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Förord 

 
”Staden är stenöken, inte fjället. Här är väsentlighetens land, här finns utsikter utan utsiktstorn och skönhet 

utan marmorsocklar. Och ödemarken är aldrig öde. Nu är vi bland granarnas stilla, tåliga folk som står sida 

vid sida. Det är söndagsstämning omkring oss. Vinden ringer tyst i himlens klocka, klangen mörknar, det 

skymmer – söndagsstämningen men utan ödslig klacktramp på nötta, kava gator… Stjärnorna tänds, 

astronomiskt klara. Vi går i månsken över fjällsjön. Där är stugan. Vi eldar och bäddar och äter. Sedan sitter 

vi kring elden med våra pipor. På väggarna glänser fiskdon och tallrikar mot den mattskimrande 

plankfodringen. De svaga dofterna av vedos, matos och smorda pjäxor smälter ihop till en varm, fulltonig 

treklang. I mörkret runt omkring oss står fjällen som vackra oskrivna dikter. Runt omkring oss är 

väsentlighetens land.” 

 

Gunnar Ekelöf, ”Ödemarksresa” 

STF. Svenska Turistföreningens tidning 1934 

 

 

Friluftsliv i ett vetenskapligt perspektiv är ett tämligen outforskat område. Valet att då undersöka 

motivationen och den fysiska arbetskapacitetens påverkan på upplevelsen av friluftsliv, ser vi som ett 

intressant tvärvetenskapligt forskningsprojekt. En målsättning med undersökningen har varit att 

beskriva och belysa samband men också att koppla resultaten av undersökningen till tidigare forskning 

och teoretiska utgångspunkter för att pröva dess giltighet. 

 

Uppsatsen vänder sig till den som vill förstå hur sambanden mellan motivation, fysisk arbetsförmåga 

och upplevelse hänger samman, men också till andra studerande inom ämnesområdet idrott och hälsa. 

 

Vi tackar härmed alla studenter som deltagit i vår undersökning samt de som gett värdefulla synpunkter 

på uppsatsens innehåll. Speciellt vill vi tacka vår handledare Pia Lundquist Wanneberg samt lärarna i 

friluftsliv, Carl-Johan Thorell och Jan-Anders Aspelin för allt stöd under arbetets gång. Vi önskar att 

läsningen av uppsatsen ger samma glädje och inspiration till er som vi har fått möjlighet att uppleva 

genom ett fysiskt aktivt liv i samspel med naturen.  

 

Idrottshögskolan i Stockholm 2005 

Rebecca Gustafson   Anna Lindqvist 



Abstract 
 
Aim 
The aim of this study was to investigate what influences on the experience of outdoor life in the winter 

season. The questions at issue were: What influence has motivation on the experience? What influence 

has the physical capacity for work on the experience? 

 
Method 
51 students from Stockholm University College of Physical Education and Sports participated in the 

three different parts of the study. In the spring term 2003 they attended a compulsory course in outdoor 

education in the winter season. The investigation was interdisciplinary. All of the students attended in a 

questionnaire investigation, were they had to estimate their motivation, experience and physical 

exertion during the activity. 25 students participated in a physical test to calculate on their physical 

capacity of work. 10 of these 51 students were interviewed to get a deeper comprehension of the 

questionnaire investigation.  

 
Results 
To be able to answer the first question at issue we have put the participators estimated motivation and 

their estimated experience in condition to each other. The result shows that there is a relation between 

motivation and experience. High motivation engenders more positive experiences than if the 

motivation is low. The analysis of the interview material shows that the character of the experience 

affects on the motive to the motivation. To be able to answer the second question at issue we have put 

the participators estimated physical exertion, their calculated physical capacity of work in relation to 

their estimated experience. The result shows that there is a relation between these. Most of the 

participators that has estimated their physical exertion as easy had a positive experience. We have not 

found any relations between the participators calculated physical capacity of work and their estimated 

experience.  The interviews have given us a description of the physical exertion character. The 

participators describe the physical exertion as tough and long lasting. 

 
Conclusion 
The conclusion of this study is that motivation and estimated physical exertion are related to the 

participators estimated experience. We have not found any relations between the participators 

calculated physical capacity of work and their estimated experience. 



 Sammanfattning 

 
Syfte 
Syftet med studien har varit att undersöka vad som påverkar upplevelsen av friluftsliv i fjällmiljö. 

Frågeställningar var: Vilken påverkan har motivationen på upplevelsen? Vilken påverkan har den 

fysiska arbetskapaciteten på upplevelsen?  

 
Metod 
De 51 studenter från Idrottshögskolan i Stockholm som vårterminen 2003 genomförde den 

obligatoriska kursen i vinterfriluftsliv deltog i studien som bestod av tre olika delar. Undersökningen 

var av tvärvetenskaplig karaktär. Alla 51 studenter deltog i en enkätundersökning, där de skulle skatta 

sin motivation, upplevelse och fysiska ansträngning under fjällturen. 25 av dessa studenter genomförde 

även ett submaximalt arbetsprov för att beräkna fysisk arbetsförmåga. 10 av 51 studenter intervjuades 

för att få en djupare förståelse av enkätsvarens innebörd.  

 
Resultat 
För att svara på första frågeställningen har deltagarnas skattade motivation och skattade upplevelse i 

enkäten ställts i förhållande till varandra. Resultatet av detta visar på att det finns samband mellan 

motivation och upplevelse. Hög motivation genererar i större utsträckningen en positiv upplevelse än 

om motivationen är låg. Analysen av intervjumaterialet visar även att upplevelsens karaktär styrs av 

motivet till motivationen. För att besvara den andra frågeställningen har deltagarnas skattade fysiska 

ansträngning samt beräknade fysiska arbetsförmåga och skattade upplevelse i enkäten ställt i 

förhållande till varandra. Resultatet visar att det finns ett samband mellan deltagarnas skattade 

ansträngning och upplevelse. De deltagare som skattat sin ansträngningsgrad som lätt hade i större 

utsträckningen en positiv upplevelse. Analysen har även visat att en hög kondition ger fler positivt 

skattade upplevelser, detta resultat är dock ej signifikant. Med hjälp av intervjumaterialet har en 

beskrivning av ansträngningens karaktär kunnat gestaltas. Deltagarna beskriver fjällturens typ av 

ansträngning som seg och långvarig. 

 
Slutsats 
Slutsatsen av vår undersökning är att motivationen och den skattade fysiska ansträngningen har en 

påverkan på deltagarnas skattade upplevelse. Vidare i undersökningen har vi inte kunnat skönja några 

samband mellan den beräknade fysiska arbetsförmågan och upplevelsen. 
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1. Inledning 

 
1.1 Introduktion 

”Friluftslivet är ett fritt liv. Det betyder en frihet med hänsyn och ansvar. Det är ett liv på naturens 

villkor, där du får perspektiv på dig själv och på tillvaron. Det är ett liv där du tränar dina sinnen. Du 

tränar att se, lyssna, känna, smaka och att urskilja olika dofter. Det handlar inte främst om teknik, 

utrustning och strapatser. Det handlar om upplevelser, gemenskap, skönhetsvärden, avkoppling, 

inspiration och att hämta kraft.”1

 
Människor i dag lever inte med naturen på samma sätt som våra förfäder. Samhällets tempo och 

arbetslivets hårda klimat ställer stora krav på oss. Vi får svårt att stanna upp och njuta av den 

natur och de möjligheter vi har omkring oss. Trots detta har allt fler människor börjat ägna sig åt 

de aktiviteter som ryms inom begreppet friluftsliv, det kan vara allt från långfärdsskridskor och 

paddling till klättring och svampplockning. Vad är det då som gör att människor i allt större 

utsträckning lockas till olika typer av friluftslivsaktiviteter? Kan det vara så att naturupplevelsen 

har en betydande roll?  

 
Vi har intresserat oss för begreppet upplevelse. Alla människor upplever företeelser på olika sätt. 

I boken ”Färd” beskriver Roger Isberg, lärare på friluftsledarlinjen vid Sjöviks folkhögskola, på 

ett begripligt sätt hur vi upplever vår tillvaro. Han hänvisar till en urgammal upplevelseform som 

hävdar att vi upplever tillvaron genom hjärtat, huvudet och händerna.2 Exempelvis kan en fjälltur 

av vissa upplevas som någonting alldeles underbart och enastående medan andra får upplevelser 

av motvilja och avsmak. I vår framtida yrkesroll som idrottslärare är det viktigt att skapa bra 

inlärningsmiljöer. Upplevelsen anser vi kan ha en betydande roll för det pedagogiska arbetet. Att 

skapa starka upplevelser som är av positiv karaktär kan öka möjligheterna för ett livslångt 

lärande. Att uppleva med hjärtat, huvudet och händerna gör upplevelsen till vår egen. Frågan är 

då vad som påverkar vår upplevelse? 

 
Det finns flera tidigare utförda studier inom friluftslivsområdet men många av dessa vilar på 

naturvetenskaplig grund.  Få studier är gjorda på individers subjektiva skattning, därför ser vi det 

som en utmaning att undersöka denna mer komplexa och svårmätbara del av friluftsliv. Vår 

                                                 
1 Bengt Johansson, Natur och friluftsliv (Stockholm: Liber AB, 1999), s. 11. 
2 Roger Isberg, Färd – möte, människa, natur (Avesta: Sjöviks folkhögskola, 1995), s. 17. 
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undersökning kommer att granska hur faktorerna motivation och fysisk arbetsförmåga förhåller 

sig till begreppet upplevelse. 

 
1.2 Forskningsläge  
Friluftsliv som forskningsområde i Sverige är i dagsläget eftersatt och i stort behov av 

tvärvetenskaplig förankring för att stärka ämnets status.3 I friluftsgruppens rapport har Lars 

Aronsson, Gerhard Nordlund och Klas Sandell tillsammans givit ett förslag om ett kompetensnät 

för friluftslivsforskning, där ett av målen är kunskapsspridning kring ämnesområdet.4 En 

anledning till detta förslag är att kunskapen om den friluftslivsforskning som bedrivs idag är 

alltför spridd.5 Orsaken till denna otydlighet kan vara avsaknaden av en gemensam plattform, 

som utgångspunkt för friluftslivsforskning. Att begreppet friluftsliv saknar en officiell definition 

tror vi kan vara ännu en orsak. 

 
Den tvärvetenskapliga dimensionen i vår undersökning skapar förutsättningar för att studera 

friluftslivet ur olika perspektiv. Med tanke på att vår studie berör både de fysiologiska och 

psykologiska perspektiven, ser vi det som viktigt att redogöra för de olika forskningslägena inom 

varje område. 

 
I artikeln ”Upplevd ansträngning som mått på arbetsintensitet”, skriver professor Gunnar Borg 

”att söka förstå och ta hänsyn till vad folk upplever i olika situationer, är angeläget av flera 

orsaker”. Intresset för människors olika upplevelser har ökat under senare år.  Det kan handla om 

allt från ganska enkla varseblivningar till mer komplexa känslomässigt laddade upplevelser. Borg 

har i sin forskning arbetat fram en metodik för att få ett grepp om graden av arbetsintensitet 

genom skattning av den subjektiva upplevelsen vid fysisk ansträngning. Hans forskning visar att 

den upplevda ansträngningen växer linjärt med belastningen vid fysiskt arbete på 

ergometercykel.6 Trots att vår undersökning genomförs i fjällmiljö på skidor ser vi det som 

betydelsefullt att nyttja Borgs skattningsskala för beskrivning av deltagarnas upplevda 

ansträngning. Borg pekar även på intressanta faktorer som ligger bakom och orsakar känslan av 
                                                 
3 Kulturdepartementet; friluftsgruppen, Statens stöd till friluftsliv och främjande organisationer: Ds 1999:78 
(Stockholm: Kulturdepartementet, 2000), s. 208.  
4 Ds 1999:78, s. 209. 
5 Ds 1999:78, s. 151. 
6 Gunnar Borg, Upplevd ansträngning som mått på arbetsintensitet: Konditionsträning i teori och praktik: Idrottens 
forskningsråds konferens på GIH i Stockholm januari 1987, red. Artur Forsberg, Bengt Saltin (Stockholm: Sveriges 
Riksidrottsförbund, 1993), s. 218.  
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ansträngning. Dels beskriver han perifera faktorer som t ex arbetande muskler och leder, dels 

centrala faktorer som cirkulation och respiration. Det som är intressant för vår studie är att han 

anger psykologiska faktorer som t ex motivation och emotion som vid starkt och enformigt 

arbete, under längre tid kan ge individen en känsla av olust och obehag eller motvilja att fortsätta 

samt att detta kan färga skattningen av ansträngningen.7 Detta blir intressant med tanke på att vår 

undersökning delvis baseras på subjektiva skattningar under långvarigt och enformigt fysiskt 

arbete.  

