltar i det som är tänkt att 

synas. Medan den osynliga delen är allt arbete före, under och efter produktionen som inte 

är tänkt att vara en del av själva händelsen/aktiviteten, det vill säga, det som sker bakom 

kulisserna.  
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Men känslan av tillhörighet; att heja på och att leva sig in i andra människors aktivitet är en 

naturlig del av vårt mänskliga beteende (Cashmore, 2003). Det här relaterar väl med 

Csíkszentmihályis (1996) tanke om optimala upplevelser och stödjer diskussionen kring 

hur en unik sammansättning av människor i varje upplevelseproduktion bidrar till 

komplexiteten i varje produktion.  

 

Kommersiell upplevelseproduktion handlar enligt mig till stor del om hur människor 

uppfattar och upplever olika situationer och skeenden. Detta betyder att varje 

produktionsarbete innehåller väldigt många uppgifter. En grundläggande utav dem är att 

veta vad individerna drömmer om och längtar efter, för det är den kunskapen som skall 

ligga till grund för alla de andra delarna i produktionen. Ett tillvaratagande av deltagarens 

känslor och förväntningar (Boswiijk et al. 2007) möjliggör enligt mig 

upplevelseproduktionens exklusivitet och individuella anpassning.  

 

1.1.3 PROBLEMFORMULERING  
Tidigare studier visar att utvecklingen går mot att man riktar mer och mer uppmärksamhet 

på det mer kroppsliga och upplevelsebaserade inom kommersiella utomhusproduktioner 

(Varley & Crowther 1998; Lewis, 2000; Arnegård 2004) och massmedias fokusering på 

upplevelser kan kopplas till den eftertraktade fritiden och dess ökade betydelse för vårt 

välmående (Naturvårdsverket, 2008). Numera finns ett stort utbud av kurser och events 

som har detta som utgångspunkt. Friluftsliv och därmed också traditionell klippklättring 

som näringsverksamhet i form av naturturism är ett växande fenomen i den svenska 

upplevelseindustrin (Daal et al., 2007; Naturvårdsverket, 2008).  

 

Min bedömning är att kommersiell klätterproduktion är en komplex och väl genomtänkt 

produktion, (se exempelvis; Nettlefold & Stratford 1999; Calleberg 2003; Mossberg 2003; 

Breivik 2004; Wheaton 2004; Arnegård 2006). Mitt val av problemområde motiveras av 

den tidigare forskningen som visar att mer krävande och äventyrliga friluftsaktiviteter är 

del av de så kallade upplevelseproduktionerna (Aronsson et al. 2007) samt att dessa har 

blivit alltmer populära under de senaste decennierna (Beck, 1998; Varley & Crowther 

1998; Wheaton 2004; Arnegård 2006). Arnegård (2006) har baserat en stor del av sin 

avhandling på intervjuer med bland annat klättrare och han påpekar i sina konklusioner 

vikten av ”kvalitativa forskningsansatser... för att öka förståelsen för innehållet i 

individernas upplevelse” (ibid.:122). Detta innebär enligt mig ett behov av en fortsatt 

genomgripande diskussion kring upplevelsen som fenomen.  

 

1.1.4 SYFTE 
Motivet för detta examensarbete är att med klippklättring som perspektiv, skapa en 

förståelse inför komplexiteten i fenomenet kommersiell upplevelseproduktion. Syftet med 

mitt arbete är att öka förståelsen av innehållet i individuella upplevelser i en 

klättringskontext. För att kunna uppfylla syftet genomför jag en litteraturstudie och en 
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empirisk undersökning. Den empiriska undersökningens syfte är att identifiera 

upplevelsekvalitéer hos deltagare inom kommersiella klätterproduktioner.  

 

Forskningsfrågor 

1. Hur upplever deltagaren sig själv när de befinner sig inom en kommersiell klätterproduktion? 

2. Hur upplever deltagaren andra deltagare och sig själv i relation till andra inom en kommersiell 

klätterproduktion?  

3. Vad har deltagaren för erfarenheter av kommersiell klätterproduktion? 

4. Vad har deltagaren för ambitioner med sitt utövande inom klättring? 

5. Varför väljer deltagaren att spendera tid och engagemang på kommersiella klätterproduktioner? 
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2. TEORI 
I det här kapitlet kommer jag att fördjupa diskussionen utifrån de teorier som är relevanta 

för arbetets syfte. Teorikapitlet skall skapa förförståelse och fungera som ett stöd för analys 

av empirin. Nedan följer en kort beskrivning av begreppen upplevelsesamhälle, 

upplevelseindustri samt upplevelseekonomi. Detta tar jag upp för att tydliggöra 

kommersiella klätterproduktioners positionering i relation till en övergripande 

samhällskontext samt för att visa på bakgrunden till olika begrepp och teorier som jag 

utgår ifrån när jag utvecklar och producerar det klättringsperspektiv som jag använder mig 

av i examensarbetet.  

 

2.1 SAMHÄLLSUTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 
Den kommersiella och mediala sidan av ordet upplevelse som beskrevs i det inledande 

kapitlet, skildrar inte bara västvärlden. Den berättar också någonting för oss om det 

moderna samhället i stort och den globalisering som skett under det senaste seklet. Den 

ökade användningen av upplevelsebegreppet är inte bara ett PR-trick för att sälja produkter 

utan också en social reaktion. Sättet att tänka och även tankarnas innehåll påverkas av 

detta. Florida (1992) menar att social förändring påverkas av flera faktorer och sker 

kontinuerligt i det moderna samhället. Han beskriver att det är jakten på personlig 

utveckling, självförverkligande och transformation av självet som nuförtiden är 

eftersträvansvärt. Den kreativa klassen lever i en tid där ideal som rör frihet bidrar till att 

mobilisera förändring och att livsstilen ständigt revideras i syfte att individer ska få det 

bättre.  

 

Ulrich Beck (1998) förklarar hur den samhälleliga utvecklingen har gått från ett 

jägarsamhälle till ett upplevelsesamhälle. Ett exempel som Beck ger, är jaktens förändrade 

betydelse, i jägarsamhället utövades jakt med huvudsakligt syfte för överlevnad. Men 

syftet med jakt har förändrats tillsammans med samhällsutvecklingen och är numera en 

äventyrsupplevelse. Pine & Gilmore (1999) spekulerar i en framtida samhällsutveckling 

och kompletterar den med ytterligare en dimension. De menar att utvecklingen i en nära 

framtid rör sig från ett självförverkligande samhälle mot ett transformationssamhälle.  

 

Det moderna samhället liknas både av Bengt Sahlberg (2004) och också Bengt Wahlström 

(2004) vid ett upplevelsesamhälle. Någonting nytt håller på att hända i 

samhällsutvecklingen människor förflyttar sig vidare uppåt i den maslowska 

behovstrappan
2
 menar Wahlström. Nya behov och önskningar har uppstått, 

förväntningarna förändrats och det är när människan lyckas finna glädje i det närvarande 

som en ökad livskvalité uppstår (Csíkszentmihályi, 1996). Ytterligare en verklighetsbild 

som Wahlström (2004) målar upp är den att upplevelsebegreppet används som en drivande 

kugge i det västerländska samhället. Sahlbergs (2004) tankar om den samhälleliga 

                                                             
2 Abraham Maslow (1954) konstaterade i sin motivationsteori att människans behov är ordnade i fem 
nivåer (i prioritetsordning); kroppsliga behov, trygghetsbehov, gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 
behov av uppskattning och självförverkligande behov. 
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utvecklingen leder till att upplevelser är en social företeelse. ”Tiden för att leta ny 

information och nya upplevelser/erfarenheter ökar i upplevelsesamhället” (Sahlberg 

2004:73).  

 

2.1.1 KLÄTTRING SOM EN DEL AV UPPLEVELSESAMHÄLLET 
Jag väljer att använda mig utav begreppet upplevelsesamhälle för att Sahlbergs (2004) och 

Wahlströms (2004) teorier sammanfattar mina egna tankar om upplevelsens betydelse för 

samhällsutvecklingen. Upplevelsesamhället som begrepp stödjer dessutom motivet med 

det här arbetet.  

 

Även om samhällsbyggandet strävat mot ett mer tryggt, skyddat och civiliserat liv så har 

individer fortfarande ett behov av utforska det vilda, både inom sig själva och utom sig 

själva, exempelvis ute i naturen (Calleberg, 2005). Det okända lockar oss och det naturliga 

äventyret erbjuder möjligheter till ”djupa extatiska tillstånd” (O’Dell, 2002).  

 

”Den kulturella miljö vi föds in i och växer upp i påverkar vårt beteende, men det behöver inte 

betyda att vi därmed berövas vår individualitet eller fria vilja” (Giddens 2003:43). 

 

Detta citat relaterar väl till Floridas (1992) resonemang kring den kreativa klassens frihet 

och hur individerna bosätter sig i den delen av världen som erbjuder de bästa 

förutsättningarna för att kunna förverkliga sig själv. Klättring är enligt Wheaton (2004) en 

livsstil, när den inte utövas vid ett enstaka tillfälle utan kontinuerligt vid upprepade 

tillfällen. Klättring kan ses som ett attribut som lockar den kreativa klassens individer att 

förflytta sig för att exempelvis kunna förverkliga sig själva.  

 

Citatet nedan är taget från en av världens mest kända kvinnliga klättrare, hennes karriär 

inom klättringen skall här symbolisera det som Florida (1992) och Wheaton (2004) 

beskriver, citatet förkroppsligar på så vis författarnas resonemang kring klättringen som 

livsstil.  

”Climbing is a form of exploration that inspires me to confront my own inner nature within 

nature. It’s a means of experiencing a state of consciousness where there are no distractions or 

expectations. This intiutive state of being is what allows me to experience moments of true 

freedom and harmony” (Lynn Hill, 2002:269) 

2.1.2 KLÄTTRING SOM EN DEL AV UPPLEVELSEINDUSTRIN OCH UPPLEVELSEEKONOMIN 
Upplevelseekonomin vilar på styrda, och planerade överraskningar iscensatta av företag 

(O’Dell, 2002). Denna ekonomi är beroende av den kontinuitet som ligger i erfarenheten, 

men också av sin förmåga att framhäva det nya. Upplevelseekonomin är beroende av den 

spänning som råder ”mellan de flyktiga förnimmelserna och den materiella världen” 
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(ibid.:25). Upplevelseekonomin är, som jag ser det, en del av den nya ekonomin som har 

hela världen som sin spelplan. Dess egenskaper består av hållbara strategier för 

globalisering och avreglering i en värld där kunskapen om produkter blir alltmer viktig 

(Florida 1992; Pine & Gilmore 1999; Daal et al. 2006).  

 

Upplevelseindustri är ett svenskt ord på det som EU-komissionens exportråd, samt United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), betecknar för ”The 

cultural industry” och/eller ”Creative and Culture Sectors”. Stiftelsen för kunskap och 

kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har under en sexårsperiod strävat efter att definiera 

och problematisera begreppet upplevelseindustri. KK-stiftelsens program 

”upplevelseindustri” är numera avslutat och utvärderat. Det har utmynnat i åtta olika 

mötesplatser runt om i Sverige som alla nu arbetar med att stärka kompetensen på den egna 

destinationen (Almquist & Daal 2004; Algotson & Daal 2007). KK-stiftelsens rapport; 

Från möten till tillväxt (2007) ger en utförlig bakgrundsbeskrivning till vad 

upplevelseindustrin är, sett ur ett ekonomiskt perspektiv (Almquist & Daal 2004; Algotson 

& Daal 2007).  

 

Klättring kan ingå i en destinations aktivitetsutbud som en upplevelseorienterad tjänst, för 

att locka turister och besökare. En kommersiell klätterproduktion kan då ses som en 

turistaktivitet som utövas och organiseras av en icke-kommersiell publik institution mer än 

privat företagande (Cooper et al. 2005). I Sverige utövas kommersiell klätterproduktion 

ofta som friluftsaktivitet, utomhus i naturen. Det leder till att frågor kring hur långt man 

som producent av klättringsaktiviteter kan utnyttja allemansrätten för kommersiella 

intressen kommit att bli ett hett ämne. Sådana frågor diskuteras i samråd med 

Naturvårdsverket (Skf, 2009). Friluftsliv och därmed också traditionell klippklättring som 

näringsverksamhet i form av naturturism är ett växande fenomen i den svenska 

upplevelseindustrin. (Daal et al. 2007; Naturvårdsverket, 2008)  

 

Kommersiell klätterproduktion kan ses som en produkt på samma sätt som vilken 

destinations attraktion som helst (Cooper et al. 2005). Kommersiell klätterproduktion vilar 

på styrda, genomtänkta och grundligt planerade klättringshändelser (Varley & Crowther, 

1998). En klättringsproducent planerar utifrån kontinuiteten som finns i erfarenheter och 

kunskap, men är beroende av sin förmåga att framhäva det nya och samtidigt attraktiva 

produkter (Wheaton, 2004).  

 

2.2 KLÄTTRING SOM FENOMEN 
I och med rationalismens framfart på 1800-talet så började man objektifiera naturen, varpå 

den blev någonting att observera, manipulera och slutligen dominera över. Naturen 

verkade som ett sceneri för människans skådespel och interpretationen av detta skapade 

många förutfattade meningar. Att klättra framställdes som någonting manligt, medan 

naturen och bergen blev accentuerade som feminina. Ur dessa idéer föddes alltså bergen, 

naturen -och klättringens diskurs. Bergen fick stå för det sinnliga, isolerade från det 

civiliserade, en symbol för det vilda och någonting för vetenskapsmännen att utforska. En 
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ökad vetenskaplig kunskap motiverade vetenskapsmännen att sedermera också bestiga och, 

eller dominera dem. (Nettlefold & Stratford, 1999) 

 

Efter hand fick individualismen fäste, klättringen blev prestationsinriktad och plötsligt 

handlade det om att göra ”förstabestigningar”. Bergsbestigning transformerades till ett 

oupphörligt sökande efter flera leder upp till toppen. Människan hade erövrat bergen, 

attityden förändrades och det blev viktigt att genomföra sina klätterturer med god stil. 

Detta innebar bland annat hjältemodiga bestigningar, där man fokuserade på att hitta den 

svåra och hårda vägen upp till toppen. Eftersom man nu fokuserade på sökandet efter det 

svåra, hårda och osäkra i den fysiska miljön började också klättringen att särskilja sig 

alltmer från exempelvis vandring. (Nettlefold & Stratford, 1999) 

 

För längesedan, tidigt i människans historia klättrade man för överlevnad, nuförtiden 

klättrar man av helt andra skäl. Citatet nedan får stå som exempel på det som är vår nutida 

klätterdiskurs. Det vill säga, bergens och klättrarnas historia och hur vi kan förstå den 

mänskliga (klättrarens) existens i relation till naturen.  

”Över hela världen utövar miljontals människor bergsbestigning, vandring och 

klippklättring. I många länder har bergsporterna blivit en viktig del i vardagen. 

Knappast någon annan aktivitet täcker in ett så brett motivationsspektrum som 

bergsporterna gör. De ger människor möjlighet att förverkliga sina personliga mål 

och utöva en meningsfull livslång aktivitet. Motiven för att vara aktiv i bergen och 

klippområdena sträcker sig från hälsovinster, glädjen i att röra sig, kontakt med 

naturen och sociala incitament till spänningen i utforskning och äventyr” 

Tyrol-deklarationen – En etik för bergen (2009) 

Citatet ovan går också att härleda till Ellis Cashmores (2005) resonemang kring olika 

motivationsteorier inom idrottsutövande. Han reflekterar över hur utmaning och prestation 

ligger som en biologisk betingning i människans natur. Cashmore påstår att vi människor 

inte skulle ha kunnat överleva eller utvecklats utan denna drivkraft och hävdar att 

motivation som fenomen är en del av den mänskliga evolutionen.  

 

Vidare beskriver Cashmore (2005) hur människans längtan efter att bli bättre, starkare och 

snabbare är några av de faktorer som påverkar och driver oss att antingen utöva och 

uppleva olika aktiviteter eller betala för att vara åskådare och endast uppleva aktiviteten i 

form av iakttagande. Tyroldeklarationens citat beskriver också hur klättrares motiv 

inbegriper sociala incitament som då går att relatera till Cashmores resonemang kring 

samhörighet som en motivationsfaktor hos exempelvis klättrare. Känslan av samhörighet, 

att heja på och att leva sig in i andra människors aktivitet är en naturlig del av vårt 

mänskliga beteende menar Cashmore. Klättring inbegriper både det att aktivt delta (att 

klättra och säkra) och aktivt iaktta (exempelvis när individen väntar på sin tur att få klättra 

och eller säkra). Upplevelsen av att vara åskådare kan framkalla en lika stark känsla av 

närvaro hos en publik som i den aktiva deltagaren och att starka upplevelser är grunden till 
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det fundament som mänskligheten står på. Att bli sedd av andra människor är det som gör 

att vi blir medvetna om vår existens menar Cashmore.  

 

2.2.1 KLÄTTRINGSHÄNDELSEN 
Klättring kan tolkas på många sätt, man kan exempelvis använda ordet som liknelse; 

”klättra i karriären” eller ”klättra på väggarna”. Klättring bör i detta arbete förstås som i 

dess traditionella bemärkelse, det vill säga som en friluftsupplevelse och/eller 

upplevelsebaserad utomhusaktivitet. Detta avsnitt återger klättring utifrån en existerande 

organisations beskrivning av en klättringshändelse för att visa på hur man kan studera 

klättrarnas upplevelser utifrån olika zoner som ingår i en utomhusklättring. Det skapar 

också en ”förståelsekarta” för läsaren; det vill säga en referensram för min 

observationsstudie. Detta skall tydliggöra vad olika påståenden innebär när jag exempelvis 

i resultatdiskussionen resonerar kring upplevelsekvalitéer i relation till olika zoner i 

utomhusklättring. The Access Fund är en nationell och ej vinstdrivande klätterorganisation 

som tillhandahåller information om ny forskning kring tillgänglighet och klätteretik ur ett 

ekologiskt och globalt hållbarhetsperspektiv. De definierar att en klättringshändelse 

genomgår sex zoner (min översättning): 

 

 
 

 

Figur 1. Klättringshändelsen.   

Egen modell/teckning utifrån The access Fund.  

Källa: The access Fund (2009-06-03 Hemsida). 
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1. Anmarschen till klippan – ”Anmarschen” är den väg som används för att ta sig från 

parkeringsområdet till basen för klippan eller berget. Denna väg kan ibland bestå av 

markerade klätterstigar men ibland existerar inte urskiljbara klätterstigar och klättrarna är 

då hänvisade till karta, kompass och eventuell klätterförare över området. 

  

2. Startpunktsområdet – Anmarschen slutar vid ”startpunktsområdet” och är i normala 

fall basen för klippan där klättrare förbereder sig inför klättringen, ibland lämnar klättrarna 

sina ryggsäckar här, dessa hämtas upp efter nedstigningen. I vissa fall kan 

startpunktsområdet organiseras på toppen av klippan. Om man ser till alla de olika zoner 

som används av klättrare, är startpunktsområdet i allmänhet den zon som är mest utsatt för 

slitage. 

 

3. Klättringen – Kallas vanligen för ”led” och är den linje som klättraren tar sig upp 

klippan eller berget längsmed. Denna zon är mellan två till fyra meter bred och följer en 

linje som både kan vara spikrak men också extremt föränderlig och skiftande beroende på 

klätterterrängen. Den sträcker sig från basen till toppen, eller ibland till ett fixerat ankare 

strax nedanför toppen.  

 

4. Toppen – ”Toppen” är antingen toppen på ett berg eller den övre klippkanten, där en 

eller flera ”leder” slutar.  

 

5. Nedstigningen – Innebär att ta sig ner ifrån klippan eller berget tillbaka till antingen 

startpunktsområdet eller till parkeringen där klättringen påbörjades. I vissa fall avser 

nedstigningen en vandring på en klätterstig medan det i andra fall innebär en 

firning/repellering
3
 längsmed klippväggen. 

 

6. Övernattnings eller bivackområdet – Denna zon används av klättrare vid de tillfällen 

då övernattning är aktuellt för en klättertur.  

 

2.3 KLÄTTRINGENS TERMINOLOGI 
Innan arbetet fördjupar sig i klättring som ett perspektiv på kommersiell 

upplevelseproduktion går jag först igenom några grundläggande fakta och förklarar en del 

tekniska termer. Att klassificera och definiera vad som ingår i klättringens värld är, liksom 

att klättra, en komplex, utmanande och lustfylld uppgift. Klättersfären är sammansatt och 

flerdimensionell och består av flera olika inriktningar och områden. Den kan liknas vid en 

spindelväv som är spunnen med en särskild klätterterminologi. Även om klättring är en 

praktisk färdighet som aldrig kan inövas eller läras enbart genom läsning, så kan textburen 

förklaring ge den oinvigde en god förståelse för olika klätterrelaterade begrepp och 

fenomen (Nettlefold & Stratford, 1999). Jag ska här nedan ge min bild av vad klättring 

innebär, min förhoppning är att det skall ske på ett så lättöverskådligt och sammanfattande 

vis som möjligt. 

                                                             
3 Att på egen hand glida nerför repet, genom att gradvist släppa efter på repet med hjälp av en 
repbroms och i samband med detta förflytta sig ner från toppen av en klippa eller motsvarande.  
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Ett enkelt sätt att definiera klättring på är att basera det på underlagets lutning, det vill 

säga; klättring innebär att lutningen är såpass brant att både händer och fötter behöver 

användas i syfte att förflytta kroppen. Ett annat sätt att definiera vad klättring innebär, är 

att kategorisera olika typer av klättring beroende på innehållet. Några av dessa kategorier 

är; traditionell klippklättring, sportklättring, bouldering, bergsbestigning, alpinism, 

isklättring, mixad klättring, aid -och expeditionsklättring (Skf, 2009).  

 

2.3.1 TRADITIONELL KLIPPKLÄTTRING, SPORTKLÄTTRING & INOMHUSKLÄTTRING 
Grunden i traditionell klippklättring är att röra sig längsmed naturliga formationer i berget. 

Klättraren placerar sina egna säkringar på väg uppför klippväggen som sedan plockas bort. 

Utgångspunkten för all form av traditionell klippklättringsaktivitet är att i så lång 

utsträckning som det är möjligt vistas på klippan utan permanent åverkan på berget. Målet 

är att vara ett med naturen samt att inte lämna några spår efter sig. För att kunna vistas 

naturligt i berg och på klippa på ett etiskt och långsiktigt hållbart sätt krävs det kunskap om 

förhållanden som rör det område som klättringen skall bedrivas i. Det kräver förutom ett 

stort engagemang hos klättraren samtidigt mycket tid till planering, förberedelser och 

genomförande. (Cox et al. 2003; Skf 2009) 

 

Traditionella klippklättrare är individer som älskar kroppslig och mental utmaning, 

prestation och spänning (Arnegård 2006). De rör sig i en komplex och riskfylld miljö och 

förhåller sig hela tiden till stora faror (Breivik, 2004). Därför är det viktigt att den som 

klättrar har ett öppet sinne, detta för att kunna använda sig av hela sitt medvetande och ta 

hänsyn till det stora spektrum av kunskap inom olika områden som krävs, för att kunna 

genomföra klättringen lustfyllt och säkert (Wheaton, 2004).  

 

Idén med sportklättring är att ha en säker väg uppför klippväggen, för att klättraren i första 

hand skall kunna tänka på den gymnastiska förflyttningsleken. De förplacerade 

borrbultarna som är fastborrade i klippväggen anses vara säkerhetsposter, och klättraren 

fäster repet vid dessa när de passeras på väg upp. (Hill, 2002)  

 

Inomhusklättring sker på artificiella klätterväggar med ditsatta grepp och steg, varje 

anläggning har sin egen typ av svårighet och stil. Inomhusklättring kan utövas med rep på 

högre väggar och i form av så kallad bouldering
4
 på lägre väggar. (Skf, 2009) 

 

2.4 VARJE KLÄTTRINGSUPPLEVELSE ÄR UNIK 
Olika typer av upplevelser framkallar olika känslor och beteenden hos människan och 

beroende på vilken typ av upplevelseproduktion man vill producera är olika upplevelser 

                                                             
4 Klättring (oftast) utan rep på mindre stenblock (och/eller inomhusväggar) där klättraren i första 
hand fokuserar på problemlösning, styrka och teknik. När man Bouldrar använder man en s.k. 
”crashpad” vilket är en tjock landningsmadrass liten nog att kunna bäras med till stenblock ute i 
skogen. Detta för att minska risken att få mera allvarliga skador vid ett fall. 
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aktuella. ”Upplevelser kan fungera på flera plan samtidigt och verka både subjektivt och 

kollektivt” (O’Dell, 2002:25). Känslorna leder oss till de meningsfulla upplevelserna och 

utan känsla blir upplevelsen bara en sekvens som vi inte lägger märke till (Boswiijk et, al., 

2007). Medvetandet kategoriserar och strukturerar sedan upp alla dessa händelser 

(Cashmore, 2005). Det betyder att en enskild individs lagrade erfarenheter av världen och 

sin omgivning ligger till grund för vidare tolkning (Araï, 2001). ”Man kan bli erfaren 

genom sina upplevelser, men att bli erfaren förutsätter att man har lärt sig av eller 

reflekterat över sina upplevelser” (O’Dell, 2002:20). Arnegård (2006) beskriver att all 

form av utomhusklättring, vare sig det handlar om sportklättring eller traditionell 

klippklättring förändrar den fysiska och mentala upplevelsen av nuet på ett eller annat sätt.  

