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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att förstå känslans betydelse för utövare inom kitesurfing, 

vågsurfing och friåkning inom skidor, där studien tar avstamp utifrån sex olika tematiska 

områden: livsstil och identitet, gemenskap, frihet och lek, människa och natur, behov och 

kropp och känslan (flow). För att besvara arbetets syfte formulerades tre frågeställningar: 

Hur upplevs utövandet av sporten i tid och rum, och vilka beskrivningar framträder? Av 

dessa beskrivningar, vilka av upplevelserna är mest framträdande? Hur visualiseras sportens 

känsla?  

 

Metod 
Studien är en abduktiv kvalitativ sådan som bygger på en etnografisk ansats med deltagande 

observationer och sex intervjuer med fotoelicitering. En man och en kvinna representerade 

från vardera sport, det vill säga kitesurfing, vågsurfing och friåkning på skidor. Utifrån den 

intervjumall som skapats genomfördes semistrukturerade intervjuer som sedan ordagrant 

transkriberades i sin helhet. Det empiriska materialet systematiserades genom en 

fördjupande iterativ analysprocess i vilken det tidigare forskningsläget vävdes samman.  

 

Resultat 
Resultatet visar att samtliga deltagare såg sin sport som en livsstil som bidrog till 

meningssökande, identitetsskapande och en tillhörighet av att känna sig som hemma. Genom 

glädje, gemenskap, spänning, adrenalin och naturen med sina element skapades känslorna i 

upplevelserna som sågs som den största betydelsen för att vilja utföra och vara i sin sports 

kontext. Det var även av största vikt att sporten endast utfördes utifrån deras egen vilja, 

vilket handlade om ett behov av att få känna frihet. 

 

Slutsats 

Hela kontexten i dessa sporter ansågs vara av betydelse för att uppleva de emotionella 

upplevelserna, men framförallt hade glädjen och gemenskapen en stark inverkan. Deltagarna 

menade att känslorna var många och starka och att de alltid var kopplade till något vilket 

gjorde att de upplevde det svårt att kunna sätta ord på känslan.  
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Jag vill härmed tacka de representanter som deltagit i mitt arbete. Jag är väldigt tacksam 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Att idrotten har en stor betydelse i dagens samhälle råder det inget tvivel om, men dess 

betydelse varierar från person till person. Idrotten har ett ständigt samspel med vårt samhälle 

menar Sandell, Arnegård & Backman (2011, s. 18), där den genom tiden har förändrats av 

utveckling och intressen som ständigt påverkar dess karaktär. Idrott i sig kan kategoriseras 

under en lång rad titlar. För vissa är det ett yrke, en fritidsaktivitet, en hobby eller ett viktigt 

element att få in i sin vardag i form av träning för hälsans skull, medan för andra är det mer 

en livsstil.  

 

Inom de flesta idrotter eller sporter idag finns det oftast någon form av tränare eller ett 

ledarskap som är där för att lära, utveckla och motivera sina adepter. Men så finns det 

inriktningar inom sporter som jag, författaren till detta arbete, benämner som ”fria sporter” i 

den bemärkelsen att de inte har något tränarskap. En frihet utan regler där lärandet sker 

utifrån utbyte av erfarenheter i de relationer som skapas. Här står själva görandet i största 

fokus och där sporten är på den egna individens villkor och ansvar. De hårda gränserna som 

kategoriserar hur du bör vara för att passa in eller att det handlar om att tävla och prestera är 

så gott som oväsentliga. Här handlar det istället om att utöva sporten för att den aktiva finner 

stor glädje och passion till sin sport, där även lekfullheten och samspelet med naturen står i 

centrum snarare än något annat och där känslan är det centrala för individernas ”lekplatser”. 

(Sandell, Arnegård & Backman 2011, s. 18) Just känslan till sin sport är något Drotner 

(1991/2003) förklarar som känslomässig intensitet och kroppslighet där kroppen i högsta 

grad är väsentlig och där känslan kan upplevas så pass stark att sporten blir ens liv, ens 

identitet. Något som även Bäckström (2005) belyser i sin studie om brädsport där de aktiva 

menade att känslan är själva sporten.  

  

Känslan kan beskrivas utifrån den Amerikanska psykologen Albert Ellis ABC-modell, 

activating events => beliefs => emotional consequences. När en känsla uppstår hos en 

individ är det som en psykisk reaktion på en utlösande händelse som skapar tankar. Känslan 

är vad man kallar reaktiv vilket innebär att, det alltid är en händelse av något slag som 

utlöser en förnimmelse, upplevelse eller tanke hos individen och därigenom föds känslan. 

Då Ellis själv skapade ABC-modellen insåg han hur komplexa våra kognitioner, känslor och 

beteenden är, och hur de oundvikligen inkluderar och interagerar med varandra. (1991) 
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Upplevelse och känsla är två områden som är ytterst centrala i denna studie, vilka lyfts fram 

och definieras genom deltagarnas kroppsliga sensoriska upplevelser men även ur ett 

psykologiskt (emotioner) förhållningssätt. 	   

 

Som barn lekte vi. Det upplevdes oftast vara enkelt och okomplicerat, trotts detta hör sällan 

lekandet hemma i vuxenvärlden. Uttryck som ”sluta vara så barnslig” eller ”den här 

arbetsplatsen är ingen lekstuga” förknippas med att lek är något negativt, något som också 

stärker argumentet till att vuxna heller inte bör leka. Inom de sporter som jag valt att 

fokusera på i denna studie upplevs dock själva sporterna i många sammanhang som just 

barnsliga och till och med oseriösa. Utövandet av sporterna kan ses som en ”flykt” från 

verkligheten, en fri zon där individerna kan få utlopp för det lekfulla behov som inte 

accepteras i den annars så normativa vuxenvärlden.  

 

Cohen och Taylor skriver i Escape attempts, (1992 s. 46 ff.) om hur människor kan uppleva 

sina liv med ett missnöje; en känsla av otillfredsställelse över sina jobb, sin karriär, 

äktenskapet, fritid osv. En del känslor kan vara så intensiva att vissa människor söker efter 

alternativa verkligheter där de försöker förändra sin värld. Missnöjena grundar sig inte i vår 

karriär eller vårt äktenskap. Det vi protesterar mot är känslan av att vi sjunker in i ett 

mönster där allt blir till rutiner vilket inte längre hjälper oss att upprätthålla vår identitet. Det 

är svårt att undgå att våra liv består av rutiner. Att vi bäddar sängen på morgonen, diskar 

efter vi lagat mat, eller borstar tänderna innan vi ska sova. De finns automatiskt i våra liv, i 

vår vardag och vi reflekterar inte över hur rutinerna påverkar vår personliga frihet eller 

möjlighet för att uttrycka en identitet. För vissa människor är detta rutiner som behövs och 

som de är nöjda över, medan det för andraa en skrämmande verklighet; en känsla av att livet 

står still och där våra personligheter hindras från att utvecklas. Vi ifrågasätter dess mening 

och pratar om rutiner som något dystert och tråkigt. Om för många av våra handlingar känns 

som repetitioner och förutbestämda, kommer vi bli mättade och känna att vi behöver 

distansera oss från dem. Vi kan dock inte överge för många av våra rutiner. Även filosofer 

som är experter på glädje menar på att det måste finnas en balans mellan rutin och 

oförutsägbarhet.   Tråkigheten, enformighet och förtvivlan som vi upplever, är när vanor inte 

längre uppstår som kännetecken utan är en existens i sig själv. Cohen och Taylor menar att 

då känsla av att rutinerna tar över våra liv, framställs ”friheten”, ”det spontan” och 

”ovissheten” som tomma slogans, där den enda friheten uppstår genom att inte göra 

någonting alls. (1992, s. 51) Christensen (2009) menar att det finns människor som utskiljer 
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sig på så vis att de tillför kreativitet i sina liv genom att ständigt skapa nya aktiviteter och 

lekfulla ritualer av något som för den vardagliga människan kan ses som rutiner. Cohen och 

Taylor anser att relativism och självkännedom inte alltid kommer lösa problemen av att vara 

olycklig med de rutiner och manus vi har i våra liv, och våra livsmanus kommer inte alltid 

kunna göra rum för våra fantasier. Vi vill ha en genuin flykt; ta oss till ett område där vi 

temporärt kan göra oss avskilda från den dominerande verkligheten. (1992 s. 112 f.) Vi 

söker efter områden där vi inte upplever någon kraftig anspänning eller avbrott mellan 

fantasin och vårt manus: det fria området är en plats där vi kan få leva ut våra fantasier. 

Activity enclaves är aktiviteter som Cohen och Tayler beskriver som isolerade från en värld 

av rutiner, en säker plats för personliga uttryck och att kunna skapa identiteter. Semester och 

äventyr används för att fly vår vardag, bort från alla impulser för att hitta en miljö där 

fantasierna kan få utspelas. (1992 s. 115) Hobbys, semestrar, risktaganden, äventyr och 

droger är exempel på flykt och identitetsförvandling. Sanningen är att vi är alltmer 

omringade av en ideologi som försöker omvandla aktiviteter till en potentiell flykt. Oavsett 

hur befriande våra tillflyktsområden må kännas, kommer de alltid vara avdelade 

kännetecken av vårt vardagliga liv. (Cohen & Taylor 1992 s. 154) 

 

Det västerländska samhället handlar idag i mångt och mycket om prestige och prestation. 

Vårt behov av glädje och lek som vi fostrades med i vår barndom, blir inte längre för vår 

egen skull. Karp (2000) menar att då vi når en viss ålder går idrottsföreningens behov före, 

där leken byts ut mot allvaret och att vi istället sorteras utifrån vår prestationsförmåga. 

Leken och glädjen är ofta kopplad till barn, ett behov som för den sakens skull inte tycks 

upphöra vid en viss ålder, utan även vi vuxna söker efter att få uppleva glädje, lek och 

kreativitet. Påtryckningarna om prestation kan ses generera ett behov av att få utlopp för 

praktiker, som annars undangöms och nedprioriteras; praktiker som inte kräver prestige och 

prestation utan befinner sig i en miljö som ger oss ett andrum från all denna stress, dit 

människor söker sig för att få uppleva de ”fria sporterna”. Det är just detta som kommer 

utgöra fokus i denna studie, glädjen, leken och känslan av frihet inom sporten den aktive 

utövar. Vid efterforskning inom området finner jag även en brist av vetenskapliga studier, 

något som gör detta arbete än mer intressant för mig att fördjupa mig i.  

 

Den här studien fokuserar påverkans- och lärprocesser i idrott. På så vis kan man säga att det 

är en idrottspedagogisk studie. På en övergripande nivå handlar det om hur människor 

skapar mening socialt och kulturellt genom sina idrottspraktiker i naturen, som kan 
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beskrivas som den materiella kontexten i praktiken. Den är i så måtto en sociokulturell 

pedagogisk studie (Säljö 2000). 

 

Utifrån min egen bakgrund och mitt intresse för de ”fria sporterna” har jag i denna studie 

valt att fokusera på följande tre sporter: kitesurfing, vågsurfing och friåkning skidor, vilka 

alla kan räknas till det som Wheaton (2004) benämner som ”livsstilssporter”. Dessa tre 

sporter kommer närmare förklaras i nedanföljande rubriker.  

1.1.1 Kitesurfing 

Kitesurfingen är en av de snabbast växande sporterna i Sverige och dess historia sträcker sig 

ända till 1100-talet då kineserna använde skärmarna för att dra fram kanoter. Men det som är 

mer jämförbart med dagens kitesurfing började på allvar 1997, då bröderna Bruno och  

Dominique Legaignoux lanserade den så kallade LEI (Leading Edge Inflatable) kiten. Det 

var en kite, det vill säga en skärm med uppblåsbar profil för att bättre hålla formen i luften 

samt att underlätta vattenstart om draken skulle krascha i vattnet. Under hela 90-talet pågick 

experimenteranden (främst på Hawaii) för att utveckla sporten och utrustningen och 1998 

genomfördes den första tävlingen i kitesurfing på Maui. I början av 2000-talet startades 

PKRA (Professional Kite (board) Riders Association), vilket är kite-surfingens världscup 

och som idag är en multimiljonindustri med hela 12 deltävlingar. (www.freeride.se) 

1.1.2 Vågsurfing 

Vågsurfingen har sina rötter i den Polynesiska övärlden och ses som en forntida Hawaiiansk 

sport. Polynesierna la stor spirituell vikt vid deras surfing där det handlade om en djup 

andlig koppling till vattnet och vågorna och de refererade till det som he’e nalu (he’e: to 

ride; nalu: the surf). Surfingens fader, Duke Kahanumoku, som från början var en 

framgångsrik simmare och för övrigt vann guld under OS i Stockholm 1912, kom att sprida 

surfingen världen över. Under tidigt 20-hundratal genomgick den en enorm förvandling 

vilket reducerade surfingens grund i det traditionella Hawaiianska värderingarna och den 

långt vårdade Hawaiianska sporten förändrades och ledde till utvecklingen av den moderna 

surfingen. Även den amerikanska kulturen utvecklade surfingen till en mer modern 

tävlingssport. Surfingens nyskapare Tom Blake uppmärksammade i sina erfarenheter av det 

forntida Hawaiianska sättet att surfa, att han kom att känna igen den stora harmonin och 

rytm som genomsyrar hela surfingen. Blake menade att med varje lyckat åk så upplevde den 

forntida Hawaiianske surfaren en känsla av andlig prestation där surfaren kom i harmoni 

med naturen. (Nendel, 2009) 
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1.1.3 Friåkning skidor 

Redan för ca 5000 år sedan har fynd påvisat att skidåkning förekom som turåkning i de 

nordiska länderna, men det var först i slutet av 1800-talet som utförsåkning blev populär i 

Mellaneuropa. Under 1970-talet kom det stora genombrottet för dagens alpina skidåkning 

och Sverige fick sin stora stjärna genom Ingemar Stenmark. Vidare under 80-talet var det 

glädjen och lekfullheten som stod i centrum och ur den mer strikta skidåkningen föddes 

freestyleskidåkningen där åkningen togs utanför pisternas gränser. 1997 kom det stora 

genombrottet för offpistskidåkningen då den amerikanska friåkaren Brant Moles vann VM i 

extremskidåkning i Valdez. Revolutionen för de ”feta skidorna” började ta fart med fördelen 

av en bättre bärighet på snön och en mer ”surfliknande” känsla. Friåkningen idag är en 

väletablerad gren inom skidåkningen och 2008 grundades Freeride World Tour som sedan 

dess årligen samlar några av världens bästa skid- och snowboardåkare. (www.freerise.se) 

1.2 Forskningsläge 

För att kunna fånga hela det nyanserade materialet krävdes många teoretiska infallsvinklar. 

Jag har benämnt dem nedan som teman (se Figur 1), eller tematiska angreppssätt. Det är 

dessa sex teman som har hjälpt till att fånga betydelserna i det empiriska materialet. Ett 

sociokulturellt perspektiv i sig räckte inte till, eftersom jag även var intresserad av att fånga 

psykologiska processer i relation till prestation och till de uttryckta känslorna.  

  
Figur 1 – Modell över arbetets sex olika tematiska angreppssätt. 
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(Flow)	
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1.2.1 Livsstil och identitet 

Wheaton exemplifierar livsstilssporter utifrån aktivitetens karaktär och deras sociokulturella 

betydelse. (2004) Det är människor som lever sina liv utifrån liknande värderingar och 

intressen, där sporten är det mest betydelsefulla för dem. (Sandell, Arnegård & Backman. 

2011, s. 58) Sporterna innefattar individuella upplevelser som bygger på känslan, det sociala 

och den praktiska dimension som handlar om gemenskapen inom sporten.  

  

Många ser sin identitet genom sin sport på grund av att den är en så stor del av ens liv.  

Bäckström förklarar att de uttryck som man försöker förmedla genom brädåkningen, även 

skapar intryck som tolkas och får mening för de kollektiva och individuella identiteterna 

inom brädåkningen. Vidare menar hon att livsberättelser formas och omformas där det mesta 

handlar om (re-)presentationer av sporten. (2005) Cohen och Taylor (1992, s. 48) förklarar 

att ju mer förutsägbara våra livsplaner blir desto mindre kompetenta känner vi oss som 

individer att besitta unika identiteter.  

 

Etnologen Frykman (1992) pratar om det levda livet som ett manus för berättelserna. Först 

då vi återberättar våra upplevelser genom de minnen vi har, återskapar vi meningen och 

sammanhangen för oss själva och det är först då som berättelserna kan träda fram som ett 

mönster. Minnen som finns inristade hos oss är i vår värld ytterst centrala och med hjälp av 

kroppen, bilder eller en viss stil är det möjligt att uttrycka dessa berättelser genom 

kommunikation.  

1.2.2 Gemenskap i estetiska praktiker 

Kirsten Drotner pratar om något som hon kallar för den estetiska praktiken som består av tre 

nivåer; den individuella (förhållandet jag-mig), den sociala (förhållandet jag-du) och den 

kulturella nivån (förhållandet jag-världen) där Drotner menar att .”Æstetisk praksis er 

symbolsk kommunikation. Og det, vi udtrykker, afhænger (beror på) hvem vi er.” Utifrån sig 

själv skapar man alltid något, oftast tillsammans med andra. Detta ses som en slutprodukt av 

den estetiska praktiken, antingen som något konkret som man kan känna på, höra eller se 

eller något som existerar, exempelvis. ett ”inristat” kroppsminne. (1991/2003) De kollektiva 

estetiska praktikerna blir en slags gemensam lärande process, där möjligheter till att 

utvecklas skapas. Genom att leva den här kulturen skapas processer och praktiker, vari 

lärandet intar en mycket central roll. Förhållandet mellan individer berörs inom en social 
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nivå i form av gemenskap vilket ligger centralt i den sociala samvaron och har en stor 

betydelse för den estetiska praktik som Drotner beskriver.  

 

Genom sociala uttryck både kroppsliga och verbala i form av applåder, uppmuntrande rop 

eller en high five, visar man en ”vikänsla” vilken binder samman gruppen och skapar 

tillhörighet bland utövarna. (Bäckström 2005) 

  De ungas livshistorier skapar en betydelse för den estetiska praktiken då den blir en del av 

dem. Till skillnad från fantasin pekar den estetiska produktionen ut ifrån oss själva vilket 

innebär att den har sociala inslag. Drotner (1991/2003) menar att vi finner kreativiteten 

mellan den inre och den yttre världen av fantasi och estetisk produktion. 

  Fysiska aktiviteter tillhandahåller ofta vägar för människor att träffas och att behålla 

existerande vänskaper och relationer. De flesta sportinriktade aktiviteter är sociala till sin 

natur. Dessa aktiviteter erbjuder deltagarna social bekräftelse, självkänsla och vänskap 

medan andra aktiviteter endast är svindlande upplevelser menar Farmer (1992) 

1.2.3 Frihet och lek  

Huizinga (1938/2004, s. 11) menar att det är naturen som gett oss leken och att det är genom 

den som vi kan vi uppleva spänning, dess glädje och dess lust.  