 
Forskning kring upplevelsebegreppet i samband friluftsliv är idag mycket begränsad. Det finns 

ändå en del forskare som uppmärksammat detta begrepp. En av dem är norrmannen Jon Teigland 

som i en översikt om friluftslivsforskning konstaterat att ”opplevelsekvaliteter i 

friluftslivsområdena har imidlertid vart et sentralt forskningsfelt i lengre tid”.8 Även Björn 

Tordsson pekar på att upplevelsen idag är det centrala begreppet inom nordisk 

friluftslivstradition. Upplevelsens status har ökat inom turismen och därmed även inom 

friluftslivet.9 Den expanderade upplevelseindustrin, där det gäller att producera effekter snarare 

än som förr att erfara ett slags inre väsen, har gjort upplevelsen till det centrala.10  

 
Det kan idag verka självklart att vi ska uppleva när vi går på tur. Men att uppleva är i vår tradition 

ett komplext begrepp vilket innebär att närma sig naturen samt skapa ett förhållande och en 

förståelse till den.11 På frågan varför vi får positiva upplevelser av naturen och friluftsliv ger 

Tordsson en biologisk förklaring. Eftersom människan är resultatet av en lång evolution menar 

han på att vi har utvecklat egenskaper som ger oss en möjlighet att överleva på vad naturen har 

att tillgå. Med detta som bakgrund anser han att dagens samhällsförhållanden är onaturliga för oss 

människor vilket kan ses som en förklaring till varför vi idkar friluftsliv, vistas i naturen på 

fritiden samt varför dessa positiva upplevelser uppstår.12 En norsk forskare vid namn Åse 

Strandbu visar i sin forskning Osloungdomars förhållande till friluftsliv. Hennes resultat ger stöd 

                                                 
7 Borg, 1993, s. 221. 
8 Jon Teigland, Forskning som ligger til grunn for planer og forvaltning av frilusftliv/Om hovedlinjer i forskningen 
om fritidsbruk av natur (NINA: Lillehammer 1993) punkt 4 
9 Björn Tordsson, Å svare på naturens åpne tiltale  (diss. Oslo; Norges  Idrettshogskole, 2003), s. 390.  
10 Tordsson, 2003, s. 393. 
11 Björn Tordsson, ”Om friluftsliv som naturforståelse og om friluftslivets egenart”, i Har fjellet ansikt?, red. Hans 
Kolstad (Naturfilosofisk seminar: 2000), s. 178ff. 
12 Tordsson, 2000, s. 183. 
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åt Tordssons åsikter; nämligen att det först och främst är upplevelsen och avkopplingen som drar 

ungdomar till friluftsliv.13  

 
Men vad är det då som påverkar vår upplevelse? Den forskningslitteratur vi har tagit del av visar 

på ett samband mellan friluftsliv och upplevelse. Men konkreta förklaringar på vad som inverkar 

på vår upplevelse av friluftsliv verkar inte finnas. Tordsson skriver i boken ”Perspektiv på 

friluftslivets pedagogik” att det finns svårigheter i att bestämma vad som påverkar upplevelsen. 

Enligt Tordsson beror det på att begreppet upplevelse är svårdefinierat.14 Att det är upplevelsen 

som gör att vi idkar friluftsliv verkar tidigare forskning tyda på. Men på den fråga vi ställer oss, 

vad det är som påverkar vår upplevelse, finns det inte några entydiga svar. 

 
Kring begreppet motivation har mycket forskning bedrivits vilket har resulterat i ett antal olika 

motivationsteorier. Motivation handlar om inre och yttre krafter som initierar, ger energi, styr och 

upprätthåller beteenden.15 I boken Idrottspsykologi skrivs att ”när motivationen brister, 

försämras prestationen – oavsett vad prestationen egentligen handlar om”. Det finns förstås 

många olika teorier och resonemang kring hur motivationen styr och påverkar människan. Inom 

motivationsforskningen är det kognitiva synsättet det dominerande. Med det kognitiva synsättet 

menas att människor ständigt tänker på sin omvärld, försöker bringa ordning och göra den 

begriplig.16 Motivationsfaktorn i förhållande till upplevelsen av friluftsliv kommer i den 

avslutande diskussionen att tolkas med hjälp av Vallerands motivationsmodell samt Maslows 

motivationsteori. Dessa teoriers innebörd kommer närmare att beskrivas under rubriken teoretiska 

utgångspunkter. 

 
Avslutningsvis vill vi i forskningsläget framhålla en studie av fysiologen Peter Schantz. I den har 

han intresserat sig för att undersöka bland annat aeroba energiprocesser (energiprocesser som 

kräver tillgång på syre för att ett arbete ska kunna utföras) under en tur på skidor i fjällmiljö. I 

hans forskningsrapport framhåller han att ”belastningen av syreupptagningen motsvarande cirka 

50 % av maximal aerob kapacitet är den övre gränsen för vad en individ klarar av under en 8-

                                                 
13 Åse Strandbu, Storbyungdom og natur: Rapport 14/00: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 
aldring: NOVA (Oslo: GCS, 2000), s. 8. 
14 Björn Tordsson, Perspektiv på friluftslivets pedagogik (Telemark: Norges Idrettshogskole, 1993), s. 4. 
15 Peter Hassmén, Nathalie Hassmén, Johan Plate, Idrottspsykologi (Stockholm: Natur och kultur, 2003), s. 164. 
16 Hassmén, s. 114, 164. 
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timmars arbetsdag.”17  I studien har även den fysiska ansträngningsgraden skattats varje dag 

utifrån Borgs RPE-skala18 och ställts i relation till den maximala aeroba kapaciteten. Att dessa 

faktorer har ställts i förhållande till varandra är för vår studie högst relevant, då vi avser att på 

liknade sätt jämföra deltagarnas submaximala arbetsförmåga och skattad ansträngningsgrad med 

upplevelsen.  

 
Som tidigare nämnts skapar den tvärvetenskapliga dimensionen i vår undersökning 

förutsättningar för att studera ämnesområdet friluftsliv ur både det fysiologiska och psykologiska 

perspektivet. Detta har väckt en rad tankar och funderingar som mynnat ut i ett övergripande 

syfte. Syftet har preciserats i två frågeställningar, där fråga ett behandlar det psykologiska 

perspektivet och fråga två det fysiologiska perspektivet. 

  
1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien har varit att undersöka vad som påverkar upplevelsen av friluftsliv i fjällmiljö. 

 
Vilken påverkan har motivationen på upplevelsen? 

Vilken påverkan har den fysiska arbetsförmågan på upplevelsen? 

 
1.4 Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna klarlägga hur motivationen påverkar upplevelsen av turåkning i fjällmiljö har vi 

valt att använda oss av två teorier som kan vara till hjälp vid tolkning och förståelse av 

motivationens påverkan och innebörd. Den första teoretiska utgångspunkten belyser hur 

individens motivation kan ge sig till känna samt hur den förhåller sig till upplevelse och belöning. 

Den andra teoretiska utgångspunkten belyser sambandet mellan tillfredställda, grundläggande, 

fysiologiska behov och möjligheten till att uppleva.   

 

 

 

 

                                                 
17 Peter Schantz, Långtur: om 150 mil turåkning längs svenska fjällkedjan: Idrottsfysiologi rapport nr 19 
(Stockholm: Trygg Hansa, 1980), s. 25. 
18 RPE står för Ratings of Preceived Exertion. Borgs RPE-skala är en skala som används för att på ett enklare och 
snabbare sätt kunna utvärdera upplevelse av trötthet.  
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1.4.1 Vallerands motivationsmodell 

Robert J. Vallerand, en amerikansk psykolog, har utarbetat en flerdimensionell, hierarkisk 

motivationsmodell. Denna modell består av två delar och har använts inom forskning kring idrott 

och motivation. Den första delen i Vallerands teori består av tre centrala begrepp, inre och yttre 

motivation samt amotivation.  Dessa tre begrepp beskriver vilka olika typer av motivation en 

individ kan ha, hur dessa typer i förlängningen påverkar upplevelsen samt vilken typ av belöning 

individen vill uppnå.19 Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av Vallerands 

förklaringsmodell.  

 
Den inre motivationen består enligt Vallerand av motivation för att lära sig ny kunskap och att få 

förståelse för den, men även att uppleva tillfredställelse. Motivation för att uppnå något, skapa 

något och att uppleva positiva sinnesupplevelser tillhör också den inre motivationen. En inre 

motiverad individ får en positiv upplevelse i form känslor, glädje, njutning och avslappning. En 

inre motivation drivs av att uppnå känslomässiga belöningar som t ex glädje och njutning.20  

 
Den yttre motivationen handlar om de fördelar en individ kan uppnå av en aktivitet. Motivationen 

ligger då inte i själva aktiviteten i sig, utan för belöningen. En yttre motiverad individ kan lättare 

bli pressad och få en ökad nervositet. Prestationen sätts i fokus vilket leder till känsla av oro och 

minskad möjlighet till kontroll. En yttre motivation drivs av t ex att nå en viss social status, eller 

materiell belöning.21

 
För att tydligare beskriva den yttre motivationen har Vallerand delat in den i fyra olika 

kategorier. Tre av dessa kommer vi närmare att beskriva då de är av betydelse för vår 

undersökning. Den första är yttre reglering. Det innebär att aktiviteten motiveras och regleras av 

att man t ex får en belöning. Detta kan exemplifieras av att en spelare tränar för att bli uttagen till 

en match. Introjicerad reglering innebär att individen påverkas av sin omgivning och på så sätt 

känner ett tryck av att handla på ett visst sätt. Detta även om individen i fråga inte har motivation 

till själva aktiviteten i sig. Omgivningen har i detta fall introjicerat dvs. överfört värderingar och 

förhållningssätt rörande aktiviteten, vilket i sin tur påverkar individen. Identifierad reglering 
                                                 
19 Robert  J. Vallerand, “Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation in sport and exercice”, 
Advances in experimentalsocial psychology, 29 (1997), p. 271-360; se Peter Hassmén mfl, Idrottspsykologi 
(Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s. 168. 
20 Robert J. Vallerand 1997, se Hassmén 2003, s. 170f. 
21 Robert J. Vallerand 1997, se Hassmén 2003, s. 171. 
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innebär att individen har ett beteende som är självvalt. Man väljer att göra en aktivitet trots att 

den inte betraktas som varken positiv eller trevlig av individen. Den fjärde och slutliga kategorin 

av den yttre motivationen är integrerad reglering som innebär att aktivitetsvalet är en naturlig del 

av individen. Andra aktiviteter väljs bort för att satsa hårt på ett visst intresseområde. Denna typ 

av yttre motivation har valts bort då den inte är av relevans för tolkning av undersökningens 

resultat.  

 
Amotivation kan beskrivas som att individen inte ser något syfte med aktiviteten och därmed 

visar en tydlig avsaknad av motivation. I samband med detta kan individen uppleva känslor av 

inkompetens och brist på kontroll. Amotivation kan uppstå av att man upplever brist på kapacitet 

och förmåga, men likaså om individen upplever aktiviteten för krävande för att klara av eller får 

känslor av hjälplöshet.22  

 
Den andra delen av Vallerands modell beskriver hur dessa tre motivationsbegrepp verkar inom 

individen. Vallerand tar ställning till tre olika nivåer där motivationsbegreppen kan påverka 

individen. Dessa olika nivåer är situationsspecifik nivå, kontextuell nivå samt globalnivå. Den 

situationsspecifika nivån beskriver den för stunden upplevda motivationen för aktiviteten som 

individen är engagerad i. Denna motivation kan mycket snabbt förändras över tid och kan mer ses 

som ett tillstånd just för stunden och som kan påverkas av t ex sociala faktorer och belöningar.23

 
Den kontextuella nivån skildrar den motivation individen känner för ett specifikt ämnesområde. 

