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Äventyrsguiders upplevelse av flow vid utomhusaktiviteter 

 

Detta är en studie vars syfte var att undersöka hur äventyrsguider upplever en känsla av flow 

när de utför olika typer av utomhusaktiviteter. Studien har riktat in sig på flowteorin, då det 

är en känsla som många troligtvis kan relatera till. Det finns mycket forskning om både 

utomhusaktiviteter och flow men kopplingen mellan dessa är ett smalt forskningsområde 

som denna studie ville försöka bredda. De informanter som denna studie har förlitat sig på är 

individer med olika åldrar, kön och bakgrunder. Deras enda gemensamma faktor är att de är 

studenter på ett äventyrsguideprogram och av det skälet passar de in i denna studies 

målgrupp. Informanterna intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide och 

det insamlade materialet transkriberades och analyserades med en fenomenologisk analys 

enligt Giorgi, vilket gör detta till en kvalitativ studie. Resultatet av det analyserade materialet 

är något varierande. Fyra huvudteman har framställts varav tre huvudteman finner stöd i 

tidigare forskning. Alla framtagna teman analyserades utifrån en fenomenologisk ansats och 

diskuterades enskilt samt gentemot varandra för att detektera olika likheter och skillnader. 

 

Nyckelord: Flow, Utomhusaktivitet, Äventyrsguide 

 

Adventure guides’ experiences of flow in outdoor activities 

 

This is a study whose purpose was to examine how adventure guides are experiencing a 

sense of flow when they execute different types of outdoor activities. This study has focused 

on the flow theory, since flow is a feeling that hopefully many can relate to. There is a lot of 

research regarding outdoor activities and flow but the connection between these two topics 

has a narrow area of research, which this study was trying to broaden. The informants on 

whom this study has relied on are individuals with different ages, genders and backgrounds. 

Their only common factor is that they are all students at an adventure guide program and for 

that reason they all fit in the target group of this study. The informants were interviewed with 

the help of a semi structured interview guide and the collected material was transcribed and 

analysed with a phenomenological analysis according to Giorgi, which makes this a 

qualitative study. The result of the analysed material is somewhat varied. Four main themes 

were manufactured, whereof three of the main themes find support in previous research. All 

produced themes were analysed from a phenomenological approach and discussed separately 

and against each other to detect different similarities and differences.  

 

Key words: Flow, Outdoor Activity, Adventure Guide 
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Flow är en känsla som många troligtvis kan relatera till och som kan upplevas vid en mängd 

olika aktiviteter samt är något som många eftersträvar. Flow är ett begrepp inom psykologin 

som är ett relativt nytt fenomen men som på senare år ägnats stor uppmärksamhet åt. 

Konceptet flow ingår i den positiva psykologins anda, där fokus flyttats från negativa till 

positiva aspekter inom psykologiområdet. Inom denna inriktning fokuseras det på hur en 

person tar sig från ett neutralt tillstånd till ett tillstånd av övervägande positiva känslor. Flow 

är en del inom denna forskning och beskriver just ett tillstånd där en individ uppfylls av 

positiva känslor i utförandet av en aktivitet (Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus & Lutz, 

2014).  

 I denna studie kommer konceptet flow att undersökas, kopplat till utomhusaktiviteter 

som äventyrsguider ägnar sig åt. Studien har valt att inrikta sig mot utomhusaktiviteter 

eftersom det finns ett intresse av att undersöka om hur dessa bidrar till en känsla av flow. 

Sandell (2011) menar att dessa typer av friluftsaktiviteter kan vara sådana som exempelvis 

vandring, klättring och paddling i naturpräglade landskap. Författaren menar även att dessa 

typer av aktiviteter har ökat under de senaste 30-40 åren och att aktiviteterna tar avstånd från 

det moderna samhället. Med äventyr, eller äventyrssporter, avses en ovanlig, spännande och 

ibland riskfylld aktivitet som utförs av en individ eller grupp. Gemensamt för dessa typer av 

utomhusaktiviteter är att de innehåller moment av utmaning, spänning och risktagande, de 

sker i en naturmiljö och representerar ett avståndstagande från mer traditionella och 

dominerande sportkulturer. Det finns forskning som stödjer denna typ av tankegång, 

exempelvis menar Berman och Davis-Berman (2005) att program med inriktning mot 

utomhusaktiviteter har en karaktär som både kräver utmaning och kunskap – faktorer som är 

väsentliga delar inom flowteorin, vilken presenteras nedan.  