  Leka är något som förknippas med att vara barnslig medan det vuxna är kopplat till 

allvaret. Man kan här säga att den estetiska praktiken ingår i de ungas vardagskultur. 

Kreativiteten har en betydande roll inom estetikens produktion, där leken ses som den 

viktigaste typen av kreativitet. Även fantasin ses som en innehållsmässig källa för estetiken 

och ingår tillsammans med kreativitet och estetisk produktion i Drotners (1991/2003) tre 

grundelement i skapandet av verksamhet.  

  Huizinga (1938/2004, s 41) menar att det är gränsdragningarna och avskildheten i form av 

tid och rum som karaktäriserar leken. ”Den är sitt eget ändamål och åtföljes av en känsla av 

spänning och glädje och medvetandet av att något som är >>annorlunda>> än det 

>>vanliga livet>>”. Detta ser Huizinga som en definition av lek som kan anpassas till både 

djur, barn och vuxna.   

  Christensens (1999) skriver att leken även kan finnas i tävlingssammanhang och att det 

även finns ett allvar inkopplat, dock utan krav på resultat. Åkarna ställs inte mot varandra på 

det sättet att de är rivaler utan snarare handlar konkurrensen om dess bokstavliga betydelse, 

att de är medspringare.  

  En annan term av lek återfinns i den franske sociologen och skribenten Caillois verk Man, 

play and games (1958/2001) som även Christensen (1999) använt för att analysera 
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snowboard. Caillois har utvecklat fyra begrepp för lek som här närmare kommer förklaras. 

Agon (tävling) den tävlande leken, eller lekfulla tävlingen som handlar om makt och 

skicklighet, Alea (möjlighet, tillfälle, slump) förklarar Caillois som en chansning eller risk, 

eller sökandet efter spänningsmoment som finns i sporterna. Strävan efter att bli lika bra 

som sina förebilder gör att de yngre och mer oerfarna utövarna imiterar sina idoler, vilket 

beskrivs genom Mimicry (härmande). Caillois sista begrepp är ilinx (yrsel, svindel) som 

Christensen beskriver som de känslorna som upplevs i snowboardåkning, mestadels genom 

fart och luftfärder, något som han även beskriver genom begreppet flow. (1999)  

 

Huizinga menar att all lek först och främst grundar sig i ett fritt handlande. Den är fri, en 

frihet som inte får innefatta någon typ av tvång för då anses det inte längre vara en lek 

(1938/2004 s. 17). Även Caillois ser leken som frivillig både i varaktigheten och i 

deltagandet. Den är inte begränsad av tid och rumsbestämda restriktioner. Resultatet kan inte 

förutses, inget materiellt föremål är skapande och aktiviteten i sig själv är icke 

ändamålsenlig. Caillois menar att leken många gånger inte tas på allvar, och på så vis skiljer 

den sig från allvarets verklighet.  

  Huizinga (1938/2004 s. 9 f.) menar också att lek inte är någonting unikt för människan. Vi 

finner den även hos djuren. Han menar att leken redan i sina enklaste former är någonting 

mer än en rent fysiologisk företeelse. Forskare har försökt förklara lekens funktion inom 

olika teorier; ett sätt att avlasta överflödig energi, en medfödd härmningsdrift, ett behov av 

avspänning eller som en övning för den allvarliga verksamheten. Det kan även ses som ett 

medfött behov av att kunna eller åstadkomma något eller att det är en tävlingslust. En sista 

förklaring är att upprätthålla självkänslan eller ett nödvändigt komplement till ett alltför 

ensidigt liv.  

  Côté, Baker och Abernethy (2007) menar på liknande sätt att kännetecknandet av att 

atleterna till en början upplevde sporten genom lek och lekfyllda spel, myntade termer för 

deliberate play. Detta karaktäriserar idrottsaktiviteter där det finns en inre motivation för att 

tillhandahålla omedelbar glädje och maximerad njutning, och något som aldrig får vara 

prestationsbaserat. Deliberate play ses mer som en ”fri” tid. Det finns inga yttre faktorer som 

styr som exempelvis tränare, tider och regler, utan man gör det utifrån sig själv och sin egen 

tid. Detta kan jämföras med vad Sandell et al. (2011, s. 57) lyfter fram som ständigt är 

återkommande inom de mer ”fria” sporterna, dvs. nyckelbegreppet ”att ha kul!”. Den sociala 

samvaron och glädjen ses som de mest betydelsefulla ”nycklarna” inom dessa sporter.   
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1.2.4 Människa och natur 

”You have to out think the wave, you´re mastering nature” 

(Rodgin, 1965 se Farmer 1992, s. 241 ff.)  

 

Omgivningen spelar roll för upplevelsen, där de estetiska praktikerna utförs. Det är den som 

frambringar den kroppsliga förnimmelsen. Inom alla sporter pratar man om det ”perfekta”, 

att det finns ett ideal men även en materiell kontext. (Bäckström, 2005) 

  Enligt Krein (2013) kategoriseras sporter såsom surfing, längdskidåkning och 

mountainbike cykling ofta inom ett och samma område då samtliga enkelt sagt utövas i 

naturen. Oavsett dess tydliga skillnader med att de kräver helt olika färdigheter hos de aktiva 

och utövas i olika miljöer, menar Krein att dessa typer av sporter innebär att människor 

sammanförs med olika element i naturen och han hävdar att sporterna därav delar en 

fundamental struktur. På liknande sätt hävdar även Sandell (2011, s. 26) att utomhusvistelse 

gör människors vardag mer meningsfull. Även Krein (2013) menar att fenomen och element 

i naturen utgör vitala roller inom sporter som surfing, längdskidåkning och mountainbike 

cykling, varpå Krein därför väljer att benämna dessa typer av sporter som nature sports. 

Inom surfing menar han till exempel att vågorna utgör en fundamental beståndsdel i sporten, 

där storleken på vågorna och förhållandena är det som begränsar surfarna. (Krein, 2013) 

Bäckström (2005) påpekar att närheten till naturen oftast är av stor betydelse för dessa 

sporter där bara att vistas i den kan frambringa känslor och minnen. 

 

Krein (2013) drar slutsatsen att intensitet kan upplevas i frånvaro av tävlingsinriktade 

komponenter, detta till skillnad från traditionella sporter som generellt är beroende av 

tävlingsmomentets inslag för att intensiteten i sporten ska uppstå. Som exempel är att 

naturens element skapar intensiteten när en skidåkare kommer till en klippavsats och ska 

göra ett stort dropp (hoppa ut för en klippavsats). Intensiteten skapas således inte av att 

skidåkaren slagit eller vunnit över en motståndare när de når avsatsen. En annan slutsats 

Krein framhåller är att utövarna av så kallade ”nature sports” snarare söker känslan av 

harmoni i förhållande till de olika elementen såsom vågor och de berg de erövrar än att tävla 

med dem. För utövarna handlar det om att anpassa, läsa av och reagera på elementenen i 

naturen och hur de förändras. (Ibid, 2013) 

  Det har blivit alltmer betydelsefullt de senaste decennierna att ge livet mening och innehåll 

genom olika upplevelseaktiviteter. I begreppet upplevelse menar Sandell et al. att det även 

innefattar känslan, som ses som mycket betydelsefull i sammanhanget. (2011 s. 91 f.) 
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Människor söker sig till det äventyrliga för att få uppleva spänning och utmaningar som en 

kontrast till det vardagliga livet. Även personlig utveckling kan ske genom de utmaningar 

som människorna ställs inför. Det är kreativiteten och utforskandet som utmärker det 

äventyrliga. Att lösningen för uppgiften inte finns förutbestämd, att utgången är oviss är det 

som sätter ”reglerna” för vad som klassas som äventyr. (Sandell 2011 s. 24)  

  Aktiviteter med begrepp som: alternative-, extreme-, X-, gravity-, lifestyle-, risk-, och 

actionsport, har under de senaste 30-40 åren ökat (Breivik 1978 se Sandell et al. 2011, s. 19). 

Breivik menar vidare att dessa aktiviteter kan ses som ett motstånd mot det moderna 

samhället, genom ett slags avståndstagande. 

1.2.5 Behov och kropp 

Att sätta sig själv på prov i mötet med naturens krav, med risk för skador, är ett annat sätt att 

tillfredsställa sina behov (Sandell et al. 2011, s. 177).  Faarland (1973) är en av det norska 

friluftslivets främsta ideologer. Han menar att människan söker sig tillbaka till naturen på 

fritiden, där hon en gång, kroppsligt, intellektuellt och emotionellt var anpassad till att leva, 

men som utvecklingen berövat oss. Endast här kan vi leva i pakt med vår egen natur.  

  Vår längtan efter att uppleva nya äventyr, att leva på ett helt annat sätt, spontant, 

improviserat, öppet för tillfälligheter, kan vara några av anledningarna till att vi söker oss till 

naturen. Vår vardag kan uppfattas som händelsefattig, trygg och säker, där en tristess och 

rastlöshet uppstår av längtan och behovet efter nya utmaningar och spänningsupplevelser 

blir svåra att avstå. (Sandell et al. 2011, s. 93) 

  På liknande sätt beskriver Farmer (1992) surfarens strävan efter svindel som en fysisk 

upplevelse och som har element av risk och spänning. Svindel upplevs genom hastighet, 

acceleration, riktningsförändringar och/eller exponering för farliga situationer, medan 

individerna generellt förblir i kontroll.  

1.2.6 Känsla (Flow) 

Den individuella nivån i den estetiska produktionen talar Drotner (1991/2003) om i termer 

av känslomässig intensitet och kroppslighet. Kroppen står i högsta grad i centrum då man 

talar om förnimmelse och hur känslan kan upplevas så starkt, att man ser på den som ens liv, 

ens identitet. 

  Även Arnegård (2006, s. 17) pratar om kroppslig intensitet i upplevelserna som idrotten 

och friluftslivet ger till de utövande av sporterna. Han förklarar hur dessa upplevelser 

”känns” i hela kroppen för utövarnas. En känsla som berör utövarna väldigt djupt på grund 

av att den är mycket stark.  
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   I Bäckströms (2005) studie belyser brädåkarna vikten av känslan inom sporterna och att 

den till och med kan vara högst avgörande. Att åka bräda kan beskrivas som att det är 

känslan.  

  Farmer (1992) menar att många sporter framkallar att känslor släpps lös. ”Stoked” är ett 

uttryck som surfare strävar efter, där de upplever en typ av yr liknande, ”hög” känsla, som 

uppnås genom aktiviteter där svindel produceras. Denna känsla kan jämföras med Caillois 

känsla av svindel och begreppet ilinx (1958/2001).   

 

Beroende på kontexten i sporten kan känslan uttryckas, påverkas och upplevas olika utifrån 

vilken miljö utövaren befinner sig i. Att uppleva känslan både sinnligt och kroppsligt, är den 

huvudsakliga anledningen till att de fortsätter med aktiviteten menar Bäckström (2005).  

  Psykologen Csikszentmihályi (2008[1990]) förklarar begreppet flow som hela kontexten av 

upplevelsen och känslorna som väcks i alla våra sinnen, vilket gör att man vill att 

ögonblicket skall vara för evigt. Genom Csikszentmihályis definition har Carter, River, och 

Sachs (2013, s. 17) gjort en tolkning av flow och definierar begreppet på följande sätt: ”a 

person’s sense of joy, creativity and an experience of total involvement in life. Such an 

experience fosters the development of a conscious state where optimal human functioning 

flourishes”.  

 Även Arnegård (2006, s. 19) berör Csikszentmihályis begrepp av flow i sin 

doktorsavhandling om äventyrssport, där han beskriver hur bland annat klättrare, 

offpistskidåkare och hängflygare förklarar känslan av att ha total fokus och full kontroll över 

en situation där och då; en slags lyckokänsla med intensiv närvaro.  

 

Cori Schumacher ger i dokumentären FLUX- Highheaven, en djup och känslomässig 

förklaring kring surfingens mening för henne; hur människa och natur blir till ett och hur 

sporten tillåter människan att släppa allt annat för ett tag. 

 
”Surfing is freedom. Allowing humans to connect with the ocean, feeling whole in their bodies, at one 

with the earth… When you´re able to lose yourself and completely be in this moments, while your 

body is in motion and connected with something that is so much greater than yourself. How that the 

flow, right connected to a flow, then.. it´s.. it´s the greatest feeling you will ever encounter! Because 

you´re not self-monitoring, you´re not that conscious that´s looking within and without all the same 

time trying to figure out the place in the world, the status, hierarchy things, you know… you lose all of 

that” 

(Cori Schumacher, 2014) 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att förstå känslans betydelse för utövare inom kitesurfing, 

vågsurfing och friåkning inom skidor. 

 
1. A) Hur upplever utövarna utövandet av sporterna i tid och rum, och vilka 

beskrivningar framträder? 

B) Av dess beskrivningar, vilka av upplevelserna är mest framträdande? 
 

2. Hur visualiseras sporternas känsla?  
 

2. Metod 
Idrotter som surfing, kitesurfing och friåkning inom skidor handlar om ett görande som 

upplevs i praktiken. Eftersom syftet med studien är att förstå känslans betydelse inom de fria 

sporterna, behövdes en metod som kunde fånga de ögonblicken, den känslan och atmosfären 

inom de idrotter som studien fokuserar. I förebyggande studie har jag använt mig av 

kvalitativa intervjuer för att komma åt forskningsdeltagarnas egna berättelser. Intervjuerna 

innehöll bilder runt vilka ett samtal fördes om känslan inom sporterna. De visuella intrycken 

och uttrycken medför något unikt som inte går att åstadkomma på annat sätt, vilket blir ett 

viktigt komplement i arbetet (Fors & Bäckström 2015, s. 20).  

 

Användningen av bilder har i dagens samhälle expanderat, där vi försöker förmedla våra liv 

och upplevelser genom sociala medier såsom Facebook och Instagram. Med # (hashtags) 

tydliggör vi med ord och korta meningar det vi vill förmedla med bilden, men det är bilden i 

sig som blir talande för de visuella uttrycken. (Fors & Bäckström, kommande, s.1 ff.) På så 

vis ger bilder och texter tillsammans ett starkare intryck för betraktaren och en djupare 

förståelse av den kontext som kan vara svår att förmedla med endast ord.  

  Med utgångspunkt i det valda syftet och i de frågeställningar som emanerar ur detta 

framstod en etnografiskt inspirerad studie med kvalitativa intervjuer och fotoelicitering som 

lämpliga datainsamlingsmetoder. Genom att göra en etnografisk fältstudie är det möjligt att 

synliggöra och komma närmare inpå människornas praktiker och upplevelser. Parallellt med 

genomförandet av intervjuerna gjorde jag även egna deltagande observationer i de aktuella 

idrottskontexterna.  
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Pink pratar om sensory experience där upplevelsen existerar i två plan och delas in i kropp 

(body) och hjärna (mind). (2009, s. 24) Det kognitiva beteendet kan på så vis skilja sig i vårt 

agerande, varför det blir viktigt att studera både det yttre (synen) och det inre perspektivet 

(talet). Fotoelicitering ger intervjun en mer direkt karaktär av realistisk rekonstruktion då 

minnet skärps och där man till viss del återförs till vardagens verklighet (Rasmussen 2004, s. 

281) Med hjälp av kvalitativa intervjuer utvecklas en förståelse i studien där deltagarna fått 

möjligheten att belysa och beskriva sin verklighet som jag sedan kunnat tolka och analysera.  

 

Den här studien är alltså kvalitativ och olika datamaterial trianguleras. Det innebär att olika 

typer av material ställs emot varandra och kompletterar och ger arbetet en flerdimensionell 

föreställning av det fält som studerats vilket stärker studiens trovärdighet. (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson 2014, s.138) 

2.1 En abduktiv kvalitativ studie 

Med kvalitativ forskning fokuseras datainsamlingen på ”mjuka” data som sker genom 

kvalitativa intervjuer och tolkande av analyser (Patel & Davidson 2011 s. 14). Studien är 

gjord utifrån en empirisk ansats, det vill säga att vetenskapliga undersökningar av 

verkligheten, iakttagelser och intervjuer ligger till grund för arbetet att sammanställa och 

reflektera kring vad känslan innebär inom de aktuella sporterna i studien. Intentionen blir 

därmed att återskapa verkligheten så sanningsenlig som möjligt, där min uppgift har varit att 

relatera teori och verklighet till varandra. (Patel & Davidson 2011, s. 23) 

 

Det arbetsmönster som jag har följt i detta arbete kan liknas vid vad Patel och Davidson 

(2011) beskriver som abduktion. Det innebär att skapa ett hypotetiskt mönster utifrån ett 

enskilt fall. Jag skapar med andra ord en teoretisk djupstruktur som jag sedan har testat på 

nya fall som för mig har varit genom de observationer och intervjuer som genomförts. På så 

sätt kan den ursprungliga hypotesen eller teorin utvecklas och utvidgas för att bli mer 

generell. (Patel & Davidson 2011, s. 24) Genom att jobba abduktivt innebär det att jag blir 

mer fri i mitt sökande på svar och har en mycket bredare ram att förhålla mig efter. Min 

ambition med detta arbete är inte att producera nya teorier utan snarare att bidra till ett 

utvecklingsarbete för att öka förståelsen, och visa på en bredare syn på sporternas betydelse i 

relation med de aktiva. Det abduktiva arbetssättet liknar i mitt arbete i stor utsträckning den 

iterativa kvalitativa analysprocessen som Hjerm et al. beskriver (2014, s. 86 ff.).  
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2.2 Urval deltagare 

I en kvalitativ studie är det vanligt att man gör ett selektivt urval, det vill säga att man gör ett 

handplockat urval där man väljer ut personer som uppfyller de krav som ingår i studien. De 

personer som ingår i mitt arbete är personer som jag tidigare kommit i kontakt med inom 

dessa sporter och som jag anser är lämpliga för just denna studie. Deltagarna har varit en 

man och en kvinna från varje sport; vågsurfing, kitesurfing och friåkning inom skidor, med 

en ålder mellan 24 och 35 år. Även om genus ligger utanför denna studies teoretiska ram, 

valdes både en man och en kvinna från respektive sport för att på så vis göra urvalet så brett 

som möjligt. (För mer omfattande deltagarinformation, se Tabell 1) I denna studie har jag 

med andra ord tagit hänsyn till kön som en bakgrundsvariabel, medan andra parametrar som 

exempelvis etnicitet, geografisk placering och social härkomst, skulle kunna spela en roll. 

De tidigare kontakter och erfarenheter som jag har inom sporterna, ansåg jag var en 

tillräcklig källa för att göra ett urval med relevanta och pålitliga deltagare för detta arbete.  

 

En kombination av snöbollsurval och bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 98 

f.) har förekommit i arbetet. Snöbollsurval innebär att jag av andra deltagare blivit 

rekommenderad personer som de ansett vara relevanta för arbete. Fördelen med att få 

rekommendationer av personer som är insatta i det som ska undersökas, är att de har 

förståelsen för just känslan och upplevelserna och på så vis känner till andra personer som är 

minst lika erfarna som de själva är.  