Här kan motivationen påverkas av t ex lärare, ledare samt deras stil och ledartyp men även 

gruppen och dess klimat. Den globala nivån beskriver i större utsträckning individens generella 

motivation i samspel med omgivningen. Individens levnadsmiljö och rådande attityder och 

värderingar i samhället, påverkar individens motivation gentemot aktiviteten. Betydelsen av 

motivationen på den här nivån påverkar individens tillfredsställelse och dennes generella grad av 

positiv eller negativ inställning.24

 
De tre olika typer av motivation som beskrivs i Vallerands första del av modellen är centrala för 

vår undersökning kring motivationsbegreppet. Med stöd utifrån dessa kan våra resultat tolkas och 

                                                 
22 Robert J. Vallerand 1997, se Hassmén 2003, s. 172. 
23 Robert J. Vallerand 1997, se Hassmén 2003, s. 172f. 
24 Robert J. Vallerand 1997, se Hassmén 2003, s. 173ff. 
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analyseras. Den inre och yttre motivationen samt amotivation är av betydelse för vår 

undersökning då vi kan urskilja om deltagarna är motiverade för själva aktiviteten att gå på tur i 

fjällen, om det är för belöningen att få ett betyg eller om det föreligger total avsaknad av 

motivation. Den kultur och tradition som finns inom ämnet friluftsliv på Idrottshögskolan i 

Stockholm kan vara ett exempel på introjicerad reglering, där uppfattningen kring friluftsliv kan 

påverkas. Enligt Vallerand medför olika typer av motivation att upplevelsen påverkas i olika 

riktningar.25

 
Den andra delen av Vallerands modell blir intressant för vår undersökning då han i hierarkisk 

ordning har delat upp motivationens verkan inom individen på olika plan. En fjälltur påverkas av 

många olika faktorer som t ex ledarens stil, gruppens klimat samt deltagarnas välbefinnande.  

Dessa typer av faktorer kommer att bli viktiga eftersom de kan ha inflytande på motivationen, 

dels just för stunden, dels för ämnesområde friluftsliv, men även för individens generella 

motivation.26 Med utgångspunkt från Vallerands motivationsmodell borde hypotetiskt sett 

upplevelsen påverkas av vilken motivationstyp en individ disponerar. 

 
1.4.2 Maslows motivationsteori 

Abraham Maslow, ännu en känd psykolog, har utarbetat en hierarkisk motivationsteori, där han 

vill visa på människans medfödda och på förhand givna resurser och grundläggande behov. 

Dessa grundläggande behov tillsammans med motiv, är centrala begrepp som utgör den 

psykologiska basen för att vi handlar på ett visst sätt. Enligt Maslow skall ett behov på en lägre 

nivå i hierarkin först vara tillfredställt, innan behov på högre nivå kan utvecklas och tillgodoses. 

Alla behov i motivationsteorin är basala det vill säga att de är ärftliga och artspecifika. Att dessa 

tillfredställs är en förutsättning för att utveckla den hela människan.27

  
Allt efter som vi utvecklas från nyfött barn till vuxen individ, förändras också vilken av dessa 

hierarkiska nivåer som är mest betydelsefull för oss. Som vuxen individ i vårt samhälle är 

behovet av självförverkligande mer framträdande än de fysiologiska behoven. Detta beror enligt 

                                                 
25 Robert J. Vallerand 1997, se Hassmén 2003, s. 171. 
26 Robert J. Vallerand 1997, se Hassmén 2003, s. 172ff. 
27 Johan Aasted Halse, ”Abraham Maslow och den humanistiska psykologin”, i Utvecklingspsykologiska teorier, red. 
Katarina Tiger (Stockholm: Liber AB, 1999), s. 215ff. Ole Schultz Larsen, Utvecklingspsykologi (Lund: 
Studentlitteratur, 1994), s. 30f.  
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Maslow på att de grundläggande fysiologiska behoven oftast är tillfredställda utan närmare 

eftertanke.28

 

 

Sociala behov 
 Kontakt, status och vänskap 

Självhävdelsebehov 
 Behov att fungera i sociala sammanhang, att kunna prestera och 

pröva inneboende förmågor

Fysiologiska behov 
 Hunger, törst, skydd och säkerhet 

Behov av självförverkligande 
Att få tillfredsställelse för sin nyfikenhet, att kunna 
uppleva vackra ting, att uttrycka något av sig själv 

 

Figur 1. En framställning av Maslows motivationsteori ur boken ”Utvecklingspsykologiska teorier”. 

Denna motivationsteori kan hjälpa oss att förklara människors handlingar.  

 
Maslows behovssystem kan användas som grund för och beskrivning av en individs personlighet. 

De behov och motiv som är mest framträdande hos en individ kan alltså förstås utifrån detta 

system. En del individers beteende och personlighet präglas av att få de fysiologiska behoven 

tillfredställda som t ex hunger och törst. Andra strävar efter att tillfredställa behov av karaktären 

trygghet, prestation och socialt samspel som i sin tur utgör och formar just dessa personligheter 

och beteenden.29  

 
Maslow framhåller även ännu ett behov som betydelsefullt, vilket han kallar för 

självaktualiseringsbehov. Att förverkliga sig själv gör människor dagligen, det vill säga finna 

mening i det man utför, söka upplevelser och bekräfta sitt eget värde. Detta behov tillfredställs 

främst genom fritidsaktiviteter, då det dagliga arbetet för många individer inte ger dessa 

upplevelser. Maslow beskriver den självaktualiserande människan som självständig och med 

större möjligheter än andra att få kulminationsupplevelser. Dessa upplevelser är av stark, intensiv 

karaktär och uppkomsten av dem kan variera från individ till individ. Exempelvis söker en del 

spänning och förändring av tillvaron genom resor medan andra konsumerar materiella ting. 

Människor har behov av upplevelser av den här typen, men alla har inte möjlighet att nå dem. 

                                                 
28 Aasted Halse, i Utvecklingspsykologiska teorier, s. 215ff. Schultz Larsen, s.30f. 
29 Aasted Halse, i Utvecklingspsykologiska teorier, s. 215ff. Schultz Larsen, s.30f. 
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Maslow förklarar detta med att individens tillvaro kan sätta gränser eller att man inte tillåter sig 

att uppleva dessa.30

 
Maslows motivationsteori är ett väl användbart stöd, till tolkning och analys av vår undersökning 

kring motivationsbegreppet och dess påverkan på upplevelsen. Hans hierarkiska modell är till 

stor hjälp då den kan skapa en förståelse kring bakomliggande motiv till handlingar hos 

deltagarna. Dessutom ger den möjligheter till att förklara varför en del individer får en typ av 

upplevelser, medan andra får upplevelser av annan karaktär. Exempelvis kan de fysiologiska 

behoven vara det som begränsar möjligheterna till att uppleva under fjällturen, då fokus kan vara 

inställt på mat eller att komma in till tryggheten i en varm stuga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
30 Aasted Halse, i Utvecklingspsykologiska teorier, s. 215ff. Schultz Larsen, s.30f. 
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2. Metod 
 
2.1 Avgränsningar 
Det finns en rad olika intressanta företeelser som kan påverka en individs upplevelser under en 

veckas tur på skidor i fjällmiljö, t ex utrustning, gruppsammansättning, väderförhållanden samt 

näringsintag.31 Studien har avgränsats till att enbart undersöka faktorerna motivation och fysisk 

arbetsförmåga i förhållande till upplevelsen. Detta har gjorts för att begränsa studiens omfattning, 

underlätta genomförandet samt för att stilla vår nyfikenhet kring möjliga samband mellan dessa 

begrepp. Vi tror dock att dessa avgränsningar kan komma att påverka utslaget av resultatet. 

Framförallt kan vi med stöd av Vallerands motivationsteori konstatera detta, då han i sin teori 

menar på att t ex gruppsammansättning och ledarstilar påverkar individens motivation och 

därmed upplevelsen. Faktorerna utrustning, väderförhållanden samt näringsintag har valts bort i 

studien, då vårt intresse ligger i att undersöka parametrar som är av stor betydelse för oss i vårt 

kommande pedagogiska arbete som idrottslärare. 

 
2.2 Urval 
Studien har genomförts under den obligatoriska kursen i vinterfriluftsliv på Idrottshögskolan i 

Stockholm (IH), där 93 studenter deltog under vårterminen 2003. Studenterna delades in i åtta 

grupper av lärarna på IH, efter subjektivt skattad motivationsnivå samt tidigare erfarenheter. 

Dessa grupper kallas för basgrupper. De olika basgrupperna var indelade i kategorierna låg, 

måttlig samt hög motivation- och erfarenhetsnivå. Basgruppernas fjällturer och innehåll var 

förhållandevis lika till utformningen, det som skiljde dem åt var sträckornas längd samt antal 

dagar ute på fjället. Antalet dagar varierade från fem till sex samt sträckornas längd mellan 10-25 

km per dag. Studien grundar sig på deltagare från fem av de totalt åtta basgrupper som 

genomförde kursen. Vi eftersträvade att ha deltagande basgrupper från alla motivations- och 

erfarenhetsnivåer. På grund av tidsbrist, begränsad geografisk tillgänglighet och för att inte 

äventyra vår säkerhet har vi tvingats till att nyttja detta urval, vad gäller vilka fem basgrupper 

som kom att deltaga i studien. Från motivations- och erfarenhetsnivå låg deltog en basgrupp, från 

motivations- och erfarenhetsnivå medel deltog två basgrupper samt från motivations- och 

erfarenhetsnivå hög deltog två basgrupper. Undersökningens urval kan ur olika avseenden 

                                                 
31 Schantz, s. 4. 
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diskuteras. Framförallt vill vi förtydliga att studien syftar till att undersöka studenter på IH. Dessa 

är en väldigt enhetlig grupp, vilket gör att skillnaderna inte blir lika påtagliga som vi tror de 

skulle bli om urvalet bestod av friluftslivs intresserade personer i allmänhet.  

 
Urvalsgruppen i vår undersökning, de fem basgrupperna, består tillsammans av 51 studenter, 

varav 24 kvinnor och 27 män. Denna grupp delades in i tre undergrupper: 

 
Urvalsgrupp 1 består av de fem basgrupperna, dvs. 51 studenter. 

Urvalsgrupp 2 består av 25 könsstyrt, slumpmässigt utvalda studenter från urvalsgrupp 1,  

                        5 studenter från varje deltagande basgrupp. Av dessa var 13 män och 12 kvinnor. 

Urvalsgrupp 3 består av 10 könsstyrt, slumpmässigt utvalda studenter från urvalsgrupp 2, 

  2 studenter från varje deltagande basgrupp. Av dessa var 5 män och 5 kvinnor. 

  
Urvalet har utförts genom att dela in varje basgrupp i kategorier kvinnor och män för att sedan 

numrera dessa till sitt antal. Därefter randomiserades kategorierna var för sig. En av författarna 

valde utan kännedom av numreringens ordning, ut siffror som sedan representerade 

urvalsgrupperna. Exempel: I basgrupp ett numrerades kvinnorna från 1-6 och männen från 1-5.  

Det på förhand bestämda antalet siffror valdes ur varje kategori till urvalsgrupp två, genom att en 

av författarna valde två eller tre siffror ur varje kategori. Till urvalsgrupp tre valdes en kvinna och 

en man genom samma urvalsmodell. Denna urvalsmetod utfördes för varje basgrupp.  

 
Ingen av deltagarna i urvalsgrupperna informerades i förväg om studiens syfte. Detta för att 

undvika påverkan och styrning av deltagarnas svar.  

 
2.3 Val av metod 
Studien grundar sig på tre olika typer av datainsamlingar där enkäter, intervjuer samt fysiska 

arbetsprov har genomförts. Med avseende på studiens syfte och frågeställningar; att undersöka 

samband och hitta mönster mellan motivation, fysisk arbetsförmåga och upplevelse, har dessa tre 

olika typer av metoder använts. Datamaterialet i studien består av enkäter där skattningsskalor 

har används för att mäta deltagarnas subjektiva uppfattningar. Deras fysiska arbetsförmåga har 

mätts med hjälp av ett submaximalt arbetsprov på ergometercykel. Intervjuer har genomförts där 

deltagarna själva har fått ta ställning till och vidareutvecklat sina tankar kring ämnesområdet, 

detta för att ge studien ytterligare dimensioner. Valet av att använda tre datainsamlingar har 
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baserats på försöket att genomföra en tvärvetenskaplig studie. Detta kan i sin tur ha medfört 

problem på denna uppsatsnivå, då det blir många undersökningsmetoder att beakta, vilket har 

gjort insamlingsmaterialets omfång stort. Allt insamlat datamaterial har av författarna behandlats 

konfidentiellt och finns i deras ägo.  