 Äventyrsguide är ett socialt yrke som inriktar sig mot arbete med individer i 

utomhusmiljöer. Med friluftsliv som fokus kan äventyrsguider arbeta på exempelvis 

kanotcentraler, eventföretag eller med äventyrsturism. Äventyrsguiders uppdrag innebär 

främst att förmedla upplevelser till besökare och turister i den svenska naturen (Dalslands 

folkhögskola, 2019).  

 

Teori 

Flowteorin 

Begreppet flow grundades av den positiva psykologiforskaren Mihaly Csikszentmihalyi. 

Genom att studera kreativitet hos exempelvis musiker, atleter och andra grupper av individer 

så utvecklade Csikszentmihalyi en teori som inriktar sig mot en optimal upplevelse, något 
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som benämndes som flowteorin. Flow framställs som en sinnesstämning där inneboende 

motivation upplevs och fyller individen med positiva känslor riktade mot den aktivitet som 

utförs (Walker, 2010). Tack vare av dessa känslor så är upplevelsen av flow något 

eftersträvansvärt. De positiva känslor som tillståndet förmedlar till individen ses som en 

drivkraft till att uppnå flow. Genom denna upplevelse av positivitet är det därför mer troligt 

att en individ fortsätter utföra den aktivitet som ger en upplevelse av flow, än en aktivitet som 

inte genererar dessa känslor (Berman & Davis-Berman, 2005).  

Csikszentmihalyi (1999) beskriver flow som ett speciellt tillstånd där utövandet av en 

aktivitet blir så fängslande och uppslukande att all uppmärksamhet riktas mot uppgiften. Flow 

beskrivs som en känsla av att saker och ting går per automatik. Exempelvis kan händerna som 

utför en aktivitet inte tyckas tillhöra kroppen - det finns inte den kontrollen av vad som sker. 

En sådan känsla blir till följd av ett totalt uppslukande i en aktivitet där rörelserna flyter på av 

sig själva utan att stöta på hinder eller problem som stoppar processen. För att hamna i en 

känsla av flow är det viktigt att aktiviteten ska kännas meningsfull och engagerande för 

individen – det ska vara tilltalande att ägna sig åt processen. Det kan exempelvis vara 

studenten som hamnar i flow under uppsatsskrivande eller motionären som upplever flow 

under löpning. I dessa tillstånd upplevs en inneboende motivation av att vilja fortsätta utföra 

aktiviteten.  

Csikszentmihalyi (1999) menar att i ett tillstånd av flow upplevs det som att övriga 

behov glöms bort. Det finns ingen uppmärksamhet riktad mot andra saker som inte är direkt 

kopplade till uppgiften man håller på med - dessa andra stimuli bortprioriteras och ges ingen 

uppmärksamhet. Det kan till exempel innebära att behov så som hunger, att tömma blåsan 

eller tidsperspektiv inte läggs märke till, eftersom individen är så inne i aktiviteten. Sådana 

stimuli registreras inte av kroppen när flow infinner sig. Dessa behov kan istället upplevas 

med full kraft när aktiviteten upphör, exempelvis om en schackspelare avslutar sitt parti och 

därigenom sin koncentration, för att upptäcka att det har passerat flera timmar sedan partiet 

startades.  

För att flow ska infinna sig finns det vissa moment som måste uppfyllas. Först och 

främst måste individen veta precis vad som ska göras i aktiviteten och vilka moment som ska 

göras i vilken ordning. Dessutom måste det finnas chans till direkt feedback, exempelvis 

genom att en handbollsspelare vet att ett skott gjordes på ett riktigt sätt om bollen träffar 

målet. Till sist måste det även finnas en känsla hos individen att de personliga förmågorna 

klarar av att utföra uppgiften. Aktiviteten måste vara genomförbar men samtidigt innehålla 
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moment av utmaning, så att individen inte blir uttråkad om uppgiften är för simpel. För att 

uppnå flow krävs alltså skicklighet, koncentration och ihärdighet (Csikszentmihalyi, 1999).  