 

En del upplevelser innehåller element av autotelisk karaktär, det vill säga att de är skapta 

just på ett sådant sätt, att de egentligen inte gör någon nytta, eller bidrar med någonting 

bättre till världen, utan bara finns för sin egen skull. Vardagliga upplevelser ger oss inblick 

i hur upplevelsens biologi ser ut, dock så är det upplevelser utanför dessa som jag menar 

att man bör sträva efter i en upplevelseproduktion. Att klättra är krävande för människan 

och innebär bland annat att man som individ måste utmana sig själv både mentalt och 

fysiskt, men ju mer man lär sig att behärska situationen, desto större är sannolikheten att 

klättringen leder till en optimal upplevelse. (Csíkszentmihályi, 1996) ”Den faktiska 

behärsknings- och kompetensnivån ökar sannolikt i takt med upplevelsens intensitet” 

(O’Dell, 2002:178).  

 

Lewis (2000) påpekar att om klättringsupplevelsen skall bli en meningsfull och positiv 

upplevelse krävs det att känslorna triggas igång på rätt sätt. När klättraren upplever 

situationen som farlig kan denna trosföreställning sätta igång en överlevnadsreaktion. Hos 

en van klättrare sker detta som ett naturligt steg i prestationsutvecklingen, men hos en 

nybörjare, exempelvis någon som bara skall prova på klättring under ett event och för skojs 

skull, kan upplevelsen av fara bli för stor. Känslorna som triggas igång blir då övermäktiga 

och klättringen upplevs avskräckande och livsfarlig istället för njutbart spännande. En 

grundläggande förutsättning för att klättringen skall bli lustfylld, njutbar och säker är att 

klättraren har kontroll över sin egen sinnestämning (Goodrich, 2004). 

 

Kommersiella klätterproduktioner skapar ett forum för individen att bli uppslukad av 

stundens intensitet och äventyret bildar helheten i upplevelsen. Arnegård (2006) har 

försökt ringa in vad som ingår i en komplex äventyrsupplevelse, exempelvis i en 

klättersituation. Han menar att situationen innehåller fem upplevelsedimensioner som alla 

bör uppfyllas för att skapa en tillfredsställande samt meningsfull helhetsupplevelse hos 

utövaren. De fem dimensionerna är; den aktiva kroppen, uteliv i naturen, fordrande och 

tydliga utmaningar, total fokusering samt att utöva kontroll. Dessa olika innehållskvaliteter 

skapar tillsammans den dynamik som formar individens upplevelse menar Arnegård.  

 

Upplevelseproduktion samt kommersiell klätterproduktion har enligt detta avsnitt visat sig 

innehålla flera olika typer av upplevelser samt att dessa upplevelser kan fungera på olika 

nivåer. Olika upplevelser och nivåer av upplevelser förknippas med olika typer av erfaren 
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heter och minnen. Det här arbetet fördjupar sig i två kategorier av upplevelser; 

flowupplevelser och transformerande upplevelser. De följande två styckena bildar den 

begreppsapparat som jag sedan kommer att använda mig av för att kunna tolka och 

analysera mitt empiriska material. 

 

2.4.1 KLÄTTRING SOM FLOWUPPLEVELSE 
”Flow” (Csíkszentmihályi, 1996) leder till njutbara upplevelser där deltagarna förlorar 

känslan för tid och rum. Tidigare forskning har studerat vad som gör att vi människor 

upplever flow och vad som motiverar olika individer att utöva olika aktiviteter. Flow kan 

liknas vid ett transliknande tillstånd där individen känner sig som ett med sitt jag och sin 

omgivning i ett fullständigt fokuserat engagemang. För att hamna i ett flowliknande 

tillstånd krävs det bland annat att man som individ är medveten om sina begränsningar. 

(ibid.)  

 

Flow uppstår i utförandet av olika aktiviteter som består utav tydliga mål och direkt 

feedback (Csíkszentmihályi, 1996). För att kunna uppleva flow kräver det att man har 

såpass intensiv koncentration på det man gör att uppmärksamheten inte kan fokusera på 

någonting annat. ”Medvetenheten om det egna jaget försvinner och tidsuppfattningen 

förvrängs” (ibid.:1996:96). Ett grundelement i flowbegreppet är att den uppgift, utmaning 

eller svårighet som en människa ställs inför motsvarar och vägs upp mot hennes färdighet. 

Men om människan stannar kvar i detta läge tills hon behärskar och rent av klarar av 

utmaningen blir hon uttråkad och upplever istället leda. (ibid.)   

 

 

Figur 2. Flowteorin.  

Egen översättning/teckning, 2009. 

Källa: Csíkszentmihályi (1996:99). 
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Flowteorin har inspirerat många forskare, däribland även Arnegård (2006) och han 

beskriver flow som en helhetsupplevelse. Han menar att uppgiften kräver ett visst mått av 

ansträngning, både fysiskt och psykiskt och att återkoppling sker i direkt anslutning till 

utförandet. Vidare påpekar Arnegård att i samma stund som man blir uppmärksam på att 

man befinner sig i ett flowtillstånd förlorar man upplevelsen av flow. ”En medveten 

reflektionsprocess kan endast ske efter eller utanför själva tillståndet som sådant” 

(ibid.:170).   

 

Flowupplevelser och risk hör ihop; en förhöjd mental samt fysisk utmaning verkar 

aktivitetshöjande och bidrar till mer intensiva upplevelser och minnen. Flowupplevelser 

uppstår då risken i kombination med aktivitetshöjande faktorer samverkar. Risken kan 

betraktas som ett verktyg för att uppnå olika mål och kan fylla en upphetsande funktion, 

risken kan även bidra till självdefinition och en känsla av autonomi som är ett viktigt 

verktyg för att skapa flowupplevelser. (Calleberg, 2007) 

 

Flow inbegriper enligt min tolkning av Csíkszentmihályis (1996) tankar, ett element av 

förändring och utveckling, med det menar jag att ju bättre vi lär oss att behärska och utöva 

aktiviteten, desto större utmaning klarar vi av. På samma sätt som upplevelser i sig består 

av olika hermeneutiska processer innehåller flowbegreppet likartade processer vilka leder 

till tillväxt och upptäckter, det som jag fortsättningsvis kommer att kalla för 

transformerande upplevelser.  

 

2.4.2 TRANSFORMERANDE UPPLEVELSER INOM KLÄTTERPRODUKTION  
En transformerande upplevelse är en oåterkallelig förändring som består. Det är en lång 

utvecklingsprocess som kräver stort engagemang och mycket tid av individen som 

genomgår transformationen (Svedberg, 2003). Transformerande upplevelser leder till 

tillväxt och upptäckter inom varje individ menar Boswiijk, Thijssen & Peelen (2007).  

 

Det ovanstående stycket relaterar väl till ”det livslånga lärandet”; det vill säga att kunskap 

är en helhetsprocess som fortlöper i flera steg (Svedberg, 2003). Svedberg har ett 

gruppsykologiskt perspektiv och menar att ett transformerande ledarskap ser till helheten 

inom organisationen och inte bara till den enskilde individen. Samtidigt som det innebär 

ständig förbättring, det vill säga ny förståelse och utveckling. Svedberg menar att allt 

lärande, särskilt det att lära sig ta motgångar på ett konstruktivt sätt, kräver individens 

ansträngning och engagemang. Människan måste göra om kunskapen till sin egen för att 

kunna använda den praktiskt menar Svedberg. Svedbergs tankar om ett transformativt 

ledarskap och lärande upplevelser tangerar Pine & Gilmores (1999) resonemang att 

producenten skall fungera som en guide genom hela processen då man arbetar med att 

skapa förutsättningar för transformation. Pine & Gilmore menar att guiden måste se till att 

transformationen blir verklighet. På samma sätt skall upplevelseproducenten se till att 

individen kan tillämpa och praktisera den nya kunskapen som ingår i den transformerande 

upplevelsen. En transformerande upplevelse utgörs av tre olika faser förklarar Pine & 

Gilmore, den första fasen handlar om att lära sig så mycket som möjligt om individen. Den 
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andra fasen är att skapa förutsättningar för att transformationen skall äga rum. Fas tre 

handlar om implementering och uppföljning.  

 

Upplevelser som anspelar på våra tidigare erfarenheter, transformerar oss som människor 

och Boswiijk m fl. (2007) påpekar att en upplevelseproduktion bör vara såpass 

engagerande att den framkallar en hög emotionell effekt som består genom tiden. Detta 

skapar förutsättningar för transformerande upplevelser att äga rum och gör kommande 

produktioner attraktiva för fortsatt deltagande. Starka upplevelser benämns av Ulrich Beck 

(1998) för ”högstimuliupplevelser”. Beck beskriver hur människors sökande efter 

högstimuliupplevelser kan relateras till risk som fenomen. Det finns en viss del av 

mänskligheten som hela tiden utforskar nya möjligheter, går in på nya arenor och bryter 

tidigare barriärer, klättrare tillhör den här gruppen enligt Breivik (2004). Den samhälleliga 

utvecklingen har gjort att den moderna människan skapar konstruerade, spänningsfyllda 

äventyrsaktiviteter och riskupplevelser som livet tidigare innehöll naturligt menar Beck. 

Breivik (2004) hävdar att riskbegreppet är en del av dagens samhälle och att det uttrycker 

rådande trender idag.  

 

Arnegård (2006) beskriver att i samma stund som man blir uppmärksam på att man 

befinner sig i ett flowtillstånd förlorar man upplevelsen av flow. ”En medveten 

reflektionsprocess kan endast ske efter eller utanför själva tillståndet som sådant” 

(ibid.:170). I alla typer av processer som går ut på att tänja på gränserna ingår det alltid ett 

visst mått av frustration och uppgivenhet. Om vi utgår ifrån Cashmore (2005) och hans 

biosociala teorier med utgångspunkt i motivation inom sport kan en transformerande 

process kan vara svår och upplevas som direkt negativ för självförtroendet. Men, säger 

Cashmore, upplevelsen av frustration och misslyckande bidrar positivt till en individs 

utveckling och i slutändan resulterar det i personlig utveckling. Att våga misslyckas och att 

reflektera samt dra lärdom utifrån dessa motgångar är en viktig faktor i vår strävan efter att 

transformeras och utvecklas som människor menar Cashmore.  

 

Detta resonemang leder mina tankar återigen in på klättringsperspektivet. Breivik (2004) 

beskriver att extremsport och klättring specifikt är starkt sammankopplade med 

högriskfaktorer vilket innebär att det existerar seriösa möjligheter att skada sig och dö vid 

utövandet. Ett ”misslyckande” inom klättringens värld kan exempelvis innebära att 

klättraren disorienterar sig, klättrar fel och hamnar i ett läge där han eller hon tappar taget 

och får ett markfall, vilket vid hög höjd kan leda till döden. Därför innehåller alltid 

klättring ett visst mått av riskkalkylering. Risken är inte en orsak till varför människor 

klättrar, men den är en nödvändig ingrediens i klättringen och går inte att undkomma 

menar Calleberg (2003). Det är individens egen förmåga att inse sin som sätter gränserna 

för hur stor risk han eller hon tar och klättring kan vara och är många gånger mer säker och 

innovativ än farlig eller extrem menar Wheaton (2004).  

 

Begreppet risk är aktuellt att definiera eftersom det är starkt sammankopplat till 

transformation inom klättring. Men det är ett svårdefinierbart ord eftersom innebörden 

ändras i samband med den kontext individen befinner sig i (Adams, 1995). Även personens 
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värderingar, idéer och erfarenheter ligger till grund för vad som uppfattas som risk eller 

inte (Giddens, 2003). Araï (2001) menar att vi skapar oss en bild av hur farligt en del saker 

är och den bilden skapas och förstärks med hjälp av yttre information. I klättringens fall så 

skapas den bilden mycket av media. Ofta framställs klättring som någonting svårt, extremt 

och farligt (Calleberg 2003; Arnegård, 2006). Som en aktivitet enbart för de vansinniga, 

tokiga, risksökande och spänningssökande individerna (Breivik, 2004). Media är en av de 

drivande kuggarna i vår tids konstruerande av risk som begrepp och har egentligen 

ingenting med sannolik och eller verklig risk att göra (Wheaton, 2004). Precis som 

upplevelser är individuella är också upplevelsen av risk individuell menar Adams (1995). 

 

Risktagande kan ha två sidor menar Furedi (2005), en positiv och en negativ. Furedi menar 

att risktagande laddas allt som oftast nuförtiden med begrepp som exempelvis fara varpå 

positiva konnotationer som exempelvis utveckling i samband med risktagande istället får 

ge vika för fördömelse av farofyllt risktagande. Furedi (2005) ställer sig kritisk till tidigare 

forskning kring risk. Han påstår att risk som koncept baseras på distinktionen mellan 

verklighet (reality) och möjlighet (possibility). Furedi anser att riskbegreppets innebörd 

formas av det nutida samhällets förmåga att hantera förändring och framtid och han menar 

att riskbegreppet går att kopplas samman med tillväxt och utveckling. Furedi (2005) 

kommer fram till att individers fixering vid en teoretisk risk egentligen distraherar 

samhällets uppmärksamhet från att ta tag i traditionella faror som alltid har hotat våra liv. I 

Furedis (2005) resonemang förekommer det tankar om att det moderna samhället präglas 

av ett människosläkte som undviker all form av risktagande. Vidare resonerar Furedi 

(ibid.) kring att livet som helhet består av ett visst mått av riskkalkylering; men att 

människor i grunden inte är gjorda för att gå omkring och vara rädda. Detta rimmar väl 

med Svedbergs (2003) tankar om transformation som en långsiktig process.  

 

Jag anser att min litteraturstudie har visat att klättring och transformerande upplevelser 

bidrar till diskussionen kring kommersiell klätterproduktion och visar hur den kan ses som 

ett exempel på kommersiell upplevelseproduktion. Det innebär att mitt 

”klättringsperspektiv” belyser risk, riskkalkylering samt transformation och 

transformerande upplevelser som en del av upplevelseproduktionskonceptet. Utifrån mitt 

klättringsperspektiv hävdar jag att riskbegreppet med dess positiva konnotationer tillväxt 

och utveckling är en grundläggande faktor inom kommersiell upplevelseproduktion.  
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3. METOD  
Metodkapitlet skall fungera som ett praktiskt verktyg och vara vägen till vetenskaplig 

kunskap. Metoden är ett sätt att uppnå arbetets syfte. För att uppnå detta arbetes syfte 

behöver jag flera olika metoder. Undersökningsdesignen är valet av olika typer av metoder 

samt vilka för -och nackdelar som dessa olika metoder bär (Widerberg, 2001). En 

detaljerad och nyanserad redogörelse ger en så tydlig bild som möjligt av studien med 

avseende på arbetets kvalitetsaspekt. Men innan jag går in närmare på vilka metoder jag 

använder mig av tänker jag först presentera min helhetssyn och den kontext som jag 

befinner mig i, detta anser jag vara viktigt för mitt arbete ur ett kvalitetsperspektiv.  

 

Att se på kunskap som någonting som har ett slut och ett fast fundament tycker jag kan 

vara vansklig. Mitt förhållningssätt till kunskapsbyggande och val av metod grundar sig på 

min egen tolkning av vad kunskap är för mig. Med stöd i Hartman (2004) anser jag att det 

inte finns någon säker kunskap eller sanning, det finns bara min egen bild av verkligheten, 

mina erfarenheter och min egen förståelse samt tolkning av världen. Därför är det med en 

ödmjuk och ett så öppet sinne som möjligt jag redogör mina val och min process så 

noggrant som möjligt. Min förhoppning är att det skall skapa en bild av hur jag gått 

tillväga, vilket sammanhang jag befinner mig i och vilken förförståelse som jag har.  

Allt för att ge en så genomskinlig bild som möjligt av mina trosföreställningar om världen, 

vad som är min tolkning av arbetets empiriska material samt hur väl jag lyckas förverkliga 

och uppfylla syftet. 

 

3.1 VETENSKAPLIGT SKRIVANDE OCH KUNSKAPSBYGGANDE 
Allt skrivande är ett resultat av en tankeprocess som sträcker sig från mänskligt 

medvetande till vår unika språkliga förmåga. Språklig kunskap, det att förstå ord och 

meningar är en grundläggande faktor för att kunna tillgodogöra sig kunskap framställd i 

text. Olika människor har olika uttryckssätt, dock så finns det en gemensam nämnare som 

underlättar när vi vill göra oss förstådda inför andra, nämligen skriftspråket. Till skillnad 

från talspråk, som är ett flyktigt och tillfälligt fenomen (om det inte spelas in) så är 

skriftspråket någonting som består. Genom att i text uttrycka sin inre mentala tolkning av 

omvärlden så sker en transformation. Där abstrakta tankar omvandlas till konkreta 

påståenden, satser och meningar. Strategin bygger upp en så kallad textvärld, som är fri att 

tolkas av andra utifrån. (Renberg 2004) 

 

Enligt Hartmans (2004) beskrivning av vetenskapligt tänkande finns det inte någon 

bestämd sanning om någonting. Istället bidrar olika perspektiv till olika synsätt vilka 

resulterar i olika sorters resonemang. Det går att studera frågor som gäller kunskap, 

vetenskap och metod ur olika sorters problemlösarperspektiv menar Hartman. Det vill 

säga, det går att komma fram till olika slags lösningar beroende på vilka ”glasögon” jag 

väljer att ta på mig när jag vill studera ett fenomen. Med vilken ansats jag tar mig an ett 

problem, beror till viss del på i vilken slags kontext jag befinner mig i samt hur djup 

förförståelse jag har om problemet. Den kognitiva processen inom vetenskapligt skrivande 
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påverkas fortlöpande av ny kunskap som leder till nya tankar samt en ny förförståelse. 

Därmed går det att se en länk mellan vår kunskap om tänkande samt det vetenskapliga 

skrivandet. 

 

Idén om vetenskaplig kunskap kan byggas upp med hjälp av vår egen människosyn. Enligt 

Widerberg (2002) är ontologi teori om det existerande och handlar i grova drag om vilken 

människosyn vi har. Enligt mig så ser vi inom upplevelseproduktion varje individ som unik 

i förhållande till allt annat på jorden. Att särskilja människor från allt annat, gör även att 

forskaren som människa sätts i fokus menar Widerberg. Denna ontologi ligger bakom och 

utgör en förutsättning för hur vi kan nå kunskap om människor. Ur en kvalitetsaspekt går 

det att använda den ontologiska förståelsen om människan som en förutsättning för hur väl 

vi synliggör forskaren som människa (Stenbacka 2001; Widerberg 2002; Hartman 2004).  

 

3.2 UPPLEVELSEPRODUKTION OCH HERMENEUTIK 
Jag har alltid haft ett brinnande intresse för, hur saker och ting uppstår, varifrån kunskap 

om ting och skeenden är hämtade samt på vilka grunder man argumenterar för eller emot 

ett påstående. Detta går hand i hand med ett genuint intresse för människor, vad vi lägger 

in för olika värderingar i våra argument, varför vi tolkar saker och ting på ett särskilt sätt 

och hur känslorna spelar in när vi fattar ett beslut. Upplevelseproduktion handlar enligt mig 

till stor del om hur människor uppfattar och olika situationer och skeenden. Att befinna sig 

i rollen som upplevelseproducent är enligt mig detsamma som att vara spindeln i nätet och 

ofta som den drivande motorn. Jag anser att målet med varje upplevelseproduktion är att 

skapa förutsättningar för upplevd mening hos andra människor. Men för att kunna göra det 

krävs det att man som producent först har kunskap om andra människor. Att vara 

intresserad av kunskap och människor leder mig naturligt mot ett hermeneutiskt 

förhållningssätt och det är också inom hermeneutiken som vetenskapen har kommit att 

handla om just människors uppfattningar om olika fenomen.  

 

Hermeneutiken har sina rötter i 1600-talet och var då en metod för tolkning av bibeltexter, 

därur kom hermeneutik att betyda just tolkningslära (Patel & Davidson, 2003). Hartman 

(2004) menar att hermeneutiken är läran om hur människor föreställer sig världen. Inom 

hermeneutiken talar man om en relativistisk sanning, det att teorin delvis är relativ i 

förhållande till det sociala och historiska sammanhanget (Hartman, 2004).  

 

Hermeneutisk vetenskapsteori använder jag för att kunna nå en djupare förståelse samt 

kunskap om vad andra människor drömmer om och längtar efter. Man skulle kunna säga 

att, ”Forskaren är åskådaren, som i sin tur försöker förmedla sin förståelse av ett aktuellt 

fenomen – sin åskådning – till en bredare publik” (Sahlberg, 2004:75). Hermeneutiska 

teorier försöker i första hand beskriva världen så som en person uppfattar den. Därför är 

man inom hermeneutiken intresserad av relationen mellan olika existensantaganden. Men 

relationen mellan olika föreställningar är också begreppslig, det betyder att om ett 

antagande om vad som finns ändrar på sig, ändras även de andra föreställningarna. En 

hermeneutisk teori är holistisk vilket betyder att den observerar och tolkar ur ett 
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helhetsperspektiv (hermeneutiska cirkeln). Detta innebär att varje ny förståelse inför en 

individs livsvärld bidrar till en ny helhetsuppfattning som också är relativ det sociala och 

historiska sammanhanget. (Hartman, 2004) Inom hermeneutiken pratar man om tre 

grundläggande begrepp som är väsentligt för att skapa en referensram för mitt fortsatta 

resonemang. I en kvalitativ undersökning är alla olika moment aktuella hela tiden. De tre 

momenten är: 

 

 Livsvärld 

 Förståelse 

 Tolkning 

  

3.3 KVALITATIV FORSKNING  
Forskning är att söka komplexiteten i ett fenomens beskaffenhet, det vill säga att man inte 

är ute efter att söka sanningar utan för att problematisera det okända (Patel & Davidson, 

2003). Målet med kvalitativ forskning är inte bara att rättfärdiga teorier, utan också att 

problematisera komplexiteten samt ta reda på mer om världen (ibid.). ”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” (Arnegård, 2006:45). Om vi går med på 

att det inte finns någon säker sanning om världen, så förutsätter det att vi ser på vår värld 

med nyfikenhet och öppenhet. Tobias Olsson (2008) använder sig av metaforen ”pågående 

samtal” och menar att forskning är ett kollektivt samtal, som pågår inom forskarsamhället 

om hur världen ska förstås, eller ses. Kvalitativ forskning är en process, där fråga och 

metod inte är särskilda utan flyter ihop och går in i varandra. Undersökning och 

analyserande sker omväxlande och fortlöper i takt med tolkade och nya kunskaper. 

Hartman (2004).  

 

I kvalitativa studier kan man använda sig av få individer och platser, till skillnad från 

kvantitativa undersökningar där man försöker ta del av så stort antal (Patel & Davidson, 

2003). Därmed är det i kvalitativ forskning ett ofrånkomligt faktum, att man som människa 

i rollen som forskare skapar en personlig relation till det som studeras (Widerberg 2002; 

Patel & Davidson 2003). I kvantitativa studier, vilket är den klassiska metoden inom 

positivismen strävar forskaren en distanserad attityd gentemot de människor som studeras 

(Hartman, 2004). Empiri betyder insamlade (genererade) erfarenheter och är helt enkelt vår 

tolkning av världen som vi baserar vårt tänkande och vår förståelse på. Men om jag väljer 

att basera kunskap och vetenskap på empiri, betyder det också att det samtidigt växer fram 

en komplexitet i kunskapen och vetenskapen. (Widerberg, 2002)  

 

3.4 UPPSATSENS KVALITETSPERSPEKTIV  
Kvalitativ forskning grundar sig på förförståelse, tolknings -och kognitiva processer, vilket 

betyder att forskaren aldrig kan föra ett renodlat objektivt arbete, eftersom tolkning alltid är 

en individuellt subjektiv sak (Widerberg, 2002). Validitetsbegreppet är enligt Stenbacka 

(2001) Widerberg (2002) Fangen (2004) och Hartman (2004) inte aktuellt för att 
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rättfärdiga en teori utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, iallafall inte om man definierar 

begreppet utifrån dess ursprungliga betydelse. Det vill säga, om det som man hade tänkt 

mäta verkligen var det som egentligen blev mätt (Patel & Davidson, 2003). Där faller 

validitetsbegreppet utanför kvalitetsaspekten, eftersom det inom kvalitativ forskning inte 

handlar om att mäta något utan om att undersöka egenskaper och karaktärsdrag hos 

någonting (Stenbacka 2001; Widerberg, 2002; Fangen 2004).  