  Bekvämlighetsurval hör till kategorin ickesannolikhetsurval och innebär att forskaren 

medvetet söker de respondenter som denne anser är relevanta för sin studie. (Ibid 2008, s. 

109) Genom den egna bakgrunden och det kontaktnät som jag har inom sporterna, fanns ett 

relevant utbud av personer att tillfråga för att delta i studien.  

2.3 Urval material 

Utöver de kvalitativa intervjuerna samt mångfalden av observationer har även webbsidor, 

filmer, nyhets- och radiosändningar studerats. Material som jag känner till genom tidigare 

bakgrund eller sidor och forum som jag blivit rekommenderad genom så väl 

intervjupersoner som vänner. Freeride.se är en av Sveriges största skidsajter på nätet som 

innefattar bland annat forum, artiklar, filmer och foton. Här har jag funnit värdefull 

bakgrundinformation till några av de sporter som ingår i arbetet. Dokumentären FLUX-

Highheaven har gett mig berikande och inspirerande förståelse kring vågsurfingen.  
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2.4 Kvalitativa intervjuer med fotoelicetering 

Det är vanligt att kvalitativa studier bygger på en metod där man analyserar utskrivna 

intervjuer. Kunskapen framställs i samtalsförhållandet mellan intervjuare och intervjuperson 

där intervjuarens färdigheter och personliga omdöme blir ytterst viktigt i själva 

intervjuprocessen. Kvaliteten i intervjun beror även till stor del på intervjuarens förförståelse 

för att kunna ställa följdfrågor men även förmågan att lyssna på de svar som ges och få ett 

bra flyt i samtalet där båda parter kan känna sig avslappnade. (Kvale & Brinkmann 2009 s. 

98) 

  För mig har intervjuerna handlat om att skapa en nära relation till mina deltagare för att så 

tydligt som möjligt förstå hur de tänker och känner kring de situationer som de utsätts för i 

sin sport. De genomförda intervjuerna kan betraktas som narrativa intervjuer vilket innebär 

att intervjupersonerna skapar berättelser i de samtal som kommit att äga rum under 

intervjutillfällena. Narrativa drag finns oftast i de svar som förekommer i vardagliga samtal 

där individer försöker organisera och uttrycka mening och kunskap, vilket även visar att 

berättelser är en av de mest naturliga kognitiva och språkliga former som vi använder oss av 

i samhället. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 169)  

 

Intervjuerna har haft ett inslag av något som kallas för fotoelicitering, vilket innebär 

”berättande som lockas fram med hjälp av foto” (Rasmussen 2004, s 269). Meningen är att 

den intervjuades reflexivitet, representation och självrepresentation får uttryck så nära 

”sanningen” som möjligt. Till skillnad från mer traditionella samtal, skapar fotoeliciteringen 

en högre grad av resonemang under själva intervjun där intervjuaren intar en mer 

anspråkslös, studerande och lyssnande roll. För att jag som forskare skall kunna avkoda 

bilderna och få en djupare förståelse, menar Rasmussen (2004, s. 269) att det är viktigt att 

låta fotografiet och den muntliga redogörelsen samspela. I varje foto finns en historia vilken 

kan underlätta att komma ihåg och uttrycka händelser, men även frambringa känslor och 

minnen för att återskapa berättelsen om situationen och dess betydelse (Ibid 2004, s. 271). 

Denna del av intervjun övergår till det som likas med ett narrativt samtal, där 

intervjupersonen kunnat återskapa känslan till sin sport från ett annat perspektiv. Kvale och 

Brinkman ser berättelser som ett kraftfullt verktyg för att lättare förstå vår sociala verklighet 

och våra liv (2009 s. 307).   Det är samspelet mellan den visuella informationen i 

fotografierna och de verbala berättelserna som får fotografiets öppna koder och potentiella 

informationer att bli mer exakta och förståeliga, där även fotografiets betydelse för 

intervjupersonen framkommer. (Rasmussen 2004, s.273 ff) Att försöka förmedla känslans 
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betydelse, endast genom ord kunde inte rättfärdigas i denna studie eftersom sporterna på 

grund av att de praktiska momenten och de visuella och emotionella uttrycken är sådan stor 

del av sporternas kontext. Genom att tillföra bilder i arbetet kan det underlätta för läsaren att 

sätta sig in i kontexten och på så vis frammana liknande upplevelser som intervjupersonerna 

beskriver (Fors & Bäckström kommande, s. 46).  

2.5 Intervjuernas utformning 

 Intervjun delades upp i två delar där den första delen följde ett semistrukturerat upplägg, 

vilket enligt Patton (1990, s. 11) innebar att intervjuguiden utgick från en strukturerad 

stringens, men med möjlighet att ändra ordningsföljden på frågorna. Vid tillfällen ställdes 

även följdfrågor för att frambringa en tydlighet i intervjun. Genom en semistrukturerad 

intervju har respondenten haft stor frihet att själv utforma sina svar vilket på så vis även 

skapat en mer naturlig och bekväm miljö. 

 

Till varje intervjutillfälle bad jag samtliga deltagare ta med, eller skicka en till tre bilder som 

de själva ansåg symbolisera deras sport och som grund till Rasmussens metod om 

fotoelicitering. Bilderna ingick i den avslutande delen av intervjun för att sammanfatta och 

samtidigt ge möjlighet att kontextualisera vad intervjupersonerna beskrivit i samtalet.  

  Av de sex intervjuer som ingått i arbetet, har tre av dem genomförts via Skype på grund av 

att intervjupersonerna befunnit sig på annan plats. Fördelen med att genomföra en 

skypeintervju, som Kvale & Brinkmann förklarar, ger ökad möjlighet att innefatta de 

personer som anses vara relevanta för arbetet. (2009, s. 165) Nackdelen med en 

skypeintervju är att det kan finnas en risk att gå miste om empatin och kognitiva uttryck som 

är viktiga delar för att generera motivation och intresse för samtalet. Dessa delar är lättare att 

förmedla och registrera vid en intervju ansikte mot ansikte. De övriga tre intervjuerna har 

genomförts i hemmamiljöer eller på café här i Stockholm. (Mer specifik information om 

intervjuerna återfinns i Tabell 1.) 

2.6 Deltagande observationer 

Utöver de intervjuer som arbetet grundar sig på har deltagande observationer genomförts. 

De har främst kommit att bidra med en djupare förståelse för/och inblick i deltagarnas 

sporter och kontexter vilket ökar arbetets trovärdighet. Det ger arbetet ytterligare en 

dimension utöver forskningsdeltagarnas beskrivningar av sina upplevelser, även om det 

vidare inte kommer att ingå i resultatet som en egen del.   
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Fyra olika observationstillfällen har genomförts där urvalet har skett utifrån vad som varit 

möjligt att genomföra inom ramen för tillgänglighet, deltagarmöjlighet och aktuella 

händelser.   

Observationerna som jag som forskare har genomfört, har varierat mellan att vara mer eller 

mindre öppna eller dolda, passiva eller aktiva, något som alltid kommer att vara en 

definitionsfråga hur vidare aktiv eller passiv en forskare är. Av forskningsetiska skäl måste 

observationerna hamna under det som förklarar dem som en öppen observation. 

(Vetenskapsrådet 1990/2002) De fältanteckningar som gjordes under observationerna har 

sammanställts till en sammanhängande text som liknas med ett berättande av själva 

händelserna.  

2.7 Transkribering 

Samtliga intervjuer har spelats in och lagrats som ljudfiler med funktionen ”röstmemo” på 

en iPhone 4s men även med funktionen ”Audio notes” i programmet Microsoft Word:Mac 
2011 (Notebook layout) för att säkerhetsställa om eventuella tekniska problem skulle 

uppkomma. Intervjuerna har sedan transkriberats ordagrant utifrån Gillhams (2008, s. 168f) 

förhållningssätt gällande grundläggande regler för transkription, där det bland annat är 

viktigt att transkriberingen sker så fort som möjligt efter avslutad intervju, för att forskaren 

lättare skall kunna minnas samtalet och den kontext som intervjun fördes i (se bilaga 3). En 

mall med utskriftskonventioner skapades med inspiration från Bäckström (2005) som 

underlag för transkriberingarna (se bilaga 4). 

 

Det har varit av största vikt att försöka återskapa dessa berättelser så sanningsenligt som 

möjligt vilket har skett genom att varje intervju har transkriberats i sin helhet. Det är framför 

allt dessa transkriptioner som har legat till grund för analysen i studien. Totalt har 119 A4 

sidor transkriberats, där intervjuerna varat mellan 28 och 68 minuter och de sex intervjuer 

som genomförts har totalt tagit 254 minuter (se Tabell 1). 

  Efter att transkriberingarna har analyserats, har deltagarna haft möjlighet att läsa igenom 

transkriptionerna för att säkerhetsställa de tolkningar som gjorts av deras svar, men även för 

att stärka studiens pålitlighet. Vid eventuella synpunkter har ändringar gjorts i samråd med 

intervjupersonen.  
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2.8 Analys och bearbetning 

Analysen i föreliggande studie har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv. Detta har 

inneburit att jag har jobbat med en öppen interaktion mellan mina egna observationer, 

transkriptionerna från intervjuerna och bilderna, i relation till tidigare forskning och teori. 

Det har handlat om att vara öppen för att det finns andra tolkningar av studiematerialet än 

mina egna. Hjerm och Lindgren beskriver det som att det sker en växelvis process mellan 

det man redan vet och de nya observationerna och erfarenheterna. På så vis sker det flera 

genomgångar av datamaterialet i den hermeneutiska spiralen vilket gör att en kvalitativ 

analys alltid är iterativ. (2014, s. 88) Den hermeneutiska spiralen behandlar tolkningslära, 

upplevelser och förförståelse för arbetet, där det hela tiden handlat om min tolkning om det 

som har skett innan, under och efter intervjuerna. Lantz menar att ambitionen är att skapa en 

förståelse av det fenomen som undersöks genom att tillämpa de på teoretisk väg valda 

begrepp och applicera dessa på det som sagts. (2007 s. 100) Likaså kommer min teoretiska 

förförståelse och mina värderingar att speglas i arbetet då jag möter studiens deltagare med 

en slags förväntning på det som ska ske. Då jag ”kliver in i” spiralen för att tolka de olika 

delarna, är det detta som kommer vara utgångspunkten och det som relateras till helheten 

som förändras. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 75) Forskningsprocessen är inte så linjär, 

vilket den hermeneutiska spiralen påvisar.  

 

Det handlar om att skapa genuina relationer med sina deltagare för att kunna komma dem 

”under skinnet” för att få fram så ärlig information som möjligt, och sedan zooma ut som 

forskare och betrakta, tolka och analysera för att nå ny förståelse, vilket är det man är ute 

efter i en kvalitativ forskningsprocess. Min tidigare bakgrund, den kultur som jag lever och 

verkar inom och mina erfarenheter kommer att färga mina tolkningar, där jag ändå sökt 

använda ett så induktivt förhållningssätt som möjligt för att låta materialet synliggöra 

strukturen och lyfta de viktiga aspekterna. (Patton 2002, s. 56) I en kvalitativ studie är det 

dock svårt att särskilja det induktiva och deduktiva förhållningssättet genom 

analysprocessen, därför de båda har framträtt i processen. (Ibid, s. 67) 

 

Bearbetningen av det empiriska materialet har följt Hjerm och Lindgrens tre nivåer av 

analysprocess innefattande kodning, tematisering och summering, vilket sker löpande, 

växelvis och i många avseenden parallellt (2014, s.87 f.). I det första steget skedde en mer 

övergripande analys där transkriptionsmaterialet färgkodades utifrån arbetets tre 

frågeställningar (se Figur 2). Vidare bearbetades materialet systematiskt och på ett 
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reflekterande och tolkande sätt där meningsbärande enheter lyftes fram till 21 stycken olika 

provisoriska koder/nyckelord (se Figur 3), vilka kom att utgöra grunden för själva processen 

(Kvale & Brinkmann 2009 s. 115). Exempel på dessa koder är; livsstil, spänningsmoment, 

frihet, fokus och introduktion till sporten. Eftersom första steget var utgångspunkten för 

resterande analys, var det viktig att detta steg genomfördes noggrant och med eftertanke 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkt och frågeställningar. (Hjerm & Lindgren 2014, s. 

91) Nästa nivå var att tematisera, vilket innebar att de 21 koder som filtrerats fram genom 

den första analysprocessen, kondenserades ihop inom gemensamma ramar som sedan 

sammanställdes till tre mer omfattande huvudrubriker: livsstil och identitet i sociala 

dimensioner, upplevelser i praktiken och visuella uttryck av känslan inom sporterna. 

Summeringen av analysen blev den sista av de tre huvudrubrikerna som tog processen 

ytterligare en dimension (Kvale & Brinkmann 2009 s. 219). De bilder som ingått i 

intervjuerna vävdes då samman med de första två delarna för att styrka känslans betydelse, 

och ge analysen en djupare förståelse och tydlighet kring arbetets syfte och frågeställningar. 

Samtliga bilder som ingår i arbetet har fått godkännande från ursprungskällan.  

   

De sex tematiska områdena har färgat min läsning men inte styrt dess riktning och filtrering 

vilket de 21 olika framtagna koderna styrker. Det empiriska material som ingått i 

analysprocessen har grundats på de sex deltagarnas intervjuer, och är betydligt mer 

omfattande än vad denna tidskrävande analysprocess lyft fram. De deltagande observationer 

som genomfördes, valdes bort under analysprocessen på grund av att arbetets omfattning 

behövde begränsas. Som jag tidigare förklarat har observationerna dock gett en djupare 

förståelse för/och inblick i deltagarnas sporter. 
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Figur 2 – Bilderna illustrerar hur det empiriska materialet färgkodades under själva analysprocessen.  

 
 
 

 
Figur 3 – De 21 olika koderna som lyftes fram ur det empiriska materialet.  
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2.9 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om giltigheten i det som skall observeras det vill säga att man mäter det 

man avser att mäta (Patel & Davidson 2011, s. 102). I mitt fall där jag undersöker ”mjuka” 

värden som känslor och upplevelser i en kvalitativ studie, blir det mer relevant att använda 

sig av begreppet överensstämmelse (Hassmén & Hassmén 2008, s. 135). Överensstämmelse 

innebär att forskaren får rikta in sig på graden av rimlighet eller överrensstämmelse i 

informationen från forskningsdeltagarna och de egna tolkningarna. Exempelvis kan 

överrensstämmelsen testas genom att man kan tillämpa tolkningar i andra situationer. Att 

använda sig av tydliga och vedertagna strategier vid tolkningen ökar också 

överrensstämmelse då tolkningarna därmed på ett tydligt sätt går att applicera på andra 

situationer. Jag som forskare ansvarar för att återge en så ärlig bild som möjligt av 

tolkningarna, med andra ord att göra processen genomskinlig så att den går att värdera och 

bedöma.  

 

De val jag har gjort under hela forskningsprocessen har varit medvetna och förankrade i 

metodlitteraturen. Genom att jag har använt mig av flera olika deltagare får jag ett bredare 

utbud av källor att jämföra mellan, även om inte jämförelser ligger inom ramen för studiens 

syfte. De olika källorna bidrar med en bredd i materialet som inte skulle vara möjlig med 

intervjupersoner från enkom en av idrotterna. Att ha en metod som innefattar triangulering, 

det vill säga flera utgångspunkter med observationer, intervjuer och fältanteckningar, ger 

dessutom ett bredare perspektiv och flera infallsvinklar genom vilka det blir möjligt att 

kunna analysera händelserna (Patel & Davidson 2011, s. 107). Allt detta bidrar med att öka 

trovärdigheten i arbetet.  

 

Genom intervjuerna får deltagarna möjligheten att återge sina egna känslor och deras 

betydelse för sporten med sitt eget språk. Genom observationerna har det mer handlat om 

min forskarens egen upplevelse av alla de intryck som sinnena utsatts för vad det gäller 

miljöer, lukter, känslor och personmöten. Mina upplevelser och forskningsdeltagarnas 

upplevelser överlappar sannolikt, åtminstone till viss del, och därmed har mina upplevelser 

också relevans för studien trots att det inte är dessa som fokuseras. Med hjälp av mina egna 

erfarenheter har jag även kunnat formulera relevanta frågor till deltagarna för att söka svar 

till studiens frågeställningar och syfte.  
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Reliabilitet handlar om upprepbarhet, med andra ord att samma resultat skall kunna 

återupprepas om samma studie skulle användas vid ett senare tillfälle (Hassmén & Hassmén 

2008, s 122). Eftersom kvalitativa studier med intervju som metod bygger på samtal som är 

kontextuella, språkliga och narrativa, blir det svårt att reproducera exakt samma stuide 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 34). Begreppet reliabilitet lämpar sig bäst i kvantitativa 

forskningssammanhang och kommer därför inte att kunna appliceras på ett rättvist sätt i min 

studie som är en kvalitativ sådan. Inom ramen för mitt projekt sker ju tolkningar såväl innan 

som under och efter insamlingen av data och dessa tolkningar skulle med nödvändighet inte 

kunna återupprepas med samma givna svar om man gör om samma studie. Den kvalitativa 

studie som jag har genomfört är med andra ord inte reproducerbar i kvantitativ mening, 

därav att begreppet pålitlighet är bättre anpassat och överensstämmande i min studie 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 135). Pålitlighet är beroende av att det tydligt framgår i 

metoddelen vilken utgångspunkt och vilka tillvägagångssätt jag har använt mig av vid 

inhämtning och analyserande av informationen. Pålitligheten blir dessutom större om jag 

kan säkerhetsställa att deltagarna i studien verkligen anger sina genuina upplevelser och 

känslor, samt har möjligheten att kunna kontrollera de tolkningar som gjorts av deras 

information. Konkret innebär detta att deltagarna har haft möjlighet att läsa igenom 

intervjutranskriptionen för att säkerhetsställa sanningen i deras svar.    

 

Tillämplighet innebär att materialet måste vara användbart och innehålla den eftersträvade 

informationen man söker. Insamlingstekniken och undersökningsgruppen ska stämma 

överens med studiens frågeställningar. (Patel & Tebelius 1987, s. 69) För att kunnat besvara 

arbetets syfte och frågeställningarna, har det krävts att deltagarna som jag använt mig av i 

arbetet varit erfarna inom respektive sport som de representerat, för att kunna återge ett så 

pass tillförlitligt svar som möjligt. Då den valda metoden syftar till att söka förståelse för 

fenomen i verkligheten, kan tillämpligheten anses vara hög.    