 

Äventyrsguideprogrammet - läroplan 

Studien som genomförts riktar in sig på flow kopplat till utomhusaktiviteter. För att precisera 

studien ytterligare har valet gjorts att använda studenter från en folkhögskola som 

informanter. Dessa personer har valts ut eftersom de studerar en inriktning mot äventyrsguide 

och därför spenderar mycket tid utomhus i olika aktiviteter. För att få en inblick i studenternas 

tillvaro kommer skolan kort att beskrivas.  

I Färgelanda ligger Dalslands Folkhögskola. Hit kan personer söka sig som har fyllt 18 

år och som vill fortsätta studera utanför en högskola eller universitet. Folkhögskolan erbjuder 

en mängd olika inriktningar och program, exempelvis en allmän kurs där studenter kan läsa 

upp dina gymnasiebetyg, en yrkesutbildning till integrationspedagog eller en livslinje där man 

arbetar med personlig utveckling. Skolan erbjuder även en utbildning till äventyrsguide, 

vilken är den inriktning studien fokuserar på. Inriktningen mot äventyrsguide är en ettårig 

eftergymnasial yrkesutbildning och vänder sig till individer som vill arbeta med människor 

utomhus. Utbildningen har friluftsliv som fokus och efter att ha fullföljt utbildningen kan 

individerna arbeta på arbetsplatser så som exempelvis kanotcentraler, eventföretag eller 

företag inriktade på äventyrsturism. Utbildningsområdena är breda och innefattar moment så 

som grundläggande friluftsteknik, lägerbygge samt kunskaper i klädsel och matlagning 

utomhus. Målet efter avslutade studier är att studenterna ska ha förmåga att professionellt 

förmedla äventyrsupplevelser till besökare i den svenska naturen (Dalslands folkhögskola, 

2019).  

Studiernas upplägg skiljer sig från en vanlig eftergymnasial utbildning. En stor del av 

tiden spenderas inte inne i ett klassrum, utan bedrivs praktiskt utomhus i naturen. Sammanlagt 

under utbildningen fördelas tiden över hälften teoretiska delar och hälften praktiska delar. 

Utöver tiden i skolan ingår även tema- och friluftsdagar samt studieresor. Under höst- och 

vårsäsongen ingår flera tältnätter där studenterna spenderar tiden utomhus. Studenterna får 

även åka på egna turer där de själva planerar sina resor, samt åka på en två veckor lång 

praktik hos friluftsföretag (Dalslands folkhögskola, 2019). 

Studierna innehåller en mängd olika moment. Under utbildningen får studenterna 

praktisera exempelvis guidning, vandring, paddling mountainbike och klättring. 

Utbildningens olika moment är: 
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• En grundkurs i friluftsteknik 

• En grundkurs i olika äventyrsaktiviteter 

• Kunskaper kring vinterfriluftsliv 

• Kunskaper kring friluftssäkerhet 

• Guidning, ledarskap och turism 

• Natur, kultur och historia 

• Kunskaper kring entreprenörskap 

• Valbara fördjupningsområden 

(Dalslands folkhögskola, 2019). 

Utbildningen innehåller en grundkurs i olika äventyrsaktiviteter, där studenterna får testa 

på olika aktiviteter för att sedan välja ett fördjupningsområde. De olika fördjupningarna som 

finns att välja på är havskajak, klättring eller skog och sjö. Utöver det kan studenterna även 

fördjupa sig i mountainbike under några veckor. Fördjupningsområdena möjliggör att 

studenterna ska kunna arbeta inom sitt område efter avslutad utbildning. Under utbildningen 

läggs minst sex veckor på det egna fördjupningsområdet samt praktisk tillämpning i samband 

med egna projekt (Dalslands folkhögskola, 2019).  

 

Tidigare forskning 

För att finna tidigare studier gjorda inom ämnet har databaserna Google Scholar och PsycInfo 

använts. Sökorden för att smalna av litteratursökningen har varit flow, utomhusaktiviteter och 

äventyrsguide samt dess engelska motsvarigheter.  