 

Med ett hermeneutiskt kvalitativt perspektiv är det en omöjlighet att se generaliserbarhet 

och objektivitet som två kriterier för god forskning menar Widerberg (2002). Fangen 

(2004) menar att man däremot kan vara medveten om att dessa begrepp är vedertagna inom 

naturvetenskapen och anses ligga till grund för god forskning inom den klassiska 

traditionen.  ”Ju mer noggrant och utförligt forskaren redovisar grundantaganden, desto 

tydligare blir alla momenten i tolkningsprocessen. Det gör kunskapen både mer nyanserad 

och lättare att värdera, därmed också mer tillförlitlig när det gäller kunskapsanspråken” 

(Widerberg, 2002:26). Stenbacka (2001) säger bland annat att god kvalitet i en uppsats 

uppnås då forskaren använder sig utav otvungna intervjuer med strategiskt utvalda 

individer som befinner sig inom det valda problemområdet.  

 

3.4.1 TILLFÖRLITLIGHET OCH GILTIGHET 
Stenbacka (2001) beskriver hur validitet, generaliserbarhet och reliabilitet som begrepp bör 

ersättas då man arbetar kvalitativt. Använder man klassiska och ”irrelevanta” 

kvalitetskoncept förvirrar det och skapar falska föreställningar om vilken sorts kunskap 

man är ute efter. Genom att synliggöra hela arbetsprocessen och visa på hur tolkning och 

analys har genomförts systematiskt och strukturerat uppnår forskaren tillförlitlighet. 

Stenbacka (2001) framhåller att det är den analytiska förståelsen som är viktig i ett 

kvalitativt arbete. Vidare beskriver Fangen (2004) att i samma stund som forskaren 

synliggör sin egen förförståelse inom ett särskilt problemområde, förvandlas denna 

förståelse till en god kvalitetsaspekt. Kunskapen blir därmed giltig och kan också anses 

vara tillförlitlig. 

  

3.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Mitt arbete syftar till att belysa upplevelseproduktionens olika sidor och därför kommer jag 

att ta hjälp av flera olika metoder och material. Deltagande observation som metod 

används ofta i kombination med andra metoder, exempelvis kvalitativa intervjuer och 

dokument. Att kombinera flera olika metoder på det här sättet, kallas för triangulering. 

Fördelen är att det andra materialet sätter deltagande observationen i en kontext. På det 

sättet skapas en komplex och rik bild av en miljö och eller en organisation. Deltagarnas 

interagerande med varandra sätts genom detta i relation till ett större sammanhang och 

visar på de strukturella betingelser som samhället bereder för dem. (Fangen, 2004) 

 

Med utgångspunkt i ett hermeneutiskt förhållningssätt har jag valt att genomföra en 

kvalitativ undersökning med en interaktiv induktion som ansats i min 
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undersökningsdesign. Jag kommer att genomföra två kvalitativa studier, deltagande 

observation och kvalitativa intervjuer för att nå förståelse och på bästa sätt uppfylla 

arbetets syfte. För att uppnå en hög tillförlitlighet och giltighet väver jag in min teoretiska 

och praktiska förförståelse löpande genom hela uppsatsen. Detta innebär att jag inte lever i 

tron om att jag kan göra teorineutrala observationer, jag är medveten om att min 

förförståelse medverkar till vad jag ser för material och hur jag ser på det genererade 

materialet 

 

3.5.1 INTERAKTIV INDUKTION  
Interaktiv induktion är en ansats som går ut på att undersökningen och analysen sker 

omväxlande (Hartman, 2004). .”Man bör göra teoretiskt styrt urval och datainsamlande. 

Detta gör att man kan koncentrera sig på det som är viktigt, istället för att samla in en stor 

mängd data som sedan visar sig inte vara relevant för den genererade teorin” (ibid.:289) 

Efter att ha formulerat en fråga gör man en inledande planering inför en liten undersökning 

vars syfte är att finna vad som är relevant att fördjupa sig i (ibid.). Det analyserade 

resultatet låter man sedan ligga till grund för en ny undersökning. ”Man kommer att 

fokusera på vad man upptäcker är viktigt, och kan koncentrera datainsamlandet på detta” 

(ibid.:290). Den klassiska analytiska induktionen är enligt Hartman klumpig och ineffektiv 

medan den interaktiva induktionen är ett mer effektivt och modernt sätt att arbeta på.  

 

3.5.2 DELTAGANDE OBSERVATION  
Metoden är en av de mest centrala kvalitativa metoderna i samhällsforskning (Fangen, 

2004:28). Den är engagerande, på så vis att du kommer tätt inpå människorna och deltar 

till viss del i det sammanhang som du studerar. Det som undersöks måste ha relevans för 

forskningsfrågan och tillträde är viktigt, i en deltagande observation gäller det att befinna 

sig på den naturliga plats där intresseområdets information finns (Widerberg 2002; 

Hartman 2004). För att jag som forskare ska kunna studera någonting som finns naturligt i 

en klättringshändelse, bör jag veta hur en sådan ser ut. Klättringshändelsen som beskrivs i 

stycke 2.3.2 är till för att skapa en naturlig orienteringskarta över hur en ”typisk” 

klättermiljö ser ut. Detta skall underlätta förståelsen av min observationsdesign.  

 

En deltagande observation bör vara systematiskt planerad och det genererade materialet 

bör registreras systematiskt (Patel & Davidson, 2003). Fangen (2004) anser att det är i 

observationsanteckningarna som forskaren kommer att finna exempel som är användbara 

för att illustrera viktiga poänger i den slutgiltiga publikationen. 

Observationsanteckningarna måste sedan tolkas, genom tolkning av materialet förändras 

kunskapen från att bara gälla en unik händelse och en enkel miljö till att resultatet blir 

överförbart och applicerbart på andra, liknande händelser och miljöer. 

Observationsanteckningarna bör också sorteras, vilket innebär att man strukturerar 

anteckningarna i olika kategorier. Fangen ger förslag på tre sådana kategorier:  
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 Observationsanteckningar – det vill säga vad som hände utan tolkning så långt som 

det är möjligt, forskarsubjektet är alltid del av en egen förförståelse så ett visst mått 

av tolkning går inte att undvika. (Fangen, 2004) 

 

 Teoretiska anteckningar – En reflekterande och kontrollerad text som eftersträvar 

innebörden med en eller flera observationsanteckningar. I dessa teoretiska 

anteckningar kan du tolka materialet, sätta upp hypoteser och antaganden. Här kan 

du också utveckla nya begrepp, knyta dessa till andra tidigare utvecklade begrepp 

och eller relatera en observation till en annan. (Fangen, 2004)  

 

 Metodologiska anteckningar – kan vara påminnelser eller instruktioner till dig 

själv, kritik och reflektion över tidigare anteckningar samt rekommendationer inför 

framtida deltagande observationer. Häri är det lämpligt att också ta upp känslor och 

egna upplevelser under själva observationstillfället. (Fangen, 2004) 

 

Forskaren bör ha en god praktisk kunskap och vara väl förtrogen med det som skall 

observeras (Widerberg 2002; Patel & Davidson 2003). Men, säger Fangen (2004), detta är 

inte samma sak som att man måste delta i de aktiviteter som människorna utövar. En 

sociologforskare menar Fangen, kan studera elitidrottares situation och nå förståelse kring 

fenomenet, utan att själv gå in och utöva idrotten elitnivå. Exempelvis så faller det sig 

naturligt att jag klättrar om tillfället uppstår naturligt i det sammanhang som jag befinner 

mig i, detta eftersom jag förfogar över den kunskapen sedan tidigare. Min egen 

förförståelse och praktiska erfarenhet av klättring skapar en möjlighet för mig att tillämpa 

dessa på den studie som arbetet syftar till. Fangen (2006) beskriver att det som händer när 

man tonar ner sin roll som observatör och går helt in som deltagare i händelsen så kallas 

detta för att ”go native” (ibid.:29). Fangen påpekar att det är positivt att växla mellan de 

olika roller som å ena sidan observatör (distans) och å andra sidan som deltagare (närhet). 

Risken är att jag kan bli ”blind” inför aspekter i situationen som kan tänkas vara självklara 

för mig. Men med stöd i Fanges resonemang kan mina tidigare erfarenheter i klättringens 

värld möjliggöra en förhöjd förståelse vilket ökar mina chanser att kunna få tillgång till 

exempelvis ”interna koder deltagarna emellan” (ibid.:29). 

 

Ostrukturerade deltagande observationer används i utforskande syfte för att ta reda på så 

mycket som möjligt om ett särskilt fenomen och kräver noggranna förberedelser. En 

ostrukturerad deltagande observation går till så att observatören registrerar och 

dokumenterar sina observationer kontinuerligt. Det kan också ibland bli nödvändigt att dra 

sig tillbaka och göra en än mer utförlig dokumentation. Det är särskilt viktigt att 

dokumentera en fullständig redogörelse över sina intryck så fort observationen är över. 

Dokumentationen sker vanligtvis skriftligen, men det går också att dokumentera sin 

registrering via filmkamera, bandspelare eller diktafon. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Observatören måste också välja synlighet i observationssituationen. Det innebär att man 

kan välja att antingen vara känd eller okänd av dem som observeras (Widerberg, 2002). Är 

man känd som observatör inom gruppen, är det viktigt att man förhåller sig opartisk utifrån 
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och inte ses som dömande. Man bör vara medveten om att observatörens närvaro måste 

accepteras och faktiskt kan komma att påverka individernas beteende (Patel & Davidson, 

2003). I min deltagande observation är det bland annat intressant att se vilka roller 

deltagarna intar i gruppen samt se när, om och hur de interagerar med varandra (och med 

mig). Fördelen med en deltagande observation är att man kan ställa frågor till individerna 

under observationens gång för att ta del av deras tankar under själva observationstiden 

(Widerberg, 2002). Detta menar hon innebär att forskaren kan generera spontana 

reaktioner samt en färsk reflektion av deltagarnas upplevelse. En annan fördel är enligt 

Fangen (2008) att man får mycket kunskap, men skriver Fangen, så bör man pendla mellan 

ett inifrån (närhet) och ett utifrån (distans) perspektiv när man medverkar som fullt 

deltagande under själva undersökningen. Nackdelen är att man kan komma att störa det 

naturliga beteendet (Patel & Davidson, 2003). Fangen (2008) menar att en nackdel med 

fullt deltagande observation kan vara svårigheten att inta en analytisk distans.  

 

Deltagande observation handlar om att kunna styra sin uppmärksamhet och fokusera på det 

som är viktigt påstår Widerberg (2002). Det vill säga att ha förmågan att kunna välja ut och 

koncentrera sig på olika specifika företeelser (observationer) i ett skeende. I och med detta 

blir det otroligt viktigt att forskaren vet vad som ska studeras. Fangen (2004) menar att det 

man primärt skall samla in med deltagande observation som metod är det som folk faktiskt 

gör och hur de förhåller sig till sin livsvärld. Widerberg (2002) beskriver hur forskaren ges 

möjlighet att även studera det icke-verbala i en deltagande observation. Det vill säga den 

kommunikation som sker med kroppsspråk, gester, mimik och rörelsemönster (Olsson, 

2008). Jag kan tillexempel titta på hur deltagarna presenterar sig, hur de placerar och 

förhåller sig till omgivningen, eller vad individerna ger uttryck åt genom olika 

handlingssätt och eller vilka beteenden de har. Som deltagande observatör är det viktigt att 

kunna tolka och beskriva det som vi ibland tar för givet, bland annat bakomliggande 

mekanismer till varför saker och ting är som de är. (Olsson, 2008) Inom fältstudier talar 

man om iakttagandets konst och Fangen (2004) framhäver att iakttagande är A och O för 

att en observatör skall bli en bra observatör. Deltagande observation kan med fördel ses 

som ett sätt att iaktta ett mänskligt skådespel säger Fangen, forskaren kan dessutom utifrån 

iakttagelserna tolka det rollspel som försiggår menar hon. Vi människor iscensätter oss 

själva inför andra, vi spelar olika roller i olika sammanhang (Svedberg, 2003).  

 

Fördelen med en kortare deltagande observation (som i detta fall) är att jag kan bearbeta 

intrycken av några få enkelepisoder mycket grundligare än om jag hade genomfört mer 

omfattande observation under flera års tid. Nackdelen är att du inte lär dig tillräckligt 

mycket om fenomenet och att du inte befinner dig inom fenomenet länge nog för att få 

testa dina tolkningar i tillräckligt många olika sammanhang. (Fangen, 2004)  

 

3.5.3 KVALITATIVA INTERVJUER  
Med stöd i Patel & Davidson (2003) och Olssons (2008) beskrivning av intervjuer menar 

jag att intervjun är en teknik vilken går ut på att forskaren tillsammans med en annan 

individ skapar kunskap. Detta relaterar till Stenbackas (2001) begrepp att ”generera 
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material” som hon förespråkar framför ”datainsamling” i kvalitativa intervjuer. (Det vill 

säga, två subjekt som samverkar i genererandet; inte att intervjuaren samlar in existerande 

data – i en kvalitativ intervju). Det betyder att vi gemensamt synliggör och producerar 

information om ett ämnesområde och/eller ett fenomen som forskningen är intresserad av 

att veta mera om. Intervjutekniken bygger på att man ställer frågor och innebär att jag i 

rollen som forskare kommer möta människor personligen (Olsson, 2008). I en 

ostrukturerad kvalitativ intervjuform med låg grad av standardisering formuleras frågorna 

under tiden och lämnar stort utrymme för intervjupersonen själv att forma hur intervjun ser 

ut (Hartman, 2004). Detta förutsätter förstås att den tillfrågade individen innehar en hög 

grad av villighet att delta.  

 

Intervjupersonens deltagande måste vara frivilligt för att denne skall känna sig motiverad 

att svara på frågorna, så ärligt som möjligt, så gott det går (Patel & Davidson, 2003). 

Vidare påpekar Widerberg (2002) att en personlig intervju tar lång tid och att det därför är 

viktigt att planera och strukturera upp en noggrann tidsplan både för intervjutillfället och 

också transkriberingen. 

 

Eftersom intervjupersonen inte får någon uppenbar motprestation är det viktigt att klargöra 

och förankra dennes medverkan både till intervjusituationen och också till individens 

personliga situation (Olsson, 2008). Detta så att intervjupersonen ges möjligheten att se på 

sin roll som betydelsefull i relation till arbetets syfte. Det är trots allt individens 

erfarenheter och tolkning av dennes livsvärld som är relevant för att kunna belysa det 

fenomen som är menat (Hartman, 2004). ”Upplevelsen av mening eller meningslöshet 

beror alltså främst på om det som sker i den inre världen kan länkas samman med det som 

sker i den yttre världen och vice verca” (Svedberg, 2003:77). För att kunna åstadkomma 

mening hos den som jag väljer att intervjua krävs det; ett tydligt och precist syfte, både 

med intervjusituationen samt för arbetet, ett professionellt förhållningssätt till intervjun 

som teknik och sist men inte minst ett etiskt perspektiv vid allt form av 

informationshantering vad gällande intervjupersonens integritet (Gustafsson et al. 2005).  

 

Eftersom det är fråga om en individs livsvärld som hela intervjun baserar sina frågor och 

svar på, tycker jag att det är av stor vikt att intervjupersonen i första hand känner sig trygg 

både med mig som person och i själva intervjusituationen. Så att denne vågar tala öppet 

och berättar så mycket som möjligt om sina upplevelser och sin uppfattning kring det givna 

ämnet (Olsson, 2008). Därför bör jag tänka på mitt kroppsspråk och min mimik när jag 

genomför intervjun. En inbjudande kroppshållning med ett vänligt ansiktsuttryck är av stor 

vikt för att individen skall känna sig säker och villig att beskriva sina tankar och 

föreställningar om världen för mig (ibid.). Jag bör visa intresse i form av jakande, 

instämmande nickningar samt verka uppmuntrande i form av följdfrågor som visar på att 

jag är en aktiv lyssnare. (Patel & Davidson, 2003) Atmosfären och miljön bör också bidra 

till att skapa en avslappnad stämning vid intervjutillfället (Widerberg, 2002). 

 

Om två människor vistas i rumslig närhet till varandra börjar de genast definiera sina 

inbördes relationer och mäter i samband med detta ut ett rumsligt avstånd som känns 
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bekvämt ”en personlig bubbla” (Svedberg, 2003:80). ”Det råder en slags dynamisk 

spänning mellan alla varelser av mänskligt slag och underförstådda samspelsmönster 

kommer att växa fram i enlighet med individernas sociala kartor” (ibid.:79). Jag och 

intervjupersonen ingår i varandras livsrum men har samtidigt också ett ömsesidigt.  

 

Vid intervjutillfället är det av stor vikt att jag är lyhörd och öppen för intervjupersonens 

personliga bubbla och inte forcerar fram saker på ett sådant sätt att han eller hon känner sig 

överkörd och eller kränkt. Dock så bör den intervjuade vara villig och öppet inställd till att 

dela sitt inre livsrum med mig. ”En vilja till kommunikation är förstås en förutsättning för 

att situationen ska kunna bli meningsfull” (ibid.:83). Av det kommer konfidentiellitet 

återigen in i bilden. Eller rättare sagt; det gäller för både mig och intervjupersonen att 

”hitta en balans mellan å ena sidan öppenhet och å andra sidan censur för att behålla 

samvarons vitalitet och grad av ömsesidig respekt” (ibid.:82). Intervjun äger visserligen 

liknande egenskaper som i ett vanligt samtal, men relationen mellan intervjuaren och 

intervjupersonen är vid en granskning trots allt asymmetrisk. Intervjuaren har ett 

bakomliggande syfte med konversationen som kan vara osynligt eller synligt för 

intervjupersonen. (Widerberg, 2002) 

 

3.6 FÖRBEREDELSER OCH GENOMFÖRANDE 
I observationssammanhang och intervjusituationer spelar val av sammanhang och personer 

en stor roll. Varpå förberedelserna innan själva observationerna och intervjuerna blir ett 

viktigt moment. Det går inte att förlita sig på sina improvisationsfärdigheter om man skall 

kunna genomföra en deltagande observation och eller intervju på ett genomtänkt och 

forskningsetiskt sätt. Istället måste det praktiska genomförandet förberedas mycket 

noggrant. (Widerberg 2002; Patel & Davidson 2003; Olsson 2008)  

 

I enlighet med den interaktiva induktionen så präglades min arbetsprocess av ett konstant 

växlande mellan olika tankar, idéer, formuleringar av frågor, litteraturgenomgång och 

planerande inför olika steg i processen. Jag kom på idén att genomföra en deltagande 

observation därför att jag identifierade ett gap i tidigare studier. De tidigare arbeten jag har 

hittat har främst genomförts antingen med hjälp av kvalitativa intervjuer och eller hårt 

strukturerade enkäter. Jag använder mig därför av deltagande observation i syfte att ringa 

in och beskriva upplevelsekvalitéer hos deltagare men också för att kunna skildra 

kommersiella klätterproduktioner utifrån ett empiriskt material.  

 

Det empiriska resultatet baseras på sju stycken kvalitativa intervjuer och deltagande 

observation vilken behandlar tre kommersiella klätterproduktioner. Intervjupersonerna 

bestod av deltagare till både tidigare kommersiella klätterproduktioner men också den 

aktuella produktionen vilken jag var deltagande observatör i. Utöver dessa intervjuer 

förekommer citat från övriga deltagare i observationsanteckningarna. Jag presenterar 

samtliga deltagare och går in djupare på en grundlig informationsbild av 

intervjupersonerna i nästkommande stycke.   
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3.6.1 VAL AV INTERVJUPERSONER OCH KOMMERSIELL KLÄTTERPRODUKTION 
För att ha möjlighet att kunna ringa in det specifika i en kommersiell klätterproduktion och 

förstå olika upplevelsekvalitéer, känslor och egenskaper hos deltagare till ovan 

nyssnämnda fenomen, krävs access till fenomenet. Frågan var bara, hur skulle jag få 

kontakt med deltagare inom fenomenet kommersiell klätterproduktion? Svaret på den 

frågan hittade jag när jag tänkte på klättring ur ett producentperspektiv, jag tänkte att om 

jag fick tillgång till de som organiserar klätterproduktioner, det vill säga 

klätterproducenterna, så kunde de i sin tur hjälpa mig få access till deltagarna.  

 

Processen för att hitta lämpliga klätterproducenter påbörjade jag genom att genomföra en 

nätverksscanning/ omvärldsanalys, vilket innebar att jag kontaktade de personer som jag 

personligen känner genom klättringen, jag genomförde dessutom sökningar på internet 

efter kommersiella klätterproduktioner och klätterproducenter. De privata kontakter jag har 

inom klättring jobbar professionellt med klätterproduktioner i olika former och organiserar 

allt från entimmes – arrangemang, exempelvis möhippor och företagsevent, till tvådagars 

långa grundkurser i klippklättring. 

 

Val av intervjupersonerna föll sig naturligt då jag fick kontakt med en egen företagare, 

tillika auktoriserad klippklättringsinstruktör. Företaget skickade ut en förfrågan till de 

personer som i företagets regi deltagit i kommersiella klätterproduktioner. Mailet innehöll 

en kortfattad informationstext och bakgrundsbeskrivning om mig, syftet med intervjun 

samt några rader om forskningsetiskt förhållningssätt och anonymitet.   

 

Jag tog kontakt med Stockholms klätterklubb och fick access till en kommersiell 

klätterproduktion som var upplevelsefokuserad (se inledningen). Den genomfördes 

tillsammans med en skotsk klättrare som är kommersiell. Det innebär att han arbetar på 

heltid med klättring, exempelvis så har han medverkat i flera olika klätterfilmer samt håller 

föreläsningar och masterclass runt om i världen. Detta i kombination med lämplig tajming, 

lättillgängligt område samt låg kostnad ansåg jag var en lämplig produktion i relation till 

uppsatsens syfte.   

 

3.6.2 INTERVJUDESIGN 
Till att börja med så utformade jag en fungerande intervjuguide i flera steg. Jag började 

med att skriva ner olika teman som skulle uppmärksammas under intervjuguiden. Dessa 

teman kom jag fram till genom att gå igenom tidigare studier gjorda på området 

(exempelvis, Brevik 2004; Arnegård 2006) och genom att utgå ifrån mitt problemområde 

samt syfte.  

 

Jag utformade intervjuguiden (se bilagor) med breda, allmänna och öppna frågor och 

smalnade sedan av frågorna för att närma mig studiens kärnområde. Detta är vad Hartman 

(2004) kallar för trattekniken. Dock så utformade jag intervjuguiden med syftet att inte låta 

den styra intervjun, utan endast tjäna som stöd för minnet. Frågorna formulerades med 

utgångspunkt i idén om att de skulle ställas i den ordning som lämpade sig bäst för 
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respektive intervjuperson. Jag anpassade frågorna efter studiens syfte och utefter min egen 

erfarenhet av fenomenet.  

 

I ett andra skede så genomförde jag en provintervju på min sambo, en person jag litar på 

och som dessutom är auktoriserad klippklättringsinstruktör (vilket innebär att han har stor 

insyn i och kunskap om problemområdet). Efter provintervjun gjorde jag en del 

förändringar av intervjuguiden med vetskapen om att det skulle kunna bli aktuellt att 

förändra den ytterligare, i samband med de ”skarpa” intervjuerna. Jag använde mig av en 

Mp3-spelare som hjälpmedel för att dokumentera intervjuerna.  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades, vilket innebar både att jag lyssnade igenom 

intervjun flera gånger och skrev ner varje ord som sades. Jag valde att utelämna en del 

hostningar, harklingar och tystnader i det transkriberade materialet eftersom det inte är 

detta material som är meningen med studien. Men jag valde också att vid vissa tillfällen 

tydliggöra i texten vad intervjupersonen gjorde i form av gester när jag ansåg det vara av 

nödvändighet för min egen förståelse med avseende på analys och tolkning. 

 

I de fall då intervjupersonerna och eller deltagarna har citerat någon annan har detta 

markerats med citattecken samt kursiverad stil. I de fall som jag vill tydliggöra någonting i 

texten markerar jag med kursiverad stil samt [klamrar]. Citat från intervjupersonerna som 

presenteras i resultatet är så ordagrant redovisade som möjligt, dock har justeringar till 

skriftspråk gjorts för att underlätta läsarens förståelse. Fragment ur talspråket har bevarats 

för att levandegöra texten. Borttagen text har markerats med […]. 