 

Om forskaren är konsekvent i förhållningssättet till utgångspunkterna och förutsättningarna 

för studien anses noggrannheten vara hög. (Patel & Tebelius 1987, sid. 69) All insamlad 

data har återgetts korrekt och har inte förvrängts eller förfalskats på något vis. För att 

komma så nära sanningen som möjligt i resultatdelen har all information tagits med. Jag har 

försökt vara noggrann, samvetsgrann och ärlig i mina svar, vilka vid kvantitativ forskning 

diskuteras i termer som precision, objektivitet och exakthet. Denna studie har mest handlat 

om tolkningar, därför har det varit viktigt att hålla ett så öppet synfält som möjligt för att få 



 29 

med all viktig information samt att observationerna och intervjuerna utförts och följt den 

metod- och intervjuram som skapats. 

2.10 Etiska överväganden 

Arbetet tar hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetiska 

principer, vilka är;  

• Informationskravet - ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.”  

• Samtyckeskravet - ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan.”  

• Konfidentialitetskravet - ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”  

• Nyttjandekravet - ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål.” (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

 

Med andra ord är deltagandet i studien under alla omständigheter frivilligt och deltagarna 

har när som helst under arbetets gång haft rätten att avbryta sin medverkan. Samtliga 

deltagare har fått utskickat ett informationsbrev (se bilaga 2) som har innehållit ett formulär 

där de fått ge skriftligt samtycke. Genom det informationsbrev som samtliga deltagare fått ta 

del av innan intervjuerna, har deltagarna fått en övergripande bild om vad de ombeds att 

göra och hur intervjuerna kommer att utforma sig, vilket påverkar intervjupersonernas 

förtroende och uppriktighet gentemot mig som intervjuare. (Gillham 2008 s. 81) 

 

Intervjupersonernas anonymitet har eftersträvats genom fingerade namn i intervjuerna där 

all insamling av personuppgifter endast använts i syfte att besvara de frågeställningar som 

ingått i arbetet. Inget av det bildmaterial som valts ut till arbetet skall kunna 

personidentifieras på något sätt. Fotograferna till de bilder som ingår i arbetet har tillfrågats 

om tillstånd för publicering och ett skriftligt samtycke via mail har också inhämtats. 

Deltagarna har erbjudits möjligheten att läsa igenom sina egna citat, innan det sista utkastet 

gjorts för publicering samt erbjudits ett eget exemplar av det färdigställda arbetet.  
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Tabell 1 – Övergripande information om de sex intervjuer som arbetet grundats på. 

	     Intervjuer  

 
Deltagare: 

 
Ålder: 

 
Bakgrund: 

Datum 
intervju: 

Antalet 
A4 

sidor: 

Antalet 
bilder: 

Intervju 
längd: 

 
Friåkning 
skidor-
kille 

 
35 år 

Alpin bakgrund till ca 14-
15 år därefter långt 
uppehåll tills han började 
åka friåkning som han 
sen dess vigt hela sitt liv 
åt. Utför sporten för eget 
intresse. 

 
10/12 
2014 

 
11 sid. 

 
1 bild 

 
28 min. 
(skype) 

 
Friåkning 
skidor-tjej 

 
24 år 

Sedan hon var 3 år har 
hon varit passionerad för 
skidåkning. Har en 
bakgrund inom  
puckelskidåkning men 
tävlar och filmar idag 
inom friåkning. Livnär 
sig delvis på sporten, men 
har även andra yrken vid 
sidan av.  

 
10/12 
2014 

 
16 sid. 

 
4 bilder 

 
33 min. 
(skype) 

 
Kitesurfing
-kille 

 
32 år 

Mångsysslare inom idrott 
men ägnar sig mest åt 
kitesurfing både på vatten 
& snö, sedan 2003. Utför 
sporten för eget intresse. 

 
3/12 
2014 

 
32 sid. 

 
3 bilder 

 
68 min. 

 
Kitesurfing
-tjej 

 
29 år 

Ägnar stor del av sitt liv 
åt sina fritidsintressen. 
Började kitesurfa 2007 
och på vintrarna åker hon 
mycket skidor. Utför 
sporten för eget intresse.  

 
10/12 
2014 

 
12 sid. 

 
3 bilder 

 
32 min. 
(skype) 

 
Vågsurfing
-kille 

 
28 år 

En mångsysslare som har 
en bakgrund i 
skidåkningen där han 
2006 kom i kontakt med 
surfingen genom en vän. 
Utför sporten för eget 
intresse. 

 
4/11 
2014 

 
20 sid. 

 
3 bilder 

 
36 min. 

 
Vågsurfing
-tjej 

 
28 år 

Alltid varit 
sportintresserad.  Hållit 
på både med handboll, 
cross och snowboard. 
Även mycket med hästar. 
Har stor passion för 
havet. Provade surfa 
första gången för ca 10 år 
sedan och idag viger hon 
hela sitt liv åt sporten. 
Utför sporten för eget 
intresse. 

 
13/11 
2014 

 
28 sid. 

 
4 bilder 

 
57 min. 

	      
 

Totalt:  
119 
sidor 

Totalt: 
18 bilder 

Totalt: 
254 min 
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3. Resultat 
I kommande kapitel presenteras resultaten från det empiriska materialet i denna studie, det 

vill säga, de intervjuer som genomförts med aktiva inom kitesurfing, vågsurfing och 

friåkning inom skidor. De tre forskningsfrågor som konstruerats i avsikt att uppfylla studiens 

syfte ligger till grund för detta avsnitt. Utifrån den systematiska bearbetning, som tidigare 

nämnts i metoddelen, växte tre huvudrubriker fram vilka är följande; livsstil och identitet i 

sociala dimensioner, upplevelser i praktiken samt visuella uttryck av känslan inom 

sporterna.  

3.1 Livsstil och identitet i sociala dimensioner 

Samtliga deltagare ansåg att sin sport idag var en livsstil och att det förmodligen alltid 

kommer att vara det, mycket på grund av att de är så starkt präglade av den och att de i 

många fall har vigt hela sina liv åt sporten. En av deltagarna såg definitivt sin sport som en 

livsstil på grund av hur tidskrävande det är att hålla på med den. ”… den har ju betytt 

allting, jag har ju alltid, livet har ju alltid kretsat kring det här” (Friåkning♂). En annan 

person menade att sporten alltid kommer vara en del av henne. ”Jag ser inte att jag 

någonsin kommer att sluta” (Surfing♀). På liknande sätt beskriver X att sporten präglat 

hans liv starkt och av den anledningen kommer sporten alltid vara en del av honom. ” ... jag 

skulle nog ändå säga att det är en livsstil och kommer nog alltid vara det för att man liksom 

är så präglad utav kitesurfingen” (Kitesurfing♂).  

   

En av deltagarna förklarar att hela hennes liv förändrats då hon kom i kontakt med sporten. 

Alla de planer hon hade om att bo i Sverige och studera här hemma tog en tvär vändning. 

Istället väcktes en nyfikenhet för att leva ett helt annat liv som skulle komma att innefatta 

många resor, men även studier utomlands för att kunna utforska och skapa en närhet till 

surfingen. ”Den har ju förändrat hela mig skulle jag vilja säga… hade lite den här, vanliga 

tankar på livet, liksom, hemma, innan.. och sen så då surfen kom så.. eh.. så ville jag ju bara 

komma ut och surfa, jag ville ju bara resa och uppleva, ehh, platser där jag kunde surfa och 

andra kulturer… alla planer jag hade på alla.. håll och kanter, fick typ, bye bye” 

(Surfing♀).  

 

 Många av de val som intervjupersonerna fattar utgår från sporten och det vardagliga livet 

anpassas för att skapa så mycket tid och utrymme som möjligt för just sporten. ”Många av 
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mina val jag gör utgår ju ifrån.. att det ska ingå kitesurfing.. sommartid” (Kitesurfing♀). 

Vidare menade X att man måste vara beredd på att det krävs planering och att det är sporten 

som prioriteras framför allt annat. ”Jag skulle ju aldrig plugga i Sverige, utan jag ville ju 

kunna sur.. plugga, där jag kunde surfa… så jag valde ju att flytta utomlands på grund av 

surfen, och jag har valt att.. spendera väldigt mycket tid utomlands på grund av surfen…. 

man måste kunna ställa in saker, man anpassar.. nästan allt till det liksom, man lyckas hitta 

vägar å anpassa saker som e .. ja, å man kanske drar lite fulingar till och med bara för att få 

till det ”(Surfing♀).  

 

Sportens betydelse handlade även om ett slags identitetsskapande där utövarna kunde känna 

en trygghet i sig själva då de var i sportens kontext och såg den även som en del av dem på 

ett mer personligt plan. ”… bara kolla runt, och det är alltid så himla vackert, och det e, och 

så hälsar man på folk och ba så här, känner sig så sjukt hemma, det är ba så här… det är 

hemma!” (Surfing♀). Det är med sporten som man identifierar sig, menade en annan av 

intervjupersonerna.  ”Har nog alltid präglat en.. jag känner ju mig som kitesurafare liksom, 

och det är ju typ.. det primära… för det känns så här, det.. det är beständigt, det kommer jag 

nog alltid va” (Kitesurfing♂). Vidare har det framkommit i studien att sporten har och har 

haft en mycket stark betydelse i deras liv och en form av meningsskapande och tillhörighet.  

”… man kan nästan dra det till att säga att det är mycket.. mycket meningen med livet” 

(Kitesurfing♀). 

 

Några av deltagarna menade att sporten gav dem en djupare insikt och förståelse om sig 

själva, utifrån olika situationer som de utsattes för och att den även kunde stärka deras 

självförtroende tack vare att de kände att de fick tillräckligt med bekräftelse i sin sport. ”en 

tydlig stöttepelare som jag kan liksom.. luta mig mot också i andra sammanhang. Jag 

känner mig.. väldigt mycket säkrare på mig själv i och med att jag vet att jag är duktig på att 

kitea (skrattar till) också.. så det har nog vart en väldigt viktig identitetsgrej, faktiskt” 

(Kitesurfing♂).  

 

Mycket av sportens betydelse förklarar deltagarna, ligger i gemenskapen av att få dela 

upplevelserna tillsammans med andra; att kunna dela den glädje och passion som de har för 

sporten med människor som har samma värderingar. En av deltagarna menade att om hon 

delade sin surfupplevelse så kunde hon ”rikta” sina känslor mot någon och på så vis få 

utlopp för dem. ”om det kommer en fet våg liksom, båda ser ju att det är en jävla fet våg 
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liksom å man ba ”WHAAAT!!” då e ju den andra, då ser ju den också liksom så här 

”SHIT!”, och så, så blir det ju så här, man delar känslan av vad man ser.. eeh, man delar 

den här asså.. jaa.. exalterande känslor liksom.. så har man nån att rikta det mot tror jag, 

för annars så håller man det kanske inne mer.. men, då har man nån, då får man ut det 

liksom”(Surfing♀). En annan orsak till att intervjupersonerna hellre ville dela sina 

upplevelser tillsammans med andra var att de ansåg att det var betydligt roligare. ”… Surf 

kan jag njuta av själv, men det är inte alls.. de.. allt är ju roligare att dela glädje med.. åh 

peppa å se nån annan ta en våg” (Surfing♂).  

   

För en av deltagarna har det sociala under senare åren blivit allt viktigare. Från början kunde 

hon utan problem sticka ut och surfa på egen hand på grund av att sporten i sig betydde 

väldigt mycket. Numera menade hon att hon ibland avstår från att surfa ensam på grund av 

att gemenskapens betydelse blivit allt viktigare. En annan deltagare förklarar gemenskapen 

som en faktor som man kan multiplicera med känslan och med det menade han, att ju fler 

han utövade sporten tillsammans med desto svårare var det att inte uppleva den där 

flowkänslan. ”… det finns en faktor liksom som inte egentligen har med gemenskapen å göra 

men.. gemenskapen är som gånger den liksom.. så den där faktorn kan man ju uppleva även 

utan gemenskapen men.. men med massa folk runt omkring sig som gör samma saker så blir 

de så mycket lättare att uppleva den liksom..” (Kitesurfing♂).  

  

Som framkom i studien menade samtliga deltagare att de kunde uppleva känslan i sporten på 

egen hand, men den blev lättare att uppleva i gemenskap med andra. En annan av 

gemenskapens betydelser var att man kunde ”förlänga” och ”säkerhetsställa” upplevelsens 

känslor genom att dela den med någon. ”man vet att både du och jag har upplevt det här nu 

så att.. det e ju liksom, det försvinner inte när jag åker härifrån” (Kitesurfing♂).  

 

De sociala dimensionerna visar att intervjupersonernas liv i stor utsträckning präglats av 

sporten och de ser på den som att den alltid kommer att vara en del av deras liv. Den 

tillhörighet som intervjupersonerna upplever i sina sporter menade de även formade deras 

identitet och på så vis blir sporten en viktig trygghet för dem. Till sist har gemenskapen som 

finns i sporterna, en mycket betydande roll då den förstärker upplevelserna av görandet, då 

de utför sporterna tillsammans med sina vänner.    
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3.2 Upplevelser i praktiken   

Tillsammans med andra i görandet av sporten skapas upplevelserna. Den mest framträdande 

beskrivningen av upplevelsen som skapas i görandet är glädje. Hit hör beskrivningar av ren 

lycka genom aktiviteterna i fråga, till längtan efter lyckoupplevelser på väg till utförandet 

och minnen av glädje när man ser tillbaks på det man varit med om. Gränser ramar in och 

praktiken sker inte alltid inom gränserna utan i relation till dem. Praktiken kan sägas utmana 

dessa gränser.  

3.2.1 Glädje i görandet 

Några av frågorna i den framtagna intervjumallen berörde sportens betydelse för deltagarna. 

Det framgick väldigt tydligt att sporten har en stark betydelse för dem på många sätt, och de 

flesta förklarade det som att det var det bästa de visste. ”Jag tror som att det inte finns något 

som är roligare än det jag gör” (Friåkning♂). En annan av intervjupersonerna instämmer. 

”… jag vet att jag ska få surfa, jag vet att jag ska få göra det jag tycker mest om i hela 

världen liksom” (Surfing♀). 

 

De känslor som sporten frambringar i praktiken blir en stark drivkraft till att utövarna 

fortsatt söka efter dessa upplevelser för att känna lyckokänslan, flow. För de flesta fanns det 

redan vid första mötet med sporten, en övertygelse om att denna upplevelse var något de 

gillade. Detta har sedan legat till grund för en medvetenhet om vad det är som man kan 

uppleva dessa känslor genom. Känslorna finns där, i sporten, det handlar mest om att skapa 

förutsättningarna och möjligheterna för att leva i den kontexten. ”Nä men jag visste direkt 

när jag typ.. hade tagit första… veckan när jag hade fått mina vågor på riktigt, att jag ba… 

det här är ju hur fett som helst liksom!” (Surfing♂). X förklarar sitt första möte med 

sporten: ”Jag kommer ihåg verkligen hur så här.. alltså jag va bara asglad från första 

sekund till att jag gick upp liksom. Allt va ju bara så här, -AAAAHH, WOW!” (Surfing♀). 

Vidare förklarar en annan av intervjupersonerna när känslan är som starkast i själva 

utförandet: ”Jag tror i ögonblicket, precis när ja.. paddlar in och känner, - den här kommer 

jag få, då är det som att.. – ÅH fy faaan va FETT!” (Surfing♂). Till sist beskriver X den 

starka glädje hon upplever av att åka skidor: ”…när man åker dom här första 

pudersvängarna… alltså, det är ju bara ren glädje så man vet ju som inte vars man ska ta 

vägen liksom” (Friåkning♀). 

 



 35 

Lyckan var en känsla som var kopplad till praktiken i sporterna som både kunde upplevas 

före, under och efter utförandet; en lycka av att utföra sporten i praktiken, men även en form 

av lycka av att bara få vistas i sportens miljö och dela det med sina vänner. ”… det är ju typ 

total lycka. total lycka både före, under och efter” (Friåkning♂). En av intervjupersonerna 

beskriver hennes känsla efter att hon surfat tillsammans med några kompisar. ”Jag satt bara 

hemma med så här, leende upp till öronen åå.. sitter och skriver hashtagmys med två 

andra… allt är bara så himla gött, man bara.. så här.. uppfylld av lycka i kroppen” 

(Surfing♀). 

 

 Flow kan förklaras som den känsla som utövarna upplever när allting bara stämmer. När 

tiden stannar upp och man är ett med utrustningen, ett med naturen. ”… nu känns det bara 

sjukt bra, tänker inte på någonting annat. Man inser att det har gått två timmar typ fast att 

man, ah, har inte tänkt på det överhuvudtaget… och man har bara släppt allt annat i livet 

under dom där två timmarna. Eeh, och ba, liksom.. är väldigt lycklig på nått sätt i det man 

gör… man tappar tid och rum och inte tänker på massa andra saker” (Kitesurfning♂).  

 

Ordet ”pepp” kan ses som ett samlingsbegrepp för stämningen som ofta skapas i kontexten. 

Det behöver inte vara perfekta förhållanden för att skapa denna stämning eftersom det 

framförallt är gemenskapen i sig, med vännerna som är av störst betydelse. ”men alla är ju 

så jävla pepp liksom, även fast att det är så sjukt korta åk och det är ganska dåligt emellanåt 

liksom, så är alla så jävla pepp, och tycker det är så sjukt kul” (Surfing♂). 

 

Deltagarna beskriver även glädjen utifrån en slags förväntansfull känsla och längtan till att 

bara få vara i sportens kontext. Det är en iver som infinner sig med väldigt mycket känslor 

inombords som de bara vill få utlopp för.  

  ”IP: Innan är det så här, då vet man inte vart man ska ta vägen om man vet att det är 

surf… de e... det är inte så att jag springer till skidbacken, men det gör jag när jag ska 

surfa, (skrattar till).. tills man ser vågen, då springer man, och det är så här... det har jag 

också pratat med polare om, det är så här, jättekonstigt. Det är inte så att man ba ”nu 

springer vi!”, nej, men helt plötsligt så springer alla... man ba måste dit så fort som möjligt 

liksom 

I: Längtan? 
IP: Ja, sjuk jävla längtan! ... det är som att hjärnan slutar tänka på… den bara stänger av 
och så är det surf, surf, surf… (Surfing♂) 
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Det är svårt att särskilja just glädje från motivation i det här fallet, eftersom glädjen tycks 

vara en av de mest centrala faktorerna i dessa sporter. Vid frågan om deltagarna upplevde att 

känslorna förändrats över tid så menade de flesta att glädjen alltid funnits där och att den till 

och med blivit starkare med åren. ”Det har alltid funnits mycket glädje i sporten, och det är 

väldigt väldigt mycket därför jag gör det” (Kitesurfing♀). Vidare menade en annan av 

intervjupersonerna att hon får uppleva väldigt mycket genom sporten. ”Den betyder ju… 

allt!! För att det är.. det är så mycket grejer som jag.. som jag får uppleva i sporten. Asså, 

det är glädje, det är gemenskap, det är utveckling… det är fokus å.. ah, men asså det är.. 

riktigt mycket glädje för… så fort jag har vart borta från skidåkning och får ba åka skidor 

så känner jag ba så .. jag blir så himla lycklig!”. Samma person menade vidare att, ”annars 

tror jag inte att jag hade fortsatt så här långt.. eeh, om jag inte hade haft samma glädje. Jag 

tror mer att den bara har ökat..” (Friåkning♀) 

 

För att uppleva glädjen i sporten ansåg intervjupersonerna att det vara viktigt att behålla 

kreativiteten och nyfikenheten. En annan aspekt som lyftes fram av en av intervjupersonerna 

var att sporten består av en stor dos lekfullhet. Redan som barn fick de uppleva att med 

leken kom glädjen och därav har leken blivit ett viktigt motto i sporten. ”Så länge.. jag 

håller kreativiteten och nyfikenheten så känns det som att den (glädjen) ökar och jag vill 

bara se mer” (Friåkning♀). Vidare betonar X det lekfulla med sporten. ”Surf är ju som… 

om jag skulle sitta och leka i sandlådan” (Surfing♂). 