 
2.3.1 Enkätundersökning 

Anledningen till att vi har valt enkätundersökning som en del av vår metod är att den är mest 

lämplig med tanke på studiens syfte, frågeställningar och omgivningsfaktorer. Att genomföra en 

enkätstudie i fjällmiljö ställde krav på oss att konstruera en enkät som passade för ändamålet. 

Därför valde vi att göra en loggbok som skulle vara så enkel och minimal som möjligt. 

Enkelheten kan ha varit på bekostnad av tillräcklig informationsmängd. Tanken med enkäten är 

att ge en generell helhetsbild över deltagarnas tillvaro på fjället. Fokus har lagts på att bilda en 

uppfattning kring faktorerna motivation, upplevelse och fysisk ansträngning. På grund av de 

geografiska förhållandena som råder i fjällmiljö är det mest fördelaktigt att i studien använda 

enkätundersökning, som en del av metoden och på så sätt nå ett större antal individer. 

Nackdelarna är att det ställs större krav på deltagarna att fylla i enkäten och att uppge 

sanningsenliga svar. Eftersom författarna inte hade möjlighet att medverka och övervaka hela 

processen, kan det ha medfört att enkäten fyllts i under samråd med övriga deltagare eller i 

efterhand. Därmed kan deltagarnas egna uppfattningar ha gått förlorade. 

 
2.3.2 Enkätens utformning 

Enkäten är standardiserad och utformad med slutna frågeställningar som berör fyra 

huvudområden (se bilaga 1). Dessa är riktade mot personliga upplevelser och skattas subjektivt, 

vilket gör dem svårmätbara. Svarsalternativen i enkäten är fasta för att underlätta och göra det 

enkelt för deltagarna att fylla i och på så sätt minska det interna bortfallet. Fasta svarsalternativ 

skapar även en mer tillförlitlig studie med tanke på de omständigheter som råder i fjällmiljö.32 

Urvalsgrupp 1 hade som obligatoriskt moment i kursen att medverka i enkätundersökningen, dvs. 

att 51 enkäter delades ut till dessa deltagare. Av integritetsskäl och för att möjliggöra 

dataregistrering har alla enkäter kodats av författarna.  

 

                                                 
32 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur; 2001), s. 55ff. 
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Enkäten kan likställas med en loggbok av den orsaken att deltagarna vid varje tillfälle gjort små 

noteringar. Loggboken berör ämnena, motivation, känsla, upplevelse samt fysisk ansträngning. 

Loggboken är utformad så att endast siffror, utifrån olika skalor används för att beskriva en 

deltagares dag. De skalor som har används i undersökningen är Borgs RPE skala, Borgs CR10 

skala, skala för skattning av känsla, skala för skattning av motivation samt skala för skattning av 

upplevelse. 

 
Den fysiska ansträngningen har delats in i två delar; kondition och smärta. Kondition har skattats 

ut ifrån Borgs RPE skala. Denna skala går från 6 till 20, där 6 motsvarar ingen ansträngning och 

20 motsvarar maximal ansträngning.33 Smärta har skattats ut ifrån Borgs CR10 skala. Denna 

skala går från 0 till 10, där 0 motsvarar ingen smärta och 10 motsvarar extremt stark smärta.34 I 

vår undersökning kommer endast konditionsfaktorn att beaktas. Faktorn smärta används endast 

för att urskilja t ex ömmande axlar från fysisk ansträngning. Denna uppdelning har alltså gjorts 

för att undvika misstolkningar av begreppet fysisk ansträngning. Vi har i resultatdelen valt att 

redovisa Borgs RPE-skala i två kategorier; lätt ansträngning respektive tung ansträngning för att 

få ett tydligare och mer överskådligt resultat. Lätt ansträngningsgrad har deltagarna som skattat 

mellan 6 och 13 på skalan. Tung ansträngningsgrad har deltagare som skattat mellan 14 och 20 på 

skalan. Skalstegens variation har anpassats efter RPE-skalans konstruktion och utformning (se 

bilaga 2). Att använda Borgs RPE-skala i detta sammanhang ser vi som väl motiverat, då 

ansträngningsgrad 13 på skalan motsvarar cirka 50 % av maximal arbetsförmåga. Att arbeta på 

50 % av sin maximala kapacitet, ses vara den högsta graden av ansträngning en individ kan 

upprätthålla under ett arbete över en längre tid.35

 
Motivationen har skattats ut ifrån en skala konstruerad av författarna. Skalan går från 1 till 5, där 

1 motsvarar inte alls motiverad och 5 motsvarar mycket motiverad. Vi konstruerade en egen skala 

av den orsaken att det inte fanns någon lämplig skala som var passande för vårt ändamål. I efter 

hand kan vi konstatera vissa svagheter med själva konstruktionen av motivationsskalan.  Det 

hade varit oss till fördel att ha använt ett jämt antal skalsteg, för att undvika att deltagarna väljer 

ett mellanalternativ, dvs. i vårt fall 3 på motivationsskalan. Vi har i resultatdelen valt att redovisa 

motivationsskalan i två kategorier; hög motivation respektive låg motivation för att få ett 
                                                 
33 Borg, 1993, s. 4ff. 
34 Gunnar Borg, ”Att träna lagom hårt, så det känns bra”, Svensk Idrottsforskning, 12 (2003:4), s. 4ff. 
35 Schantz, s. 25. 
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tydligare resultat. Låg motivationsgrad har deltagarna som skattat 1-2 på skalan. Hög 

motivationsgrad har deltagare som skattat 3-5 på skalan. Användandet av en femgradig skala kan 

ha medfört att vi kategoriserat in deltagarna i fel motivationsgrupp, eftersom det mellersta 

alternativet kan ses som neutralt. 

 
Upplevelsen av dagen har av deltagarna skattats som positiv eller negativ. Vi har valt två skalsteg 

för att undvika att deltagarna tar ett neutralt ställningstagande. I efterhand kan vi se behovet av en 

flergradig upplevelseskala. Med den typen av skala tror vi att upplevelsens nyans och karaktär 

tydligare skulle ha gestaltats. För att öka studiens trovärdighet har loggboken i möjligaste mån 

baserats på välprövade skalor. Alla deltagarna har utifrån skalorna varje kväll skattat hur de 

upplevelser sin egen situation inom dessa ämneskategorier. 

 
2.3.3 Genomförande av enkätundersökning 

För att ge alla deltagare samma förutsättningar delades ett missivbrev ut innan studien påbörjades 

(se bilaga 3a+b). Brevet innehöll information om och definitioner av de olika ämnesområdena 

samt skalorna, detta för att stärka studiens tillförlitlighet. Enkäterna delades ut av ansvarig 

gruppledare då deltagarna påbörjat sin första turdag (se bilaga 4). Enkäterna samlades sedan in på 

plats av författarna. Under turveckan hade var och en av de medverkande personligt ansvar att 

fylla i enkäten på ett korrekt sätt efter avslutad turdag.  

 
2.3.4 Beskrivning av fysiskt arbetsprov 

De 25 deltagarna i urvalsgrupp 2 har genomfört ett fysiskt arbetsprov. Syftet var att beräkna deras 

fysiska arbetsförmåga med hjälp av ett konditionstest på cykel. Det test vi har valt är ett 

submaximalt arbetsprov konstruerat av Irma och P-O Åstrand.36  Deltagarna har utfört ett arbete 

på en ergometercykel som motsvarar 50 % av den maximala fysiska arbetskapaciteten. Denna 

arbetskapacitet brukar beskrivas i termer av syreupptagning (liter/min) och testvärde (ml/kg/min). 

Detta test genomfördes för att mäta deltagarnas syreupptagningsförmåga, det vill säga 

konditionsnivå.  

 

Motivet till att vi valt Åstrands submaximala arbetsprov som testmetod är att det anses vara den 

enklaste och mest utbredda testmetoden. Dessutom är denna metod relevant med avseende på att 
                                                 
36 Gunnar Andersson, Artur Forsberg, Sture Malmgren, Konditionstest på cykel (SISU Idrottsböcker), s. 6. 
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fjällturens aeroba arbete kan likställas med det submaximala arbetsprovet på ergometercykeln.37 

En inte nog så viktig aspekt är att vi känner oss trygga med att genomföra detta test eftersom vi 

har genomgått en utbildning i Hälsoprofilbedömning där testledarutbildning för submaximalt 

arbetsprov ingår.  

 
2.3.5 Arbetsprovets genomförande 

Innan testets genomförande intervjuades deltagarna om aktuell träningsbakgrund med avsikt att 

bestämma lämplig arbetsbelastning. Intervjuerna syftade även till att ta reda på om deltagarens 

medicinska status, för att inte exempelvis medicinering skulle kunna påverka och ge ett felaktigt 

testresultat. Det finns ett antal mediciner som kan påverka pulsutvecklingen och för detta test är 

pulsutvecklingen avgörande för testets giltighet.  

 
Deltagarna utförde testet på en cykel av märket Monark. Under testets genomförande skulle 

försökspersonerna hålla en trampfrekvensens av 50 varv per minut. En metronom användes för 

att hjälpa deltagarna att bibehålla den takten. Deltagarna började testet med att cykla på en 

förutbestämd given belastning. Varje minut registrerades deltagarnas puls samt den subjektivt 

skattade ansträngningen utifrån Borgs RPE-skala. Cykeltestets längd varierade mellan deltagarna 

beroende på tiden till arbetspulsens stabilisering. Utifrån arbetspulsen kunde vi sedan beräkna 

deltagarnas syreupptagningsförmåga och testvärde. Dessa värden ligger till grund för 

kategoriseringen av deltagarnas fysiska status. I resultatdelen kommer deltagarna att delas in i två 

kategorier utifrån den uppmätta fysiska arbetskapaciteten. Dessa kategorier kommer att 

presenteras som medelgod fysisk arbetsförmåga samt hög fysisk arbetsförmåga utifrån tabeller 

konstruerade av Gunnar Andersson, Artur Forsberg och Sture Malmgren i Konditionstest på 

cykel- tabeller.38  

 
Testet har utförts efter de åtgärder och standardiseringskrav som krävs vad gäller klädsel, lokal 

samt deltagarens och testledarens förberedelser. Deltagarnas förberedelser har dock inte kunnat 

kontrolleras, de kan t ex ha ätit för nära inpå testet, vilket i sin tur kan resultera i en felaktig 

pulsutveckling och därmed påverka kategoriseringen av grupperna medel samt hög kondition. Vi 

har valt att enbart registrera pulsen med hjälp av pulsklocka detta för att vår osäkerhet är allt för 
                                                 
37 Andersson, s. 47. 
38 Gunnar Andersson, Artur Forsberg, Sture Malmgren, Konditionstest på cykel; testledarutbildning tabeller, (SISU 
Idrottsböcker), Tabell 6a. 
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stor vad gäller manuell pulstagning. En stor nackdel med att använda submaximalt arbetsprov 

som testmetod är att det inte ger ett exakt värde på en individs kondition, då avvikelser från det 

verkliga värdet kan vara mer än +/- 30 %.39

 
2.3.6 Intervjuguide 

För att få en djupare förståelse av enkäterna genomfördes 10 stycken intervjuer med urvalsgrupp 

3. Intervjun är tematiserad för att täcka av de ämnesområden studien syftar till att undersöka.40  

Det har varit av vikt att i intervjusituationen framkalla ett samtal mellan respondent och 

intervjuare för att frambringa ett helhetsperspektiv kring respondentens situation, samt få 

förståelse och skapa sammanhang kring loggbokens olika delar. 

 

Författarna utformade en intervjumall (se bilaga 5a+b) med öppna frågeställningar. Syftet var att 

intervjumallen skulle vägleda författarna genom intervjun så att de olika ämnesområdena täcktes 

av. Frågeföljden har dock varierat från intervjuperson till intervjuperson, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Målet med intervjumallens innehåll var att respondenten med egna ord skulle beskriva 

en typisk turdag utifrån de olika ämnesområdena och på så vis sätta ord på de angivna siffrorna i 

loggboken.  

 

2.3.7 Genomförande av intervju 

Innan intervjuundersökningen påbörjades genomfördes en provintervju där frågornas 

konstruktion och utformning testades på en av lärarna på IH. Intervjuerna i studien genomfördes 

under liknande förhållande, dels i Svenska turistföreningens (STF) fjällstugor dels i Björklidens 

fjällanläggning. För att koncentrationen skulle ligga på själva samtalet valdes en lugn, tyst och 

ostörd miljö. Platsen har dock varierat något beroende på utrymme, vilket kan ha haft inverkan på 

respondenternas svar. Orsaken till de olika intervjuplatserna var den geografiska otillgängligheten 

i området. Författarnas ovana att intervjua medförde att intervjuerna dokumenterades med en 

diktafon. Vid tre intervjuer fördes endast anteckningar då diktafonen var ur funktion. Vi har i och 

med det gått miste om värdefulla och viktiga utsagor från respondenterna. 