 

Kort presentation av intervjupersonerna 

Jag har valt att namnge mina intervjupersoner (med fingerade namn). Detta för att komma 

bort från objektifiering och istället visa på närhet samt förmänskliga, det vill säga ge kropp 

åt, citaten. 

 

Intervjuperson 1. Emma, 25 år. Arbetar inom akademin, har klättrat i sju år. 

Intervjuperson 2. Mia, 30 år. Arbetar inom bankväsendet och har klättrat i tio år. 

Intervjuperson 3. Göran, 25 år. Studerar till läkare och har klättrat i två år 

Intervjuperson 4. Per, 35 år. Har tre jobb, däribland egen firma, har klättrat i sex år.  

Intervjuperson 5. Emil, 40 år. Arbetar på en alltiallo – firma och har klättrat i två år.   

Intervjuperson 6. Magnus, 30 år. Driver eget företag inom databranschen, klättrat i sju år. 

Intervjuperson 7. Anton, 30 år. Arbetar med kommersiell klättring i olika former och har 

klättrat i sexton år. 

 

3.6.3 OBSERVATIONSDESIGN 
I ett allra första skede skapade jag mig kunskap om hur klättringshändelsen såg ut som 

sådan. Detta ledde fram till stycke 2.3.2 som i sin tur motiverar mitt val av 

observationsdesign. För att förbereda mig inför själva genomförandet på bästa sätt, sökte 

jag hjälp i litteraturens värld. Fangen (2004) som jag refererat till tidigare förklarade i sin 
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litteratur hur jag på ett lämpligt sätt kunde förbereda mig inför, genomföra, tolka och 

analysera empiri som kommer från deltagande observation. Inför observationstillfället tog 

jag personlig kontakt med den ansvarige för den aktuella produktionen. Genom personliga 

samtal fick jag information om när och var produktionen skulle ske. I samråd med den 

ansvarige för produktionen kom jag fram till att jag skulle informera deltagarna om mig 

och mitt syfte själv när jag först träffade dem på plats. Jag använde uppsatsens syfte och 

frågeställningar som riktlinje och mall vid själva deltagandet. Jag fokuserade 

uppmärksamheten på aspekter av skeendet som jag kunde se relatera till syftet och 

forskningsfrågorna. Jag växlade mellan att vara fullt deltagande och distanserad observatör 

vid genomförandet. Detta innebar att jag både vara nära deltagarna vid klippväggen, 

upplevde och genererade intryck, men också att jag gick iväg en bit ifrån klippan, in 

skogen för att skriva ner anteckningar. Jag var hela tiden uppmärksam på om deltagarna 

tog någon notis om mig och om jag störde dem i deras beteende, men detta var aldrig 

någonting jag upplevde som ett problem.  

 

Observationsanteckningarna skrev jag för hand med kulspetspenna i ett kollegieblock som 

jag hade med mig på plats. Jag skrev löpande ner tankar, idéer och ”rena” observationer 

och rörde mig fritt mellan observationsanteckningar, teorianteckningar och 

metodanteckningar. Så fort jag kom hem satte jag mig ned i lugn och ro och skrev ner 

minnesanteckningar samt de idéer och reflektioner som dagen hade gett mig. 

Anteckningarna utkristalliserade sig i ett antal teman som jag tog fasta på och studerade 

närmare med hjälp av teorin. Anteckningarna renskrevs och snyggades upp i datorn, sedan 

kategoriserade jag upp materialet ännu en gång i ett antal övergripande teman, dessa teman 

gav upphov till tolkning och analys vilket presenteras i empiri -och resultatkapitlet.  

 

Kort presentation av observationens miljö och deltagare 

Miljö och tidpunkt: Häggsta, april 2009.  

Personer närvarande under måndagens eftermiddag: Fyra deltagare (varav alla män), en 

organisatör, en guide, en hund och jag.  

Personer närvarande under tisdagens förmiddag: två deltagare (båda män), en organisatör, 

en guide, en kvinnlig observatör (guidens fru), en hund och jag 

Personer närvarande under tisdagens eftermiddag: tre deltagare (varav två män och en 

kvinna), en guide, en kvinnlig observatör (guidens fru), en manlig observatör (icke-

betalande), en hund och jag. 

 

Jag väljer även här att namnge deltagarna med figurativa namn, detta för att behålla 

anonymiteten.   

Måndag eftermiddag: 

Deltagare 1. Bengt, 60 år. Har klättrat i ett år. 

Deltagare 2. Per, 35 år. Har klättrat i sex år. 

Deltagare 3. Göran, 25 år. Har klättrat i två år. 

Deltagare 4. Pelle, 35 år. Har klättrat i tio år. 

Tisdag förmiddag: 

Deltagare 5. Olle, 60 år. Har klättrat i tjugo år. 
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Deltagare 6. Bertil, 40 år. Har klättrat i ett år. 

Tisdag eftermiddag: 

Deltagare 7. Emma, 25 år. Har klättrat i sju år. 

Deltagare 8. Alfred, 30 år. Har klättrat i sju år.  

Deltagare 9. Gustav, 25 år. Har klättrat i sju år. 

 

Göran, Per och Emma figurerar både i intervjustudien samt i observationsstudien eftersom 

jag fick access till dem då jag befann mig på plats vid klippan i samband med den 

deltagande observationen.  

 

3.6.4 ANALYS & TOLKNING 
Att analysera sitt material innebär att du tillför det du har hört och sett någonting mer 

(Fangen 2004; Hartman 2004; Widerberg 2002). Men analysen börjar från allra första 

stund i en deltagande observation säger Fangen (2004). Widerberg (2002) påpekar att 

analysen dessutom omfattar alla nivåer av tolkning och bearbetning av materialet. Olsson 

(2008) menar att du alltid ska sätta in din tolkning av vad en handling eller ett yttrande i 

ljuset av det sammanhang den förekommer inom. Men det är också viktigt att redogöra för 

vilket sammanhang ut över detta du använder i din tolkning menar Fangen (2004). Den 

slutgiltiga analys som presenteras i en publikation, exempelvis en D-uppsats, är resultatet 

av ett genomgripande, långvarigt och ansenligt reflektionsarbete (Olsson, 2008). I enlighet 

med tanken om en hermeneutisk spiral, så är analyskapitlet grundat på en evig ringdans 

mellan teori, metod och empiriskt material (Fangen 2004). Min tolkning av det empiriska 

materialet kommer att sätta ord på det som kallas för ”det ordlösa” genom att beskriva 

tillstånd, händelser, förlopp, strukturella eller symboliska relationer. ”Slutprodukten av en 

kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat från intervjuer eller observationsanteckningar 

varvas med egna kommentarer och tolkningar” (Patel & Davidsson, 2003:120).   

 

Jag kategoriserade upp empirin under olika rubriker som jag ansåg sammanfattade 

innebörden i de kvalitativa intervjuerna samt stämde överens med mina intryck och 

upplevelser från den deltagande observationen. Detta innebar rent praktiskt att jag läste 

igenom materialet runt ett tiotal gånger. Genomläsningarna gjorde att jag tillslut kunde 

urskönja ett antal specifika citat som alla gav upphov till likartade idéer. Varpå dessa ledde 

mig vidare mot att kunna sortera ut bestämda teman. Men i enlighet med den interaktiva 

induktionen så utmynnade dessa i ett behov att se på kategorierna och temana ur ett 

helhetsperspektiv. På så vis utkristalliserade sig i ett första skede många små detaljer som i 

ett andra skede kunde sättas in under ett överordnat och mer övergripande mönster. Dessa 

övergripande mönster blev underlaget för min tolkning och analys och utmynnade slutligen 

i ett empiriskt resultatkapitel.  
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4. EMPIRISKT RESULTAT 
Nedan följer en sammanställning och sammanfattning av det empiriska resultatet. Den 

författade texten är produkten av en omfattande tolkning och analysprocess. Empirin som 

presenteras är resultatet av de kvalitativa intervjuerna och den deltagande observationen. 

Vissa detaljer i resultatdelen har förändrats för att värna om intervjupersonernas och 

deltagarnas anonymitet. Jag har valt att utelämna all form av teori i detta kapitel, detta för 

att tydliggöra det empiriska materialet. Detta påverkar emellertid på inget avgörande sätt 

kunskapsstoffet.  

 

4.1 BESKRIVNING AV OLIKA UPPLEVELSEKVALITÉER 
Intervjupersonernas framställning av klättringens upplevelser visar att det ingår flera olika 

kvalitéer i deras upplevelser. En sammanställning av dessa kvalitéer under olika 

underrubriker symboliserar och gestaltar; både det verbalt uttalade och också det 

underförstådda, det som står mellan raderna, ”det ordlösa” (Fangen, 2004).  

 

Utifrån det här arbetets syfte innebär begreppet upplevelsekvalité; En unik egenskap i 

en upplevelse.  

 

Det betyder, innehållet i deltagarnas flyktiga sinnesintryck, lagrade erfarenheter, känslor 

och tankar, förnimmelser och inre föreställningar. Kvalitéerna är någonting som 

framträdde i min analys av det transkriberade materialet. Det empiriska materialet visar på 

att kvalitéerna omtalas och reflekteras över både som abstrakta tankar och upplevelser 

inombords men också som konkreta formuleringar verbalt.  

 

Det framkom under mina intervjuer samt min tid tillsammans med klättrare i en 

kommersiell klätterproduktionsmiljö att många av deltagarna påpekade klättringen som en 

imponerande och exklusiv typ av upplevelse. Exklusiviteten är kopplad till dels det unika i 

var och ens upplevelse samt dels utrymme för att ha tid att uppleva. Fikastunden/pausen är 

viktig och i samband med denna blir även det sociala samspelet betydelsefullt. Deltagarna 

hinner under fikapausen med att lyssna, både på varandra, men också inåt på sig själva. 

 

4.1.1 NATURUPPLEVELSEN 
Den mest omtalade upplevelsekvalitén är naturupplevelsen, det är en fundamental och 

mycket framträdande kvalité. Både ur ett kontextuellt och övergripande perspektiv men 

också utifrån ett deltagarperspektiv. Naturen står bland annat som inramning och 

bakgrundssceneri till klättringshändelsen (se stycke 2.3.2). Klätterproduktionens atmosfär 

präglas av naturen, bergen och miljöns krafter. Naturen beskriver samtliga intervjupersoner 

som en central kvalité i deras klättringsupplevelse. Min studie visar att naturupplevelsen är 

det som i många fall är motivet till varför personerna väljer att spendera sin tid, sitt 

engagemang och sina pengar på utövandet. Naturupplevelsen lockar också fram flera 

bieffekter, det vill säga mervärden i samband med klätterproduktionen. Varje individ har 

sin personliga relation till naturen och omgivningen skapar en viss stämning vilken berör 
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deltagarna på ett eller annat sätt. I kategorin Naturupplevelsen ingår flera underordnade 

subkategorier, exempelvis; friluftsliv, hälsoincitament, utomhusaktiviteter, 

väderförhållanden samt olika platsers betydelse.  

 

Mina observationer visar att kommersiella klätterproduktioner tillhandahåller yttre attribut 

som för människor samman. I en klättersituation blir man medveten om sig själv som 

människa, i relation till opåverkbara naturlagar. Alla intervjupersoner uttrycker att 

naturupplevelsen på ett eller annat sätt berör dem och engagerar dem känslomässigt. 

Friluftsliv, vandring och klättring hänger ihop med en stark relation till skog och mark. 

Mia beskriver hur hon ser på människans relation till naturen:  

Mia: ”Jag tror att människan faktiskt ändå har ett behov av att vara utomhus, närheten till skog 

och mark litegrann och närheten till naturen, för mig handlar det om det.”  

Naturen tillför klättringen en djupare upplevelse anser deltagarna, detta var också 

någonting som jag observerade väldigt tydligt vid klippan. Enligt min tolkning är 

deltagarna stressade till vardags, de hinner inte med sig själva och jäktar mellan flera olika 

jobb under hög press. Deltagarna beskriver sig själva som aktiva och ambitiösa människor 

som gillar att ha ”många bollar i luften”. Naturen blir ett verktyg för dem att kunna ”bara 

vara”. Naturen blir en annorlunda plats mot hemmamiljön och miljöombytet är ”ett schysst 

avbrott från vardagen” Som Emma säger. Det handlar om hur naturupplevelsen skapar 

lugn och möjlighet att bara finnas till utan att tänka så mycket menar de allra flesta, en del 

poängterar också hur viktigt det är att få slappna av utomhus, utan att behöva ge uttryck åt 

eller verbalisera det. Göran uttrycker sig såhär: 

 Göran: ”Avkopplingen av att komma ut i naturen […] är helt oslagbart alltså, det är en 

upplevelse på något annat vis […] det är djupare när man kommer ut och börjar lyssna lite på 

naturen och verkligen känner lugnet […] man känner hur solen värmer […] bergsområden är ju 

så vackert […] den här arkitekten, Frank Lloyd White, han sa:”I don´t like intellectuals caus 

they work from the top down, and not from the ground up” Det är som det här, att man ska 

känna efter. Det handlar inte så mycket om att man ska hitta på någonting, jamen och applicera 

det på något. […] Det är viktigt också, kanske ännu viktigare att bara kunna ta in och känna 

efter. Utan att ha nåt behov av att behöva uttrycka det eller beskriva det. Men det är lite grann 

som i vårt samhälle nu, att man ska kunna uttrycka det eller nåt. För det är svårmätt att bara 

säga att jag verkligen njuter utav naturen, fast det är en större gåva nästan på nåt vis. Jag tror 

man har mer ut utav det, ifall man kan finna det lugnet, att bara ta in [tankepaus] ut i naturen.”  

Naturen är för de allra flesta av deltagarna en plats att hitta tillbaka till sig själv i. Jag 

tolkar det som att flera av intervjupersonerna har en alldeles personlig relation till naturen. 

De beskriver kvalitéer som ”fridfullt” ”behagligt” ”skönt”. Samtidigt så anser deltagarna 

att klättringen tillför naturupplevelsen någonting mer, någonting utöver själva friluftslivet. 

Min tolkning är att klättringen skapar utrymme för deltagarna att kombinera estetik med 

reflektion. Klippan beskrivs som ”imponerande” och ”vacker” och utsikten menar de är 

”skön” att titta på.  

 

Flera av deltagarna påpekar hur viktigt det är att ha en uppgift när de befinner sig utomhus 

och att klättringen ofta är den drivande kraften för att ta sig ut. Klippan och naturen, i 
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kombination med klättringen, menar de är en betydelsefull kvalitetsaspekt, Per, Mia och 

Emma beskriver sin syn på detta vis:  

Per: ”Innan jag började klättra så var jag mycket för vandring alltså bara gå ut och försvinna i 

skogen, i fjällen eller varsomhelst. Och lite av den känslan kan man faktiskt få om man klättrar 

tycker jag. Det är väl det här att det är helt fridfullt när man har kommit upp […] så får man det 

här, behagliga lugnet, som man får när man vandrar också. Det är blandningen mellan 

adrenalinkicken, lite rädsla fortfarande och att det är väldigt vackert på något sätt […] Att bara 

hänga vid ett rep på klippkanten och titta på utsikten, jag tycker det är underbart! Ja, 

[eftertänksamt] det är skönt!” 

Mia: ” Det är ett sätt att komma ut i naturen och göra någonting, inte bara att gå ut i skogen och 

grilla, eller fiska, utan att verkligen göra någonting.”  

Emma: ”Uteupplevelsen, att vara ute i naturen. Jag gör sällan saker som jag inte ser ett syfte 

med, jag är inte bra på att bara vara ute i naturen. Så klättringen blir ett sätt för mig att komma 

ut och vara ute i naturen. Kanske vara ute i flera dagar, det är trevligt liksom.” 

Min tid tillsammans med människor i en klättermiljö har åskådliggjort det att naturen 

triggar igång deltagarnas naturliga instinkter. Det handlar om att tillfredsställa basala 

behov, bland annat så säger de sig vara ”trötta, hungriga; men nöjda” i slutet av dagen och 

beskriver att det är en skön känsla.  

 

Intervjupersonerna beskriver också hur naturen gör att man får kontakt med någonting som 

ligger gömt inombords och hur vistelsen utomhus i naturen kan locka fram det 

ursprungliga i dem. Göran och Emma säger bland annat:  

Göran: ”Det ger någon annan slags avkoppling än. [tankepaus] Massage och sånt där är ju 

också skönt [paus] men jag vet inte [paus] man kommer i kontakt med nånting på nåt vis, 

nånting som man har djupt rotat i en själv. Jag tror att man har ett behov av att känna det, på 

något vis. Man orkar liksom inte gå någon annanstans, man har liksom inte det här springet, jag 

borde göra det, man kan inte göra det kanske för man är någon annanstans. Över lag det här att 

vara trött, eller att ha varit trött, hungrig liksom och törstig och sen liksom till att få ha ätit lite 

och vila, att få de här basala behoven tillfredsställda och sen liksom klämma på med nåt uppe 

på det, nåt lätt, nåt lätt intellektuellt kanske liksom, bara ett samtal eller titta på naturen, det är 

en skön kombination.” 

Emma: ”Maten blir godare utomhus, jag är ganska dålig på att laga mat till mig själv men när 

vi åker ut så lagar vi alltid lyxig mat. Man är ofta fysiskt trött och det ökar ju naturligtvis 

aptiten.” 

En av intervjupersonerna nämner dessutom att naturen och utomhusvistelsen har stor 

betydelse för upplevelsen. Naturens olika ingredienser fungerar som en kvalitetssäkring 

som fastställer att den upplevelse du är med om verkligen är autentisk och inte 

konstruerad. En av intervjupersonerna nämner att han tror att det finns en biologisk 

förklaring till varför han uppskattar naturupplevelsens autenticitet så mycket: 
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Per: ”Jag tror det är en, jag vet inte, dels utsikten men rent känslan, vind i håret är alltid bättre 

än liksom instängd luft. Det är väl lite mer att det känns lite ärligare utomhus, särskilt om man 

ledklättrar, det är någon blandning, men det känns lite mer autentiskt på nåt sätt. Det är ju 

nästan skillnaden mellan å gå på ett löpband och vara ute o springa i skogen. Vi är inte byggda 

för att stå på ett löpband utan vi är byggda för att vara ute i skogen o springa och precis så 

känner jag med klättring.” 

Många av intervjupersonerna påpekar hur viktigt det är att en kommersiell 

klätterproduktion bedrivs med ett etiskt förhållningssätt gentemot allemansrätten, Anton 

säger:  

Anton: ”Där har jag egentligen haft lite etiska bekymmer, iallafall för mig själv […] med tanke 

på slitage på känsliga områden. Just gränslandet mellan, hur mycket kan man utnyttja 

allemansrätten för kommersiella intressen och sånt där? Sen vet jag att det finns ingen som 

kommer uppskatta naturen mindre, efter att ha varit och klättrat.” 

Men, en del av intervjupersonerna visar samtidigt upp ett inkonsekvent handlande 

gentemot sin miljömedvetenhet. I och med samhällets utveckling existerar det 

möjligheter att smita undan ansvaret. Magnus anser att den tekniska utvecklingens 

uppfinningar leder till att man både kan klättra och vara miljömedveten i naturen 

men också samtidigt skilja klättrandet från det privata livet. ”Jag tycker om att kunna 

ta bilen till klätterklippan, även fast jag försöker att tänka miljövänligt” säger 

Magnus.  

 

Ett etiskt förhållningssätt och ansvarsfullt bemötande vad gällande miljöfrågor från 

organisatörens sida skapar en helhetsupplevelse för deltagarna. Det blir ett slags fostrande 

och bidrar till en lärande naturupplevelse menar de. Att vistas i naturen i samförstånd 

skapar också gemensamma referensramar att hålla sig inom. Detta är enkla och logiska 

regler som har med sunt förnuft att göra, min observation visar att det är okomplicerade, 

ibland självklara men fortfarande fundamentala riktlinjer att hålla sig till. När jag befann 

mig vid klippan var det många av deltagarna som hade tagit cykeln dit, handlingen visar på 

ett miljötänk och jag tolkar det som att cykelturen är en del av deltagarnas miljömedvetna 

livsstil.  
 

4.1.2 PERSONLIG UTVECKLING  
Personlig utveckling är en upplevelsekvalité som deltagarna nämner, både utifrån ett 

fysiskt men också utifrån ett mentalt plan. Lärande upplevelser och en ökad livskvalitet är 

två exempel på komponenter vilka ingår i individens upplevelse i samband med klättring. 

Klättring som aktivitet leder enligt min tolkning av empirin till transformerande 

upplevelser. 

 

Klättringen lär dig vad din kropp klarar av rent fysiskt, eller ditt sinne klarar av mentalt 

anser de flesta av intervjupersonerna. De påpekar att klättringen alltid sker på deras egna 

villkor och detta är en upplevelsekvalité som samtliga intervjupersoner återkommer till vid 

flera tillfällen. Klättringen skapar förutsättningar samt utrymme för deltagarna att 

utvecklas. Men i min roll som deltagande observatör upplevde jag att det aldrig är någon 
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annan som kan säga åt dig hur svårt du ska klättra eller vilka risker du skall utsätta dig 

själv för. Observationerna överensstämde med det som flera av intervjupersonerna 

framhöll som en betydande upplevelsekvalité; det är endast du själv som sätter dina egna 

gränser för hur ”hårt” eller ”läskigt” du klättrar.  

Mia: ”Sen är det bara beroende av mig hur det går när jag klättrar, jag behöver inte räkna med 

någon annan utan det är bara beroende av mig. Det är jag som bestämmer var jag vill klättra. 

Det är jag som bestämmer hastigheten, det är jag som bestämmer vilken led jag vill klättra. Det 

är jag som bestämmer hur långt jag kommer komma. Det hänger på mig själv.” 

Jag upplevde också en underförstådd samstämmighet vid klippan. Ibland hejade de 

”passiva” (åskådarna) deltagarna på de ”aktiva” (utövande) lite extra och då tog den som 

klättrade i så han eller hon utstötte frustande och höga läten. Men det var aldrig någon av 

de som stod nere på marken som framhöll klättrarens svagheter eller berättade för någon 

att de inte lyckats. Oavsett hur det gick för den klättrare som befann sig i ett läge där han 

eller hon inte orkade/ville/vågade sig längre upp på leden, infann sig med en gång 

klättraren själv fattade beslutet att släppa; en positiv stämning bland deltagarna på marken. 

Denna positiva atmosfär skapar således ett forum för deltagarna att utvecklas mentalt och 

fysiskt helt i sin egen takt och utifrån sin egen nivå.  

  

Några av intervjupersonerna menar att klättringen ger dem möjligheten att få uttrycka sig, 

vara kreativ och jobba med problemlösning: 

Emma: ”Man får lösa problem, det gäller att ta sig från a till b och det kan man göra på olika 

sätt och det bästa sättet är att inte slösa med så mycket energi för att ta sig dit.” 

Empirin visar att klättringen skapar förutsättningar för att meningsfullhet ska 

framträda tydligt hos klättrarna. Meningsfulla upplevelser i kombination med 

personlig utveckling skapar en ”självklar” passage för deltagarna att vidareutvecklas 

och sätta upp nya mål med klättringen. En betydande del av intervjupersonerna 

beskriver hur klättringen är en njutbar upplevelse som ger dem glädje:  

Mia: ”Klättringen har varit mina glädjepunkter! […] Kicken, det ger en energikick, massa 

saker, […] Jag bara njuter av det! Samma sak som, det känns rätt bara, på något vis. Alltså, det 

är så roligt bara, jag njuter, det känns som att det är värt allt, det känns inte som att man offrar 

någonting för att kunna klättra det känns bara självklart att ta det valet.  

Klättringen är en slags meditation för några, det vill säga att klättringen skapar ett utrymme 

för klättrarna att låta sina tankar vila från arbete. Har man varit nedstämd höjer klättringen 

humöret och skapar positiv energi. Klättringen skapar på så vis behagliga erfarenheter samt 

bidrar till att deltagarna får chans att känna lycka. 

Emma: ” Klättringen ger mig en slags meditation, när jag klättrar kan jag ta bort andra saker 

och koppla bort jobbet och andra saker. När man går därifrån känner man sig lite gladare.” 
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Magnus: ”Man mår väldigt bra psykiskt, man mår bra och man blir glad och det är en njutning 

liksom. […] Mitt fokus, det är ju att må bra, vara skadefri och tycka det är roligt, att klättra och 

ha kul.” 