 

I beskrivningarna av glädjen och lyckan mejslas också ut vad som begränsar dessa 

upplevelser. Dessa gränser återfinns i materialet på två olika sätt: 1) som prestationskrav på 

individnivå och i relation till idrottens logik, och 2) i relation till naturen.  

3.2.2 Prestationskrav från sponsorer och tävlingslogik 

Under intervjuerna ställdes en fråga om individerna såg sin sport som en prestation och det 

visade sig råda delade meningar om hur just prestation definierades. Prestation kunde ses 

som något positivt utifrån ett perspektiv av att lyckas med något eller att de upplevde 

progression inom sporten. En annan jämförelse som en av deltagarna gjorde var mellan 

sporten och jobbet, där det i jobbsammanhang ofta handlade om yttre påtryckningar om att 

prestera, något han inte upplevde fanns inom hans sport.”.. i jämförelse med när man har.. 

ah, men som på jobbet har man ju ofta, kan man ju både ha så här att, man presterar för att 

man vill utvecklas men ofta har man ju ett så starkt yttre tryck på att man måste prestera 
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också… eeh.. så man har liksom som inget val så… men i..  kitesurfingen så finns det ju 

inget yttre tryck egentligen” (Kitesurfing♂). 

 

Samtliga deltagare i studien lyfte fram vikten av att prestationen och görandet av sporten, 

enbart skulle vara för sin egen skull. Några av deltagarna jämförde hur förhållandena sett ut 

inom andra sporter som de haft tidigare, där de upplevde att det var mer regelverk och att 

prestationen i vissa fall kunde ses som en skyldighet mot sponsorer som ett måste för att 

försörja sig i sporten. Därför var det för många viktigt att hålla sporten på en nivå som är för 

deras egen skull, utan yttre påtryckningar eller påverkan.  

  ”IP: Jag vill inte ta det till en seriösare nivå. Alltså, än vad jag har det nu. Nu är det bara 

för att det är sjukt kul. Då tror jag att det är lätt att man bara förstör det, som med 

skidåkningen har jag ju tappat peppet på så jävla många gånger bara för att det blivit ”fel” 

typ av skidåkning… 

I: Hur menar du då, med ”fel”?  

IP: Ja, men typ så här, man åker i väg på saker man inte vill göra. Och man är ute med nån 

fotograf som tycker att man ska lägga nån jävla sväng så här liksom (skrattar)…. sånt vill 

man ju inte göra, men man måste göra det för att upprätthålla sponsorer och samarbete 

liksom” (Surfing♂).   

 

För en av deltagarna innefattar sporten bland annat tävlingar och filmuppdrag, något som i 

princip skulle vara omöjliga att genomföra om hon inte hade sponsorer. Men det var 

fortfarande väldigt viktigt att det hon gjorde, gjorde hon för sin egen skull. ”… och vill göra 

min prestation för mig. Och det tror jag är väldigt viktigt att försöka hålla det så att, jag gör 

det hära.. jag ska alltid göra det för mig.” Hon menade vidare att det är glädjen, 

gemenskapen och adrenalinet som är de största drivkrafterna till att hon åker skidor.  ”Jag 

gör det ju inte riktigt för.. jag gör det ju inte för pengarna… jag gör det ju för glädjen åå.. 

gemenskapen åå.. adrenalinet å allt det där” (Friåkning♀). 

 

Mentaliteten upplevdes, enligt en av deltagarna vara annorlunda i sin sport här hemma i 

Sverige jämfört med i Australien, där hon upplevt en större grad av press och prestige i 

tävlingssurfingen som hon även ansåg kunde ha en negativ effekt på sporten. Hon menade 

att mycket grundar sig i att vi i Sverige begränsas av de förutsättningar som vi har, vilket 

inte skapar samma hets och konkurrensmiljö utan snarare en mer avslappnad atmosfär.  
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  ”Det ligger nån press och prestige i det där, och i Sverige gör det inte det, eller i alla fall 

inte hos mig i Sverige, för att jag tycker så här.. vi svenskar kommer ju aldrig kunna bli nåt 

internationellt mått.. mätt liksom.. men om du skulle bo i Sverige, surfa bara i Sverige i hela 

ditt liv, så skulle du ju aldrig komma upp i dom nivåerna.. eeh.. vilket det också gör att det 

inte blir en tävlings pr..  alltså en.. det, det är ju det som tar bort lite.. 

I: Vad är det som tar bort? 
IP: Alltså, den här edgen, alltså, den hära tävlingsinriktningen som gör att den blir en.. 

liksom, att det är att folk rankas på något sätt.. utan den blir mer öppen eftersom det inte 

finns så många sätt att mäta, asså, sätt att mäta sig emot varandra” (Surfing♀). 

3.2.3 Natur 

Individerna söker sig till dessa typer av sporter på grund av upplevelsen som de får genom 

dem. Det kan ses som en form av tillfredställelse av behov eller att få utlopp för olika 

känslor. En av de känslorna är friheten. Det behov som de pratar om finns mer eller mindre 

där hela tiden vilket gör att de söker tillfredsställa behovet året om. En av deltagarna åkte 

väldigt mycket skidor under vinterhalvåret men saknade något som kunde fylla ut 

tomrummet under sommarhalvåret. Precis som andra individer blev följden att hon sökte sig 

till en sport som motsvarade samma kontext. ”… jag testade kitesurfingen och det är mycket 

liknande känsla med skidåkningen, att det är mycket, eeh.. frihetskänsla..” (Kitesurfing♀) 

En annan person förklarar sin drivkraft till de kreativt fria sporterna. ”… alltid dragits till 

dom där sporterna där det är lite kreativt fritt liksom åh.. ändå ett spänningsmoment 

liksom..” (Kitesurfing♂)  

 

När deltagarna pratat om friheten har den varit starkt associerad med naturen; kontrasten 

från att vara inomhus eller i en stad till att få vara i något som de upplever är väldigt vackert 

och harmoniskt.  ”Jag gillar ju att va ett med naturen liksom och de är någonting med det 

där som är väldigt magiskt också liksom. Att göra dom här grejerna i miljöer som är så 

här.. som skärgården är väldigt fin liksom åå…  på fjället också liksom.. det är väldigt så 

hära.. det är sån otrolig kontrast till att sitta inne på ett kontor eller va inne i stan… ” 

(Kitesurfing♂) 

  En annan utmärkande faktor var just känslan av att kunna röra sig fritt i naturen utan 

begränsningar där exempelvis ett helt berg kan vara din arena. ”Det är nog det här med att 

man är som.. man är på en topp och bara… kan ta sig ner, precis överallt… ja, det är ju en 

helt sjuk känsla! Det går ju inte att jämföra med något annat.” (Friåkning♂)  
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En av deltagarna jämförde kitesurfing med att åka wakeboard i en cabelpark, två sporter 

som för vilken människa som helst kan liknas med varandra. Man åker efter en lina med en 

bräda på fötterna och man är ute i naturen. Men för den här deltagaren var upplevelsen något 

helt annat, då konceptet med att åka i en cabelpark tar bort friheten och kreativiteten med att 

kunna röra sig fritt i naturen. Det är inte längre på ens egna villkor utan sporten i sig blev 

styrd efter en bestämd bana där du max får åka ett visst antal rundor per gång. Så trots 

kitesurfingens ”problem” med att vara tidskrävande, så föredrar han att kitesurfa alla dagar 

framför en dag i cabelparken. ”Kiteingen är ju verkligen optimal på det sättet att.. du kan 

röra dig vart du vill och du är ett med naturen.” Han förklarade vidare betydelsen av 

friheten av att inte ha några gränser då han kitesurfar. ”Ja, och det är ju just det där att man 

kan.. frihetskänslan också att så här.. i det här elementet.. så kan jag liksom göra vad jag 

vill typ.. så länge det blåser.. det är ju väldigt så här, kreativt liksom”. (Kitesurfing♂)  

 

Just den kreativa friheten som upplevs inom dessa sporter har lett till att många individer 

kommit fram till en insikt vad det gäller deras liv och de val det fattar. Det handlar om ett 

välmående, om att vara i sitt rätta element och benämningen ”fria sporter” talar ganska 

tydligt om vad det är som karaktäriserar det huvudsakliga behovet för dessa individer. 

”Både surfingen och skidåkningen har jag ju.. har fått mig att inse att jag typ inte kan jobba 

med ett jobb som är måndag till fredag, åtta till fem.. jag vill göra mitt eget eller göra 

någonting mer fritt liksom.. annars mår jag ju inte bra liksom.. hellre mindre pengar men.. 

att jag mår bra..” (Surfing♂)  

 

En annan typ av frihet förklarade en av deltagarna som att hon kunde se att sporten gav 

henne en slags distans och läkande effekt från perioder då hon hade det jobbigt i livet. Ett 

tillfälle var ett uppbrott i ett förhålande. Genom att surfa skapades ett andrum och hon 

menade att oavsett hur jobbigt saker och ting kunde kännas så kunde surfingen alltid hjälpa 

henna att distansera sig från det för ett tag. Hon såg detta som ett bevis på hur stark inverkan 

sporten har på henne. ”Friheten är att man är fri från sina egna tankar typ.. man låser upp 

dom (tankarna och känslorna) på nåt annat, sen som totalt tar över och gör en lycklig 

liksom… men det är ju inte en flykt riktigt, för jag tycker inte att man flyr, utan man bara.. 

man bara liksom, gör nåt annat med dom… ” (Surfing♀)  

 

Den kontext som skapar de upplevelser som intervjupersonerna beskriver, handlar inte bara 

om att naturen i sig som framkallar dessa ögonblick av känslor. Olika element är med och 
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utlöser de känslor som utspelar sig i kroppen menade intervjupersonerna. Några av de 

element som de beskriver är bland annat kraften och hastigheten. ”.. men den viktigaste 

aspekten är nog ändå kraften å.. kraften och utrustningen.. inte utrustningen i sig men.. 

krafterna, att kunna hantera krafterna egentligen.. med hjälp utav sin kropp och den 

utrustning som man har liksom.” Han försöker förklara den känsla han upplever av själva 

kraften då han kitesurfar. ”… eeh, mycket den hära kraften utav brädan som sticker.. på 

grund av vågen eller på grund av trycket i draken eller.. att man hoppar eller så liksom.. den 

kraften i… i kroppen liksom” (Kitesurfing♂). En annan av intervjupersonerna instämmer att 

mycket av känslan kommer från det fartfyllda.  ”… det är väl egentligen fartfyllda (skrattar 

till) aktiviteter som.. skapar dom här känslorna” (Friåkning♀). 

 

En av deltagarna beskriver att det är många känslor som sporten förmedlar då hon är ute på 

vattnet och kitesurfar och hon menade att det är en väldigt egoistisk känsla hon upplever, där 

det bara handlar om henne själv. ”Det är klart att hela idrotten i sig har mycket med känslor 

att göra men.. den känslan det är bara precis när man själv är ute på vattnet… ganska 

egoistisk känsla egentligen.. allting bara handlar om en själv” (Kitesurfing♀).  

 

Ytterligare en aspekt som framkommit i studien är känsla av att kunna behärska naturens 

element. En av deltagarna menade dock att det är omöjligt att behärska naturen utan att hon 

istället ser det mer som att människan är i samspel med naturen. Att man lär känna hur de 

olika elementen men även utrustningen beter sig, för att på så vi kunna hantera dem. Andra 

deltagare tog det ännu djupare då de menade att man inte bara var i ett samspel med naturen 

utan istället ”ett med” både naturen och utrustningen vilket skapade en slags ”flowkänsla” 

då allting bara stämde. ”… men då blir det det där lite flowkänslan liksom. Att man känner 

att man är.. man är ett med grejerna, man är ett med draken åh.. man känner nästan att den 

är där, 25 meter upp i luften men jag känner varenda meter liksom som den.. som den gör. 

Och brädan, den är liksom som fastvuxen i fötterna och den gör exakt som man vill liksom. 

Så.. eeh. Så känns det väl när det är som bäst liksom” (Kitesurfing♂). X förklarar att han 

upplever känslan i utförandet genom vågen och att bemästra den. ”Ja, men känslan sitter väl 

i… sitter ju i att ta den där jävla vågen liksom… och sedan att man bestämmer på vågen” 

(Surfing♂). 
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3.2.4 Den egna förmågan 

En annan av tolkningarna som gjordes vad det gällde sporternas betydelse, var sökandet 

efter ”den/det där” som sker i praktiken och som en av deltagarna ansåg att man bara förstod 

om man själv upplevt det. Det handlade om känslor och upplevelser, om ögonblick där man 

tappar tidsuppfattningen och all fokus är just där och då i sporten. ”Farsan när han står och 

tittar, han ba.. han fattar ju inte.. hur kan jag tycka att det är kul?.. vi  står upp i en, två 

sekunder ibland.. men det är så här, bara den här känslan av å liksom tajma, droppa in och 

sen stängs det så här å..  ah, det är helt sjukt.. de känns.. om det är en seku.. en, två 

sekunder.. det känns som femton ibland, för allt går ju i slow mo.. man ba.. man ser hur 

väggen kommer, droppar in, en sväng och så ba, POFF (beskriver hur man faller), men det 

är.. man hinner tänka så jävla mycket.. så det e… det upplevs jävligt mycket längre än vad 

det är liksom… det är någonting med sökandet å.. att man utvecklas för varje gång man tar 

en våg” (Surfing♂).   

 

Även om det i studien framkommit att glädjen sågs som en av de mest betydelsefulla 

faktorerna, så lyftes även andra faktorer fram. En av deltagarna pratade om bekräftelsen av 

att klara av de praktiska momenten, där han ibland upplevde att han överträffade sig själv 

vilket stärkte honom. Det handlade även om ett slags bemästrande av både naturen och 

utrustningen som skapade en känsla av att vara oövervinnerlig. ”… man känner, känner sig 

väldigt, väldigt stark och väldigt så hära, oövervinnelig nästan, ha ha ha.. eeh, och får 

liksom, väldigt mycket ny energi för att göra det igen typ.. eller göra något ännu svårare 

liksom…  någon slags känsla utav oövervinnelighet å.. så här att man… är mycket, mycket 

bättre än va man trodde liksom. ... man får en bekräftelse på att man, man liksom.. kan 

hantera prylarna, på nåt sätt liksom.” (Kitesurfing♂) 

 

Motivationen riktar sig inte enbart mot sporterna, utan sporten i sig fungerar även som en 

förstärkning för andra klimat och miljöer där motivationen upplevdes vara bristfällig.  

  ”IP: .. det är ju surf året runt i Sverige, men så är det hösten och folk.. många blir så här, 

less liksom, men så är det någonting man.. någonting udda.. det blir.. det går man igång 

på… 

I: Någonting som lyfter en i höstmörkret?  

IP: Ja.. ja men typ.. alltså.. ja men, som nu.. nu kommer jag va glad hela morgondagen bara 

för att jag va ute och badade lite liksom.” Samma person förklarar vidare hur det var en 

sommar då han jobbade på ett kärnkraftverk. ”Jag har jobbat en del på kärnkraftverket i 
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Ringhals, och då var det så här.. det deppigaste jag har gjort (ler)… men då visste jag ändå 

att det var surf varje gång jag var ledig och… var det lugna dagar så kunde jag till och med 

vara ute och surfa på arbetstid och det var också.. hade jag inte haft det där så hade jag ju 

fan…suttit (skrattar) någon annanstans, och mått jävligt dåligt alltså” (Surfing♂). 

 

Även om deltagarna till största del inte utövar sporterna i tävlingssammanhang så hade att 

lyckas ändå en betydelse. Det handlade inte om att prestera resultat utan det kunde snarare 

ses som en belöning och förstärkning för individen själv. ”… Jag vill så gärna.. lyckas med 

saker där (i surfingen) för att jag vet att om jag lyckas med saker där så bringar det så 

mycket energi och glädje för mig själv” (Surfing♀). 

 

Definitionen av att se dessa sporter som fria kan även tolkas utifrån att de oftast inte har 

något ledarskap. Sporterna utförs utifrån eget initiativ där det inte finns någon tränare som 

vägleder eller ger dem feedback, därför det blir viktigt att ha någon form av inre motivation. 

”Man måste nog absolut ha en inre motivation. Det är ingen i den sporten.. som i så många 

andra såna här sporter så är det ju ingen tränare som går och ropar på en vad man ska 

göra”. (Kitesurfing♀) Gemenskapens betydelse kunde också ses som en viktig faktor 

eftersom de gav varandra feedback och bekräftelse. En av deltagarna hade lagt märke till att 

hon börjat få mer och mer feedback av andra surfare och att det självklart uppskattades och 

gjorde henne glad, men såg samtidigt inte den yttre bekräftelsen som en anledning till varför 

hon surfade. ”Jag har väl inget behov av det men det är sjuuukt kul att få det!... det är 

extremt roligt.. alltså.. ja.. det är så konstig grej, så här.. det är inte det som gör att jag gör 

det jag gör” (Surfing♀).  

   

Även om man kan belysa olika faktorer av vad det är som driver dessa individer till att 

utföra sina sporter så återkommer man ofta till att prata om att det i grund och botten är 

glädjen som är den viktigaste faktorn och det som individerna finner sin inre motivation 

genom. Dessa människor tycks ha ett starkt behov av att uppleva denna glädje vilket leder 

till att de skapar utrymme i sina liv och gör val som innefattar dessa sporter i så hög grad 

som möjligt.  

  ”… det kommer ju tillbaka dit att allt grundar sig i, i glädje 

I: Mm 

IP: Det är väldigt kul och man vill ha kul i sitt liv och då, då hittar man motivationen för det 

och är villig att lägga ner väldigt mycket tid och energi på det” (Kitesurfing♀). 
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3.2.5 Den icke verbaliserbara upplevelsen i intervjuerna 

Parallellt med att glädje och lycka uttrycks som det som mest kan sägas karaktärisera de 

utvalda sporterna, uttrycker intervjupersonerna hur svårt det är att beskriva upplevelserna i 

ord. Att förklara den känsla som de upplever i själva görandet var för de flesta av deltagarna 

väldigt svårt att uttrycka endast genom ord. Det upplevdes pendla mellan ett totalt fokus på 

uppgiften där inga känslor upplevdes, samtidigt som det var svårt att hålla tillbaka alla de 

känslor som uppstod i själva görandet. ”Jag tycker nog, jag kan nog tycka att det är väldigt 

svårt att förklara för att det… eeh…… man kan säga att det samtidigt är alla känslor, 

samtidigt som det är inga känslor” (Kitesurfing♀). 