 
                                                 
39 Andersson, s. 90. 
40 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 25ff. 
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En av författarna intervjuade och styrde samtalet, medan den andra författaren observerade, 

antecknade samt kontrollerade att alla ämnesområden behandlades. Detta för att stärka kvalitén 

och undvika felkällor. Vi eftersträvade dessutom att underlätta för respondenten, genom att 

deltagaren endast behövde föra samtal med en person. Nackdelen med den valda intervjutekniken 

och dess dokumentation är att viktig ickeverbal kommunikation försummas/kan gå förlorad. 

Fördelen är enkelheten att kunna gå tillbaka i dokumentationen och lyssna på intervjun vid flera 

tillfällen. Kassettband och dokumentation finns i förvar i författarnas ägo. 

 
2.4 Bortfallsanalys 
Bortfallsanalysen är indelad i tre delar där enkäter, intervjuer och fysiologiska arbetsprover 

behandlas var för sig.  

 
2.4.1 Enkätundersökning 

Vi har i enkätundersökningen valt att redovisa antalet insamlade observationer, det vill säga en 

persons dagsnoteringar är en observation. I undersökningen har 51 personer deltagit vilket totalt 

ger 276 observationer. Alla deltagare har, beroende på tursträckans längd under veckan fyllt i fem 

till sex dagar. Sju av dessa personer lämnade aldrig in sin enkät vilket ger ett bortfall på 35 

observationer. Enkätundersökningens externa bortfall blir således 13 %.  

 
Det externa bortfallets orsak kan delas in i tre kategorier. Fyra deltagare avbröt turen på grund av 

skada eller sjukdom. Två deltagare har av okänd anledning inte lämnat in enkäten. På grund av 

missförstånd mellan oss och deltagare har en enkät försvunnit.  

 
Det interna bortfallet kommer att redovisas i resultatet i anslutning till respektive fråga. Detta 

bortfalls orsak kan delas in i två kategorier. De deltagare som blivit sjuka eller skadade och 

därmed uteblivit från dagens aktiviteter eller de som ej angivit korrekta svar.  

 
2.4.2 Fysiska arbetsprov 

Av 25 planerade fysiska arbetsprov genomfördes tio stycken, vilket ger ett bortfall på 60 %. Sex 

män och fyra kvinnor genomförde arbetsproven. Det finns flera olika förklaringar till detta 

bortfall. Den främsta orsaken var att de deltagare som skulle genomföra arbetsproven efter 

hemkomsten från fjällturen hade verksamhetsförlagd utbildning på skolor runt om i Stockholm. 
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Detta medförde svårigheter att kommunicera samt hitta gemensamma tider för båda parter. Vår 

förbestämda tidsgräns för arbetsproven var satt till fyra veckor efter hemkomst, vilket resulterade 

i att ett flertal av dem aldrig genomfördes. Vi har trots det stora bortfallet valt att använda de 

fysiska arbetsproverna i vår undersökning för att möjliggöra den tvärvetenskapliga dimensionen i 

studien. Vi kommer vidare i diskussionen djupare gå in på bortfallet och dess innebörd.  

 
2.4.3 Intervju 

Av tio planerade intervjuer genomfördes nio stycken, vilket ger ett externt bortfall på 10 %.  

Anledningen till att intervjun uteblev var på grund av deltagarens tidsbrist. 

 
2.5 Validitet och reliabilitet 
Största delen av undersökningen baseras på subjektiva skattningar. Att bygga upp en studie kring 

dessa kan vara svårt med tanke på att det ställs stora krav på både oss som författare och 

deltagarna som ska utföra skattningarna. För att reliabiliteten och validiteten skulle hållas så hög 

som möjligt var det för oss viktigt att bygga en bra grund dvs. ta fram rätt material samt ge bra, 

tydlig och enhetlig information till alla deltagare. Eventuella brister i vår planering och våra 

förberedelser kan ha medfört att resultatet påverkats. Lika viktigt har det varit att deltagarna har 

tagit till sig informationen vi gett och genomfört uppdraget på planerat sätt. Det är här ansvaret 

har förskjutits något från oss till deltagarna och därmed har vår möjlighet till att kontrollera 

processen försämrats. Trots detta anser vi att vårt val att använda subjektiva skattningar var det 

bästa alternativet för att kunna genomföra en undersökning i fjällmiljö. 

 
Undersökningen kring den fysiska arbetsförmågan är baserad på ett submaximalt arbetsprov, 

vilket är en beräkning av individens fysiska arbetskapacitet. Själva testet i sig kan ifrågasättas då 

att beräkna inte ger ett exakt värde eller mått på en individs arbetsförmåga. Vår förklaring till att 

vi trots det valt detta test är dels att det är ett test vi behärskar, dels att det gav förutsättningar till 

att göra många tester. Nackdelarna med att använda submaximalt arbetsprov som testmetod är 

vår kunskapsnivå som testledare. Detta kan ha medfört att vi som testledare gjort systematiska fel 

under testets gång, ett exempel är att vi endast använt pulsklocka och ingen manuell pulstagning. 

Sist men inte minst vill vi framhålla att vår närvaro vid fjällturen har påverkat deltagarna både i 

positiv och negativ riktning, vilket med största sannolikhet har påverkat resultatet.  
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2.6 Statistik 
Undersökningens statistiska beräkningar har utfört med hjälp av statistikprogrammet SPSS41 och 

Excel. I SPSS har korstabuleringar mellan motivation inför morgondagen och upplevelse av 

dagen utförts. Chi-tvåtest42  har använts för att beräkna sannolikheten att resultatet uppkommit av 

slumpen. Om sannolikheten är mindre än 5 % anses resultatet inte vara slumpmässigt.   

 
2.7 Litteratursökning 
Litteratursökning har genomförts i databaserna i SportDiscus, Sociological Abstract samt 

Artikelsök. Vid sökningarna har sökorden ”outdoor life”, ”outdoor recreation”, ”experience” och 

”motivation” använts. Sökningar har även genomförts i Idrottshögskolans bibliotekskatalog och 

databasen Libris. Vid dessa sökningar har sökorden ”friluftsliv”, ”upplevelse” samt ”motivation” 

använts. För mer information se vidare i bilaga 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Daniel Muijs, Doing quantitative research in education with SPSS, (London: Sage Publictions, 2004), s. 85ff. 
42 Daniel Muijs, s. 122ff. 
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3. Resultat 
 
3.1Tillvägagångssätt 
Undersökningsmaterialet kommer att analyseras och presenteras i skilda delar, därefter 

sammanställas till ett integrerat resultat. Den inledande delen i resultatet behandlar hur vida 

sambanden mellan motivation och upplevelse förhåller sig. Här presenteras enkäternas resultat i 

diagramform och intervjuerna redovisas i tematiserad form utifrån begrepp i Vallerands 

motivationsteori. Den avslutande delen av resultatet avser att behandla den fysiska 

arbetsförmågans samband med upplevelsen. Delen är uppbyggd och strukturerad under tre 

rubriker, vilka är skattad fysisk ansträngning, beräknad fysisk ansträngning och upplevd fysisk 

ansträngning. Denna kategorisering har valts för att göra det möjligt att belysa den fysiska 

arbetsförmågans påverkan på upplevelsen ur de olika perspektiven som framkommit ur det 

empiriska materialet. 

 
3.2 Motivationens påverkan på upplevelsen  

 
3.2.1 Analys av enkätmaterial  

I analysen av enkätmaterialet har deltagarnas skattade motivation inför imorgon ställts i relation 

till deras skattade upplevelse av dagen efter. Resultatet visar på att det finns samband mellan 

motivation och upplevelse. Diagrammet nedan visualiserar detta resultat. 72 % av den 

lågmotiverade gruppen har skattat sin upplevelse som positiv och 96 % av den högmotiverade 

gruppen har skattat sin upplevelse som positiv. Ur resultatet kan skillnader i skattad upplevelse 

mellan de två olika motivationsgrupperna utläsas. Det betyder i praktiken att hög motivation i 

större utsträckning än låg motivation ger positiva upplevelser. Detta resultat är signifikant.  
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Diagram 1. Fördelning av upplevelser mellan 
motivationsgrupper.
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Diagram 1 ovan visar att 72 % av de studenter som skattat sin motivation som låg inför morgondagen 

hade en positiv upplevelse dagen efter. 28 % av den lågmotiverade gruppen hade en negativ 

upplevelse. 96 % av de studenter som skattat sin motivation som hög inför morgondagen hade en 

positiv upplevelse. 4 % av den högmotiverade gruppen hade en negativ upplevelse (p=<0, 05). Det 

interna bortfallet är 7 % då ett antal dagsobservationer ej var korrekt ifyllda.  

 
3.2.2 Analys av intervjumaterial 

Undersökningen visar att det finns olika typer av motivation som påverkar upplevelsen i olika 

riktningar. I analysen av intervjumaterialet kan två olika motivationskategorier urskiljas. Dessa 

kategorier är inre samt yttre motivation, vilka är begrepp utifrån Vallerands motivationsteori.43

 
Ur intervjumaterialet framkommer målfokusering, tidigare upplevelser, dagens aktiviteter samt 

den spännande omgivningen som centrala faktorer för individer med en inre motivation. En 

målfokuserad individ drivs och motiveras av egna uppsatta mål. Exempel på dessa mål kan vara 

dagens aktiviteter, att komma till en ny stuga eller att tillägna sig ny kunskap. Följande citat kan 

illustrera en form av målfokusering. 

 
 ”Jag känner mig lite trött, men det känns ju skitkul. Hoppas vi får sova i snöbivack  

 imorgon.” 

 

                                                 
43 Robert J. Vallerand, 1997, se Hassmén 2003, s. 170ff. 
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Tidigare upplevelser visar sig i undersökningen även vara en drivande motivationsfaktor. 

Upplevelser av positiv karaktär ger en högre motivation inför nya uppgifter:  

 
 ”Gårdagens tur var härligast alltså, så då kände jag att det skulle vara kul idag.”  

 
Fjällmiljön och dess spännande omgivning är ännu ett exempel på en typ av inre motivation. 

Kontrasten mellan stugan och dess trygghet samt fjällets okända atmosfär skapar en nyfikenhet, 

harmoni samt vilja till fortsatt aktivitet. 

 
Centrala faktorer för individer som har en yttre motivation visar sig i undersökningen vara det 

egna fysiska och psykiska välbefinnandet, prestation samt behovet av kontroll. För en yttre 

motiverad individ är känslan av mental och fysisk styrka viktig för motivationen.  

 
 ”Jag känner mig stark […] jag har vant mig vid utrustningen och att bära ryggsäcken.”  

 
Att fokusera på att klara av uppgiften och att prestera är även exempel på faktorer av yttre 

motivationskaraktär. Behovet av kontroll har i studien visat sig ha en påverkan på motivationen.  

 
 ”Jag vill känna att jag vet vad jag gör och det gjorde jag ju liksom inte riktigt […] i och 

   med att man aldrig har varit på fjället.” 

 
Motivationens påverkan på upplevelsen kan utifrån intervjumaterialet beskrivas enligt följande. 

De individerna med en inre motivation skildrar sina upplevelser med målande formuleringar och 

använder många beskrivande ord. Underbart, härligt, naturens skönhet, välbefinnande, frihet, 

tjusigt och storslaget är återkommande i utsagorna: 

 
 ”När vi började röra på oss igen och man verkligen såg alla topparna och solen […] hela  

 himlen helt klarblå […] alltså det var en helt underbar, ja fantastisk känsla. Det är så svårt  

 för man kan liksom inte riktigt sätta ord på det.” 

 
Eller mer enkelt:  

 
 ”Naturen här omkring […] det var vackert helt enkelt.” 
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De individer med en yttre motivation skildrar sina upplevelser på ett sätt som i större utsträckning 

berör den egna prestationen. Detta kan förtydligas med att flera av de yttre motiverade 

individerna hänvisar till känslan av att klara av uppgiften eller att kunna hantera sin utrustning 

som det primära i upplevelsen.  De yttre motiverade individerna använder i sin skildring färre 

beskrivande adjektiv och har svårt att sätta ord på sina upplevelser.  