En anledning till att intervjupersonerna söker sig till en kommersiell klätterproduktion är 

att få möjligheten att övervinna sina rädslor. Deltagarna vill förändras på djupet som 

människor och klättringen blir ett sätt att kunna utvecklas som person. Flera av 

intervjupersonerna beskriver att de faktiskt sökte sig till klättringen enbart för att bota sin 

egen höjdrädsla: 

Per: ”Jag började med klättring för att jag hade extrem höjdskräck, alltså extrem höjdskräck jag 

var helt livrädd, så egentligen hade jag ingenting med klättring att göra, jag hörde inte hemma 

där, det kändes bara så fel. […] Jag åkte till grand canyon och kunde inte gå i närheten av 

kanten, jag kunde inte njuta av det. Jag bodde på 25e våningen i USA och kunde inte gå ut på 

balkongen, det var såhär löjligt. Det begränsade mitt liv. Så när jag flyttade hem till Sverige så 

tänkte jag att fan, nu ska jag ta tag i den här fobin och så tänkte jag att dom säger ju att; är man 

rädd för spindlar så ska man hålla i spindlar, är man rädd för ormar så ska man hålla i ormar 

och så vidare så då tänkte jag, det är väl bara att börja klättra då. [Skratt!] Men det gick så jäkla 

snabbt innan jag blev biten och fast i klättringen alltså, det tog verkligen ingen tid alls” 

Emil: ”Jag är ju egentligen höjdrädd och de e någonting som jag i hela mitt liv har försökt att 

trycka tillbaka. För jag anser att höjdrädsla är en psykisk svaghet, det är liksom bara att pusha 

förbi den. Så det har jag gjort hela mitt liv och det har gått ganska bra liksom […] när jag är ute 

och klättrar själv då försöker jag att pusha mig själv och tar liksom leder som är läskiga bara 

för att komma över höjdrädslan.” 

Vad jag har kunnat registrera genom mina observationer är att klättrarnas känsla av rädsla 

är sammankopplad med känslan att ”misslyckas”. Ett exempel är när Bengt inte lyckas; 

”det känns så jävla tungt” ”jag är för svag” ”men vad fan” ”men va i helvete”. Det här är 

kraftuttryck som enligt min tolkning tyder på att klättringsupplevelsen triggar igång 

oerhört starka känslor hos klättraren. Bengt har fastnat uppe på en led och hänger och vilar 

i selen. Han verkar beslutsam och försöker ihärdigt genomföra ett rörelsemoment som är 

tungt och komplext. Jag tolkar hans uttalanden som en frustration över sin egen kapacitet 

och efter ungefär en halvtimma ger han upp. Han firas ner till marken och skakar på 

huvudet. ”Jag är alldeles för svag för den där leden” Jag måste träna upp mig för att 

orka”. Tillsammans med instruktören och de andra klätterdeltagarna går Bengt igenom 

vilka moment han borde öva på för att bli starkare och för lyckas nå toppen nästkommande 

klättertur.  

Bengt: ”Det är det som är så fantastiskt med klättringen, att man kan gå hem och reflektera 

över varför man misslyckades. Man tänker på sin egen teknik och styrka, tränar upp den och 

kommer tillbaka och klarar av det. Då upplever man att man liksom har växt som människa”  

Klättrarna menar att behållningen från att vidga sin komfortzon; det vill säga att utmana sig 

själv och sina rädslor, skapar en möjlighet att kunna uppleva flera dimensioner och nivåer i 

samband med klättring. Dessa dimensioner tolkar jag innehåller ett visst mått av 

riskkalkylerande där deltagarna blir medvetna om att de är på väg att uppleva någonting 
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utöver det ”vanliga”. Som Patrik beskriver det så tycker han att det är roligt att ”vara rädd” 

medan Anton hävdar att det är omöjligt att uppleva någonting över huvudtaget om man 

inte vidgar sin komfortzon.  

Magnus: ”Man är ute på kanten och leker och det är jävligt roligt å vara där då ute på sin 

mentala och fysiska kant då och vara rädd och få bra adrenalin av det.” 

Anton: ”Att överträffa sig själv eller att övervinna sina rädslor överbevisa sig själv, att göra 

någonting som man inte trodde att man kunde göra […] det är väl egentligen summan av de 

grejerna. Man skulle kunna säga att det handlar om att ta sig ur komfortzonen, alltså att; min 

vardag ser ut såhär med de här trygghetsramarna, nu ska jag göra den här upplevelsen. Jag 

kommer förmodligen inte uppleva så mycket om jag är innanför de här ramarna, jag måste 

utanför dem för att vara mottaglig för någon typ av förändring. Alla som klättrar kommer 

absolut utanför sin vanliga komfortzon, både mentalt och fysiskt. Det är jobbigt och det är 

läskigt, men utan den vidgningen av komfortzonen så kommer det inte att ske någon 

upplevelse, det är omöjligt!” 

Jag tror att vad de båda talar om relaterar väl till min empiri från observationsstudien där 

jag noterade hur deltagarna befann sig på olika utvecklingslägen upplevelsemässigt. 

Klättringen kan generera mycket starka känslor och engagerar deltagarna, både när de 

befinner sig uppe på klippväggen men också efteråt när de talar om klättringen. Dessa 

känslor framkallar en effektfull loop av reflekterande och analyserande. Detta tycker jag 

tyder på att klättrarna upplever transformerande typer av upplevelser. En del klättring 

innehåller upplevelsen som meditativ där deltagaren går in i ett transliknande tillstånd och 

upplever att tid och rum försvinner. Klättringen innehåller moment av styrkeprövningar 

samt fokuseringsövningar. Under min tid tillsammans med deltagarna vid klippan trädde 

detta fram som ett mönster och vid flera tillfällen påpekade deltagarna att de kände sig 

starka ”jag känner mig stark, jag går på nu” sa Pelle. Men jag upplevde det ändå inte som 

att det var fråga om ett styrkemätningsprov mot andra. Utan att det istället handlade här om 

att utmana sig själv mer än andra och om deltagarnas personliga styrkeutveckling både på 

det mentala men också det fysiska planet. Ofta beskrev de ett samband mellan att kunna 

fokusera, utöva kontroll över sin situation och utmaningen i sig.  

Göran: ”Man utmanar ju sig själv till stor del. Speciellt i ledklättring, man konfronterar sig 

själv på nå vis. Sen är det lite intressant, den här meditativa aspekten av klättring, den här 

extrema fokusen som infinner sig” 

Magnus: Jag klättrar ungefär på samma grader nu som jag gjorde för två-tre år sedan. […] Men 

jag har ett helt annat självförtroende när jag gör det idag, och jag liksom, vågar pusha mig själv 

på otäckare leder, vågar pusha mig själv på hårdare grejer, även om jag inte har satt någonting 

hårdare så har jag vågat börja klättra på hårdare saker. Det gör ju att jag har utvecklats mentalt 

liksom, styrkemässigt och så. [tankepaus] starkare liksom. […] man blir helt fokuserad, det är 

bara det som gäller, det är det jag gillar med att klättra.” 

Intervjuerna visade på samma slags fenomen, praktiskt taget alla intervjupersoner tog upp 

de mentala och fysiska förutsättningarna utifrån sin egen förutsättning. Klättring anses vara 
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en mental träning hos deltagarna, ”den gör dig starkare mentalt” sa Emma. Deltagarna 

poängterade sambandet mellan den fysiska och mentala upplevelsen i relation till styrka 

och den personliga utvecklingen. Intervjuerna visar att klättrarna är medvetna om att 

upplevelsen förändras utifrån den kontext de befinner sig inom. Ett exempel på vad 

intervjupersonerna uttryckte är: 

Magnus: ”Hur hårt man gör nånting eller hur stark man är eller hur mycket man tar i, det är i 

förhållande till det man mäter, om jag mäter mig med dig så är jag superstark […] men om jag 

mäter mig med min polare så är jag en klen skit […] ser jag på mig själv som väldigt stark 

mentalt  […] klättringen tycker jag är en väldigt bra mental träning, och det spelar ingen roll 

hur stark man är fysiskt, så är det. Man blir starkare mentalt av att klättra. […] Man blir 

tvungen att pusha sig själv och sina limits gränser [min kursivering] så mycket så att man hela 

tiden måste utvecklas.” 

Mia: ”Sen när man har klättrat ett tag, så tycker man att det känns skönt, att kroppen klarar mer 

än man tror, både mentalt och fysiskt. Så det är mycket utmaningen. […] Klättring är bra, för 

att man lär sig att ta motgångar. Man får träna väldigt mycket för att komma någonstans man 

lär sig att vara ihärdig och att inte ge upp saker som verkar omöjliga att klara, tillslut så klarar 

man ju det.”  

En hel del av intervjupersonerna menade på att upplevelsen hörde ihop med hur man 

känner för stunden den aktuella dagen: 

Anton: ”Det jag känner är väl lite det jag faktiskt vill känna för dagen. Det är det som också e 

fantastiskt med klättringen, om jag en dag vill sticka ut och klättra hårda sportturer, då kan jag 

känna mig laddad fysiskt. Jag kan känna liksom mig tillfredsställd fysiskt, att jag har tagit i och 

jag har fått ut maximalt av min kropp.” 

 

4.1.3 IDENTITET I DET SOCIALA SAMSPELET 
Vad jag observerade vid klippan var hur noggranna deltagarna var med att poängtera hur 

varje människa klättrar utifrån sin egen individuella förmåga. Deltagarna klättrade samma 

led och peppade varandra, men somliga av dem klarade inte att genomföra vissa rörelser. 

Beroende på varje deltagares unika förutsättning och upplevelse, både fysiskt men också 

psykiskt gjorde att en del helt enkelt fick firas ner till marken igen, utan att ha klarat hela 

leden. ”Jag är för svag” utbrast Bengt, när han inte lyckades ta sig hela vägen upp till 

ankaret. Men i samma stund när han sedan stod och säkrade sin repkamrat berättade han 

hur han kunde se sig själv klara leden efter några månaders träning. Detta är en del av 

klättrarnas identitetskapande, det vill säga att prata om hur man ser sig själv förändras.  

 

Intervjupersonerna förklarar att de är ambitiösa när det kommer till att lära sig saker, 

klättringen menar de innehåller så många olika nivåer och kvalitéer att man inte hinner 

tröttna. Jag finner ambition och envishet som en gemensam nämnare för i princip alla 

intervjupersoner. Det som intervjupersonerna pratar om anser jag också hör ihop med 

begreppen fokusering, mental kontroll och progression i form av lärande.  
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Anton: ”Ambitiös! när jag gör saker då vill jag gärna göra det ordentligt. När jag började 

dricka vin, då läste jag jättemycket litteratur och provade jättemycket vin, det gör jag än, och 

har lärt mig otroligt mycket liksom. […] Då vill jag göra någonting ordentligt. […] Det är 

egentligen samma sak inom klättringen.” 

Magnus: ”Bestämmer jag mig för nåt, så gör jag det utan att vara rädd för att misslyckas.” 

Emil: ”Jag släpper allting annat och så kör jag det racet liksom. Så brukar jag sätta upp mål för 

mig själv som jag ger mig fan på att jag ska klara. […] Vad vi än pratar om så kör jag det där 

galna racet, liksom bombar allting in i huvudet. Och de e samma sak med klättringen.” 

Flera av intervjupersonerna påpekar att klättringen särskiljer sig från andra aktiviteter när 

det kommer till det individuella, inom klättringens ramar är det tillåtet att satsa på dig 

själv medan du samtidigt är del av ett större kollektiv. Anton uttrycker det såhär:  

Anton: ”Kanske om man återigen tar frihetsbegreppet, jag kommer från lagidrotter, hockey, 

fotboll lite bandy. Ja, tennis e ju individuellt, men det är ändå inom vissa, ganska givna former 

och klättringen har precis som skateboard en helt annan bakgrund. Det är bara att fixa grejerna 

och köra, det är jävligt kul! Jag kan hålla på hur länge som helst, jag tröttnar inte, det finns inga 

regler och jag kan göra det helt o hållet själv.” 

Deltagarna uttrycker en självständighet och framhäver en vilja att bli sin egen expert och 

genomför ofta större klätterproduktioner helt själva. Den här självständigheten visar sig i 

uttryck som, ”man klättrar för sin egen skull” ”på egen hand” och så vidare. Empirin visar 

också att det finns ett samband mellan självständighet och en strävan efter att särskilja sig 

från andra, detta skapar en slags frihetskänsla menar deltagarna. Det vill säga att deltagarna 

är måna om att själva kunna bestämma över sin egen (klätter)tid, sin egen klättring och sitt 

eget liv.  

Anton: ”När jag tänker tillbaks på det så, mina föräldrar, dom har egentligen inte stöttat mig i 

min klättring aktivt. Dom har inte skjutsat mig någonstans eller gjort någonting, utan det har 

jag skött helt själv och det har känts jävligt bra! Det är också den här frihetsgrejen, här är 

någonting där jag är helt oberoende av mina föräldrar egentligen. De har hjälpt till och betalat 

lite resor när jag har behövt åka iväg när jag var yngre, men det har skett helt och hållet på 

mina villkor. Det tycker jag är den här individuella frihetsgrejen som är unikt för klättringen 

då.” 

Ett stort antal intervjupersoner menar att individualismen speglar sig i att de ibland jämför 

sin egen prestation mot sig själv i relation till andra:  

Mia: ”Det handlar om att pressa sig själv mycket och utmana sig själv hela tiden. I början, när 

jag började, prövar man på att klättra. Då tycker man att allting är jättesvårt, man tänker, jag 

kommer aldrig att kunna klättra som de där typerna gör.”  
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Emma: ”Ja de är klart att man jämför sig mot andra, man vill ju hela tiden utvecklas. […] Om 

man klättrar med folk i ett gäng vill man väl utvecklas i samma takt och så, är inte människan 

så? […] Det är inte bara en negativ grej utan kan vara ett sätt att inspireras av någon annan som 

var bättre, hade jag inte haft andra att klättra med så hade jag inte klättrat lika bra.” 

Men varje individ ingår också i ett socialt samspel med andra och den interna 

kommunikationen skapar en avslappnad atmosfär. 

Emma: ”Ska man klättra rep måste man vara två, så det är socialt. Klättrare rör sig på en 

begränsad yta och inom en begränsad tid. Mellan klättringarna då står man och pratar och man 

har någonting att prata om med alla människor vid klippan fast man inte känner dem.” 

Göran: ”Samtal kan vara intressanta. […] Nej men alltså, jag tycker det är jättetrevligt det här 

med att sitta och gagga, det är minst lika viktigt, oavsett aktivitet. Vare sig det är klättring eller 

vilket.” 

Mina erfarenheter som deltagande observatör genomsyras av att jag kände mig som en i 

gruppen, från första mötet. Även om jag inte alltid var med aktivt i själva klätterutövandet 

som säkringsman eller klättrare så kände jag mig aldrig utanför gemenskapen. Klättringen 

fungerade som ett naturligt sätt för mig att umgås med de andra som befann sig vid 

klippan. Det infann sig en stark samhörighetskänsla och detta upplevde jag mycket starkt 

vid flera tillfällen tillsammans med klättrarna. Deltagarna var öppna med sig själva vilket 

visade sig i deras attityd som var avslappnad och hygglig. I takt med att deltagarna blev 

alltmer bekanta med varandra infann sig en gemytlig och trevlig stämning. Då jag befann 

mig tillsammans med klättrarna var jag där i egenskap av observatör, men faktum är att jag 

emellanåt inte tänkte på mig själv som särskild från de andra individerna. Att umgås med 

klättrare är väldigt enkelt, mina observationer visar att det finns ett syfte med tillvaron och 

det är att befinna sig i nuet, att bara vara utan fokus på någonting annat.  

 

En betydande del av intervjupersonerna anser att aktiviteten blir ett sätt att kunna mötas 

som människor, det är mötena som är det viktiga menar de. I en klättringsupplevelse 

skapar dessa möten med andra människor förutsättningar för att din person och prestation 

manifisteras och speglas i ett ”här och nu” skede. 

Göran: ”Att bara få chans att i det här sammanhanget bara sitta helt avslappnat. Man är helt 

färdig, ingen känner att man har press och prata, men man kanske kommer med någon liten 

reflektion och så kanske den besvaras eller kanske inte. Just de där lugna stunderna liksom när 

man på nåt vis kan kommunicera utan att ha nån press som uppstår just då. För annars är det 

ganska sällan det är så kanske. Om man träffas för å snacka eller nåt, ”men vi går och sätter 

oss på en parkbänk och bara sitter och är” man gör ju inte det, nästan. Fast man borde. Då 

börjar man ju skruva på sig förr eller senare, om ingenting sägs. […] Och det är viktigt de där 

mötena mellan människor.” 
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Vissa av intervjupersonerna menar att det finns vissa kärnvärden som beskriver vad 

klättring ”egentligen” är. Flera av intervjupersonerna anser att de utövar en fysisk 

prestation som ger dem mental kontroll över sin egen livssituation. Klättring säger de, 

innehåller en mängd känslor som genererar tillfredsställande upplevelser. 

Anton: ”klättring e jävligt stort när det kommer till känslor, det finns ingenting i världen 

egentligen som är lika tillfredsställande, perfekt liksom kontrollkänsla över sitt liv, här håller 

jag i mina små grepp, släpper jag så dör jag, kanske. Men nu håller jag kvar, alltså styr jag över 

mitt liv. […] Jag gillar inte heller när det blir för flummigt, för det handlar ju om ganska enkla, 

psykologiska mekanismer som man arbetar med. Tillit, trygghet, övervinna sig själv, personlig 

utveckling i det man gör, ha kontroll på sin egen situation, såna saker. Ibland kontroll över sitt 

eget liv” 

Klättersällskapet speglar också vem du är genom att reflektera dina handlingar. Men det 

handlar också om att få ta del av andra människor i liten grupp. Deltagarna nämner detta 

frekvent, Per och Göran säger:  

Per: ”Jag tycker klättringen är skönare när det är lite mer relaxad, lite mindre grupper och så 

där. […] Jag klättrar inte så jäkla mycket utan det blir väl en gång i veckan, nåt sånt där, eller 

två om man har tur. För mig så har det inneburit att jag inte har klättrat med så himla mycket 

olika människor, utan det blir liksom, det är väl två tre stycken som är liksom riktigt 

regelbundna som klättrar. Så det är alltid skönt att få höra hur andra ser på klättring, det är 

skönt att få klättra med andra helt enkelt.” 

Göran: ”Så tänkte jag att det är alltid bra att träffa lite människor och lära känna lite folk om 

inte annat och så verkade det som en jättebra chans Jag snackade lite med den där Pelle, han 

var tydligen intresserad av att komma ut en hel del också. Det är jättebra när man träffar lite 

folk sådär.” 

Klättringen är en yttre faktor, det vill säga ett verktyg/medel som gör att människor kan 

ingå i sociala handlingar med en och samma referensram. Samtliga intervjupersoner 

understryker att man som individ ingår i ett större socialt sammanhang. 

Klättringsupplevelserna hör ihop med tillit och trygghet och det hör inte till ovanligheterna 

att intima och familjära band skapas mellan klättrarna. Det kan till och med gå så långt att 

de du klättrar med också kommer att bli människor som du umgås med privat. Genom 

dessa starka band skapas en gemenskap.: 

Emma: “Klättringen är väldigt socialt […] Jag vill umgås med människor som jag trivs med, 

oavsett om jag klättrar eller privat. Det handlar om nån sorts gemensam inställning till 

klättringen, gemensamma mål och sådär. […] De är mer lik mig, det är en grupp jag anser mig 

vara en del av […] I klättring görs inte någon uppdelning mellan tjejer och killar i ens 

klättergäng.”   
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Klättringen är för de allra flesta av deltagarna en livsstil. Intervjupersonerna bekräftar mina 

observationer och säger att om man börjar med klättring så blir det en naturlig del av livet, 

allt anpassas då efter klättringen. Blir man biten så blir man verkligen biten, fastnar man 

för klättring så blir det på sätt och vis en del av ens livsstil. Utövandet tar ofta mycket tid i 

anspråk och engagerar deltagarna känslomässigt så pass att det blir till ett levnadssätt: 

Mia: ”Jag tror att det blir en livsstil för att det är så pass tidskrävande, det kräver ganska 

mycket tid och engagemang.” 

En annan upplevelsekvalité som jag tydligt ser i empirin är den subkultur som skapas inom 

klättersamfundet. Varje enskild deltagare kategoriserar, favoriserar och registrerar olika 

faktorer som ingår i vad de själva nämner är subkultur. Detta skapar gemensamma 

referensramar och gör att de lättare hittar kamrater inom kommersiella klätterproduktioner.   

Anton: ”Man kan hitta andra värden, man kan klättra vackrare, klättra mera, klättra längre 

turer, klättra nya turer som jag inte har gjort förut, och det finns ju ingen begränsning alls där.” 

Min tolkning är att intervjupersonerna poängterar att det även inom klättersamfundet 

existerar olika typer av subgrupper. Det innebär olika typer av klättrare och 

klätterproducenter – det vill säga olika typer av människor. Det som efterfrågas hos 

intervjupersonerna är klätterproduktioner som tar tillvara dessa subgruppers egenintressen:  

Emma: ” Klättringen rymmer massor av bra människor som inte gör en uppdelning mellan 

könen utan som umgås utan tydliga könsstereotypa roller liksom. […] Dessa människor tycker 

inte att det är så coolt, utan tycker mer om klättringen som den är bara. […] För mig är 

jämställdhet och feminism väldigt viktigt och jag är selektiv i de flesta situationer i livet, jag 

tycker det är viktigt att stötta andra kvinnor, speciellt när man befinner sig i en mansdominerad 

värld, som klättringen är. Det finns ju väldigt mycket matchoaspekter av klättringen, det finns 

jättemånga coola och duktiga tjejer, men dom försvinner när man kommer till utomhusklättring 

och kommersiell klättring.” 

4.1.4 DRÖMMAR OCH FRAMTIDSPLANER 
Att resa och uppleva världen är grundläggande kvalité för samtliga deltagare i studien. Jag 

fann att deltagarna uttryckte en önskan om att få resa och se nya platser som en stor del av 

helhetsupplevelsen och som en drivande faktor till varför de valde att fortsätta hålla sig till 

klättring. Klättrarna beskriver sig själva som människor med drömmar om att få resa 

utomlands och se världen. Deltagarna beskriver möjligheterna som finns idag att ta sig till 

andra klättermiljöer i andra länder. Men för de allra flesta handlar det om att de helt enkelt 

inte har råd.  

Emil: ”Jag tror att hade man mer pengar så skulle jag nog åka utomlands och klättra också. Det 

skulle jag också tycka var jäkligt kul, men man får anpassa sig till vad ekonomin och tiden 

tillåter liksom.” 
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För vissa av intervjupersonerna handlar det mera om att de själva sätter sin begränsning 

och att de självmant väljer bort att inte resa just nu, men att resandet finns med i 

framtidsplanerna.  

Anton: ”Skulle jag bo i Frankrike ett halvår eller ett år, så skulle jag förmodligen ha otroligt 

kul och jag skulle utveckla min klättring på ett sätt som jag aldrig tidigare har gjort. Eller i 

Spanien där man kan klättra hur mycket som helst överallt. Jag har ju egentligen möjlighet att 

göra det. […] så vill jag, då är det bara att åka iväg. Men just nu vill jag inte det, så det blir ju 

som jag vill. Jag kan inte se någon annan begränsning egentligen, för det vore fel att lägga det 

ansvaret på någon annan! 

Många av deltagarna har bott i andra länder tidigare och beskriver sig själva som en del av 

det globala samhället. De anser att om möjligheten finns att lära känna nya kulturer så ska 

man ta den. Samtliga deltagare poängterar att det är viktigt med en kamratlig stämning i de 

fall man engagerar sig i sin fritidssysselsättning. Några av intervjupersonerna beskriver 

också skillnaden mellan olika länder och hur det ibland är mer stel attityd i Sverige än i 

andra länder. 

Göran: ” Jag började klättra i Peking när jag pluggade där och där var det liksom, man kom till 

klätterstället och var det nån som frågade så belayade säkrade [min kursivering] vi liksom […] 

och det var kanske var för att det var ett mycket mindre klättercommunity. Så det blev väl 

kanske som det var mer förut i Sverige, kanske att det var lite mer kamratligt.” 

Magnus: ” jag har bott på väldigt många ställen, Jag bott i Köpenhamn, London och Houston 

också. Sen kom man ner till Schweiz och så upptäckte man att det var sjukt kul!” 

I samband med min observationsstudie uppfattade jag det som att de flesta av deltagarna 

ansåg det som en positiv upplevelse att klätterproduktionen praktiserades på engelska 

tillsammans med en välkänd klättrare/guide från skottland: 

Per: ”Alltså för mig är det alltid skönt å få umgås med engelska eller amerikanska klättrare. 

Det var en sådan där bonusgrej, det tyckte jag var bra att den var på engelska faktiskt.” 