Flow beskrivs som ett positivt och eftersträvansvärt tillstånd, just eftersom det är så 

engagerande för individen. Mycket forskning har gjorts inom området flow. I denna studie 

kommer begreppet flow kopplas ihop med utomhusaktiviteter, eftersom forskning stödjer idén 

om att vistas utomhus är helande för kropp och själ och främjar välmående. Detta menar en 

studie gjord av Abraham, Sommerhalder och Abel (2010), som även menar att 

utomhusvistelse ger ökad både mental, fysisk och socialt välmående. Detta syns exempelvis 

genom att det främjar positiva känslor, minskar stressen och ger återhämtning för att kunna 

fokusera igen. Det ger även effekter som möjlighet till koncentration och känslomässig 

stabilitet.  

I en studie gjord av Boniface (2000) undersöktes begreppet flow och hur det påverkar 

en individ. Studien undersöker även huruvida flow samverkar med andra faktorer. Författaren 

nämner att flow består av olika beståndsdelar och att alla dessa är sammanlänkade för att 

uppnå känslan av flow. Dessa olika beståndsdelar är peak performance, peak experience och 
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flow. Peak performance är ett begrepp som beskriver tillståndet en individ hamnar i när 

prestationer inom exempelvis sporter är överlägsna, det vill säga när det slås rekord och 

personbästa. Peak experience beskriver de stunder då en individ känner sig som mest lycklig 

och fulländad och flow syftar mer på det sinnestillstånd som infinner sig när en känd och 

uppskattad aktivitet utförs. Dessutom behövs alla dessa tre beståndsdelar för att kunna placera 

flow i kontext till just utomhusaktiviteter.  

Även om det finns mycket forskning gjord inom området flow, så är kopplingen till 

utomhusaktiviteter inte den största inriktningen, trots att studier har gjorts även här. I en 

studie undersöks det hur inneboende motivation och flow hänger ihop med 

utomhusaktiviteten skateboarding (Seifert & Hedderson, 2010). I den kvalitativa studien både 

observerades och intervjuades skateboardåkare i och om deras aktivitet. Syftet med studien 

var att undersöka inneboende motivation i spontana miljöer, samt att undersöka hur 

skateboardåkare upplever flow i relation till inneboende motivation. Resultatet från studien 

visar på tre olika teman: tillfredsställelse, utmaning och frihet – olika delar som alla visade sig 

infinna sig i ett tillstånd av flow. Individen bör känna upprymdhet och välbehag i uppgiften, 

samtidigt som det ska finnas självförtroende och kontroll att ta sig an en utmaning. Till sist 

krävs även en frihetskänsla av att kunna slappna av i aktiviteten. De individer som utför 

aktiviteterna kräver en viss typ av behärskning av aktiviteten samt en utmaning av något slag 

för att inneboende motivation ska infinna sig. Resultatet från studien menar även att de 

individer som åker skateboard beskriver känslan att vara frånkopplade från omgivningen och 

känna sig separerade från världen runt omkring dem. Aktiviteten var inte något som endast 

skulle utföras för sakens skull, utan beskrevs snarare som en intensiv och subjektiv upplevelse 

av individen.  

Inriktningen flow och äventyrsguide är inte ett område där det finns mycket forskning 

gjord, vilket ökar intresset för denna studie. Dock har det gjorts forskning kring 

äventyrsguider tidigare, till exempel menar Weber (2001) att äventyrare behöver ha 

kompetens och kunskap för att genomföra de aktiviteter de ska utföra. Det har även 

argumenteras för att vissa äventyrare söker en viss mängd risktagande i sina 

utomhusaktiviteter, detta för att nå en högre tillfredsställelse. För att klara det risktagande som 

eventuellt tas av individerna så krävs det att äventyrarna söker en aktivitet som matchar deras 

kunskap och kompetens inom området. Studien visar att när en individ tar sig ut i naturen och 

kommer bort från innerstaden, så sker en förändring i kroppen. De förflyttar sig från sin 

hemmiljö och upplever både en fysisk och symbolisk separation från deras normala 

strukturer. När denna förflyttning sker kan det som kallas för flow upplevas. För att uppleva 



 8 

denna sinnesstämning krävs så krävs just den utmaning och kunskap inom aktiviteten som 

diskuterats ovan.  