 
Analysen av intervjumaterialet visar att alla deltagare förutom en har skattat sin upplevelse som 

positiv. Den negativa upplevelsen orsakades enligt utsagan av fysiska besvär hos deltagaren. 

Trots denna tydliga ”positivism” kan skillnader i graden av upplevelse urskiljas. Dessa skillnader 

kommer i uttryck av vad deltagarna har upplevt samt hur och med vilka ord de skildrar sina 

upplevelser. 

 
3.2.3 Sammanfattning av motivationens påverkan på upplevelsen 

Enkätundersökningens resultat visar att hög motivation i större utsträckning genererar en positiv 

upplevelse än om motivationen är låg. I analysen av intervjumaterialet framkommer liknande 

indikationer och där till ytterligare ett samband. Av resultatet kan utläsas att upplevelsens 

karaktär styrs och påverkas av motivet till motivationen dvs. varför en individ är motiverad och 

på vilket sätt. Det samlade resultatet av enkäter och intervjuer visar att motivationen påverkar 

upplevelsen.  
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3.3 Den fysiska arbetsförmågans påverkan på upplevelsen 
 
3.3.1 Skattad fysisk ansträngning 

I enkätundersökningen har deltagarnas skattade fysiska ansträngning och upplevelse ställts i 

förhållande till varandra. Analysen av enkätmaterialet visar att de deltagare som har skattat sin 

ansträngning som lätt har ett större antal deltagare med positiv upplevelse, jämfört med de 

deltagare som skattat sin fysiska ansträngning som tung. I resultatet framkommer ett signifikant 

samband mellan den skattade fysiska ansträngningen och upplevelsen. 

 

Diagram 2. Skattad  fysisk ansträngning i 
förhållande till upplevelse. 
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Diagram 2 ovan visar att av de deltagare som skattat sin ansträngningsgrad som lätt (Borgs RPE 6-13) 

har 95 % uttryckt en positiv upplevelse och 5 % en negativ upplevelse. Av de deltagare som skattat sin 

ansträngningsgrad som tung (Borgs RPE 14-20) har 84 % uttryckt en positiv upplevelse och 16 % en 

negativ upplevelse (x2=6,92, df=1, p=<0,05). Det interna bortfallet är 7 % då 16 dagsobservationer ej 

var korrekt ifyllda.  
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3.3.2 Beräknad fysisk arbetsförmåga 

Diagrammet nedan avser att belysa förhållandet mellan deltagarnas beräknade fysiska 

arbetsförmåga och den skattade upplevelsen. Här har deltagarens resultat på det fysiska 

arbetsprovet ställts i relation till den skattade upplevelsen i enkäten. Diagrammet nedan visar att 

de deltagarna med medelgod fysisk arbetsförmåga i större utsträckning uttryckt en negativ 

upplevelse än deltagare med hög fysisk arbetsförmåga, detta är dock inte ett signifikant resultat. 

 

Diagram 3. Uppmätt fysisk arbetsförmåga i 
förhållande till skattad upplevelse.
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Diagram 3 ovan visar att 88 % av deltagare med medelgod fysisk arbetskapacitet har skattat sin 

upplevelse som positiv och 12 % som negativ. Av de studenterna med hög fysisk arbetskapacitet har 

97 % uttryckt en positiv upplevelse och 3 % en negativ upplevelse (x2=1,37, df =1, p=>0,05). I denna 

korrelation fanns inget internt bortfall.  

 
3.3.3 Upplevd fysisk ansträngning  

För att skapa en djupare förståelse kring deltagarnas upplevda fysiska ansträngning ställdes 

intervjufrågor som behandlar detta ämne. I intervjuundersökningen har deltagarna satt ord på den 

ansträngningsgrad de skattat i enkäten under fjällturen. I försöket att beskriva typen av 

ansträngning ombads deltagarna att jämföra fjällturens typ av ansträngning med en vardaglig 

fritidsaktivitet. I analysen av utsagorna framkommer att deltagarna upplever svårdefinierade 

känslor, där ansträngningens karaktär beskrivs som seg och långvarig:  
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”Det finns ingenting att jämföra med så där tycker jag […] det är en helt annan typ 

av ansträngning här alltså […] man lunkar på så länge […] någon långvarig, seg typ 

av ansträngning.” 

 
”Jag jämför mer detta med långdistanslöpning det känns som man kan gå hur långt 

som helst bara man får i sig tillräckligt med energi […] du blir inte så fysiskt 

utmattad så du ramlar ner […] du är lite trött hela tiden.” 

  

”Det är svårt att jämföra för att det är under så lång tid. Det är sällan jag är ute och 

gör någonting i 6-8 timmar.” 

 
”Det är som en promenad, om man går riktigt länge, eller kanske som en lätt 

joggingtur. Man får aldrig riktig puls och man blir aldrig riktigt svettig.” 

 
”Det är som att cykla till skolan. Det kan vara lätt när det är solsken och lite halv 

tungt när det blåser motvind och regnar lite.” 

 
3.3.4 Sammanfattning av den fysiska arbetsförmågans påverkan på upplevelsen 

Det samlade resultatet på undersökningen kring den fysiska arbetsförmågans påverkan på 

upplevelsen visar att det finns ett samband mellan dessa faktorer. När parametrarna skattad fysisk 

ansträngning i enkäten, beräknad arbetskapacitet och upplevd fysisk ansträngning utifrån 

intervjuerna sätts i relation till upplevelsen kan dessa samband utläsas. Enkätmaterialet visar att 

de deltagare som skattat sin ansträngningsgrad som lätt har ett mindre antal negativt skattade 

upplevelser, jämfört med dem som skattat sin ansträngningsgrad som tung. På liknande sätt har 

analysen även visat på att den beräknade fysiska arbetskapaciteten har ett samband med 

upplevelsen, då en hög kondition jämfört med medelgod kondition ger färre negativt skattade 

upplevelser. Med hjälp av intervjumaterialets analys har en beskrivning av ansträngningens 

karaktär kunnat gestaltas. Det är av betydelse för att förstå helheten kring den fysiska 

arbetsförmågans påverkan på upplevelsen. Denna analys visar att ansträngningen under en fjälltur 

upplevs som långvarig och därtill skapar en känsla av diffus trötthet.   
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4. Avslutande diskussion 
 
Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka vad som påverkar upplevelsen av att 

gå på tur i fjällmiljö. Den avslutande diskussionen avser att belysa och knyta samman 

undersökningens resultat med det aktuella forskningsläget samt studiens teoretiska 

utgångspunkter och på detta sätt lyfta fram vad det är som påverkar upplevelsen. 

 
4.1 Motivation och upplevelse  
De resultat som framkommit i vår studie får stöd av tidigare forskning och psykologiska teorier 

om att motivationen påverkar upplevelsen. När deltagarnas dagsobservationer ses ur ett 

helhetsperspektiv visar det empiriska materialet att en hög motivation i större utsträckning 

genererar en positiv upplevelse än om motivationen är låg. 

 
4.1.1 Motivation  

Det är av betydelse att först diskutera vad som styr och påverkar motivationen för att sedan i 

förlängningen skapa en förståelse för hur sambandet mellan motivation och upplevelse ser ut. Att 

motivationen påverkar och har betydelse i samband med utövandet av friluftsliv kan 

åskådliggöras med ett citat ur boken ”Idrottspsykologi”: ”när motivationen brister, försämras 

prestationen – oavsett vad prestationen egentligen handlar om”. Prestationen för deltagarna i vår 

studie har varit att transportera sig på skidor i fjällmiljö samt det övergripande målet att ta del av 

det omgivningen har att erbjuda. Om deltagarnas motivation för aktiviteten brister kan därmed 

prestationen och möjligheten till att ta del av naturen försämras, vilket även vår studie ger 

indikationer på. 

 
Paralleller kan även dras till det kognitiva synsättet där förespråkare menar att nya situationer och 

främmande miljöer som människor ställs inför kan påverka motivationen, då vi ständigt strävar 

efter att göra vår omvärld begriplig. Fjällmiljön var för många deltagare i studien främmande och 

okänd. Utifrån det kognitiva perspektivet kan vårt resultat tyda på att de deltagarna med hög 

motivation i större utsträckning lyckades skapa en förståelse för sin omgivning än de med låg 

motivation. I förlängningen kan detta tyda på att dessa deltagare kunde hantera den nya 

situationen bättre vilket gav en högre motivation.  
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Ytterligare faktorer som kan påverka en individs motivation är enligt Vallerands motivationsteori 

bland annat ledarskap, gruppsammansättning, individens samspel med omgivningen samt 

samhällets rådande värderingar. Dessa kan på olika sätt styra motivationen för en aktivitet hos 

individen. Eftersom vi valt att avgränsa vår studie kommer vi att diskutera dessa aspekter.  

 
4.1.2 Upplevelse 

Innan vi behandlar begreppen motivation och upplevelse i förhållande till varandra, är det av vikt 

att förtydliga uppfattningen kring upplevelse och dess innebörd. Att erfara olika upplevelser har 

idag fått ökad betydelse för människor i olika sammanhang. Upplevelsebegreppet har fått en ny 

innebörd framförallt inom turismområdet, vilket har skapat en marknad och ett engagemang för 

olika former av upplevelseaktiviteter. Traditionellt friluftsliv, det vill säga att vistas i och leva på 

det naturen har att erbjuda har fått en ny dimension. I den här dimensionen eftersträvas att skapa 

och producera effekter för att tillfredsställa människors behov av att uppleva. Mot bakgrund av 

detta har upplevelseindustrin blivit ett centralt begrepp inom friluftsliv. Även Maslow framhåller 

i sin teori människans behov av att uppleva. Men i samband med friluftsliv kan konflikter uppstå 

om miljön för individen upplevs som främmande. Då kan de fysiologiska behoven åter igen 

hamna i centrum, vilket försvårar möjligheterna till självförverkligande dvs. att uppleva nya 

företeelser. 

 
Det samlade resultatet av vår undersökning ger indikationer på att majoriteten av alla deltagare 

anser att de har haft en positiv upplevelse av fjällturen. Tidigare forskning av Strandbu och 

Tordsson ger stöd åt vårt resultat om att friluftsliv och vistelse i naturen ger positiva upplevelser. 

Tordsson ger en intressant biologisk förklaring till detta. Han framhåller att människan har 

utvecklat egenskaper som gör det möjligt att överleva på naturens tillgångar. Förklaringen till 

varför vi får positiva upplevelser av naturen är enligt Tordsson enkel, dagens levnadsförhållanden 

är för oss människor onaturliga, vilket lockar oss tillbaka till naturen. Vårt resultat, att friluftsliv 

ger positiva upplevelser kan delvis ses ur Tordssons perspektiv och förklaras av att människan 

genom evolutionen har utvecklats till att vistas i naturen. 

 
I analysen av intervjumaterialet framkommer skillnader i graden av upplevelse mellan deltagarna. 

Som tidigare nämnts har dessa skillnader visat sig bero på vad deltagarna upplevt samt hur och 

med vilka ord de skildrar sina upplevelser. Detta är inte generellt för hela studien då endast ett 
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fåtal intervjuer har genomförts. Dock anser vi att detta ger vissa indikationer på att det finns en 

skillnad mellan deltagarnas upplevelser samt att de kännetecknas av olika egenskaper och är av 

olika karaktär. Längre fram i diskussionen om motivationens påverkan på upplevelsen kommer vi 

att föra ett djupare resonemang, kring betydelsen och innebörden av dessa skillnader i graden av 

upplevelse.  

 
4.1.3 Motivationens påverkan på upplevelsen 

Efter analysen av det empiriska materialet kan vi konstatera att det samlade resultatet av enkäter 

och intervjuer visar att motivationen påverkar upplevelsen. Ur resultatet har det framkommit att 

upplevelsen dels styrs och påverkas av motivet till motivationen, dels att en hög motivation i 

större utsträckningen genererar en positiv upplevelse än om motivationen är låg. I vår tolkning av 

analysen kan vi med hjälp av Vallerands motivationsteori ge en förklaring till hur motivationen 

påverkar upplevelsen på olika sätt. 