   

4.1.5 KÄNSLAN AV KROPPEN I RÖRELSE 
Rörelser, starka upplevelser och känslor som är förknippade med en kommersiell 

klätterproduktion observerade jag som okonstlat att tala om. Det är inte så komplicerat, 

deltagarna använder inga invecklade termer som bara ett fåtal förstår, utan konkreta ord 

som beskriver vad som händer i kroppen. Exempel på sådana ord är ”skönt”, ”stark”, 

”härligt”, ”bra”, ”upp”, ”ner”, ”tungt”, ”lätt” och så vidare. Men samtidigt så motsäger 

deltagarna detta enkla så fort de öppnar munnen för att beskriva det de faktiskt gör. Jag ser 

ett upprepat mönster där klättrarna gestikulerar mer än verbaliserar den fysiska händelsen. 
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Jag tolkar det som att de helt enkelt inte kan sätta ord på det som händer i kroppen. 

Förevisande med hjälp utav kroppen skapar på så vis ett väl utvecklat kroppsspråk, det vill 

säga ett klätterspråk. 

 

Intervjupersonerna verifierar min tolkning, det att den fysiska rörelseupplevelsen inte är 

lätt att beskriva verbalt utan främst är någonting naturligt och fysiskt.  

Emil: ”Det är svårt att sätta fingret på vad det är, någonting åt det hållet i alla fall. Det är farligt 

men ändå inte livsfarligt, det är svårt att sätta ord på det. Det är liksom fysiskt.” 

Mia är tyst en lång stund innan hon svarar på frågan vad klättringen innebär för henne. Mia 

beskriver hur hon tycker det är svårt att uttrycka en känsla med ord, men hon poängterar att 

det som hon gillar med klättringen är det fysiska/kroppsliga arbetet. Men att klättringen 

dessutom innefattar att hon också måste använda hjärnan och jag tolkar det som att hon 

menar att det är just detta som är den naturliga känslan för Mia; balansen mellan det 

fysiska och det mentala.  

Mia: ”Jag tycker det är lite coolt att klättra, jag gillar att man får jobba mycket med kroppen, 

och psyket också, man får använda hjärnan, man får använda skallen också, inte bara kroppen. 

Det är svårt att beskriva för att det känns så naturligt på något vis.” 

Eftersom rörelserna utförs utifrån var och ens individuella förutsättning så blir det också en 

helt igenom individuell rörelseupplevelse menar flera av intervjupersonerna. Att uppleva 

sin egen kropp i rörelse skapar en känsla av identitet. Klättringen skapar utrymme för 

deltagarna att reflekterar över vilka de är som människor. Klättringen kan till och med vara 

en del av deltagarnas mening med livet, vilket betyder att utövandet ingår i deltagarnas 

livsstil som ett fundamentalt och konkret livsattribut. 

Emil: ”Jag tror att man är adrenalinare kanske, det är ju vad jag tror, till viss del. […] Alltså, att 

man tycker att det är skönt med adrenalin i kroppen. Den här räddhetkänslan som finns, jag tror 

att man, man på nåt vänster så har jag en sådan här hatkärlek. Man är rädd samtidigt som man 

tycker att det är kul och kombinationen gör att det blir asroligt på något vänster.” 

Mia: ”Jag har alltid gillat saker som ger adrenalinkickar, jag gillar att köra fort, höga höjder 

[…] Klättringen ger endorfinkickar. […] klättra är ett steg emot min mening med livet, att ha 

roligt och göra det bästa med den tiden man har här. Jag tror att om man skulle plocka bort 

klättringen från mitt liv så skulle det nog ta bort en stor del av meningen med livet för mig, då 

skulle jag inte vara lika glad som jag är idag.”  

En av intervjupersonerna poängterar att hon från första stund fick lära sig om riskerna med 

utövandet. Hon säger att det var bra att den instruktör som lärde henne att klättra var hård 
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på säkerheten. Det gjorde att hon tidigt fick med sig riskkalkyleringen i samband med 

klättring på ett naturligt och instinktivt plan. 

 

Många av intervjupersonerna anser att man för att kunna genomföra (ibland komplexa och 

svåra) rörelser kräver det att du känner dig så pass trygg tillsammans med ditt 

klättersällskap att du bokstavligen talat vågar lägga ditt liv i någon annans händer. Detta 

innebär att säkerhetsbegreppet framträder som en tydlig parameter för att kunna utföra de 

kroppsliga rörelser som deltagarna eftersträvar. Deltagarna beskriver att de upplever risk 

som fenomen beroende på hur trygga de känner sig tillsammans med en annan människa. 

Mia: ”Ska man klättra rep är man beroende av någon annan, man behöver vara minst två. […] 

Säkerhet är a och o, man måste tänka på säkerheten, man kan inte stå med selen halvknäppt 

långt nere på rumpan. […] Jag är otroligt noggrann och petig när det kommer till vilka som får 

säkra mig. Säkerheten är väldigt viktig och att den som säkrar mig vet vad han eller hon gör.” 

Anton: ”Det vet jag också att om jag ska klättra en svår led så finns det kanske fem personer i 

Sverige som jag låter mig bli säkrad av. Jag kommer inte kunna uppleva någonting däruppe på 

den där leden […] och prestera om jag inte känner mig trygg så det är absolut en fundamental 

grej.” 

Jag har i mina observationer kunnat se en intensiv och stark känsla av närvaro hos alla som 

är engagerade i klättrarens väg uppför klippväggen. När en av klättrarna i ett replag befann 

sig i en exponerad position på klippväggen, byttes hejaropen och skratten ut mot en 

gemensam och koncentrerad tystnad. Även om klättraren var säkrad via topprep uppifrån, 

märktes det ändå att koncentrationsnivån höjdes märkbart vid de tillfällen då det fanns en 

uppenbar risk att den som klättrade kunde falla av. Risken var aldrig någonting som 

deltagarna verbaliserade vid klippan, utan den fanns bara där som en ingrediens i 

helhetsupplevelsen. Åtskilliga intervjupersoner nämnde att de rörelsebaserade 

upplevelserna bidrar till att deltagarna känner engagemang och lojalitet till situationen, att 

vara mitt upp i en klättringshändelse kan beskrivas som att vara mitt i livets kärna menar 

de. Klättringen kan komma att bli en livsstil kring vilka de bygger sin identitet. Vidare 

beskrev de hur man känner med kroppen vad som känns rätt eller fel. Det jag förvånades 

över vid mina observationer var att organisationsansvarig inte hade med sig fika till 

deltagarna, detta blev aldrig något problem. Dock så uppmärksammade några av 

deltagarna detta då det fanns utrymme för reflektion och småpratande. Även om inte 

deltagarna erbjöds fika som en del av produktionen så fanns det flera tillfällen då klättrarna 

hade utrymme att stå och samtala vid klippan om annat än just bara klättringen. 
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5. ANALYS   
Jag kommer i det här kapitlet att höja blicken och föra en analytisk resultatdiskussion. För 

att besvara studiens syfte samt frågeställningar applicerar jag i detta kapitel min 

förförståelse och teoretiska referensram på det empiriska resultatet. Samtidigt som jag 

genom tolkning lyfter fram empiriska upptäckter och jämför dem med teorin.  

 

För att kunna förstå deltagarnas livsvärld och för att besvara studiens syfte samt 

frågeställningar har jag analyserat det empiriska materialet ur perspektivet som jag 

utvecklade i kapitel två. För att kunna svara på forskningsfrågorna har jag haft en förhöjd 

perception på empiri som jag sett har relaterat till dessa.  

 

5.1 KROPPEN OCH SINNET I FLOW 
Det som i empirin kallas för ”kroppen i rörelse” är en upplevelsekvalitet som går att koppla 

till Csíkszentmihályis (1996) teori om ”Flow”. I empirin framkommer det att klättrarnas 

sinnesstämning är en kvalité som i stor utsträckning påverkar klättringsupplevelsen. ”Det 

jag känner är väl lite det jag faktiskt vill känna för dagen. Det är det som också e 

fantastiskt med klättringen”. Med stöd i empirin ser jag att en målmedveten samt 

kontrollerad sinnesstämning förstärker klättringsupplevelsen på ett positivt sätt.  

 

Jag anser att det som deltagarna menar när de pratar om att ha kul och må bra är detsamma 

som att de upplever sin kropp och sitt sinne i flow. Njutbara flowupplevelser kan enligt 

Csíkszentmihályi (1996) uppstå när klättrarens uppmärksamhet är öppen och medveten om 

alternativa möjligheter. Under min tid som deltagande observatör uppfattade jag deltagarna 

nämna vid flera tillfällen att ”befinna sig i rörelse på en klippa fungerar som ett 

belöningssystem”. Vilket enligt min tolkning stämmer överens med Csíkszentmihályis 

(ibid.) tankar om en öppen och uppmärksam medvetenhet. 

 

Flow är enligt Csíkszentmihályi (1996) ett tillstånd som härrör ur människans förmåga att 

använda sin skicklighet i syfte att koncentrera sig på komplexa mål. Vilket enligt min 

tolkning stämmer överrens med empirin som visar att när deltagarna har klättrat en led 

uppfattar de sig själva som duktiga, de har ansträngt sig. Klättrarna upplever enligt empirin 

en trötthet mentalt efter att ha arbetat med problemlösning. I empirin förekommer det 

uttalanden som visar att deltagarna klättrar med ett disciplinerat sinnelag och enligt 

klättrarna klarar sinnet av mer än man tror.”Klättring är bra, för att man lär sig att ta 

motgångar […] man lär sig att vara ihärdig och att inte ge upp”. Att lära sig ta motgångar 

och att inte ge upp tolkar jag är detsamma som att kontrollera sin egen sinnesstämning; 

vilket resulterar i njutbara och meningsfulla klättringsupplevelser. ”Jag tror att om man 

skulle plocka bort klättringen från mitt liv så skulle det nog ta bort en stor del av meningen 

med livet för mig, då skulle jag inte vara lika glad som jag är idag”. Utifrån min tolkning 

passar detta ihop med det som Goodrich (2004) menar är en grundläggande förutsättning 

för att klättringen skall bli lustfylld, njutbar och säker; det vill säga att klättraren har 

kontroll över sin egen sinnestämning (Goodrich, 2004). 
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Empirin visar även på att klättrarna arbetar på ett fysiskt plan, genom att ta i muskulärt och 

klättringen är en ”aktivitet som är uppbyggd på teknik, styrka och utmaning”. Detta 

relaterar väl till Csíkszentmihályis (1996) resonemang kring kroppslig disciplin. Genom att 

disciplinera kroppen, menar Csíkszentmihályi att man kan åstadkomma ett ”glädjerikt 

engagemang fritt från självmedvetenhet” (ibid.:134). Detta har jag sett i min empiri är 

mycket vanligt bland deltagare som lyckas disciplinera sin kropp genom praktiska 

övningsmoment. Ett exempel är när en av deltagarna använder skumgummibollar för att 

träna fingerlederna i syfte att kunna öka sin färdighet på klippan 

 

Empirin visar på att en grundläggande kvalité i en klättringsupplevelse är den egna 

kroppens fysiska kapacitet. Detta rimmar väl med det "flowteorin" (Csíkszentmihályi, 

1996.) lyfter fram gällande förutsättningarna för flow. För att en individ ska känna flow 

och glömma tid och rum krävs det att ens egen förmåga och de utmaningar man möter 

matchar varandra. Färdigheten får enligt flowteorin inte vara varken för stor eller liten; 

samtidigt som detta även gäller utmaningen (ibid.). Klättringen är helt beroende av den 

klättrande individens förmåga att kunna omsätta sina färdigheter i praktiken. Detta innebär 

att man i klättringsupplevelsen vid upprepade tillfällen kan befinna sig på gränsen av sin 

egen färdighet: det vill säga på en fysisk nivå som skapar flowupplevelser. 

 

Empirin visar att klättrarna hanterar sina känslor samt utövar mental och fysisk kontroll 

under tiden de klättrar. Fokuserat och med hjälp av sin egen individuella förutsättning har 

de tagit sig från startpunktsområdet till toppen, det vill säga; ”från A till B”. Efteråt, till 

exempel på toppen av berget eller klippan
5
, kan deltagarna slappna av med gott samvete 

och ”känna lugnet”, eftersom de har genomfört en krävande uppgift. Bergstoppen är enligt 

flowteorin bara ”viktig för att rättfärdiga klättrandet, vilket är det verkliga målet med hela 

företaget” (Csíkszentmihályi 1996:134). Empirin visar att klättrarna på väg upp mot 

toppen, har befunnit sig till stor del i flow, men i samband med fikastunden har de också 

fått chans att reflektera över sin klättring och se sig själva som en del av någonting större. 

Genom känslan av kroppen i rörelse upplever klättrarna en total fokusering; det vill säga 

en kontrollerad sinnesstämning. Detta är enligt min tolkning grundläggande kvalitéer inom 

ramen för flow i klättringsupplevelser. 

 

5.1.1 FLOW PÅ NATURENS VILLKOR 
Det empiriska materialet visar att ”naturupplevelsen” är en grundläggande kvalité i 

klättringsupplevelsen. Naturen blir en plats som deltagarna söker sig till för att med 

”komma ner i varv och slappna av”. Deltagarna uttrycker att de ibland behöver fly 

verkligheten; naturen blir en väg att ta sig därifrån och ger deltagarna möjligheten att hitta 

tillbaka till sig själva och sina inre urkrafter. Efter den empiriska undersökningen samt min 

tolkning och analys av den har naturupplevelsen framkommit som en kvalité med djup 

innebörd för klättrarnas självupplevelse; vilket stämmer in på ”flowteorin” 

                                                             
5 Se stycke 2.3.1 som heter ”klättringshändelsen” för en detaljerad beskrivning. 
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(Csíkszentmihályi, 1996) som lyfter fram att självet växer av komplexa upplevelser i 

naturen. Jag tolkar detta som att deltagarna upplever flow när de befinner sig mitt i naturen 

och riktar sin uppmärksamhet bort från självet; ut mot naturen. En central mekanism för att 

uppleva ”flow” är att uppmärksamheten vänds bort från självet och istället riktas mot yttre 

omständigheter menar Csíkszentmihályi (1996). 

 

Jag ser här en möjlighet att analysera mitt empiriska material utifrån Arnegårds (2004) fem 

upplevelsedimensioner. Arnegårds första upplevelsedimension; den aktiva kroppen, anser 

jag går att relatera till det som jag benämner ”känslan av kroppen i rörelse” (min 

kursivering). Med stöd i min empiri anser jag i enlighet med Arnegård att en aktiv kropp 

leder till flowupplevelser. De två nästkommande upplevelsedimensionerna enligt 

Arnegård; uteliv i naturen samt fordrande och tydliga utmaningar, går enligt min tolkning 

att koppla ihop med de kvalitéer som jag benämner ”naturupplevelsen” samt ”personlig 

utveckling” (min kursivering). Arnegårds två sista upplevelsedimensioner; total fokusering 

samt att utöva kontroll, hävdar jag är någonting som förekommer frekvent inom ramen för 

empirin samt i de upplevelsekvalitéer jag uppfattar. Arnegård (2004) nämner två 

underkategorier till upplevelsedimensionen uteliv i naturen, det ena är ”att möta naturens 

krafter” och det andra är ”frihet”. Empirin visar att det finns ett samband mellan 

självständighet och strävandet efter att särskilja sig från andra, i kombination skapar detta 

en slags frihetskänsla menar klättrarna. I empirin förekommer det uttalanden som enligt 

min tolkning visar på att denna frihetskänsla ingår i deltagarnas erfarenheter av klättring; ” 

Det har skett helt och hållet på mina villkor. Det är den här individuella frihetsgrejen som 

är unikt för klättringen då.”. Detta rimmar väl till det Arnegård (2004) nämner som 

underkategori nummer två; det vill säga ”frihet”. Arnegård (ibid.) menar att människor 

beger sig ut på äventyr (exempelvis klättring) med syfte att frigöra sig från någonting. 

Detta anser jag relaterar till Csíkszentmihályi (1996) som beskriver frihetslängtan som 

differentiering, det vill säga; ”en rörelse mot det unika, mot att avskilja sig från andra” 

(ibid.:63).  

 

Arnegårds (2004) begrepp är intressanta och hans diskussion kring klättrares motivation 

och drivkrafter är relevant även för mitt arbete. Det som Arnegård (2004) valt att kalla att 

möta naturens krafter anser jag är relevant kunskap som kan utvecklas vidare utifrån mitt 

empiriska resultat och jag väljer att benämna detta med beteckningen; flow på naturens 

villkor (min kursivering). Utifrån min tolkning och analys av mitt empiriska material har 

jag utvecklat Arnegårds (2004) resonemang kring upplevelsedimensioner. Jag tolkar det 

som ”att möta naturens krafter” innebär själva mötet mellan människan och naturen; det 

vill säga ett styrkemätningsprov där klättraren möter naturen i en slags kamp/match. I 

empirin framkommer det att klättringsupplevelsen nämns med adjektiv såsom ”skön” 

”glädjefylld” och ”njutbar”. Detta innebär enligt min tolkning att innehållet i min 

upplevelsekvalité ”flow på naturens villkor” handlar om någonting utöver en kraftmätning 

mellan människa och natur. Utifrån min tolkning och analys av min empiri anser jag att 

naturen sätter villkoren för individerna att genomföra en fokuserad samt meditativ 

klättring: vilket resulterar i en mängd olika upplevelser av vilka ”flow” är den mest 

centrala upplevelsen.  
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5.1.2 SAMHÖRIGHET OCH FLOW 
Jag väljer att använda mig utav begreppet samhörighet för att beskriva komplexiteten i 

klättrarnas gemensamma upplevelser. Empirin visar att en genomgripande kvalité i 

klättringsupplevelsen är känslan av samhörighet; klättrarna odlar sina personliga intressen 

gemensamt inom ramen för kommersiell klätterproduktion och detta skapar samhörighet 

mellan dem. Det som deltagarna ger uttryck för när de beskriver klättringen som social, 

tolkar jag handlar om en strävan efter att mötas och förenas med andra människor. ”Det är 

viktigt de där mötena mellan människor”.   

 

Klättringen skapar ett naturligt forum för att möta andra människor och känna 

samhörighet, någonting som klättrarna upplever är en svårighet i andra situationer; ”det 

ganska sällan det är så om man träffas för å snacka och bara är”. Klättringen innehåller 

moment där man inte har möjlighet att ”smita” från sällskapet, ett exempel är när man blir 

tvungen att fika på en standplats mitt på klippväggen och bara har några centimeter till 

godo. I dessa stunder på klippan hinner man enligt klättrarna mötas som människor utan att 

det blir jobbigt eller pinsamt.  

 

Enligt min tolkning och analys av det empiriska materialet skapar kommersiell 

klätterproduktion förutsättningar för människor att mötas och förenas eftersom den utövas 

som deltagarna själva beskriver; ”på en begränsad yta och inom en begränsad tid”. Detta 

tolkar jag handlar om att klättrare generellt möts i ett gemensamt forum; det vill säga inom 

ramen för klättringshändelsen. Empirin visar att klättrarna skapar kollektiva erfarenheter 

tillsammans, utifrån var och ens subjektiva upplevelser. Med stöd i empirin hävdar jag att 

möten mellan människor och relationer är en viktig del av klättringsupplevelser, vilket 

rimmar väl med Giddens (2003) resonemang kring mötenas betydelse för relationer 

människor emellan.  

 

Empirin visar att deltagarna har ett behov av att känna samhörighet, i homogena grupper. 

Deltagarna beskriver att de tycker klättringen är väldigt socialt och menar att de gärna 

klättrar samt umgås med människor som de trivs med; ”Det handlar om nån sorts 

gemensam inställning till klättringen, gemensamma mål och sådär. […] De är mer lik mig, 

det är en grupp jag anser mig vara en del av”. Detta handlar enligt min tolkning om 

homogenitet inom klättringsgruppen. Genom att klättrarna peppar och speglar varandra blir 

de medvetna om sin egen existens, helt i enlighet med Cashmores (2005) resonemang om 

samhörighet; det vill säga som ett fundament som mänskligheten står på. Deltagarna lever 

sig in i varandras klättring och under min tid inom fenomenet registrerade jag att känslan 

av samhörighet är en central kvalité av klättringsupplevelsen. Enligt min tolkning stämmer 

mitt empiriska resultat överrens med teorin som säger att samhörighet är något som 

framkallas i samband med upplevelseproduktioner (Aronsson et al. 2007).  

 

Mitt empiriska material beskriver att klättrarna vill uppleva sig själva som en del av en 

större helhet och som en del av en gemenskap. Detta rimmar väl med Mossbergs (2003) 
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tankar kring hur en unik sammansättning av människor i varje upplevelseproduktion bidrar 

till komplexiteten i varje produktion. Klättrare har alltid någonting (exempelvis vädret, 

omgivningen, klippan, utsikten osv.) att prata om, även fast de inte känner varandra. Det i 

kombination med aktivitetens utförande som sådant gör att det bildas starka band klättrare 

sinsemellan. En kommersiell klätterproduktion skapar referensramar som klättrarna kan 

förhålla sig till och deltagarna skildrar hur klättersällsamfundet skapar en inom vilken man 

har ”gemensamma mål”.  Ett sätt att kunna uppleva sig själv i en klättringsgemenskap kan 

vara att delta vid kommersiella klätterproduktioner.  

 

Empirin visar på en paradox inom begreppet samhörighet, klättrare har ett starkt behov av 

att differentiera sig från andra; det vill säga självupplevelsen att vara unik. Samtidigt som 

de strävar efter integrering det vill säga känslan av samhörighet i homogena grupper. Med 

stöd i min empiri hävdar jag att i samma stund som differentiering och integrering 

samverkar uppstår flow; det vill säga, när deltagarna känner samhörighet med sig själva i 

relation till andra deltagare samt till naturen; genereras flowupplevelser. 

 

5.1.3 SAMMANFATTNING AV FLOWRELATERADE UPPLEVELSEKVALITÉER 
Empirin visar att klättringsupplevelsen innehåller flera olika kvalitéer som genererar flow. 

Som empirin tidigare har visat så är ett kontrollerat sinne och en kropp i rörelse två 

kvalitéer som ingår i klättringsupplevelsen. Naturupplevelsen är också en fundamental 

faktor inom klättring för att uppleva flow, liksom personlig utveckling, känslan av 

samhörighet och socialt samspel. Med stöd i min empiri hävdar jag att dessa 

upplevelsekvalitéer sammanfattar innehållet i klättrarnas upplevelser utifrån ett 

flowperspektiv.  

 

Utifrån ovanstående resonemang ser vi nu vilka upplevelsekvalitéer som ingår i en 

komplex klättringsupplevelse utifrån ett flowperspektiv. Jag väljer att sammanfatta 

innehållet i dessa kvalitéer i punktform nedan; 

 

 Naturupplevelsen  

 Medvetenhet om att man deltar på naturens villkor 

 Förmågan att kunna omsätta sin färdighet i praktiken 

 En balanserad sinnesstämning samt ett disciplinerat temperament 

 Utmaningar som matchas mot klättrarens individuella färdighet 

 Ihärdig samt målmedveten kroppslig och mental träning  

 Total fokusering 

 Känslan av samhörighet 

 Samverkan mellan differentiering och integrering 

 

Dessa olika upplevelsekvalitéer skapar tillsammans en dynamik som formar innehållet i 

klättringsupplevelsen och jag anser att alla bör uppfyllas för att skapa en tillfredsställande 

samt meningsfull flowupplevelse.  
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5.2 TRANSFORMERANDE UPPLEVELSER – ATT VILJA FÖRÄNDRAS  
Deltagarnas upplevelser innehåller en vilja att identifiera sig med sitt utövande. En bild 

som överrensstämmer med Aronssons m fl. (2007) resonemang om att idealen i samhället 

har gått från traditionellt ideologiska till att vara mer fritidsbetonade.  Empirin visar på att 

en betydelsefull kvalité i en klättringsupplevelse är den personliga utvecklingen och 

individens vilja att förändras; det jag väljer att benämna för transformerande upplevelser. 

”Den faktiska behärsknings- och kompetensnivån ökar sannolikt i takt med upplevelsens 

intensitet (O’Dell, 2002:178). Transformation i klättringsupplevelser innehåller två olika 

förutsättningar; dels motgång och dels reflektion.  

 

Svedberg (2003) förklarar att allt lärande, särskilt det att lära sig ta motgångar på ett 

konstruktivt sätt, kräver individens ansträngning och engagemang. Det är enligt min åsikt 

motgångarna inom varje klättertur/produktion som bidrar till lärande och transformerande 

upplevelser.”Det är det som är så fantastiskt med klättringen, att man kan gå hem och 

reflektera över varför man misslyckades. Man tänker på sin egen teknik och styrka, tränar 

upp den och kommer tillbaka och klarar av det. Då upplever man att man liksom har växt 

som människa”. Transformation leder till utveckling och tillväxt (Boswiijk et al. 2007). 