En annan studie utförd av Jones, Hollenhorst och Perna (2003) har kopplat ihop flow 

med just äventyrsupplevelser följer samma tankegång, och menar att två av de komponenter 

som diskuterats inom flow – utmaning och kunskap – modifieras inom kopplingen till 

äventyrsupplevelser, där komponenterna kommer att handla om en balans mellan risktagande 

och kunskap. Det är i denna balans som äventyrare upplever en peak experience, vilket 

sammankopplas till en känsla av flow. Exempelvis beskriver författarna hur risk och 

kompetens är kopplat till kajak, vilket är en av de inriktningar studenterna på 

äventyrsguideprogrammet kan välja mellan. 

Majoriteten av den tidigare forskning som gjorts inom flow benämner begreppet som 

något positivt. En studie gjord av Schüler och Nakamura (2013) syftar på att flow inte alltid 

har så positiva effekter som många menar. Studien beskriver att det undersöks om det kan 

finnas ett samband mellan flow och låg riskmedvetenhet, vilket i viss mån bekräftats. 

Resultaten från studien indikerar att mer oerfarna deltagare i olika aktiviteter har en nedsatt 

riskmedvetenhet. Detta kan anses som en negativ konsekvens av flow.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien avser undersöka begreppet flow i kontexten utomhusaktiviteter, alltså att 

undersöka hur äventyrsguider upplever en känsla av flow när de utför olika typer av 

utomhusaktiviteter. Därmed utökas den forskning som finns inom området genom att använda 

en informantsgrupp som, enligt befintlig vetskap, tidigare inte forskats kring. Den 

frågeställning som studien avser besvara lyder: 

 

• På vilket sätt beskrivs utomhusaktiviteter kunna bidra till en känsla av flow. 

 

Metod  

Datainsamlingsmetod 

Följande studie är en kvalitativ studie. Enligt Szklarski (2019) inriktar sig en kvalitativ studie 

mot ett specifikt fenomen där forskaren vill gå på djupet av en persons upplevelse. Det är den 

subjektiva och personliga upplevelsen hos en individ som står i fokus för den kvalitativa 

forskningen. Kvalitativa studier använder sig ofta av exempelvis intervjuer eller observationer 

för att samla in empirisk data. 
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 Szklarski (2019) beskriver att fördelar med denna typ av metod är att studien ger 

möjlighet att gå på djupet av hur en individ upplever ett fenomen. Forskaren får möjlighet att 

specialisera sig på en fråga och intervjua de informanter som är intressanta för studiens syfte. 

Dessutom är en fördel att metoden ger möjlighet till djupgående subjektiva beskrivningar, 

vilket gör att forskningen kan ta avstånd från generella och objektiva perspektiv på 

vetenskapen. Här beskrivs istället verkligheten som den är för just dessa individer. Nackdelar 

med en kvalitativ metod är dock att det är problematiskt att utifrån insamlat material skapa 

övergripande teorier eller generaliseringar. Detta då det är subjektiva upplevelser som 

beskrivs, vilka således inte nödvändigtvis upplevs på samma sätt av andra individer. 

Dessutom är det en nackdel att forskaren fungerar som en mellanhand mellan informant och 

resultat, något som kan skapa problem om forskaren inte objektivt kan återge verkligheten så 

som den beskrivs av informanten. 

 Följande studie har valt att använda sig av en kvalitativ metod på grund av de fördelar 

som beskrevs ovan. Det som ville undersökas var informanternas upplevelser av fenomenet 

flow när de utför utomhusaktiviteter och komma dessa upplevelser på djupet. Studien syftar 

studera hur en specifik informantsgrupp upplever flow, vilket bäst kan framkomma genom en 

kvalitativ metodansats.  