   

Det framgick tydligt att det var många och starka känslor som utövarna upplevde och 

beskrev det som att man inte visste vart man skulle ta vägen när man hade dem i kroppen, 

där den närmaste förklaringen liknas med att vara exalterad. ”Asså, så himla glad inifrån så 

jag blir så här ba.. jag kan som inte så här, du vet.. det blir.. det är som att jag inte kan få 

utlopp, asså det finns inte plats för den här glädjen in.. alltså, inom mig” (Friåkning♀). 

 

En av deltagarna förklarade effekten av känslorna som ett väldigt starkt beroende och 

menade att det skulle kunna ses som en drog. ”Nja, det är hela kroppen. Det är såhär… om 

man har haft en bra session, så kommer jag hem och då.. och då är det ju som om jag har 

”knarkat” liksom… det är så här (han ler)…jag vet inte ens vart jag ska ta vägen och så ba, 

aah ahh.. å så vill man surfa imorrn å så ba… man bara slutar tänka på allt!”. Samma 

deltagare menade vidare att om man själv aldrig hade fått uppleva den känslan av att ta en 

våg så var det i princip omöjligt att försöka förklara den. ”Det e ju svårt att beskriva för nån 

som inte… har gjort det. Och så är det med surfing i varje våg. Alla som surfar vet, men 

dom andra fattar ju liksom inte.” (Surfing♂) 

   

Eftersom känslan i sig var väldigt svår att förklara i sin enklaste form, pratade deltagarna om 

den som att den alltid var kopplad till något. Ett sätt att försöka förklara känslan, fortfarande 

utan att riktigt kunna sätta ord på den, vara att jämföra den i görandet av andra sporter, som 

en av deltagarna menade vara samma upplevda känslor som hon kunde få i sin egen sport. 

”Det är ju riktigt svårt skulle jag säga, ha ha, men! Det finns ju ändå.. asså, nu har jag ju 

inte surfat så här super mycket.. men jag har gjort det några gånger, och det är ju också 

riktigt fett!! Asså, det är ju en känsla som… eeh, som asså, där du har alla dom här 
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känslorna som du får i skidåkningen, känner jag att jag får när jag har surfat” 

(Friåkning♀). 

 

En av deltagarna var övertygad om att det inte gick att i ord återberätta den känsla som han 

upplevde då han åkte skidor. ”Det går inte… att återskapa den känslan som man får i ett 

åk.. med ord eller… ja, jo, kanske i tankar men absolut inte i ord eller…. text” 

(Friåkning♂). X instämmer om att det är väldigt svårt att sätta ord på känslan och försöker 

förklara den genom en subjektiv bild av sig själv. ”Det är ju väldigt svårt att sätta ord på 

den och det är ju väldigt svårt å ens.. återuppleva den tycker ja…  jag skulle säga att det 

både.. det är ju liksom inte ord och inte ljud heller.. utan det är ju.. både någon slags så 

hära.. subjektiv bild av mig själv i en våg eller vad det nu är… och  sen så det kroppsliga” 

(Kitesurfing♂). 

 

Känslan i sig, oavsett vilken typ av känsla det är och att den är svår att verbalisera, 

framträder alltså som det allra viktigaste. ”Man vet ju hur man har känt när man har vart 

där och så vet man att man kan gå dit och få den här känslan igen (ler)… det är som, att 

käka godis, asså jag tror att det här är ganska bra, jag käkar godis.. ha ha ha… du käkar en 

ferraribil och du vet att du kan, och den är så jävla god och man fick så här mys… och sen 

så vet jag att om jag tar en ferraribil så får jag samma känsla förmodligen igen”. Hon 

förklarar vidare att det är mycket känslor kopplade till sporten.  ”… när man tänker på det 

så tänker man väldigt känslosamt på det, man, man pratar ju inte om det som något platt 

liksom, utan det är verkligen tredimensionellt, för det har alltid en känsla.. inbakad i det 

liksom. Eeh….. och det är ju det som är en stor del av det liksom.. att det är alltid en 

emotionell del.” (Surfing♀) 

 

  



 45 

3.3 Visuella uttryck av känslan inom sporterna 

Som jag tidigare varit inne på, hade många av deltagarna svårt att sätta ord på just känslan. 

Genom att visualisera känslan genom bilder, väcktes minnen så att de kunde komplettera 

sina uttryck, och på så vis förmedla känslan av sin sport.  

3.3.1 Livsstil 

 

 
Figur 4 – Bilden representerar en av intervjupersonernas syn på livsstilen. 

 

 Deras liv handlar i mångt och mycket om att skapa utrymme och tid för sina sporter. Jobben 

väljs utifrån en tanke om en balans mellan att tjäna tillräckligt med pengar, samtidigt som de 

vill ha friheten att när de känner för det, kunna packa väskan och resa iväg. Just resandet blir 

ett sätt för dem att tillfredsställa behovet om variation. De drömmer om närheten till det som 

de älskar mer än något annat och att helt enkelt få leva för sporten. Visionerna finns om att 

sporten alltid skall vara en del av deras liv. ” … vision är bara att surfa så jääävla mycket 

jag kan å så vad pengarna räcker till och vad tid jag har…  jag skulle bara vilja flö.. flötta 

diit det finns suurrf (börjar tala med göteborgsdialekt) på riktigt, leva.. ja, men ha ett jobb 

och kunna surfa en gång om dan liksom…” (Surfing♂) En annan av intervjupersonerna 

önskar att skidåkningen alltid kommer vara en del av hans liv. ”Jag hoppas ju att det liksom 

Foto: Surfing♂ 
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alltid kommer vara så här.. det är ju tills man dör… jag vill ju som alltid.. kunna åka skidor 

och känna lycka i det” (Friåkning♂).  

3.3.2 Sökandet efter möten med naturen och social gemenskap 

 

 
Figur 5 – Bild från Varberg som är en betydelsefullplats för en av 
intervjupersonerna. 

     

På grund av sökandet efter att hela tiden utforska nya platser och upplevelser blir de flesta 

av sporterna tidskrävande. Man söker efter unika vågor eller att det ska blåsa tillräckligt hårt 

för att få upp kiten i luften och det är tillfällen av besvikelse då inte vädergudarna alltid är 

med en. Dessutom är förutsättningarna här hemma i Sverige begränsande i vissa fall vilket 

leder till att många väljer att resa utomlands för att tillfredsställa sin abstinens. ”…  sjukt 

mycket resa för surfing, fast den egentligen … tid man lägger liksom.. så här, ah, men man 

åker iväg, och ah, men som när vi va iväg (syftar på då vi var till Torö) och det är ingen surf 

liksom. Jag vet inte hur många gånger ja har vart ute å.. och ibland är man bara ute och 

letar surf. När jag är i Varberg så är jag typ så här.. där har jag surfat så mycket så där vill 

man hitta nya ställen så.. där är man ute på så här, search liksom.. åå, ja. För ingenting 

ibland liksom.. men de är.. men man går igång på det också. Att hitta någonting som man 

inte har gjort förut och då blir det så här, ah å prova ny våg det är ju så jääääävla kul 

Foto: Surfing♂ 
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liksom.. för varje våg är ju unik.. äh, men så det där är väntan.. eller tiden, väntandet och 

resandet liksom.. som är.. kan vara jävligt tråkig, men på ett sätt så är det ju sjukt kul också 

liksom .. det är ju typ halva grejen, ifall man ska lyckas surfa liksom.. det går ju inte att .. 

om jag.. hade jag bara hängt i Stockholm, så hade jag nog lessnat jäävligt mycket på surfet 

liksom… men  det är ju det att man varierar sig och kommer till nya platser..” (Surfing♂) 

 

 
Figur 6 – Bilden representerar resandet och vänskap. Platser som skapar möten mellan främmande 
människor som delar samma passion och sökande. 

 

Vänskapskretserna inom sporterna handlar egentligen om den gemenskap som skapas bland 

människor som har samma värderingar och passion i livet. Platser och tillfälligheter där 

främmande människor möts och där ytterligheterna inte spelar någon roll så länge de har just 

den där passionen gemensam och sökandet efter upplevelserna.  ”… det handlar också, trots 

att surfingen i vattnet är main, så handlar det också väldigt mycket om… att du… just kan 

verkligen.. asså, allting runt om kring, att man åker ihop för att hitta surfen, man gör 

missions ihop, man är med om massa saker tillsammans med andra för att man söker efter 

samma sak…” (Surfing♀) 
 

Foto: Surfing♀ 
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Figur 7 - En lekfull bild på ett gäng som samlats för att kitesurfa. 

3.3.3 Glädje 

Glädjen skapas genom kreativiteten, lekfullheten, gemenskapen med vännerna, resorna och 

alla de tusentals upplevelser som utövarna får erfara genom att leva i stil med sportens 

kontext. Att göra en give-me-five med en vän på stranden, blir alltså väldigt talande för vad 

sporten symboliserar. ”Den här bilden… för sporten så är den lite talande tycker jag… man 

lajjar lite liksom.. eh, man man ba ”ska vi göra en give me five i luften” ha ha ha, på.. det är 

så här.. men det är kul liksom” (Kitesurfing♂).  

 
Den lycka och upprymdhet deltagarna beskriver, när de får utföra sina sporter, är verkligen 

sann glädje. Det går inte att ta miste på hur betydelsefulla sporterna är och hur mycket de 

älskar att få göra det de gör. En av deltagarna förklarar känslan hon upplever i ögonblicket 

då hon ser att det är surfbart. ”… det är precis den där vyn liksom man har så inpräntat i 

huvudet.” Hon beskriver den ovisshet som infinner sig innan hon vet om det kommer bli 

surf eller inte. ”När man är så där superpepp, och inte riktigt vet hur det kommer va, så är 

det precis den här vyn, det första som möts när man kommer ner och ser om det kommer bli 

surf eller inte.” Hon förklarar vidare om spänningsmomentet och förväntan som övergår till 

lycka då hon ser att det är möjligt att surfa. ”Man är så spänd och så förväntansfull… och så 

Foto: Emil Gustafson 
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ba får man så hära, åh det ba, JA, det BLIR! Liksom, och de ä.. det är ba så här..  FY 

FAAAN VA KUUUUL!! ” (Surfing♀)  

 
Figur 8 – Denna bild står för glädjen av att få åka skidor i pudersnö i Japan. 

 
  ”… det är väldigt mycket känslor som utspelar sig på berget. Men dom glada, alltså dom 

bästa känslorna är ju glädjen, adrenalinet och peppet..” Samma person förklarar vidare om 

den glädje hon upplever då hon åker skidor. ”Och den bilden (Figur 8), alltså för mig då, 

betyder väldigt mycket på att det här vill jag visa alltså.. du förstår ju vilken glädje det är i 

den hära (Man hör på henne hur glad hon blir när hon kikar på den och skrattar till) 

miljön…” (Friåkning♀)  

Foto: Aaron Jamieson 
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3.3.4 Frihet 

 
Figur 9 – Friheten av att få vistas i den vackra naturen. 

 

Friheten handlar mycket om att vistas ute i naturen, utan gränser, med element som skapar 

känslor av att känna sig levande. Naturens betydelse har på så vis en mycket vital roll inom 

dessa sporter, där deltagarna förklarar det som en meditationsupplevelse av harmoni och 

lycka i själen. ”… bara att gå upp på en bergstopp, även om du inte kan åka skidor och bara 

kolla ut, så kan det kännas så himla mycket bättre!! Det är nog som någon slags 

meditation” Hon förklarar hur fantastiskt hon tycker det är att få vara i naturen. ”… då vill 

jag bara lägga mig ner och kolla upp i himlen och bara så hära: -Ååh, det här är ju 

underbart!” Hon försöker förklara alla de känslor som hon får inom sig av att se på den här 

bilden (Figur 9). ”… låter lite flummigt men jag känner så himla mycket.. inom mig hur min 

själ bara är så himla glad när jag får se det hära” (Friåkning♀).  

 

Foto: Friåkning♀ 
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Figur 10 – Friheten av att vistas i vattnet, där allt fokus hamnar på surfingen. 

 
Friheten kommer även genom att man är fokuserad på uppgiften. Att man får en frihet från 

allt annat, fri från sina egna tankar där all fokus istället hamnar på sporten. ”Frihetskänsla.. 

asså.. det är lite det som havet representerar för mig också… , jag är determined, jag vet 

vad jag ska göra… det är som att öppna en dörr liksom och gå in i ett helt annat mindset.” 

Hon beskriver vidare hur all hennes fokus riktas mot surfingen då hon är i dess miljö.  ”…  

jag släpper allt annat ganska hårt.. det är sällan som jag sitter och tänker på annat än bara 

surf, när jag är… när jag är fokuserad… ” (Surfing♀)  

3.3.5 Elementen 

Upplevelsen av att röra sig i element som exempelvis vatten och vind skapar starka känslor 

som bland annat frihet och lugn. Det är bara du och naturen i sin orördhet och ingenting 

annat tycks spela någon roll. ”… man sätter foten i vattnet och det börjar sippra in, då 

känner man så här ba, ah, men nu kommer det lite vatten in här, nu börjar det bli lite kyligt, 

och så står man och tittar på vågorna.. å så känner man det här, schuuu (hon visar hur hon 

tar ett djupt andetag) asså, det är då som man börjar lugna ner sig lite grann, och så står 

man bara där, asså, man, man tänker nog inte så jätte-, jättemycket för att, det är bara så 

här att, så fort man kliver i vattnet, och är i vattnet, då har man så mycket fokus på 

vågorna”(Surfing♀). En annan av intervjupersonerna belyser också de yttre momentens 

påverkan i själva utförandet av sporten. ”… den känslan när man är ute på vattnet … ååh.. 

man får höjd uppe i luften, det är, det är den frihetskänslan som.. det är helt fantastiskt. Och 

tiden.. tiden finns ju inte längre ” (Kitesurfing♀). 

Foto: Surfing♀ 
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Figur 11 – Känslan av att flyga en fantastisk sommarkväll i Stockholm. 

  

En av deltagarna förklarar vilka föreställningar hon hade om sporten innan hon själv började 

med den, där just hastigheten och att kunna flyga var något som fascinerade henne. ”När jag 

har gått och sett på stränder och så och såg hur människor rörde sig snabbt på vattnet när 

dom kitesurfade och man kan hoppa högt åhh.. ah, det ser ut att va väldigt mycket känsla av 

frihet ååh.. ja.. eeeh.. och jag trodde att det skulle vara väldigt kul och mycket adrenalin 

vilket det också va.” Hon förklarar vidare hur hon fick sina förutfattade meningar om 

sporten bekräftade när hon själv började med kitesurfing. ”… det jag föreställde mig var väl 

ganska nära sanningen som jag tycker att det är nu” (Kitesurfing♀). 

Foto: Pickla.se 
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3.3.6 Den icke verbaliserbara upplevelsen i bilden 

 
Figur 12 – En fantastisk våg på Maldiverna. En av de bästa han upplevt, menade 
intervjupersonen. 

 

Att förmedla den ”sanna” känslan korrekt är svårt, särskilt för den som aldrig har provat på 

att få upp en kite i luften, åka i så djup snö så att hela ansiktet täcks av pudret, eller att känna 

vågens energi, fånga den och få uppleva känslan av att sekunder blir till minuter. Precis som 

att det är svårt att förklara känslan med ord, kan det trots allt vara svårt att förmedla den 

genom bilder. En av deltagarna pratade om hur olika bilder kan förmedla olika känslor; att 

det finns de bilderna som han menade inte förmedlar det genuina och riktiga med sporten. 

Han pratar om omslagsbilder som är tillgjorda och strukturerade efter förhållningsramar, 

istället för att bara fånga själva ögonblicket. Bilden ovan är ett ögonblick, fångat i 

Maldiverna, där en av deltagarna var på en surfresa i höstas. Han förklarar just denna våg 

som en av de bästa han någonsin tagit i sitt liv. Ett typiskt sådant ögonblick då man tappar 

tidsuppfattningen där sekunderna upplevdes som minuter. En bild som bara förmedlar den 

genuina upplevelsen av ett tillfälle, utan några som helst förhållningsramar. Den här vågen 

förklarade intervjupersonen var det närmaste han kommit i att vara i en ”tub” vilket innebär, 

att du hamnar i en tunnel i vågen där du är helt omgiven av vatten vilket anses vara något av 

det mäktigaste man som surfare kan uppleva.  

Foto: Surfing♂ 
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  ”Den här bilden förmedlar mitt livs bästa våg.. den längsta jag åkt, och det närmaste..  

eller, ja ha.. ah, men det närmaste jag har vart och varit i en tub på riktigt liksom, det 

handlar bara om ja.. hade jag bromsat här så hade jag kommit in i skiten, för den här... den 

här va typ 20-25 sekunder lång liksom.. och det där va.. äh, ah, men det va det fetaste jag 

har gjort på en surfbräda.. alltså, jag gjorde inte så mycket, jag bara åkte den, men det var 

ändå så här.. den känslan som va, av att åka en våg som va snabb och så jävla ren som den 

här är liksom...” 

  På frågan om han kunde minnas känslan då han var där på Maldiverna svarade han: ”Ja, ja 

för fa..!!.. njä, eller det va ba.. eller.. både en känsla av typ så här… det här är så sjukt fett, 

det går så sjukt fort, jag är rädd för det låter som fan, ska jag svänga? hinner jag svänga 

liksom?.. ” (Surfing♂)  

 

4. Diskussion 
Syftet med detta arbete var att söka förstå känslans betydelse för utövare inom kitesurfing, 

vågsurfing och friåkning inom skidor, vilket gjordes genom kvalitativa intervjuer med 

fotoelicitering och deltagande observationer. Upplevelsen av att ha tolkat det empiriska 

materialet är att känslan är något som är ytters komplext. Att försöka urskilja känslan och 

sätta ord på den ansåg deltagarna vara så gott som omöjligt eftersom de menade att känslan 

alltid är kopplad till något. Detta får sin förklaring om man ser till Ellis (1991) ABC-modell, 

vilken syftar till att känslan blir en faktor utifrån händelser som vi utsätts för, vilka skapar 

tankar och genom tankarna föds känslorna. Dessa händelser kan tolkas utifrån Drotners 

(1991/2003) perspektiv om estetisk praktik och den känslomässiga intensitet som upplevs 

genom kroppen. Drotner menar att estetisk praktik är en symbolisk kommunikation och det 

vi uttrycker, beror på vem vi är. Jag kommer nu närmare diskutera resultatet med koppling 

till de sex temaområdena.  