Enligt min tolkning är transformerande upplevelser en väsentlig kvalité som driver 

klättrarna att återkomma till kommersiella klätterproduktioner.  

 

Med stöd i min empiri hävdar jag att det är inom ramen för det som Arnegård (2006) kallar 

för ”en medveten reflektionsprocess” som transformerande upplevelser äger rum. Det är 

när klättraren ”misslyckas”, exempelvis genom att inte lyckas klättra en komplett led, som 

han eller hon får chans att gå ur flow och in transformationsprocessen. ”Man kan bli 

erfaren genom sina upplevelser, men att bli erfaren förutsätter att man har lärt sig av eller 

reflekterat över sina upplevelser” (O’Dell, 2002:20). I empirin framkommer det att 

klättringen skapar utrymme för deltagarna att reflektera över olika motgångar och dra 

lärdom från dem; ”Klättring är bra, för att man lär sig att ta motgångar. Man får träna 

väldigt mycket för att komma någonstans man lär sig att vara ihärdig och att inte ge upp”. 

Jag menar att det i sin tur leder till en mental utveckling. Klättringsupplevelsen är enligt 

min tolkning djupt känslomässigt engagerande och skapar utrymme för lärande 

upplevelser. Detta rimmar väl med det som Svedberg (2003) lyfter fram gällande 

förutsättningarna för transformation; det vill säga engagerade deltagare samt att de har 

förmågan att kunna göra om kunskapen till sin egen för att kunna använda den praktiskt. 

 

Klättringsupplevelsen innehåller flera olika moment; det vill säga klättringshändelsens 

olika zoner samt klättrarens egen förförståelse och kunskapsnivå, utifrån vilka klättraren 

måste tänja på sina gränser för vad han eller hon tycker känns komfortabelt. Det är när man 

beger sig utanför sina egna trygghetsramar som man får möjlighet att känna starka känslor 

som utmynnar i kraftiga reaktioner; därigenom kan man nå upplevelsebaserade 

erfarenheter. Klättring handlar om att;  
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”ta sig ur komfortzonen, alltså att; min vardag ser ut såhär med de här trygghetsramarna, nu 

ska jag göra den här upplevelsen. Jag kommer förmodligen inte uppleva så mycket om jag är 

innanför de här ramarna, jag måste utanför dem för att vara mottaglig för någon typ av 

förändring. Alla som klättrar kommer absolut utanför sin vanliga komfortzon, både mentalt och 

fysiskt. Det är jobbigt och det är läskigt, men utan den vidgningen av komfortzonen så kommer 

det inte att ske någon upplevelse, det är omöjligt!”  

Därför måste klättraren enligt min åsikt ha en särskild inställning och attityd gentemot 

förändring; det vill säga transformation. Detta rimmar väl med det som Cashmore (2005) 

lyfter fram gällande förutsättningarna för att en transformation skall äga rum; för att en 

individ ska transformeras krävs det att man ges utrymme att uppleva frustration och 

negativa känslor. Detta bidrar enligt Cashmore (2005) positivt till en individs utveckling 

och negativa upplevelser omvandlas till positiva när individen får chans att reflektera över 

vad det var som gick snett. I empirin visar det sig att det är när klättraren upplever den 

negativa känslan att ”misslyckas”, exempelvis genom att inte orka klättra en komplett led 

för att han eller hon är för svag; skapas upplevelsebaserade erfarenheter genom vilka 

klättrarna genomgår transformation.  

 

I empirin förekommer det uttalanden som visar att klättrarna reflekterar över varför samt 

på vilket sätt de utmanar sig själva; ”när jag är ute och klättrar själv då försöker jag att 

pusha mig själv och tar liksom leder som är läskiga bara för att komma över 

höjdrädslan.”. Enligt min tolkning betyder det här att klättrarna drivs av en längtan att 

uppnå transformerande upplevelser när de klättrar. Det analytiska tänkandet är en viktig 

faktor i vår strävan efter att transformeras som människor menar Cashmore (2005). 

Klättringsupplevelsen innehåller flera osäkra, riskfyllda samt oförutsägbara moment och 

klättringen är helt beroende av individens förmåga att kunna styra sin uppmärksamhet mot 

ett analytiskt tänkande. Enligt min mening innebär detta att man i klättringsupplevelsen 

ständigt kan återkomma till ett reflekterande och analytiskt tänkande; det vill säga 

återkomma till ett läge som bidrar till och möjliggör transformation.  

 

5.2.1 RISK SOM TRANSFORMATIONSFAKTOR 
Klättringens upplevelser innehåller flera kvalitéer som pekar på att det är i fallen och i 

”missarna” som deltagarna genomgår transformation. Empirin visar att risk dyker upp som 

en grundläggande upplevelsekvalité då klättrarna genomgår en transformation; 

riskupplevelsen är enligt min tolkning förenligt med ”någonting djupt rotat” inombords 

och triggar klättrarna att ”pusha” sig själva hårdare. Människors sökande efter 

högstimuliupplevelser kan relateras till risk som fenomen. (Beck, 1998) 

Men klättrarna själva påpekar att det aldrig handlar om att de utsätter sig för onödiga risker 

och detta rimmar väl med Adams (1995) tankar om att upplevelsen av risk är individuell. 

Araï (2001) menar att människor skapar sig en bild av hur farligt en del saker är och att den 

bilden förstärks med hjälp av yttre information. Jag anser att kommersiell klätterproduktion 

består både av ”objektiva och subjektiva faror” (Csíkszentmihályi, 1996). De objektiva 

farorna tillhör naturen och dess oförutsägbara krafter, medan de subjektiva farorna är 

relaterade till klättrarens egen bedömning av sin mentala och fysiska kapacitet.  
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Med stöd i empirin menar jag att kommersiell klätterproduktion innehåller ett visst mått av 

oförutsägbara element som innebär att klättrarna alltid måste ta hänsyn till flera 

riskfaktorer. Även personens värderingar, idéer och erfarenheter ligger till grund för vad 

som uppfattas som risk eller inte (Giddens, 2003). För att kunna förändras, utvecklas och 

transformeras som individ krävs det att han eller hon är beredd att utsätta sig själv för olika 

sorters riskfyllda; det vill säga oförutsägbara, oväntade, krävande och spännande 

upplevelser inom ramen för kommersiell klätterproduktion. Furedi (2005) anser 

riskbegreppet går att kopplas samman med tillväxt och utveckling, vilket enligt min 

tolkning innebär transformation. Även här ser jag deltagarnas beskrivning av känslan att 

ha kontroll över sin situation som en upplevelsekvalité att knyta an till förmågan att kunna 

undvika de objektiva farorna så långt som möjligt och att ”eliminera de subjektiva farorna 

helt genom minutiös disciplin och grundliga förberedelser” (Csíkszentmihályi 1996:85). 

Känslan av trygghet och säkerhet på klippan har med klättrarens sannolika upplevelse av 

risk att göra och därmed också med möjlig transformation att göra. 

 

Empirin visar att riskbegreppet är en ständig källa till debatt inom klättersamfundets 

väggar och deltagarna beskriver hur de anser att riskbegreppet är feltolkat bland de 

”ickeklättrande”. De menar att klättring inte alls är farligare än någon annan 

friluftsaktivitet och att bilden av risk konstrueras med hjälp av medias exponering och inte 

utifrån klättrarnas egen perception av risk. Media är en av de drivande kuggar i vår tids 

konstruerande av risk som begrepp och har egentligen ingenting med sannolik och eller 

verklig risk att göra (Wheaton, 2004). Det empiriska resultatet belyser enligt min tolkning 

att transformationsprocessen består av klättrarens individuella perception av risk; det vill 

säga individens förmåga att förutsäga och hantera oväntade, krävande och spännande 

upplevelser.  

 

Empirin visar att risktagande kan ha två sidor, en positiv och en negativ. Innebörden ändras 

i samband med den kontext individen befinner sig i (Adams, 1995). Risktagandets positiva 

sida ingår i klättringsupplevelsen utifrån deltagarperspektivet och med stöd i empirin 

framhåller jag att upplevelsen av risk sammankopplas med positiva associationer 

(exempelvis utveckling och framåtskridande). Den negativa sidan av risktagande har att 

göra med ”ickeklättrares” syn på risk i samband med klättring. Det som exempelvis en 

klättrare tycker är skrämmande och riskfyllt hänger ihop med hans tidigare erfarenheter av 

fenomenet. Eftersom klättraren är höjdrädd så kan han som han själv säger bli rädd på två 

meters höjd. Individens perception av risk är såtillvida osannolik för den stora massan; 

eftersom det inte finns någon sannolik risk för seriösa skador i samband med ett 

misslyckande på så pass låg höjd. Dock blir den kognitiva psykologiska upplevelsen av 

risk verklig och sann för individen i sig. När deltagaren tillslut lyckas klättra högre än två 

meter har han genomgått en transformation som har krävt mycket tid, hans fulla 

engagemang samt viljestyrka. Utifrån ovanstående resonemang, har klättrares perception 

av risk väldigt lite med den verkliga och sannolika risken att göra.  
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Detta rimmar väl med Furedis (2005) resonemang kring risk som sannolik eller 

konstruerad. Med stöd i empirin hävdar jag att ”ickeklättrandes” perception av risktagande 

i samband med klättring ingenting med sannolik och verklig risk att göra. Empirin har visat 

att klättrare inte utsätter sig för onödigt stora risker, utan utövar normalt klättring med en 

avslappnad och ansvarsfull attityd. Känslan av att delta i en säker klättring är en av 

förutsättningarna för att klättrarna skall kunna uppleva transformation.   

 

5.2.2 KÄNSLOMÄSSIG TRANSFORMATION 
Utifrån empirin innebär transformation att individen måste genomgå en smärtsam process 

som bland annat innehåller negativa känslor. Känslorna leder oss till de meningsfulla 

upplevelserna och utan känsla blir upplevelsen bara en sekvens som vi inte lägger märke 

till (Boswiijk et, al. 2007). Negativa känslor samt självupplevelser ingår i 

transformationsprocessen men är inte bestående. De fungerar som en inre drivkraft hos 

individen och skapar förutsättning för honom eller henne att bemästra och övervinna sin 

individuella perception av exempelvis risk.  

 

Som det framkommer i empirin upplever klättrarna sig själva som ”ambitiösa” både när de 

befinner sig i rollen som deltagare på en kommersiell klätterproduktion och också i andra 

delar av livet. De vill kunna mycket och har de en gång gett sig in på att lära sig någonting 

nytt så ”bombar” de in kunskapen i huvudet tills det sitter. Men, de poängterar att det 

aldrig är någon annan som kan tala om för dem exakt vilka utvecklingsområden de borde 

fokusera på. Det bestämmer de helt själva. En hög ambitionsnivå fungerar som drivkraft 

och motiverar varje individ att bli starkare och klättra med bättre teknik och stil för att 

kunna köra hårdare turer. Men att bli starkare leder även till att klättraren kan köra samma 

slags turer som innan fast med ett större självförtroende. För att klättringsupplevelsen skall 

bli en meningsfull och positiv upplevelse krävs det att känslorna triggas igång på rätt sätt 

(Lewis, 2000). Det empiriska materialet visar att olika typer av upplevelser framkallar 

olika känslor och beteenden; exempelvis känslorna ”glädje” ”rädsla” och beteendena 

”målmedvetenhet” och ”envishet”. Olika typer av upplevelser; det vill säga känslor och 

beteenden kan fungera på flera plan samtidigt vilket exempelvis kan innebära att man som 

individ kan uppleva sig själv som svag, samtidigt som man pressar sig själv ännu hårdare 

för att överbrygga sin egen rädsla.  

 

Empirin visar att varje enskild klättrare har unika karaktärsdrag, erfarenheter, styrkor och 

utvecklingsområden som de baserar sin upplevelse på. Det som jag benämner för identitet i 

det sociala samspelet innehåller upplevelsekvalitéer som visar att man får lov att bygga sin 

egen identitet och utvecklas som individ utifrån sin egen förutsättning. Detta innebär att 

upplevelsen av att befinna sig på en klippa är personligt knuten till varje individ och skapar 

en unik erfarenhetsbank; det vill säga en förförståelse. En enskild individs lagrade 

erfarenheter av världen och sin omgivning ligger till grund för vidare tolkning (Araï, 

2001). Den subjektiva upplevelsen är enligt min tolkning en central beståndsdel i 

kommersiella klätterproduktioner. Med stöd i empirin hävdar jag att en transformerande 

upplevelse alltid är subjektiv. Men transformationen förbinder samtidigt klättrarens 
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subjektiva upplevelser till kollektiva upplevelser; genom att klätterkollektivets normer och 

gemensamma förhållningssätt är den kontext som klättraren befinner sig inom. 

Resonemanget relaterar till fritidsupplevelsens betydelse samt hur denna blir ett sätt att tala 

om för sin omgivning vem han/hon är. Människor blir medvetna om sin person genom att 

de speglas genom andra (Cashmore 2005). Utifrån min tolkning och analys anser jag att 

klättringsupplevelser verkar både på ett subjektivt plan men också på ett kollektivt plan. 

Med stöd i empirin hävdar jag att det inom kommersiella klätterproduktioner är tillåtet att 

satsa på sig själv medan man samtidigt är en del av ett större kollektiv.  

 

5.2.3 TRANSFORMATIONSPROCESSEN 
Jag har nu visat hur empirin förhåller sig till de olika beståndsdelarna i en transformerande 

upplevelse. Utifrån detta har jag utvecklat en modell som jag valt att benämna 

transformationsprocessen. En deltagare kan genomgå transformation då han eller hon blir 

medveten om sin egen förmåga att kunna utöva kontroll; detta leder vidare till individens 

känsla av tillit. Transformationsprocessen är enligt min bedömning djupt känslomässigt 

engagerande: detta skapar utrymme för lärande upplevelser som innehåller dels negativa 

och dels positiva känslor. Negativa känslor omvandlas till positiva när individen får chans 

att reflektera över de ”flyktiga upplevelserna” och omvandla dem till upplevelsebaserade 

erfarenheter (Araï, 2001). För att kunna förändras, utvecklas och transformeras som individ 

krävs det att han eller hon är beredd att utsätta sig själv för olika sorters riskfyllda; det vill 

säga oförutsägbara, oväntade, krävande och spännande upplevelser. Känslan av att delta i 

en säker klättring är en av förutsättningarna för att klättrarna skall kunna uppleva 

transformation; detta uppnås genom att individen ges utrymme att våga släppa kontrollen 

och känna självsäkerhet i stunden. Figuren nedan visar en sammanfattande bild av 

transformationsprocessen. 

 

 
Figur 3. Transformationsprocessen. 

Egen modell. 2009 
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Transformation uppstår enligt min tolkning i den stund som deltagaren ser en alternativ 

framtid. Att bli medveten om sin individuella förmåga leder till minskad mängd omedvetna 

(spontana) handlingar och gör att deltagaren ser en möjlig transformation i en framtida 

verklighet. Furedi (2005) påstår att risk som koncept baseras på distinktionen mellan 

verklighet (reality) och möjlighet (possibility). Jag har utvecklat detta utifrån min empiri 

och hävdar att Furedis begrepp kan kopplas till mina utvecklade begrepp som jag väljer att 

benämna nutid (reality) och framtid (possibility).  

 

Empirin visar att man bokstavligen talat lägger sitt liv i någon annans händer när man 

klättrar. Ett replag består av två individer, där den ena säkrar den andre som klättrar. Den 

som klättrar är utlämnad till två principer; Sin egen förmåga att kunna klättra och den 

andre människans förmåga att kunna säkra. I samma stund som klättraren lägger sitt liv i 

någon annans händer så släpper han eller hon också kontrollen. En klättrare befinner sig 

alltså i en situation där kontroll är sammanbundet med tillit. Intervjupersonerna 

poängterade att de kommersiella klätterproduktionerna innehåller ett viss mått av det som 

jag väljer att kalla för ett ständigt riskkalkylerande; och är enligt min tolkning summan av 

individens förmåga att medvetet uppleva och utöva kontroll över sin egen situation.  

 

Genom att utöva kontroll mentalt upphävs känslan av fysisk risk, detta ger deltagaren 

utrymme att uppleva tillit. Detta kan också avgöra hur deras självuppfattning skapas 

(Aronsson et al. 2007). Med stärkt självkänsla vågar deltagaren då sig på att uppleva 

”misslyckanden” exempelvis genom att chansa. Ett exempel kan vara; Summan av 

deltagarens riskkalkylering visar på att ett misslyckande leder till ett fall. Inom ramen för 

denna process hinner deltagaren med att reflektera över sin egen individuella förmåga i 

relation till utmaningen.  

 

5.2.4 SAMMANFATTNING AV TRANSFORMATION SOM UPPLEVELSEKVALITÉ 
Som vi nu har sett innehåller transformation många olika upplevelsekvalitéer, bland annat 

klättrarens förmåga att kunna hantera motgångar på ett konstruktivt sätt. I 

klättringsupplevelsen kan individen ständigt återkomma till ett reflekterande och analytiskt 

tänkande; det vill säga återkomma till ett läge som bidrar till transformation. För att en 

individ ska transformeras krävs det att man ges utrymme att uppleva frustration och 

negativa känslor, fikapausen/stunden kan vara det utrymmet under en klättringstur. När 

klättraren upplever den negativa känslan att ”misslyckas”, exempelvis genom att inte orka 

klättra en komplett led för att han eller hon är för svag; skapas upplevelsebaserade 

erfarenheter genom vilka klättrarna ha möjlighet att genomgå transformation.  
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6. KONKLUSIONER 
Detta arbete visar att en kommersiell klätterproduktion erbjuder möjlighet till personlig 

utveckling där deltagaren går från att omedvetet leva och känna till att medvetet uppleva 

och utöva kontroll. Då man deltar i en kommersiell klätterproduktion är det på naturens 

villkor; detta har jag sett bidrar till lärorika samt transformerande upplevelser. Ju mer 

engagemang och tid som upplevelseproducenten kräver av deltagaren; desto större 

utmaning innebär detta, vilket då kan leda till djupare upplevelser med transformation som 

möjligt utfall. Klättringsupplevelsen är enligt min tolkning djupt känslomässigt 

engagerande och skapar utrymme för deltagarna att nå starka sinnesupplevelser, vilket är 

ett av motiven till varför de återkommer till utövandet. Ett annat motiv är att omgivningen 

och klättringsupplevelsens kontext ger deltagarna utrymme för att bara vara i nuet med en 

fullständig fokusering och därigenom uppleva flow.   

 

Genom att delta vid kommersiella klätterproduktioner har jag sett att individer får en 

säkerställd och genomtänkt miljö att röra sig inom, vilket är en av förutsättningarna för 

deltagarna att fokusera på sin upplevelse. Kommersiell klätterproduktion kan utifrån min 

tolkning vara ett medel för människor att mötas och förenas och känslan av samhörighet 

har visat sig vara en dominerande drivkraft för deltagarna att återkomma som deltagare.  

Upplevelsedeltagaren har en förmåga att reflektera över sina handlingar och vill gärna 

kunna mycket, både om sig själv men också om sin omvärld. Hon och/eller han är 

engagerade människor som beskriver sig själva som del av en global helhet. 

Upplevelsedeltagarens reflekterande över naturupplevelsen samt det globala samhället 

visar upp en paradox; mellan dels det meningsfulla i att vara en del av en berättad historia 

och dels det viktiga i att vara en egen unik person. För att kunna förändras, utvecklas och 

transformeras som klättrare, i rollen som upplevelsedeltagare krävs det att han eller hon är 

beredd att ingå i en krävande process; detta genererar olika sorters upplevelser och 

erfarenheter. Klättrarna drivs ofta av en längtan att uppnå transformerande upplevelser.  

 

Enligt min tolkning är upplevelsedeltagaren medskapare till produktionen genom sina 

subjektiva upplevelser; de berättar om och relaterar upplevelserna till tidigare händelser, 

beskrivna av andra. I samband med att deltagarna kopplar sin egen upplevelse till tidigare 

händelser, olika traditioner och tillvägagångssätt blir de medskapare till historien. 

Berättelsen skapar konventioner som ingår i deltagarens livsvärld. Kommersiell 

klätterproduktion kan implementera transformation på flera plan samtidigt; Berättelser om 

hur klättringen upplevs och vad som ligger till grund för klättringens historia framställs 

både på ett mikrosubjektivt plan; genom personliga berättelser (historier) vid lägerelden. 

Samt på ett makrosocialt plan; genom samhällskonstruktiva mönster. Transformationen 

förbinder klättrarens subjektiva upplevelser till kollektiva upplevelser; genom att 

klätterkollektivets normer och gemensamma förhållningssätt är den kontext som klättraren 

befinner sig inom.  

 

  



 

60 
 

7. AVSLUTANDE REFLEKTION  
Med avseende på uppsatsens kvalitetsaspekter väljer jag att här redovisa arbetets 

progression. I enlighet med den kvalitativa arbetsprocessen präglades även mitt arbete av 

en del egenskaper vilka beskriver hur jag praktiskt har gått tillväga. Jag redovisar dessa för 

att för att ge läsaren en lättöverskådlig insyn i min egen och arbetets progression. 

  

Själva proceduren var ostrukturerad, vilket innebar att det empiriska materialgenererandet 

och frågeställningen reviderades fortlöpande under arbetets gång. Genererandet av empirin 

var av en sådan flexibel karaktär att den kunde anpassas efter arbetets gång. Detta innebar 

exempelvis att mina intervjuer liknade i flera fall ett vanligt samtal, intervjuguiden tjänade 

endast som stöd för att hitta så många olika upplevelsekvalitéer som möjligt. Detta skulle 

jag vilja poängtera är litet av en nackdel eftersom det ibland gjorde att intervjun stack iväg 

på långa sidospår. Dock är det ändå i slutet en fördel med en såpass öppen intervjuform, i 

och med att det ger möjlighet för intervjupersonen att själv uttrycka sin tolkning och syn på 

olika teman. Utifrån det genererade empiriska materialet analyserades, tolkades och 

undersöktes olika begrepp och teorier.  

 

Jag genomförde ett strategiskt urval, vilket innebar att jag valde ut intervjupersoner som 

befann sig inom det problemområde som jag ämnade undersöka, men jag sökte också efter 

variation. Jag eftersträvade en varaktig kontakt med miljön och intervjupersonerna vilket 

ledde till att arbetsprocessen tog väldigt lång tid. Men det innebar samtidigt att jag kom 

fenomenet väldigt nära. Att arbeta kvalitativt skapade väldigt mycket information om ett 

fåtal människor inom ett begränsat ämnesområde, vilket ledde naturligt till att min 

förståelse och kunskapsbyggande inför dessa individer och inom detta ämne blev djupt. 

Min tolkning och analys av det empiriska materialet är bara min, det vill säga unik. Vilket 

innebär att kvalitéerna som identifierats är baserat på min förförståelse och mina 

erfarenheter. Skulle någon annan genomföra samma slags arbete som jag, då skulle 

resultatet med största sannolikhet att skilja sig från den här uppsatsens.  

 

Genom att löpande redovisa mina val och synliggöra min arbetsprocess anser jag med stöd 

i Stenbacka (2001) och Fangen (2004) att denna uppsats är uppförd i enlighet med god 

forskningsetik och att kunskapen blir giltig samt tillförlitlig. 

 

7.1 PRAKTISK TILLÄMPNING 
Jag har sett att den kunskap som mitt arbete tagit fram är användbar och även går att 

applicera på andra typer av kommersiella upplevelseproduktioner. Kommersiell 

klätterproduktion kan skapa förutsättningar för människor att utvecklas och lära sig mer 

om sig själva, dels som individer och dels som en del av en gemenskap. Denna förståelse 

har stor betydelse när man som upplevelseproducent har för avsikt att skapa 

upplevelseproduktioner med utgångspunkt i deltagaren.  
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Naturupplevelsen är det mest fundamentala och centrala i kommersiella 

klätterproduktioner. Det är i många fall motivet till varför människor väljer att spendera sin 

tid, sitt engagemang och sina pengar på utövandet. Jag hävdar att upplevelsedeltagarna 

visar upp en komplex bild av sin relation till naturen och menar på att klätterproduktioner 

innehåller många aspekter som kan tillvaratas i kommersiella upplevelseproduktioner. 

Dessa förutsättningar ger människor möjlighet att uppleva sig själva på nya sätt och 

transformeras som individer.  

 

Mossberg (2003) menar att kontexten är det som hjälper oss att minnas det vi upplever och 

sätter våra upplevelser i sitt rätta sammanhang. Därför anser jag att det bör vara intressant 

för producenter att ha en genomtänkt strategi för hur man bygger upp produktionen utifrån 

deltagarens kontext. Ska man skapa en upplevelseproduktion utomhus i naturen, bör man 

enligt min åsikt också ha kunskap och förståelse inför individens erfarenheter och också 

inför platsens historia. Detta för att kunna skapa förutsättningar för deltagaren att minnas 

sin upplevelse.  