 
Vi kan i analysen av intervjuerna se att deltagarna har angett olika typer av motivation. Utifrån 

Vallerands motivationsteori har vi kategoriserat dessa typer av motivation i inre samt yttre 

motivation. Det finns även en tredje motivationskategorin i hans teori vilken är amotivation. Att 

vara amotiverad innebär enligt Vallerand att individen har totalt avsaknad av motivation. Vi kan 

ur vårt resultat inte urskilja någon amotiverad individ.  De inre motiverade individerna i studien 

drivs och motiveras av exempelvis egna uppsatta mål, att tillägna sig ny kunskap samt tidigare 

upplevelser. Vi kan där till se att dessa deltagares upplevelser framställs som starka och skildras 

med målande formuleringar och beskrivande ord. De yttre motiverade individerna i studien 

uppger det egna psykiska och fysiska välbefinnandet, prestation samt behov av kontroll som 

centrala faktorer för motivationen. Det primära för att uppleva hos dessa individer är exempelvis 

känslan av att klara av uppgiften och att prestera.  

 
I tolkningen av denna analys kan vi konstatera, att de deltagare som drevs av en inre motivation 

till fjällturen fick en annorlunda upplevelse, än de deltagare som drevs av en yttre motivation. 

Därtill kan vi även urskönja att den inre motivationen gav starkare upplevelser i form av 

iakttagelser och natursköna värden från omgivningen. Detta samband som vi har kunnat 

konstatera återfinns i Vallerands teori, där han visar på att en inre motivation ger förutsättningar 

för upplevelser av positiv karaktär och som uttrycks i form av känslor, glädje och njutning. Vi har 
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likaså sett att den yttre motivationen genererat upplevelser i form av nervositet och upplevd press, 

vilket även Vallerand framhåller. 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av studenterna skattade sig som 

högmotiverade. Hur kan vi då förklara att så många deltagare har angett en hög motivation? Som 

vi tidigare har nämnt, ser en inre motiverad individ ett egenvärde i själva aktiviteten och blir på 

så sätt motiverad. Mer intressant blir det att fundera på varför en yttre motiverad individ anger en 

hög motivation för själva fjällturen, när motivationen enligt vårt resultat och Vallerands teori 

ligger i belöningen man får ut av aktiviteten. I det empiriska materialet har vi kunnat urskilja en 

rad olika faktorer som kan resultera i att en yttre motiverad individ har en hög motivation. 

 
Vi har fått uppfattningen att en del av studenterna som genomför fjällturen motiveras av att få ett 

betyg dvs. en belöning. Vallerand kallar denna typ av motivation för yttre reglering.  Han visar 

även på att omgivningen kan introjicera och överföra värderingar kring en aktivitet, vilket kan 

påverka individens motivation. Idrottshögskolans friluftslivstradition är i den här bemärkelsen ett 

tydligt exempel på detta. Vi har under vår studietid på skolan känt av den starka friluftslivskultur 

som råder, vilket vi tror kan påverka studenternas förhållningssätt till friluftsliv. Av många 

lärarstudenter anses kursen i vinterfriluftsliv som en höjdpunkt under utbildningen. Till sist bör i 

detta resonemang även tilläggas att studenterna själva har valt att genomgå en utbildning. På så 

sätt genomförs vissa moment trots att aktiviteten upplevs som mindre stimulerande.  Detta 

benämner Vallerand som en identifierad reglering, vilket även kan ses vara en förklaring till 

varför ingen deltagare uttryckt en total avsaknad av motivation. 

 
Den ovanstående diskussionen tror vi kan vara en förklaring till antalet högmotiverade deltagare. 

Mer intressant blir det om de yttre motiverade deltagarna skulle genomföra denna 

vinterutbildning under en längre tid. Då kanske inte de yttre motivationsfaktorerna skulle vara 

tillräckliga för att upprätthålla en hög motivation, eftersom de inte är motiverade för själva 

fjällturen. 

 
Vi kan utifrån analysen konstatera att det råder skillnader i graden av upplevelse. Det vi i detta 

sammanhang har funderat kring, är vad som ligger till grund för deltagarnas stora ”positivism” 

rörande upplevelsen av fjällturen. I det empiriska materialet finns tydliga skillnaderna i hur 

deltagarna beskriver sin upplevelse. Deltagarnas upplevelse kan delas in i två grupper. I den ena 
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gruppen yppar sig upplevelsen i prestationstänkande, där den egna prestationen och utrustningen 

hamnar i fokus för själva upplevelsen. Många av dessa deltagare har uttryckt att deras kapacitet 

och förmåga att åka skidor och bära ryggsäck var det centrala i upplevelsen. I den andra gruppen 

uppenbaras mer sinnliga upplevelser. Dessa deltagare är medvetna om sin omgivning, uttrycker 

känslor och ger målande beskrivningar av naturen som sin del av upplevelsen. Vi har gjort 

bedömningen att den sistnämnda gruppen har uttryckt en starkare positiv upplevelse, vilket inte 

framkommer i enkätundersökningen utan först i analysen av intervjumaterialet. Vi kan egentligen 

inte dra några generella slutsatser av detta, men vi anser ändå att det är viktigt och intressant att 

föra detta resonemang.  

 
När vi kopplar samman dessa tankegångar med Vallerands motivationsmodell kan vi på något 

sätt urskilja ett samband med begreppen inre och yttre motivation. De deltagare vi anser hör till 

gruppen med starka positiva upplevelser är även de som i det empiriska materialet visat sig ha en 

inre motivation. Detta anser vi tyda på att om individen är motiverad för själva aktiviteten, blir 

upplevelsen i större utsträckning av stark positiv karaktär.  

 
Vidare i analysen av intervjumaterialet har vi upptäckt en intressant förklaring till varför vissa 

individer upplever fjällturen som något negativt. Undersökningen har visat att negativa 

upplevelser kan orsakas av t.ex. fysiologiska besvär. Detta blir en intressant aspekt med tanke på 

att Maslow i sin motivationsteori framhåller att de fysiologiska behoven som t ex hunger, skydd 

och säkerhet måste vara tillfredställda för att individen överhuvudtaget ska ha någon möjlighet 

till att självförverkliga sig dvs. att få tillfredställelse, kunna uppleva och att uttrycka något av sig 

själv. Det som känns spännande och väcker vårt intresse är att de deltagare som själva har 

uttryckt en negativ upplevelse hänvisar att orsaken till detta är deras fysiologiska besvär, vilket 

gör detta samband mycket tydligt.  

 
Därtill kan vi även se samband mellan Maslows och Vallerands teorier. De deltagare med en yttre 

motivation, fokuserar som tidigare nämnts i större utsträckning på det egna välbefinnandet och 

prestationen, vilket har lett till en svagare grad av positiv upplevelse. Liknande indikationer kan 

tydas utifrån Maslows teori. De deltagare som är kvar i det första fysiologiska behovsstadiet kan 

inte i samma omfattning tillgodogöra sig behovet av självförverkligande. Därmed hämmas 

upplevelsen, då de grundläggande fysiologiska behoven tar allt för stort utrymme.  
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4.2 Fysisk ansträngning och upplevelse 
När vi i analysen av resultatet ställt parametrarna skattat fysisk ansträngningsgrad och skattad 

upplevelse i förhållande till varandra har vi kunnat se ett signifikant samband. De deltagare som 

har skattat sin ansträngning som lätt har i större utsträckning även skattat en positiv upplevelse. 

Detta kan förklaras med hjälp av Schantz forskningsrapport kring turåkning i fjällmiljö. Han visar 

här på att en arbetsförmåga kring 50 % av maximal arbetskapacitet är den översta gränsen för vad 

en individ klarar av under en 8 timmars dag med fysiskt arbete. Detta borde i realiteten betyda att 

de deltagare som skattat sin ansträngning som lätt aldrig nådde den övre gränsen. Möjligheten till 

att uppleva kan därmed stå i centrum, vilket även våra resultat ger indikationer på. 

 
För att skapa denna helhetssyn och få ett tydligare resultat kring sambandet valde vi som tidigare 

nämnts, att kategorisera deltagarnas skattade ansträngning i lätt respektive tung. Denna 

kategorisering har utförts utifrån deltagarnas skattning på Borgs RPE-skala. Den utförda 

kategoriseringen har med största sannolikhet påverkat resultatet vi beskrivit ovan. Dels kan vi se 

att studenterna från IH generellt sätt är en homogen grupp vilket vi tror medför att det inte blir så 

stor spridning mellan de olika ansträngningskategorierna. Dels att majoriteten av deltagarna faller 

inom ramen för kategorin lätt, då fjällturens längd och fysiska ansträngningskrav inte var 

utslagsgivande för dessa studenter. Om studien hade genomförts på en annan urvalsgrupp, hade 

resultatet troligtvis sett annorlunda ut. 

 
Varför har vissa deltagare skattat en tung ansträngning? Vi tror att det kan vara så att den 

egentliga ansträngningsgraden inte motsvarar deltagarnas subjektiva skattningar. Enligt Borg är 

det den långvariga och enformiga typen av arbete som kan ha färgat deras skattningar. Mot 

bakgrund av Borgs förklaring kan skattningen av en tung ansträngning ifrågasättas. Å andra sidan 

har vi i analysen av intervjumaterialet kunnat se att de flesta deltagare beskriver fjällturens 

ansträngningskaraktär som seg och långvarig. Dessa utsagor kan därmed ge stöd till varför 

faktiskt vissa deltagare har skattat sin ansträngning som tung. Vad kan då vara förklaringen till att 

en tung ansträngning i vårt resultat gav indikationer på en upplevelse av negativ karaktär? Borg 

förklarar detta med att det fysiskt, enformiga arbetet som deltagarna utför under en turdag, pågår 

under så pass lång tid att känslor av olust och obehag uppstår och därmed negativa upplevelser. 
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4.3 Fysisk arbetsförmåga och upplevelse 
Det resultat som framkommit i vår studie kring den beräknade fysiska arbetsförmågans påverkan 

på upplevelsen är att det inte finns något signifikant samband mellan dessa parametrar. Det beror 

med största sannolikhet på att antalet deltagare som genomförde det fysiska arbetsprovet var för 

få. I efterhand kan vi konstatera att det hade varit mer lämpligt att ha genomfört dessa fysiska 

arbetsprov innan deltagarnas kursstart i Abiskofjällen. På så sätt tror vi att fler deltagare varit mer 

intresserade av att testa sin fysiska arbetsförmåga i nära anslutning till turen, vilket hade gett oss 

mindre bortfall. Ytterligare en faktor att beakta i diskussionen är vår homogena urvalsgrupp. 

Majoriteten av IH:s studenter har en relativt god fysisk arbetsförmåga. De fysiska arbetsproven 

visar att endast på små variationer i beräknad kondition (L 02/min). Vår uppdelning utifrån 

”Konditionstest på cykel”, i medelgod respektive hög kondition skiljer sig inte nämnvärt från 

varandra. Med en annan urvalsgrupp, där variationen i konditionsnivå varit större, hade resultatet 

med all sannolikhet sett annorlunda ut. Vi tror då att det hade uppstått samband mellan beräknad 

fysisk arbetsförmåga och skattad upplevelse. 

 
Alla de ovannämnda faktorerna och vår föreställning om att god kondition faktiskt ger 

möjligheter till att tåla större påfrestningar under en fjälltur, gör att vi kan hävda att en god 

kondition också skapar förutsättningar för att uppleva. Konditionsfaktorn i det här sammanhanget 

kanske inte helt kommer till sin rätt, eftersom deltagarnas turlängd och arbete varade under en 

kort och begränsad tid. Hade fjällturens upplägg sett annorlunda ut och pågått under en längre 

tidsperiod tror vi att den fysiska arbetsförmågan hade varit mer utslagsgivande och påverkat 

upplevelsen i större utsträckning.  

 
4.4 Slutsatser och vidare forskning  
Slutsatsen av vår undersökning är att motivationen och den skattade fysiska ansträngningen har 

en påverkan på deltagarnas skattade upplevelse. Vidare i undersökningen har vi inte kunnat 

skönja några samband mellan den beräknade fysiska arbetsförmågan och upplevelsen. Under 

arbetets gång har en mängd nya frågor och funderingar växt fram. Dels att i vår undersökning 

stärka den tvärvetenskapliga dimensionen genom att lägga mer tyngd på det fysiologiska 

perspektivet. Dels att i ytterligare ett steg undersöka vilken av faktorerna fysisk arbetsförmåga 

och motivation som har störst påverkan på upplevelsen. Dessa frågor lämnas åt framtida 

forskning. 
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Bilaga 1 
 
 

Mina upplevelser av 

fjällutbildning på 

Idrottshögskolan 2004 

 
 

 
 
 
 

Dag 1 Hur var turen IDAG ? 

Uppskatta din egen: 

Känsla:.  