4.1 Livsstil och identitet 

Samtliga deltagare var överens om att de såg sin sport som en livsstil, främst på grund av att 

de blivit så starkt präglade av den och det stora utrymme som den utgör i deras liv. De 

menade att de i många fall vigde hela sina liv och planer åt sporten i form av alla de resor de 

gjorde, i sökandet efter nya utmaningar och upplevelser. Sökandet och väntan på att 

förhållandena ska stämma blir tidskrävande, men det är samtidigt en del i det hela och som 

de drivs av till att vilja fortsätta. Variationen om att uppleva nya platser och miljöer blir 
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samtidigt viktigt för att de inte skulle tröttna på sporten. Samtliga deltagare hade en vision 

om att mer eller mindre leva för sporten och att den alltid skulle vara en del av deras liv.  

  Kitesurfing, vågsurfing och friåkning skapar mötesplatser där människor med samma 

värderingar och passion träffas och där gemenskaper, relationer och vänskap byggs upp. 

Identiteter formas och sporten blir en viktig stöttepelare för att tackla den mer strikta 

vardagen av rutiner, arbete och måsten. Några av deltagarna menade att de till och med 

kunde sträcka sig så långt att de såg deras sport som att det var meningen med livet.  

 

Farmer (1992) menar att dessa sporter erbjuder en social bekräftelse, men även en ökad form 

av självkänsla genom att deltagarna får en möjlighet att se sig själv utvecklas och sporterna 

blir en form av trygghet där de kan känna sig hemma i sin naturliga kontext. De olika 

situationer som de fick erfara genom sporten gav dem även en djupare självinsikt och 

förståelse om sig själv, sina beteenden, tankar och känslor. I intervjuerna framgick det hur 

deras liv både påverkats och förändrats då de kom i kontakt med dessa sporter. En av 

intervjupersonernas utstakade planer om ett mera ”vanligt liv” med studier hemma i Sverige, 

vilka ändrades till att flytta utomland och studera för att få närheten och möjligheten till att 

utforska surfingen. Surfingen skapade även en nyfikenhet hos henne om att vilja resa och 

uppleva platser där hon kunde surfa och få ta del av andra kulturer.  

 

De kollektiva minnena och erfarenheterna från sporterna formar dem och påverkar många av 

de val som de fattar i sina liv. Då intervjupersonerna fått dela med sig av sina livsberättelser 

och erfarenheter har betydelsen och meningen med sporten trätt fram som oerhört 

betydelsefull. Genom att få ta del av dessa livsberättelser som Frykman (1992) beskriver 

som våra livsmanus, har jag kunnat få en djupare förståelse för sportens betydelse för 

deltagarna.  

4.2 Gemenskapen i den estetiska praktiken  

Alla dessa sporter kan ses utifrån Drotners tre nivåer av estetiska praktiker; den individuella 

(individen - sporten), den sociala (individen - med andra) och den kulturella (sportens 

betydelse i samhället). Alla dessa nivåer av estetiska praktiker hade på något sätt en 

betydelse för deltagarna, där en av de främsta var den sociala nivån som även kan beskrivas 

utifrån den gemenskap som sporterna medför av att utföra dem tillsammans med andra. 

Känslan går att uppleva själv i sporten men som en av deltagarna menade så var känslan en 

faktor som han ansåg kunde multipliceras med gemenskapen, och ju fler han delade denna 
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upplevelse med desto lättare var det att uppleva den där flow-känslan. Det handlade främst 

om att den glädje och tillhörighet som skapades i gemenskap med andra människor och som 

förstärktes på grund av att de delade samma passion och värderingar för sporten. Genom 

glädjen kunde de finna sin inre motivation, vilket ansågs vara en av de viktigaste 

drivkrafterna. Glädjens betydelse gjorde att de skapade utrymmen i sina liv för att få uppleva 

känslan i sina sporter. En annan av intervjupersonerna menade att då hon surfade med andra 

så var det lättare att få utlopp för sina känslor genom att hon kunde ”rikta” dem mot någon 

annan. Känslorna blev tydligare och upplevdes fullt ut då hon kunde få dem ”ur” kroppen 

och dela dem med andra.  

 

Den tillhörighet och ”vi-känsla” som Bäckström (2005) pratar om i sin avhandling om 

brädsportskulturen, framgick bland intervjupersonerna på så vis att de peppade och gladdes 

med varandra i sporterna, vilket blev ytterligare en betydelsefull faktor för motivationen.  

 

Begreppet flow kan även ses utifrån den individuella nivå som beskrevs som det moment då 

den aktive var ett med utrustningen och naturen. En annan av deltagarna såg det snarare som 

att hon var i samspel med naturen i den upplevelse som hon beskrev som en egoistisk 

känsla, eftersom det bara handlade om henne själv, just där och då, ensam med sin sport. 

Sportens kulturella betydelse handlade om alla de mötesplatser som den skapar och den 

kontrast som behövs för människor med behov av att få uppleva friheten. Det är områden 

där deltagarna temporärt kan göra sig obefintliga från den dominerande verkligheten, där 

gränserna är ens egna. De delar samma passion och värderingar vilket blir det centrala för 

mötesplatserna.  

4.3 Leken och glädjen 

Sporterna handlar mycket om glädje, kreativitet och lekfullhet. Leken är ett behov som även 

vi vuxna bär med oss, men som kan upplevas att det normativa samhället gör motstånd mot. 

De människor som fortfarande har det här behovet starkt inom sig kan ses vara dem som 

söker sig till dessa sporter för att få utlopp för sin lekfullhet och kreativitet. Huizinga 

(1938/2004) ger oss en förklaring till varför människor söker sig till naturen eftersom det är 

ifrån den som leken uppkom. Spänning, adrenalin, glädje och gemenskap är några av de 

yttersta faktorerna till varför dessa människor håller på med de sporter som de just håller på 

med.  
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Alla de känslor som de upplever i sina sporter är vad som utgör den starka drivkraften till att 

fortsätta söka för att uppleva dessa känslor igen, vilka finns i sporten. Det gäller bara att 

skapa förutsättningarna och möjligheterna till att få uppleva dem och att vara i dess kontext. 

En av de största känslorna var just glädjen, som ofta upplevdes som mycket stor inombords i 

kroppen, och att det i vissa fall var så mycket och starka känslor att det upplevdes vara svårt 

att rymma dem inom sig. Glädjen var även något som upplevdes som att den bara blev 

starkare med åren, ju mer de utövade sin sport.  

 

Kitesurfing, vågsurfing och friåkning kan definieras genom Caillois (1958/2001) fyra 

begrepp; agon, alea, mimicry och ilinx. Alea handlar om chansningar, risk eller form av 

spänningsmoment och de risker som sporterna medför där utgången är oviss, är mycket av 

det som själva sökandet handlar om. Spänningsmomentet kunde även handla om den stund 

innan de visste om de hade förhållandena på sin sida, när kroppen fylldes av iver, nervositet, 

pirrande och upprymda känslor. Detta var något som en av intervjupersonerna beskrev att 

hon upplevde innan hon fick svaret om hon skulle få surfa den dagen eller ej.  

 

Eftersom de inte har någon tränare förklarade intervjupersonerna att förebilder och mer 

erfarna utövare var betydelsefulla för själva lärandeprocessen inom sporterna men även som 

motivation för sin egen självutveckling. Genom att se, lära och inspireras av andra kan detta 

härmande eller inspirerande sätt att lära sig, stämma överens med Caillois benämning som 

mimicry.  

 

Den flow-känsla som deltagarna pratade om kan liknas med begreppet ilinx och som 

Christensen (1999) närmare förklarar som den känsla som snowboardåkare upplever genom 

fart och luftfärder. I de sporter som ingått i arbetet handlade det exempelvis om då utövarna 

manövrerade kiten (draken) genom luften så att den tog vind och flög, eller då surfaren tog 

sitt sista armtaget, hoppade upp på brädan och åkte med vågen eller som den känslan som 

friåkaren upplevde då denne lämnade en klippavsats och fick luft under skidorna. Det är 

sådana upplevelser som kan definieras med Caillois begrepp ilinx. Även om jag i den här 

studien benämner dessa sporter som ”fria” så finns det även inslag av tävling i dem, det vill 

säga det som Caillois benämner som agon. Skillnaden menar Christensen (1999) är att det 

inte finns samma krav på resultat. Tävlingarna handlade mer om gemenskapen bland de 

tävlande och som en av intervjupersonerna beskrev det, så såg hon hellre sina konkurrenter 

som vänner och att fokusen låg på glädjen i sporten, inte om att prestera och leverera 
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resultat. Prestationerna i sig rådde det delad mening om, då de både kunde ses utifrån ett 

negativt eller positivt perspektiv. Det som ansågs vara prestation i en positiv bemärkelse, 

handlade om att se sin egen progression inom sporten och att lyckas med något nytt. Om 

prestationen blev för mycket resultat- och kravbaserad menade deltagarna att det var en 

prestation i negativ bemärkelse som kunde dämpa glädjen, vilket en av intervjupersonerna 

tydliggjorde. Han ville aldrig ta ”sin” sport till en seriösare nivå med alltför mycket allvar i 

sporten, då han menade att glädjen och det lekfulla på så vis kunde försvinna. Det var viktigt 

att tävlandet endast skulle vara för sin egen skull, inte för någon eller något annat. En av 

deltagarna menade att surfmentaliteten i Sverige skiljde sig jämfört med hennes erfarenheter 

då hon var i Australien, på grund av de begränsade förutsättningar vi har här hemma. Det 

skapar inte samma hets och konkurrensmiljö bland utövarna i Sverige eftersom de inte ställs 

mot varandra på samma sätt som inom tävlingsidrotten.  

4.4 Frihet 

Friheten var något som intervjupersonerna ansåg vara väldigt viktigt inom dessa sporter. 

Den lek som jag tidigare benämnt handlar om att vara fri från regler och förhållningsramar. 

Utan friheten blir det inte längre en lek. Cohen och Taylor (1992, 48) förklarar att ju mer 

förutsägbar vår livsplan blir desto mindre kompetenta känner vi oss som individer att besitta 

unika identiteter, vilket också handlar om en slags frihet. Sporterna utövas för sin egen skull, 

där alla aktioner och handlingar utgår från individens tycke och vilja, vilket kan ses genom 

Côté et al´s teori om deliberate play (2007). Det är den inre motivationen som 

tillhandahåller den omedelbara glädjen och njutningen av sporterna och Sandell et al´s 

(2011) nyckelbegrepp inom de ”fria” sporterna ”att ha kul” blev svår att frångå i analysen av 

det empiriska materialet, där glädjen sågs som en av de största drivkrafterna.   

 

En del av friheten handlar med andra ord om att sporterna är oförutsägbara och icke 

ändamålsenliga och att de inte tas på allvar i den bemärkelsen om att sporten inte är 

prestationsbaserad. Det handlar endast om att tillfredsställa det egna medfödda behovet som 

vi människor har. Huizinga (1938/2004) förklarar detta behov genom en rad olika teorier 

vilka bland annat är: överflödig energi, spänning, att åstadkomma något eller ett sätt att 

upprätthålla sin självkänsla eller nödvändigt komplement till ett alltför ensidigt liv. Samtliga 

av dessa teorier tycks stämma mer eller mindre in på de intervjupersoner som deltagit i detta 

arbete. 
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4.5 Naturens betydelse 

Till friheten kopplades naturens betydelse in eftersom den var en del av det som 

frambringade den kroppsliga förnimmelsen. En av intervjupersonerna menade att det 

handlade om att lära känna naturens olika element för att kunna bemästra dem, vilket 

skapade en känsla av att ha kontroll och att lyckas. Den energi som exempelvis en våg 

bygger upp, handlar om att vara ett med vågen och att kunna känna den energi som naturen i 

sig skapar. Samspelet blir nyckeln i själva upplevelsen, och istället för att göra motstånd 

handlar det om att lära känna naturens lagar och element på djupet. Först då kommer de 

kunna uppleva känslan av att vara ett med den, vilket jag tolkar är den känsla av flow som 

deltagarna beskrivit.  

 

Att uppleva att lyckas var väldigt viktigt då det bringade energi och glädje för dem själva, 

men det kunde även handla om tillfällen då de överträffade sig själv genom att lyckas med 

något nytt vilket skapade en känsla av att vara oövervinnerlig. Om strävan inom 

tävlingsidrotter är att vinna, så kan bemästrandet ses som de ”fria” sporternas belöning. 

Utifrån de tolkningar som gjorts tycks det handla om att vara i samspel med naturen och 

dess element, där min uppfattning är att bland annat vågsurfare försöker söka sig tillbaks till 

sportens rötter, till det spirituella med kopplingen mellan människa och våg. Det som 

surfarens nyskapare Blake beskriver som att människan är i harmoni med naturen, med 

vågen.  

 

De ”fria sporterna” hamnar även inom ramen för Krein´s (2013) benämning av nature 

sports. Betydelsen av att bara vistas i naturen var påtagligt stark bland deltagarna, eftersom 

naturen i sig frambringade känslor, upplevelser och minnen. Naturen var en viktig 

bidragande faktor till hela upplevelsen, då den tillfredsställde deras behov av att vara fria 

och på så vis sågs naturen som en av de största anledningarna till att de sökte sig till dessa 

sporter. Det är en miljö som varierar från plats till plats, från dag till dag, där det inte finns 

några gränser. Naturen skapar den frihet, intensitet, spänning och utmaning som utövarna 

söker, som en kontrast till det vardagliga arbetets förhållningsramar och storstadens stress 

(Sandell et al. 2011). Som Faarland (1973) menar så är det endast i naturen som människan 

kan vara i sin egen ”natur”, eftersom det var denna vi från början var anpassade till att leva. 

Naturen erbjuder det spontana, öppna och improviserade vilket än en gång besvarar varför 

dessa människor trivs i sina sporters kontexter.  
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En sista betydelse av friheten uttryckte en av intervjupersonerna genom att hon såg sporten 

som läkande. Oavsett hur jobbiga saker kunde vara i livet så kunde hennes sport hjälpa 

henne att ”sätta sig över” det och för en stund skapa en distans till det negativa i livet, vilket 

hon menade bevisade den starka inverkan sporten hade på henne.  

4.6 Den icke verbaliserbara känslan 

Tiden omvandlas till slowmotion där alla andra tankar bara försvinner och all fokus hamnar 

på det ögonblick som upplevs just där och då, i utövarnas sport. Det är helt enkelt känslan av 

när det är som bäst. 

 

Den estetiska produktionen som Drotner (1991/2003) talar om handlar om känslomässig 

intensitet och kroppslighet, vilket gör att kroppen i allra högsta grad står i centrum och där 

känslan av görandet kan upplevas väldigt starkt. Att försöka förklara denna känsla ansåg 

intervjupersonerna som mycket svårt. De kunde minnas den och till viss del känna igen den, 

men att sätta ord på känslan ansågs som mycket svårt och till viss del omöjligt. Människor 

som själva aldrig utövat sporten ansågs heller inte kunna uppleva det som dessa människor 

upplever i det praktiska momentet, menade en av deltagarna. Medvetenheten om vad de 

upplevde känslan genom fanns där, och material som filmer, tidningar och bilder kunde 

framkalla känslor, men de menade samtidigt att den känslan de hade då de utövade sin sport, 

den var svår att uppleva på något annat sätt än i själva görandet. I Bäckströms avhandling 

(2005) om brädsportskultur, menade utövare att just det praktiska momentet att åka bräda 

kunde beskrivas som att det var känslan. Då en av intervjupersonerna skulle försöka 

beskriva känslan i sin enklaste form, menade hon att det var omöjligt att beskriva den 

ensamt eftersom hon ansåg att den alltid var kopplad till något, som att se på det utifrån ett 

tredimensionellt perspektiv. Detta styrks genom Ellis ABC-modell, vilket gör det förståeligt 

att känslan upplevs vara omöjligt att sätta ord på.  

 

En av intervjupersonerna pratade om känslan inom surfingen som ett droglikande beroende, 

vilket kan kopplas till Farmers (1992) artikel, där han definierar ”stoked” som en känsla av 

att vara “dizzy-like high”.  Just den beroendeliknande känsla som utövarna jämför sin sport 

med, blir ett sätt att förklara för utomstående hur enorm denna känsla tycks vara som 

utövarna upplever i dessa sporter.  
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Att uppleva känsla både sinnligt och kroppsligt, menar Bäckström (2005), är den 

huvudsakliga anledningen till att utövarna fortsätter med aktiviteten. Det är den känsla som 

sporterna frambringar som blir drivkraften till att de fortsätter söka efter samma känsla om 

och om igen. I nya kontexter, både på egen hand och i gemenskap med andra.  

  

Den flow-känsla som jag benämnt tidigare anser Csikszentmihályi (1990) är hela kontexten 

av upplevelsen och känslorna som väcks i alla våra sinnen. De gör att man vill att 

ögonblicket skall vara för evigt.  

  Utifrån människors upplevda känslor i praktikerna utvecklade Csikszentmihályi en teori 

om optimal upplevelse som baserades på konceptet om flow –  ”the state in which people are 

so involved in an activity that nothing else seems to matter; the experience itself is so 

enjoyable that people will do it even at great cost, for the sheer sake of doing it.” (1990, s. 4)  

 

Då intervjupersonerna skulle försöka förklara känslan i just själva utförandet av sin sport, 

just det ögonblick då det är som bäst, förvandlades deras röster till en ton av exaltation och 

iver och stora leenden täckte deras ansikten. Den känsla som de upplever har de förklarat 

som att det blir så mycket på en och samma gång, att de inte vet vart de ska ta vägen. Det 

har varit svårt att undgå att betydelsen av känslan är påtagligen stor, och att då kräva att 

känslan ska förklaras i ord har jag förstått kan vara orimligt. En av deltagarna beskrev det 

som att det är alla känslor på en och samma gång, och ja… hur ska man då kunna urskilja 

alla de känslorna var och en för sig?  

4.7 Flykten – vardagens kontrast 

Cohen och Taylor (1992, s. 46 ff.) förklarar i Escape attempts, att människor som är 

otillfredsställda med sina liv i forma av jobb, karriär, äktenskap och så vidare, söker efter en 

alternativ verklighet där känslorna kan vara så intensiva. Men enligt Cohen och Taylor är det 

rutinerna som kväver oss i vår vardag, missnöjet grundar sig inte i våra karriärer eller 

äktenskap.  

 

De tolkningar som gjorts av intervjuerna är att det inte fanns ett missnöje bland de deltagare 

som ingått i arbetet, men de sökte efter en kontrast mot sin vardag där de fick utlopp för sina 

behov på ett sätt som deras jobb exempelvis inte kunde tillfredsställa. Det var en saknad av 

frihet och på så vis kan det ses utifrån ett perspektiv av ”flykt” från den vardagliga 

samhällskultur som de lever i. Några av intervjupersonerna beskrev det som att när de är i 
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sin sport, får de ett andrum bort från all stress, alla måsten och tider att förhålla sig till. I 

sporten var det bara dem, utrustningen och naturen. En av deltagarna menade att hon var fri 

från alla andra tankar och hon upplevde det som en form av meditation av att vara i nuet 

med sin sport. Elementen skapade harmoni, frihet och lugn och hon förklarade det som att: 

”Det är som att öppna en dörr liksom och gå in i ett helt annat mindset”. När hon surfar så 

var det bara hon och den kontext som surfingen erbjöd i form av de element som sinnena 

berördes av. En annan av deltagarna förklarade hur han kommit till insikt kring hur det 

skulle vara att ha ett ”vanligt” måndag till fredags jobb med arbetstider som exempelvis 8:00 

till 17:00, vilket för honom sågs som motsatsen till den frihet som han upplever i sin sport. 