 

Det som framkommit i min undersökning är att det som efterfrågas hos deltagarna är 

kommersiella klätterproduktioner som tar tillvara på andra värden än de traditionella; där 

deltagarnas fokus leds bort från klätterprylar 
6
 och in på filosofiska frågeställningar. Där 

traditionsenliga värden, exempelvis klättring som någonting tekniskt och 

utrustningsbaserat, någonting spännande och farligt istället utvecklas och skapar möjlighet 

att se på klättringen som meditation och ett sätt att uppleva sig själv och sin kropp på flera 

sätt än bara rent styrkemässigt; man kan som deltagarna själva beskriver det exempelvis 

”klättra vackrare”.  

 

Detta innebär att samma slags värden kan tillvaratas inom andra typer av 

upplevelseproduktioner, alla typer av utomhusproduktioner bör enligt mig innehålla 

”prylfria” miljöer, produceras och konsumeras med ett etiskt förhållningssätt gentemot 

natur och kultur. Detta skapar utrymme för upplevelsedeltagaren att utöva och upphäva 

mental kontroll; vilket leder till en öppen medvetenhet vilket bidrar till en ökad 

livskvalitet. Kommersiell klätter(upplevelse)produktion med inriktning mot 

transformation; bör enligt min bedömning innehålla lärande upplevelser då syftet är att 

skapa en ökad livskvalitet.  

 

Se till att skapa utrymme för upplevelsedeltagaren att utgå ifrån sin individuella 

förutsättning, vare sig det handlar om att vara publik på en teaterföreställning eller 

deltagare på ett företagsevent. Skapa detta utrymme genom att klarlägga syftet med 

produktionen, är det ytliga och flyktiga upplevelser som eftersträvas eller är det livslångt 

lärande som är målet med produktionen? Oavsett vad syftet är kräver upplevelsedeltagaren 

alltid en valmöjlighet att kunna få tillgång till den kunskap som krävs för hans eller hennes 

förståelse och upplevelse.  

 

                                                             
6 Säkringar i form av; kilar, friends, karbiner och så vidare, samt klättringsutrustning i form av klättersele, skor, 
hjälm, rep, ryggsäckar, kritpåse, krita och så vidare.  
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Då man vill producera upplevelseproduktioner med inriktning mot flowupplevelser bör 

man se till att utmaningen matchar färdigheterna. Jag hävdar att flowupplevelser lämpar 

sig för upplevelseproduktioner med inriktning mot ”yta”. Det vill säga 

upplevelseproduktioner med inriktning mot lättsmält underhållning.  

 

Erbjuds personliga upplevelser i samband med inriktning mot exempelvis utbildning, 

teambuilding, upplevelseaktiviteter och så vidare, bör dessa innehålla förutsättningar för 

deltagarna att bli medvetna om sig själva i relation till sina upplevelser. Dock om man vill 

producera upplevelseproduktion med inriktning mot transformerande upplevelser har man 

inriktningen ”djup”. Det innebär att den består av flera olika användbara moment vilka 

med rätt teknik och förkunskaper kan vara ett sätt för människor idag att få perspektiv på 

tillvaron samt utvecklas och transformeras som individer. Dock kräver det att man bör 

tänka på och sätta upp strategier för hur man som producent hanterar krävande och 

utmanande situationer. Upplevelseproducenten som arbetar med den typen av produktioner 

bör skapa utrymme för deltagarna att uppleva sig själva som unika och samtidigt skapa 

forum för dem att ingå i ett socialt samspel med andra deltagare; exempelvis under en 

fikastund/paus. Det kan räcka för att möjliggöra reflektion inom varje individ men också 

deltagarna sinsemellan.  

 

Transformerande upplevelser gör kommande produktioner attraktiva för fortsatt deltagande 

(Boswiijk et al. 2007). I transformerande upplevelser ingår begreppet personlig utveckling 

vilket i sin tur står för den lärandeprocess där individen vill ta sig från A till B. Processen 

innebär att lära genom misstag; varför man som producent bör vara medveten om att det 

kommer att uppstå friktion i upplevelsen. Det kan innebära frustration eller att deltagaren 

kanske vill ge upp, i dessa fall måste producenten ha en plan för hur han eller hon kan 

finnas där som ”guide” och motivationsfaktor. Enligt min tolkning skapar 

Stockholmsföraren i kombination med naturupplevelsen en gemensam referensram för 

deltagarna att förhålla sig till. Denna kunskap går även att applicera på andra typer av 

upplevelseproduktioner genom att man uppför liknande slags upplevelseböcker á la 

Stockholmsföraren med utgångspunkt i den aktuella produktionen samt med berättelser 

utifrån omgivningens historia.  

 

Beroende på vilken typ av produktion man som upplevelseproducent vill genomföra kan 

man rikta in sig mot två huvudsakliga nivåer; Flow och Transformation. Båda nivåerna 

associeras till naturen som kontext, livslångt lärande samt djupa och varaktiga upplevelser; 

detta sammanbinder enligt min bedömning upplevelserna med en ökad livskvalitet. 

 

7.2 FORTSATT FORSKNING 
Syftet med det här arbetet var att öka förståelsen inför fenomenet, kommersiell 

upplevelseproduktion ur ett klättringsperspektiv. Examensarbetet kan ses som en 

pilotstudie inför framtida undersökningar och ger förslag på vad forskningen skulle kunna 

undersöka på ett djupare plan. För att kunna implementera upplevelseproduktionsteorier i 
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praktiken krävs det att forskningen intresserar sig för upplevelseproduktion ur ett 

deltagarperspektiv.  

 

Naturupplevelsen visade sig vara den mest centrala upplevelsekvalitén och jag tycker att 

det vore spännande om någon ville utforska detta vidare. Mina tankar kring naturen och 

kommersiell upplevelseproduktion utomhus i samband med naturupplevelser leder till 

frågor som exempelvis; Hur skulle en universell modell/metod för meningsfulla 

naturupplevelser vara konstruerad? Vilka typer av kommersiella upplevelseproduktioner 

lämpar sig bäst för produceras utomhus och varför?  

 

Jag tycker att det vore intressant att genomföra fler liknande undersökningar som min egen 

och vidareutveckla det här arbetets tankar kring transformerande upplevelser inom 

kommersiell upplevelseproduktion. En forskningsfråga som dykt upp genom arbetets gång 

är; Hur påverkar en genomarbetad metod för att erbjuda transformation, deltagarens 

personliga upplevelse? Dessutom vore intressant att analysera individers upplevelser i 

andra typer av kommersiella upplevelseproduktioner, finns det likheter och/eller skillnader 

mellan dessa upplevelser?  

 

Vidare så vore det intressant att genom en diskursanalys se hur konstruerandet av olika 

subkulturer inom olika kommersiella upplevelseproduktioner ser ut. Någonting som jag har 

funderat över genom min tid som student på upplevelseproduktionsprogrammet är hur jag 

saknat en queerteoretisk diskussion i relation till produktionskunskap och forskning. Jag 

anser att ett sådant perspektiv har stor betydelse för studier som handlar om människor 

samt kultur och media. Jag anser att det är av intresse att exempelvis undersöka; hur man 

som upplevelseproducent kan arbeta aktivt med genus och jämställdhetsfrågor i samband 

med kommersiella intressen.  
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BILAGOR 
 

OBSERVATIONSANTECKNINGAR  
En måndagseftermiddag i april 2009 

 

Jag parkerar bilen på en parkeringsplats som är passande för klättrare att ställa sig på, den 

tillhör egentligen en kyrkogård men den är markerad som lämplig parkeringsplats i 

Stockholmsföraren
7
. Häggsta, som just det här klätterområdet heter, är beläget S:t Botvids 

kyrka och den västra klippväggen är vänd med utsikt över Albysjön. Klippväggarna reser 

sig grå och stumma upp mot himlen och bryter av mot den gröna omgivningen som består 

av tall, björk, gran och vide. Från alla håll hörd ett oavbrutet och påträngande fågelkvitter. 

Det är april och jag är på väg till en kommersiell klätterproduktion för att observera 

deltagare i sin naturliga miljö. 

 

Det går en asfalterad väg ner från parkeringen till en äng. Där ängen börjar går det tydligt 

att urskilja en upptrampad stig som slingrar sig fram i det torra och halvmeter höga gräset, 

det är den officiella klätterstigen som leder fram till klippans nedre del. Det går 

vandringsleder i området kring klippan och på flera ställen 

ser jag skyltar som beskriver områdets växtlighet, fågelliv 

och miljöarbete. Precis innan jag ska börja gå ner mot 

klippan så kommer två deltagare ifatt mig och börjar glatt 

prata om klättring. De ler och säger uppmuntrande saker 

om vädret och klippans läge.  

 

Det är fyra individer som deltar, alla är män. En av 

deltagarna är sextio år gammal och började klättra när han var femtionio. ”Inte illa pinkat 

för en sextioårig gammal gubbe” utbrister han när han klättrat upp till toppen på den första 

uppvärmningsleden, ”nä, verkligen inte!”, svarar de som står på marken och ler. Två av 

deltagarna har klättrat i sju – åtta år och de andra två i två år. Alla deltagare har 

klätterkläder på sig, det vill säga rejäla fleecetröjor, speciella softshell-jackor och 

klätterbyxor av märken som bara går att köpa hos särskilda detaljhandlare av friluftskläder 

och klätterkläder. Två av deltagarna har cyklat till klippan och har på så sätt fått sig en rejäl 

uppvärmning. De andra två har åkt bil, ingen av deltagarna har haft svårighet att hitta till 

klippan. De kommenterar Häggsta och berättar att detta är en av Sveriges äldsta 

klätterklippa, med anor från tidigt 60-tal.
i
  

 

                                                             
7
 En guidebok som innehåller kartor, vägbeskrivningar, information om access, utförliga 

förklaringar om känslighet, klätteretik och allemansrätt. Stockholmsföraren är skriven av 

författarna, Mikael Widerberg och Claes Jelinek år 2008 och presenterar olika 

klätterområden, klippor och leder i och omkring Stockholmsområdet.  
 

Teorianteckningar 

De fyra deltagarna är män, och 

stämningen blir emellanåt väldigt 

maskulin och nästan lite macho. 

(Dra parallell till Nettlefold & 

Stratford, 1999) Det handlar om att 

mäta sin styrka mot berget, 

utmaningen ligger i att klättra med 

god teknik. 
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Området vid klippan består av mycket växtlighet, höga alar, björk och tall växer frodigt 

och gräsängarna breder ut sig mot vattnet. Solen står högt på himlen och det är blå himmel 

utan ett enda moln. All klätterutrustning ligger utspridd vid en av de eldstäder som är 

placerade vid basen av klippväggen. Det luktar grillrök. En skogsarbetare röjer träd och sly 

vid vattnet en bit bort (uppskattningsvis femtio meter) med motorsåg, ljudet dränker 

instruktörens röst. Instruktören kommer från Skottland och 

pratar på engelska med skotsk brytning. Han är lugn till 

sättet, använder inte stora rörelser och pratar fort med en 

låg röst.  

 

Jag iakttar deltagarna för att se om det är så att någon av 

deltagarna påpekar det öronbedövande oljudet från 

motorsågen, men ingen säger något. Instruktören delar upp 

gruppen två och två och säger åt dem att klättra för att han 

ska kunna iaktta dem i syfte att kunna ge konstruktiv kritik 

till förbättringar de kan tänka på i framtiden. Det är en 

organisatör med från Stockholms klätterklubb som ordnar 

med fika och som hjälper instruktören med att sätta upp 

topprep på leder som passar deltagarnas nivå. De fyra 

deltagarna kommenterar doften av grillat och säger att det är viktigt med fikat under en 

klättertur, ”nästan lika viktigt som det är att få klättra är det att fika” påstår en av 

deltagarna. De andra skrattar och nickar instämmande. Ingen av deltagarna frågar hur man 

ska säkra, knyta in sig eller hur man klättrar. När deltagarna sätter igång att klättra är de 

engagerade i varandra och ger kommentarer på vad den andre som är uppe på klippväggen 

ska tänka på. Uppmuntrande fraser genljuder invid klippväggen: 

 

”kom igen nu” ”det ser bra ut” ”det som jag gjorde var att 

sätta upp båda” ”Just in front of your nose” ”very good” 

”snyggt!” ”Kom igen” ”jag säkrar” ”jag klättrar” ”cool” 

”bra” 

 

Instruktören står lutad mot ett träd och iakttar deltagarna, 

han är tyst och börjar inte prata förrän alla deltagare har 

klättrat varsin gång. Han ger varje individ en liten 

kommentar samtidigt som han rör sig på klippväggen och 

förevisar olika rörelsemönster. Han tar ögonkontakt och 

frågar om de förstår vad han menar.  

 

Stämningen är uppsluppen och det är konsekvent bara positiv feedback som sprids bland 

deltagarna. Man hejar på och vägleder den som är uppe på klippväggen. Det sociala 

samspelet är tydligt och det är enkelt att förstå. Det är för att det inte finns några dumma 

frågor, vilket jag märker när någon frågar vilken fot man ska sätta först, vilken hand som 

ska greppa tag och vilket håll man bör luta sig mot dyker upp. Det växlas koncentrerade 

blickar mellan deltagarna. Man gör handtecken för att visa, ”din tur nu”, ”jag klättrar nästa 

Teorianteckningar 

Samförstånd mellan deltagarna 

är en självklarhet, det vill säga att 

det råder en ömsesidig förståelse 

inför vad klättringshändelsen 

handlar om. Går att koppla till 

Giddens (2003) relationsteori 

om hur människor skapar 

ömsesidig förståelse kring 

gemensamma referensramar. 

Men också till Aronsson et al. 

(2007) teori om neostammar i 

upplevelsesamhället. 

Teorianteckningar 

Eftersom ingen av deltagarna 

ställde några frågor om 

grundläggande kunskaper om 

klättring förutsatte jag att ingen av 

dem var nybörjare. Jag minns att 

jag tänkte ”Det märks att alla är 

vana klättrare eftersom ingen 

frågar om hur man säkrar och så 

vidare”. Detta väcker tankar om 

vikten av att ha deltagare på 

samma nivå i en kommersiell 

klätterproduktion. Hur skulle det 

varit utifall att det fanns någon med 

i gruppen, som aldrig hade klättrat 

tidigare? 
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gång” och så vidare. När en av deltagarna börjar prassla med godispapper reagerar de 

andra deltagarna med att kasta en blick på den som prasslar så att denne lägger ner 

chokladkakan i fickan igen. Man fikar tydligen bara vid vissa tillfällen och inte vid 

klippväggen när det är tid för koncentration och fokus.  

 

”Det var därför som jag valde att komma på eftermiddagen istället för på morgonen” 

 

Deltagarna pratar om det vackra vädret och påpekar att det nästan alltid är finast väder på 

eftermiddagarna här i Sverige och att det är därför de har valt att delta i det andra tillfället 

av två, första dagen av två. En av deltagarna har inte klättrat på två år på grund av en 

skadad hand och beskriver att det är skönt att komma ut i 

naturen igen. En annan deltagare har tidigare varit just 

vid den här klippan tidigare i samband med kurs. Men 

den gången var det i form av en grundkurs i 

klippklättring producerad av Svenska Klätterskolan. 

”Jag minns att det var så otroligt mycket färger, det var 

på hösten” Den kursen hade kostat 2000 kronor vilket 

deltagaren tyckte lät mycket. 

 

 ”Men den kursen vi fick då var jättebra, det var tio timmars pass varje dag och dom drog 

över tiden, träden hade sensommarfärg för det var en kall höstdag i september. Jag minns 

att det var väldigt fint då”  

 

”knyt in dig och kör” 

 

Det finns de som har klättrat mer än andra som är med och de mer erfarna klättrarna säkrar 

de oerfarna och tvärtom.  

 

”det känns så jävla tungt” ”jag är för svag” ”that´s good” ”men vad fan” ”men va i helvete” 

En av deltagarna har fastnat uppe på en led och hänger och vilar i selen. Han verkar 

beslutsam och försöker ihärdigt genomföra ett rörelsemoment som är tungt och komplext. 

Jag tolkar hans uttalanden som en frustration över sin egen kapacitet och efter ungefär en 

halvtimma ger klättraren upp. Han firas ner till marken och skakar på huvudet. ”Jag är 

alldeles för svag för den där leden” Jag måste träna upp mig för att orka”. Klättraren går 

igenom vilka moment han borde öva på för att bli starkare och lyckas med att nå toppen 

nästkommande klättertur. ”Det är det som är så fantastiskt med klättringen, att man kan gå 

hem och reflektera över varför man misslyckades. Man tänker på sin egen teknik och 

styrka, tränar upp den och kommer tillbaka och klarar av det. Då upplever man att man 

liksom har växt som människa” 

 

Deltagarna pratar med varandra och med mig, vi står i en cirkel med ansiktena mot 

varandra. [Jag upplever en mycket stark känsla av att jag inte särskiljs från dem och 

märker inte av någon slags distanserad attityd hos någon]. Efter hand börjar det dyka upp 

frågor rörande klätterskador och deltagarna frågar i tur och ordning instruktören om olika 

Teorianteckningar 

Varje deltagare utgår ifrån sin 

individuella förkunskap och 

förförståelse när han eller hon 

klättrar. Jag ser att deltagarna ger 

uttryck för det som vetenskapen 

kallar för en hermeneutisk 

spiral/hermeneutisk process (Patel 

& Davidsson, 2003). 
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symptom. Deltagarna berättar om sina skador på ett mycket uttömmande sätt och beskriver 

de händelser som förorsakat skadorna. Detta småpratande om tidigare klättererfarenheter 

och upplevelser i samband med tidigare klätterutflykter skapar en avslappnad atmosfär och 

en gemensam referensram att hålla sig inom. En av deltagarna berättar om sin dotter att 

hon har en kennel där hon föder upp Jack Russels och att 

det faktiskt var hon som fick honom att börja klättra.  

 

En av deltagarna frågar om han får lov att prova en led som 

han gärna vill klara, han berättar om hur han försökt att 

klara den tidigare på egen hand men aldrig lyckats. Han 

beskriver känslan av frustration och hur han har gått runt 

och tänkt på leden sedan sitt senaste försök.  

 

”Ni kan aldrig ana hur många gånger jag har föreställt mig 

att jag lyckats” ”Jag har försökt att komma på lösningen 

och gått igenom varje move om och om igen”  

 

Han börjar klättra och de andra deltagarna, instruktören, 

organisatören, jag och instruktörens fru står nedanför på marken och iakttar klättraren på 

väggen. När en person befinner sig i ett så fokuserat läge smittar koncentrationen av sig på 

de andra deltagarna. Alla andra står och lever sig in i klättrarens förflyttningar och jag 

märker hur vissa själva gör rörelser med händerna fast de står nere på marken.  

 

Instruktören påpekar att det är av stor vikt att iaktta och föreställa sig hur man själv skulle 

ha klättrat, detta för att avancera tekniskt. Det som instruktören pratar om är visualisering 

av rörelser, han visar med sin kropp hur den som är uppe på väggen bör göra fast nere på 

marken. Klättraren lyckas genomföra det rörelsemönster på klippan efter vägledning från 

de andra klättrarna på marken. När deltagaren lyckas med att klättra hela leden utropar han 

ljudligt;  

 

”that really made my day” och fortsätter nästa mening med kommentaren; ”bloody nice”.  

De andra deltagarna framför hejarop, både på svenska och på engelska. Skratten ekar 

mellan träden. Klättrarna skrattar tillsammans åt någonting som sagts och utbrister strax, 

en efter en, hur härligt det är att komma ut i naturen.  

 

Vid en travers då deltagarna ska bouldra höjs stämningen en aning och det märks att de 

eggar upp varandra. Rösterna höjs och testosteronhalten ökar. Deltagarna visar upp en mer 

aggressiv attityd gentemot sig själva. Peppningarna blir mer intensiva, de säger ”kom 

igen!” ”sätt foten där” ”Kör hårt nu då” ”ta i” ”du ser stark ut” Det där klarar du” 

”aaaahhhrrrg”  

 

Solen står lägre och efter tre timmars klättring beskriver deltagarna hur de känner sig 

trötta, både mentalt och fysiskt men att de är nöjda med dagen, deras leenden smittar av sig 

på instruktören som tackar för fint engagemang och bra klättring.  

Teorianteckningar 

Deltagarna är de facto del av 

gruppen och gruppen börjar 

efterhand så smått leva sitt eget liv. 

Detta tolkar jag går hand i hand 

med gruppsykologins teorier och 

det som Svedberg (2003) beskriver 

vara transformerande upplevelser. 

Jag tolkar att empirin går att 

analysera utifrån ett 

gruppdynamiskt perspektiv.  

 

Det fokuserade läget och 

koncentrationsnivån går att koppla 

till flowteorin (Csíkszentmihályi, 

1996). Även iakttagarna verkar 

hamna i flow.  
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INTERVJUGUIDE 
 

Bakgrund, allmänna förhållanden och Erfarenheter 

 

1. Ålder: 

 

2. Kön: 

 

3. Hur ser familjeförhållandena ut? 

 

4. Hur minns du din barndom och tonårstid?  

 

5. Hur såg sommarloven ut för dig? 

 

6. Boendesituation just nu? 

 

7. Vad sysselsätter dig om dagarna? 

 

8. Är du nöjd? Om inte, varför då? På vilket sätt skulle det kunna förbättras? Om ja, 

utveckla och berätta om vad det är som är så bra... 

 

9. Vad är det sämsta med vardagen?  

 

10. Hur upplever du din livssituation? 

 

11. Finns det någonting som du tycker särskilt mycket om att göra?  

 

12. Vad gör du på din fritid? 

 

13. Vad är frihet för dig? 

 

14. Finns det någonting som begränsar dig i ditt fritidsutövande? 

 

15. Vad innebär spontanitet för dig? 

 

16. Har du någon förebild? Vad utmärker den personen?  

 

17. Vilka egenskaper tror du definierar dig? 

 

18. Vad är det du känner när du klättrar? 

 

19. Kan du minnas en specifik händelse som du känner att du vill berätta om? 

 

20. Vad tror du är meningen med livet? 
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21. Hur stark är du? På vilket sätt menar du att du är stark? Svag? Hur tolkar du 

frågan? 

 

22. Har du någon gång varit rädd? I vilket sammanhang? När då? Berätta mer... 

 

23. Är säkerhet någonting viktigt? 

 

Målsättning, ambition och förväntningar 

 

24. När började du klättra? I vilket sammanhang?  

 

25. Varför just klättring?  

 

26. Har du något mål med ditt utövande? 

 

27. Hur planerar du att ta dig dit? 

 

28. Hur kom du fram till det? 

 

29. Hur mådde du innan du började klättra, hur mår du nu? 

 

30. Dina mål med en producerad klättring, blev det som du hade tänkt? 

 

 Vad får deltagarna i samband med en kommersiell upplevelseproduktion som 

de inte kan skaffa på egen hand? 

 

31. Hur kommer det sig att du valde att delta på en producerad klippklättring i ett 

kommersiellt sammanhang?  

 

32. Hur mycket tid väljer du att spendera på att delta vid kommersiella klättertillfällen? 

 

33. Vad var det som fick dig att välja det här företaget?   

 

34. Kan du beskriva Din upplevelse av riskmoment under utövandet:  

 På egen hand 

 I sällskap med en professionell guide 

 

35. Finns det någonting du tycker saknas i de kommersiella sammanhang du deltagit i? 

 

36. Har du deltagit på olika företag som genomfört liknande produktioner? 

 

37. Om ja, varför valde du att byta företag? 
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38. Om nej, varför stannat kvar hos samma företag?  

 

39. Hur skulle du vilja att nästa kommersiella klättertillfälle såg ut? 

 

 

                                                             
i Häggsta är klippan där all form av svensk klättring började, det hävdar författarna till 

Stockholmsföraren, Mikael Widerberg och Claes Jelinek (2008). De beskriver att den 

första klätterkursen i Häggsta arrangerades av Svenska Fjällklubben år 1938. Sextiotalets 

klättring i Häggsta bestod mestadels av män, men författarna omnämner att det dessutom 

fanns ett kvinnligt replag, Eva Karlsson och Ewa Hellström. De allra flesta av sjuttiotalets 

klättrare var också män, men de nämner även här ett kvinnligt exempel som särskiljer sig, 

nämligen Eva Selin. Häggsta beskrivs som en del av klättringens utveckling i stort och 

klippan har fått bära klättrare med allt från hamparep och träkilar till neonkepsar. Klippan 

är som högst 40 meter och befinner sig vid S:t Botvids kyrka och den västra klippväggen är 

vänd med utsikt över Albysjön. (Widerberg & Jelinek, 2008) 

 