- av dagens tur.______________  

- efter kvällsmåltid____________ 
 

Fysisk ansträngning: 

- kondition___________ 

- smärta _____________ 
 

Motivation: 

- idag_____________________ 

- inför morgondagen_________ 
 

Total upplevelse av dagen: 

Positiv                          Negativ 
 

Dag 2 Hur var turen IDAG ? 

Uppskatta din egen: 

Känsla:.  

- av dagens tur.______________  

- efter kvällsmåltid____________ 
 

Fysisk ansträngning: 

- kondition___________ 

- smärta _____________ 
 

Motivation: 

- idag_____________________ 

- inför morgondagen_________ 
 

Total upplevelse av dagen: 

Positiv                          Negativ 
 

Dag 3 Hur var turen IDAG ? 

Uppskatta din egen: 

Känsla:.  

- av dagens tur.______________  

- efter kvällsmåltid____________ 
 

Fysisk ansträngning: 

- kondition___________ 

- smärta _____________ 
 

Motivation: 

- idag_____________________ 

- inför morgondagen_________ 
 

Total upplevelse av dagen: 

Positiv                          Negativ 
 

Dag 4 Hur var turen IDAG ? 

Uppskatta din egen: 

Känsla:.  

- av dagens tur.______________  

- efter kvällsmåltid____________ 
 

Fysisk ansträngning: 

- kondition___________ 

- smärta _____________ 
 

Motivation: 

- idag_____________________ 

- inför morgondagen_________ 
 

Total upplevelse av dagen: 

Positiv                          Negativ 

Dag 5 Hur var turen IDAG ? 

Uppskatta din egen: 

Känsla:.  

- av dagens tur.______________  

- efter kvällsmåltid____________ 
 

Fysisk ansträngning: 

- kondition___________ 

- smärta _____________ 
 

Motivation: 

- idag_____________________ 

- inför morgondagen_________ 
 

Total upplevelse av dagen: 

Positiv                          Negativ 

Dag 6 Hur var turen IDAG ? 

Uppskatta din egen: 

Känsla:.  

- av dagens tur.______________  

- efter kvällsmåltid____________ 
 

Fysisk ansträngning: 

- kondition___________ 

- smärta _____________ 
 

Motivation: 

- idag_____________________ 

- inför morgondagen_________ 
 

Total upplevelse av dagen: 

Positiv                          Negativ 

Känslan 
 

5 Mycket bättre än normalt 

4,5 

4 Bättre än normalt 

3,5 

3 Normalt (som vanligt) 

2,5 

2 Sämre än normalt 

1,5 

1      Mycket sämre än normalt 

 



Fysisk ansträngning 
 

Del 1: Kondition 

6 Ingen ansträngning 
7  
8  
9 Mycket lätt 
10  
11 Lätt 
12  
13 Något ansträngande 
14  
15 Ansträngande (tungt) 
16  
17 Mycket ansträngande 
18  
19 Extrem ansträngning 
20 Maximal ansträngning 

 

 
Del 2: Smärta 

 
0 Ingen alls 

1 Mycket svag 

2 Svag 

3 Måttlig 

4  

5 Stark 

6  

7 Mycket stark 

8  

9  

10 Extremt stark 

 

Motivation 
 
 

1  Inte alls motiverad 

2 Mycket lite motiverad 

3 Lite motiverad 

4 Motiverad 

5 Mycket motiverad 
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Borgs RPE-skala 
Fysisk ansträngning 

 
 

 6 Ingen ansträngning 
 7 

Kategori skattad 
lätt ansträngning 

 8 
 9 Mycket lätt 
 10 
 11 Lätt 
 12 
 13 Något ansträngande 
  

  
 14 
 15 Ansträngande (tungt) 
 16 

Kategori skattad 
tung ansträngning  17 Mycket ansträngande 

 18 
 19 Extrem ansträngning 
 20   Maximal ansträngning  
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Information till dig som deltar i studie om friluftsliv. 

Fjällgrupperna 1, 2, 3, 4 ,7 ,8 
 

 

Här kommer lite information till dig som du måste läsa igenom innan du ger dig av till fjällen. Det 

är viktigt att du tar del av denna information innan du åker eftersom det kommer att vara svårt att 

kontakta oss när du är på turen. Är det något som är oklart kontakta oss för mer information. 

 

Så här kommer studien att genomföras: 

1. Du kommer att få en loggbok av din ansvariga turledare första dagen ni går ut på tur.  

2. Denna loggbok är personlig och kodad. Du måste alltså fylla i din egen bok. 

3. Loggboken ska fyllas i varje kväll på turen efter kvällsmaten. 

4. I loggboken ska du skatta olika typer av upplevelser. Vidare i detta brev kan du läsa vad du 

ska skatta och hur skattningsskalorna ser ut. Skalorna kommer sedan att finnas längst bak i 

din loggbok. OBS! Det är endast skalorna som finns i loggboken. Beskrivningen måste du 

själv komma ihåg. 

5. Efter avslutad tur lämnas loggboken in till ansvarig turledare som i sin tur lämnar loggboken 

vidare till oss. 

6. Det är extremt viktigt att du håller reda på din loggbok! Om din loggbok skulle försvinna på 

turen finns det några resverböcker. Om du behöver använda en reservbok, försök att fylla i 

de dagar du genomfört. Skriv för- och efternamn, klass och gruppnummer på framsidan. 

 

Med vänlig hälsning Anna & Rebecca 
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Det du ska skatta i din loggbok är följande fyra delar:  

 

 
5 Mycket bättre än normalt 

4,5 

4 Bättre än normalt 

3,5 

3 Normalt (som vanligt) 

2,5 

2 Sämre än normalt 

1,5 

1      Mycket sämre än normalt 

• Känslan 
Känslan är en subjektiv upplevelse av hur  

Du känner/upplever/uppfattar en situation, 

i ditt fall att gå på tur och vistas i fjällen.  

Känslan handlar inte om det fysiska  

tillståndet utan om det emotionella känslo- 

tillståndet, där Du ska skatta turen utifrån 

din egen innersta känsla. På kvällen ska  

Du skatta din känsla utifrån denna skala: 

 

 

 

 

 

 
Del 1: Kondition 

6 Ingen ansträngning 
7  
8  
9 Mycket lätt 
10 Lätt 
11  
12 Något ansträngande 
13  
14 Ansträngande (tungt) 
15  
16 Mycket ansträngande 
17  
18  
19 Extrem ansträngning 
20   Maximal ansträngning 

 

• Fysisk ansträngning 
Din skattning av den fysiska ansträngningen  

delas in i två olika delar - kondition och smärta. 

 

Del 1: Kondition. 

Här ska Du skatta din upplevda ansträngning från  

turen. Du skattar dig själv utifrån följande 

skala: 

 



 
Del 2: Smärta 

 
0   Ingen alls 
1   Mycket svag 
2   Svag 
3   Måttlig 
4 
5   Stark 
6    
7 Mycket stark 
8 
9 
10   Extremt stark 
 

 

Del 2: Smärta 

 

Vi vill att du med hjälp av denna skala skattar om 

Du känner någon form av smärta eller obehag som  

påverkat dig under dagen på turen. 

 

 

 

 

 

 

• Motivation  
1 Inte alls motiverad 

2   Mycket lite motiverad 

3   Lite motiverad 

4   Motiverad 

5   Mycket motiverad 

 
Vi vill att du med hjälp av denna skala skattar 

hur din motivation är just för stunden det vill säga  

när du sitter i stugan efter kvällsmåltiden och fyller 

i din loggbok. 

 

 

 

 

 

• Upplevelsen 
Här ska du ta ställning till hur din totala upplevelse av dagens tur har varit. I ditt 

ställningstagande ska du väga in de ovannämnda delarna det vill säga känsla, fysisk ansträngning 

och motivation. Upplevelsen skattas som positiv eller negativ. 
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Hej på er! 
 

Tack för att ni vill hjälpa oss med detta. Vi är mycket tacksamma. Utan er skulle det inte gå 

att genomföra. 

 

Här kommer lite information angående loggboken som alla i gruppen ska fylla i. 

 

- Loggboken delas ut vid det tillfället då ni ger er ut på turen. Vi vill inte att 

gruppmedlemmarna ska se loggboken tidigare än första turdagen. 

 

- Alla i gruppen får varsin loggbok. Boken är kodad – man måste skriva i sin egen bok. 

Loggboken ska fyllas i enskilt varje kväll (förslagsvis vid kvällsmåltid). 

 

- Om boken tappas bort fås en ny bok av turledaren (det finns fem reservböcker till 

varje grupp). Skriv då ditt för- och efternamn, klass och gruppnummer på framsidan. 

 

- Alla i gruppen har fått information på Idrottshögskolan om vad de ska skatta. 

Skattningsskalorna finns på de tre sista sidorna i loggboken. 

 

- Gruppens böcker samlas in av ansvariga turledare efter avslutad tur och lämnas till oss 

i Abisko/Björkliden. 

 

 

 

Med vänlig hälsning Anna & Rebecca 

 

 

PS. Hoppas att allt fungerar, annars hittar ni oss någonstans mellan Nikkaloukta och Abisko… 

 



 

 
DJUP INTERVJU 

1. 
Morgon 
Känsla 

Motivation 
Smärta 

2. 
Frukost 
Känsla 

3.  
Inför tur 
Känsla 

4. 
Del innan 

lunch 
Känsla 

5. 
Lunch 
Känsla 

Motivation
Smärta 

6. 
Del efter 

lunch 
Känsla 

 

7. 
Efter tur 
Känsla 

8. 
Middag 
Känsla 

9.  
Kväll 
Känsla 

Motivation
Smärta 

10. 
Kondition 

 

11. 
Kondition 

12. 
Upplevelsen 

Beskriv hur din dag har sett ut…. 

…idag. (7& 8) 

…igår. (3 & 4) 

…då du gått på tur. (1 & 2) 
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Beskriv….. 

Förklara…. 

Vad påverkar….. 

Varför förändring…… 

 

 
Upplevelsen 

Hur har du bedömt dagen? 

Kan du försöka beskriva det du upplevt? 

Vad påverkar din upplevelse? 

Hur skulle din upplevelse kunna förändras? 

Påverkar du själv din upplevelse? 

Känsla 

Hur kändes det i morse/vid lunch/middag? 

Hade du någon speciell känsla? 

Kan du beskriva din känsla? 

Har din känsla förändrats under dagen? 

Vad tror du påverkar din känsla? 

 

 

Kondition 

Vilken siffra har du skattat? 

Beskriv den siffran med ord. 

Kan du jämföra den med något från din vardag? 

Finns det några speciella situationer som du tyckte 

var speciellt ansträngande? 

 

Smärta 

Upplevde du någon smärta eller obehag 

på morgonen/under dagen/kvällen? 

På vilket sätt påverkad smärtan dig under dagen? 

Förändrades din smärta under dagen? 

 



 

Bilaga 6 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Friluftsliv, vinterfriluftsliv, upplevelse*, 
motivation*. 
Outdoor life, experience, motivation 

Uteliv, drivkraft, intresse, lust, viljeriktning 
 
Outdoor recreation, Nature life 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Ämnesorden anknyter till undersökningsområdet. Inga ämnesord har valts bort pga. 
begränsad information inom ämnesområdet . 
 
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal träffar 
Artikelsök 
 
 
 
Libris 
 
Sociological Absract 
 
 
SportDiscus 

Friluftsliv 
Vinterfriluftsliv 
Upplevelse 
Friluftsliv + upplevelse, friluftsliv + motivation 
Friluftsliv* 
Friluftsliv + upplevelse*, Friluftsliv + motivation 
Outdoor recreation 
Experience + outdoor life 
Outdoor recreation + experience  
Outdoor life 
Outdoor recreation 
Outdoor life+ experience 
Outdoor life+ motivation 
Outdoor life+ motivation+ experience 
Outdoor recreation+ experience 
Outdoor recreation+ experience+ motivation 
Nature life + experience 

841 
0 
244 
0 
1239 
0 
418 
0 
2 
58 
4029 
3 
1 
0 
245 
11 
1 
 

 
 
KOMMENTARER:  
Vi har påträffat en stor mängd skrivet material inom ämnesområdet friluftsliv. Svårigheten 
har dels varit att finna material som anknyter till vårt syfte och frågeställningar, dels att finna 
material som ligger på en högre kunskapsnivå än C-nivå. Problem har även uppstått kring 
ordet friluftsliv som har olika innebörd och betydelse i Norden jämfört med övriga världen. 
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