Han menade att han aldrig skulle kunna klara av ett jobb med sådana gränser. Pengarna 

spelade ingen roll utan det var sitt eget välmående och sitt behov av att ha det kreativa fria i 

sitt liv som prioriterades. Än en gång handlar det om den frihet som de upplever i sina 

sporter, där allt utgår ifrån deras egna val av den tid och den kontext som de väljer att 

befinna sig i. Att sporten har en så stark betydelse för dem att de till och med ser den som 

deras identitet, kan förklaras genom att det är i sporten som de upplevde att de kunde vara i 

sitt rätta jag och där de kunde få utlopp för sina behov fullt ut. Där kunde deras 

personligheter och identiteter utvecklas tillsammans med människor som hade samma 

behov, passioner, värderingar och sökande efter alla de upplevelser som sporten medför. 

Dock behövs rutiner i våra liv, men det gäller att hitta balansen mellan rutinerna och det 

oförutsägbara som dessa människor drivs av, för att inte kväva den frihet som de upplever i 

sporten. Cohen och Taylor (1992, s. 114) benämner aktiviteter som är fria från rutiner som 

activity enclaves, där personliga uttryck och identitetsskapande kan få utrymme.  

 

Resandet är en stor del av dessa människors liv där syftet kan ses utifrån flera perspektiv. I 

vissa fall handlar det om att Sverige är begränsat på grund av det klimat vi har här med 

varierande årstider och av den anledningen reser de till andra världsdelar. Att besöka nya 

platser, kan ses som ett sökande efter något nytt och unikt. Resandet i sig ansågs vara en 

betydelsefull del av sporterna och genom resorna berikades deras liv med nya erfarenheter, 

upplevelser och möten med människor.  Oavsett hur befriande våra tillflyktsområden må 

kännas menar Cohen och Taylor (1992 s. 154) att de alltid kommer vara avdelade 

kännetecken av vårt vardagliga liv. 
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5. Slutsats 
Samtliga deltagare har belyst hur betydelsefulla deras sporter varit och är för dem. De har 

beskrivit dem som livsförändringar, meningssökande, identitetsskapande och en känsla av 

att känna sig som hemma. Sporten har stärkt deras självinsikt men även ökat förståelsen om 

deras livsvärderingar i form av hur de vill leva sina liv, var de vill bo och hur deras tid 

prioriteras. Att dela sporten i gemenskap med andra som har samma passion och söker efter 

samma spänningsmoment och upplevelser, stärkte glädjen av de estetiska praktikerna men 

det underlättade även till att uppleva flow, som ansågs vara det ögonblick när sporten var 

som bäst, då allting annat försvann och tiden övergick till slowmotion. Sökandet handlade 

om att uppleva spänning, adrenalin, glädje och gemenskap, men det handlade även om att 

finna det unika och nya utmaningar att ta sig an för att utvecklas.  

 

Sporten gav dem det utrymme som de behövde för att få utlopp för sina behov där friheten 

var en av de mest vitala. Det upplevdes aldrig finnas några yttre påtryckningar om att 

prestera, vilket även var en av de viktigaste anledningarna om att sporten endast skulle 

utövas för deras egen skull. Det var de själva som satte ramarna för när, var och hur de 

utförde sin sport.  

  För att uppleva de känslor som sporten kunde frambringa handlade det även om att lära 

känna naturens element, för att kunna bli ett med dem och på så vis uppleva känslan av att 

bemästra elementen och att känna sig oövervinnerlig. Den kreativitet som elementen tillät, 

blev en viktig faktor för en form av självutveckling och att lyfta det lekfulla behovet inom 

dem.  

 

Naturen skapade harmoni och lugn i själen och deltagarna pratade om den som en form av 

meditation, men den kunde även ha inslag av att kunna läka personliga motgångar i livet, 

vilket visade på den starka effekt och påverkan som sporten har på dem.  

  Att fånga deltagarnas beskrivningar av upplevelserna i utövarnas verbala uttryck blir 

ordagrant deras egna förklaringar. Att sedan fånga upplevelsen i en bild som de själva ansett 

symbolisera sporten genom visuella uttryck, har gett en tydligare, mer kompletterande och 

djupare förståelse om de upplevelser som deltagarna med ord försökt förklara. Bilder kan 

uttrycka så mycket mer än bara ord vilket gör att bilderna förstärker deltagarnas 

livsberättelser. Endast en bild i sig kan uttrycka en hel livsberättelse då den återskapar 

minnen och känslor från tidigare upplevelser. På samma sätt som en bild kan uttrycka 

oerhört mycket, kan den även tolkas på olika sätt. Den historik som finns i bilden gör att då 
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deltagaren som valt ut bilden, ser på den, så säger den mycket mer för honom/henne, än vad 

det gör för mig som författare, och av den anledningen har det varit viktigt att komplettera 

bilderna genom muntliga intervjuer för att kunna få med hela bildens berättelse.  

 

En fråga som jag ställer mig är om det är möjligt att beskriva och förmedla känslan endast 

genom ord? Upplever jag detsamma som det deltagarna gör i de estetiska praktikerna? Det 

jag kan konstatera är att det är ytterst komplext. Jag blir självklart berörd och då de verbala 

och visuella uttrycken vävs samman får jag en djupare insikt och förståelse om känslans 

betydelse som deltagarna beskriver. Eftersom känslan alltid är kopplad till något blir den 

svår att särskilja och att förklara i sin enkelhet endast genom ord. Det finns även andra 

faktorer som kan förtydliga upplevelserna, som exempelvis den ”give-me-five” gest som 

visas i Figur 7. Det är inte bara en gest utan den visar även på en ”vi-känsla”, tillhörighet, 

gemenskap, glädje, kreativitet och ett spänningsmoment. Med andra ord kan en bild förklara 

så mycket utan att betraktaren ens har någon egen koppling till den.  

 

Hela sportens kontext är av betydelse för den upplevda känslan, där alla faktorer spelar en 

vital roll, men där framförallt glädjen ses som en av de viktigaste faktorerna. Känslorna 

uppstår i upplevelserna, och det är genom deltagarnas narrativa livserfarenheter, då de 

försöker återskapa deras egen upplevda känsla, som vi kan söka förstå den. Syftet med detta 

arbete var att förstå just känslans betydelse inom kitesurfing, vågsurfing och friåkning inom 

skidor, och jag vill mena att det är genom att ta till sig dessa upplevelser och livsberättelser 

som det blir möjligt att förstå denna känsla och dess betydelse.  

  Jag vill ytterligare med detta arbete belysa det som jag anser borde fokuseras i dagens 

idrottsliga samhälle. Att spendera vår tid på det som genererar genuin glädje och en känsla 

som är obetalbar genom lycka, passion och gemenskap. Jag vill citera min vän som skriver 

på sin facebooksida, efter att ha sett Filip Hammar och Fredrik Wikingssons film ”Trevligt 

folk”(2015): 

  ”Idrott är inte träningstimmar, material, organisering, resultat, ranking, mästerskap eller 

blod svett och tårar egentligen. Idrott ÄGS INTE AV NÅGON. Skit i kameravinkeln, 

karaktärerna eller "ploten" utan fokusera på det som känns. För DET är idrott. Idrott är 

gemenskap, det är glädje och ilska och allt som känns.”…” Idrotten utmanar och flyttar 

gränser, på alla nivåer. Om gränserna är de egna, andras förutfattade meningar, idrottens 

struktur eller förlegade fördomar spelar ingen roll. Idrott är till för alla, det är ett forum att 

mötas i som människa. Ett forum för att utmana och utmanas, utveckla och utvecklas men 
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framförallt ett forum för att glädja och glädjas.” Den känsla och dess betydelse som jag 

försökt söka i detta arbete, har jag förstått sitter djupt inne i varje unik individ, precis som 

betydelsen av känslan är unik i just det ögonblicket, för just den individen. Känslan är 

genuin och den ägs endast av den enskilde utövare av sporten och det är känslan som gör att 

utövarna väljer att fortsätta söka upplevelserna av glädje, gemenskap och utveckling. 

  Jag vill sammanfattningsvis förklara att jag är öppen för att detta fenomen kan studeras på 

ett allt djupare plan över en längre tid, med ett än mer omfattande empiriskt material och 

med tydligare teoriram. Det framgår dock tydligt att känslan är av stor betydelse inom dessa 

sporter och jag kommer avsluta detta arbete med ett citat från en av deltagarna, som jag 

anser förklarar känslans betydelse inom de fria sporterna. ”… jag vet att jag ska få surfa, jag 

vet att jag ska få göra det jag tycker mest om i hela världen liksom” (Surfing♀). 
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Bilaga 1. Litteratursökning 
 
Syfte och frågeställningar: Syftet med detta arbete är att förstå känslans betydelse för 

utövare inom kitesurfing, vågsurfing och friåkning inom skidor. 

 

1. A) Hur upplevs utövandet av sporten i tid och rum, och vilka beskrivningar 
framträder? 
 
B) Av dess beskrivningar, vilka av upplevelserna är mest framträdande? 
 

2. Hur visualiseras sportens känsla?  
 

 
Vilka sökord har du använt? 
Emotions, feelings, sport, joy, enjoyment, experinece, freestyleskiing, surfing, freeriding, 
freedom, effect, flow, helath behavior, fellowship, community, culture, passion, satisfaction, 
motivation, history, analysis, bodies, role model, picture of, identity, environment, attitude, 
approach, lifestyle, importance, comfort-zone, homo ludens, play, fun, deliberate play. 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, LIBRIS, Ebsco, SportDiscus 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Deliberate play AND sport, antal träffar; 45, relevanta; 2 
Ebsco: Surfing AND extreme sports, antal träffar; 29, relevanta: 5 
Ebsco: Flow AND sports AND emotions, antal träffar; 36, relevanta: 4 
Ebsco: Homo ludens, antal träffar; 56, relevanta: 2 
Ebsco: Sport AND skiing AND surfing, antal träffar; 37, relevanta: 2 

 
Kommentarer 
Jag har haft stor hjälp av min handledare för att finna relevant litteratur. Annars har jag 
funnit användbart material genom sökmotorn Ebsco men även litteratur från Gymnastik- 
och idrottshögskolans bibliotek. 
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Bilaga 2 – Informationsbrev & samtyckeskrav 
Mitt namn är Carolina Edwall och jag studerar mitt sista år på Gymnastik och 

Idrottshögskolan i Stockholm på Tränarprogrammet. Under höstterminen 2014 ingår det i 

kursen Idrott III, att skriva ett examensarbete på grundnivå 15 hp. Syftet med detta arbete är 

att förstå känslans betydelse för utövare inom kitesurfing, vågsurfing och friåkning inom 

skidor. 

 

Min förhoppning är att arbetet så småningom ska inspirera till en bredare syn på idrottandet 

för att behålla motivationen, glädjen och ett hållbart intresse för sporten/idrotten. Med 

”hållbart intresse” menar jag en genuin egen vilja med glädje och motivation som skapas 

utifrån sig själv, sin gemenskap och den idrottskultur som man ingår i. Min förförståelse är 

att känslan för, i och genom sporten är viktig där.  

 

Arbetet tar hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetiska principer, vilka 

är; 

 

Informationskravet 
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

 

Samtyckeskravet 
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

 

Konfidentialitetskravet 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

 

Nyttjandekravet 
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 

 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 
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Med andra ord är deltagandet i studien under alla omständigheter frivilligt och du har när 

som helst under arbetets gång rätten att avbryta din medverkan. Allt material som samlas in i 

form av personliga intervjuer, ljudupptagning, videofilmning och fotografering kommer att 

studeras och analyseras som grund för detta arbete. Det insamlade materialet kommer att 

transkriberas för att så exakt som möjligt kunna återge källans uttal och språk. Då arbetet är 

färdigställt kommer allt material att makuleras. Du som deltagare garanteras anonymitet i 

texten genom fingerat namn och kommer att ges möjligheten att godkänna samt påverka 

vilka bilder som används för publicering. Du kommer erbjudas möjligheten att läsa igenom 

intervjutranskriptionen för att korrigera eventuella felaktigheter och givetvis får du ett 

exemplar av det färdiga arbetet.  

 

Arbetets datainsamling kommer att grunda sig på intervjuer och observationer ute i fältet, 

där du som deltagare kommer att kunna bidra med dina egna erfarenheter och upplevelser 

inom din sport. För att förstå just din känsla för din idrott skulle jag vilja be dig ta med max 

tre bilder till intervjutillfället, som du anser symboliserar den speciella känslan inom din 

idrott eller vad surfing/friåkning/kitesurfing är. 
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Samtyckeskrav 
 

Ja, jag godkänner deltagande i form av intervju 

 
Ja, jag godkänner deltagande i form av videoinspelning 

 
Ja, jag godkänner deltagande i form av fotografering 
 

Jag (Namn, texta): _______________________________________________ godkänner 

mitt samtycke i att delta i denna studie för Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. 

 

Underskrift: __________________________________ 

 

Plats:________________________________________ 

 

Datum:_______________________________________ 

 

Ja, jag vill gärna läsa igenom intervjutranskriptionen 

 

 

Ja, jag vill gärna ha ett exemplar av det färdiga arbetet    

 

 

Arbetet kommer att skickas ut via e-post 

 

Deltagarens e-post: ________________________________________________ 

 

 

Tack för att Du valde att delta och för allt som du bidragit med till att göra det möjligt att 

genomföra detta arbete! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Carolina Edwall 
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Bilaga 3 - Intervjumall 
Denna intervjumall utgår från en semistrukturerad metod vilket innebär att intervjupersonen 

själv kan utforma svaren med stor frihet (Patel & Davidson 2011, s. 82). Intervjumallen 

kommer bestå av två delar där första delen är mer strukturerad med frågor som skapas 

utifrån det syfte och de frågeställningar som finns för arbetet, men det är inte nödvändigtvis 

att frågorna kommer komma i densamma följd. 

Intervjupersonerna har blivit ombedda att ta med max tre bilder till intervjutillfället, där de 

ska få beskriva vad det är som de anser symboliserar surfing, kitesurfing och friåkning i 

dessa bilder, vilket blir del två i intervjun. Genom att skapa en avslappnad miljö finns det en 

tanke om att hela intervjun mer kommer likna ett samtal då jag anser att svaren bli mer 

genuina och naturliga.  

 
Syftet: Syftet med detta arbete är att förstå känslans betydelse för utövare inom kitesurfing, 

vågsurfing och friåkning inom skidor. 

 

Frågeställningar:  

 
1. A) Hur upplevs utövandet av sporten i tid och rum, och vilka beskrivningar 

framträder? 
 
B) Av dess beskrivningar, vilka av upplevelserna är mest framträdande? 
 

2. Hur visualiseras sportens känsla?  
 
  Arbetet har tagit hänsyn till de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav vilka är, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

 

Bakgrund: 

 

• Berätta lite om dig själv, vem är du? 

 

• Berätta om din bakgrund för sporten? 

 

• Vad grundar sig ditt intresse i?  

(Hur de började, på vilket sätt blev du introducerad för sporten?) 
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• Vad har sporten betytt för dig? 

 

• Har sporten medfört några betydelsefulla händelser/upplevelser?  
Berätta om någon/några! 

 

Idrottens betydelse: 
 

• Vad har din sport för betydelse för dig i ditt liv?  

(mängd tid, sociala relationer) 

 

• Hur ser du på din sport?  

(Är det en idrott, hobby, sport? extremsport? livsstil? Framtiden, Tävling?) 

 

• Ser du din idrott som en prestation? 

 (action, kommersialisering och utrustning) Hur stor betydelse har det? Hur definierar du 

prestation? (negativt/positivt) 

 

 

• Hur ser du på konkurrens-medspringare (latinska)?  

(se om det finns en tävlingsinstinkt hos personen. Intressant att se hur de tolkar 

”framgångar”) Alltså när man lyckas med något nytt, då man utvecklas… 

 

• Har känslorna för idrotten upplevts vara desamma från att du först började med din 

idrott fram tills idag?  

(Om känslorna finns kvar- finns motivationen kvar) 

 

• Finns det en åldersgräns med idrotten?  

 

Känslan: 
 

• Kan du beskriva känslan? Känslan före, efter och under?  

 

• Genom vad upplever du denna känsla?  
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(vänner, gemenskap, idrotten osv.) 

 

• Hur minns du känslan?  

(Bakåt i tiden, hur de påminns om känslorna, visuellt, socialt, kroppsligt)  

 

• Vad har du för visioner och drömmar kring sporten?  

(Föreställningar, socialt, geografiskt, framtiden, förebilder, drömmar, vision, hur 

man lyckas uppnå/utvecklas, dröm om ökad kompetens) 

 

• Är det möjligt att återskapa samma känsla som du har när du inte är ”i din idrott”, 

som när du genomför din idrott?  

(när, var, hur sker det?) 

 

 
Varje person skall ta med 1-3 (max tre) bilder till intervjutillfället som de anser symboliserar 

vad surfing, friåkning, kitesurfing är för dem.  
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Bilaga 4 - Utskriftskonventioner 
Huvudfråga: (Versaler och fetstil) 

I: JAG SKULLE VILJA ATT DU BESKRIVER LITE VAD FEEDBACK BETYDER 

FÖR DIG? 

Sonderande fråga: (fetstil) 

I: På, på vilket sätt arbetar man då da menar du?(samtalsstödjande, kommentar/fråga) 

 

Vid citat i tredje person 

Ex. en åkare kommer fram och säger 

-”hur tycker du att jag ska åka här?” 

-”ja, men gå så tajt du kan” 

-”ok” 

 

I: Intervjuare, (I = Carro) Skrivs i vanlig stil 

Ex: I: Nej, kommunikationen är otroligt viktig 

IP: Intervjuperson (IP), skrivs i kursivstil 

Ex: IP: Jaa, och att man förstår varandra å att har feedbacken har varit tydlig tror jag 

innan…. Det här.. det är ju svårt.. det svåra för oss nu….. mitt i vintern när det går i ett hela 

tiden, då har du inte samma tid. 

 
(Skratt)  rent skratt 
 
…   en elips: punkter vid paus… (antalet punkter utgör pausens längd 

utifrån författaren egna känsla) 
 
Kursiv  boktitlar etc som vanligt 
 
?  frågeintonation (stigande) 
 
, (kommatecken)  fortsättning- eller uppräkningsintonation 
 
. (punkt)  avslutningstonation 
 
VERSALER  extra kraftig ljudstyrka 
 
” (citattecken) vid citat 
 
Blir så mycket… Betoning av ord 