 

Undersökningsdeltagare 

De undersökningsdelatagare som deltog i studien var åtta studenter på Folkhögskolan i 

Färgelanda. Individerna kontaktades genom ett besök på skolan efter att godkännande från 

rektorn givits. Efter en presentation av studien inför deltagarna på äventyrsguideprogrammet 

fick de studenter som visade intresse för att deltaga i studien läsa igenom och skriva på ett 

samtyckesformulär (se bilaga 1). Urvalet av informanter till studien grundades på 

inklusionskriteriet att informanterna skulle vara studenter på Färgelandas folkhögskola och 

som dessutom studera på äventyrsguideprogrammet. Urvalsförfarandet gick tillväga genom 

att klassen på äventyrsguideprogrammet blev tillfrågade att deltaga i studien. De individer 

som var intresserade fick på eget bevåg visa intresse via handuppräckning och blev därefter 

tilldelade informationsblad att fylla i (se bilaga 1). Informanternas inriktning av 

fördjupningsområde, ålder, kön eller andra personliga aspekter var i denna studie inte faktorer 

som togs hänsyn till. Däremot är samtliga deltagare 18 år eller äldre, då detta är ett kriterium 

för att komma på in folkhögskolan.  
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Procedur 

Under studien har tillvägagångssättet med att hitta informanter varit att kontakta rektorn på 

Färgelandas folkhögskola via mail. Efter godkännande av att studien fick genomföras tog 

rektorn kontakt med författarna och missivbrev samt informationsblad delades ut till 

studenterna. De studenter som var intresserade av att ställa upp som informanter till studien 

läste igenom och fyllde i informationsbladen. Därefter bestämdes tid och plats för 

intervjuerna ihop med författarna och intervjuerna ägde sedan rum på skoltid och tog cirka 

15–20 minuter per intervju. Detta skedde enligt överenskommelse med både lärare, rektor och 

studenter.  

 

Instrument 

Följande studie är planerad och utförd som en kvalitativ intervjustudie med en 

fenomenologisk analysmetod. Det instrument som använts för att få fram äventyrsguidernas 

upplevelse av flow vid utomhusaktiviteter är semistrukturerade intervjuer. Szklarski (2019) 

beskriver semistrukturerade intervjuer som en intervjuform där forskaren har med sig en 

intervjuguide med färdigformulerade frågor. Dessa frågor ska täcka det syfte som studien vill 

besvara, men även lämna plats till följdfrågor som blir relevanta under intervjun.  Frågorna 

ska vara flexibla och gärna uppmuntra spontanitet hos informanten där denne kan beskriva 

saker utan att få dem efterfrågade. Dessutom ska frågorna vara öppna och ställda så att 

informanten kan använda egna ord för att beskriva upplevelser. För att se de frågor som 

ställdes under denna studies intervjuer, se bilaga 2.  

 

Etiska överväganden  

För att uppfylla de etiska krav som ställs på studien har vetenskapsrådets fyra etiska principer 

tagits hänsyn till. Vetenskapsrådet (2018) menar att dessa principer är tillförlitlighet, ärlighet, 

respekt och ansvar. Inför intervjuerna med äventyrsguiderna skickades ett missivbrev och ett 

skriftligt informationsblad (se bilaga 1) ut till rektorn på Dalslands folkhögskola. 

Missivbrevet påvisade tydligt att informanternas medverkan var helt frivillig och att de när 

som helst hade rätt att avbryta studien utan att behöva ange orsak. Det framgick även att 

intervjuerna skulle spelas in i forskningssyfte, för att kunna transkriberas. Därefter raderades 

inspelningen då den inte längre behövs. Före intervjutillfällenas start så upprepades denna 

information till varje informant. På grund av dessa principer har informanternas personliga 

faktorer övervägts. Sådant som informanternas namn eller ålder har därför inte presenterats i 

studien. Vid resultatredovisning och diskussion har dessa förhållanden bytts ut eller inte 
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presenterats. Istället har informanterna döpts om till Informant 1, Informant 2 och så vidare. 

Detta helt utan den ordning som intervjuerna skedde i. 

 

Analysmetod 

Intervjuerna med informanterna spelades in med hjälp av mobiltelefoner och det insamlade 

materialet transkriberades sedan noggrant. Efter transkriberingen analyserades och kodades 

det insamlade materialet genom en fenomenologisk analys med utgångspunkt av Giorgis 

metodiska tillvägagångssätt. En fenomenologisk analys av empiriska data kan ske på olika 

sätt, dock är enligt Szklarski (2019) Giorgis tillvägagångssätt den allra vanligaste metoden att 

använda sig av för mindre omfattande datainsamlingar. 

 Szklarski (2019) beskriver att en fenomenologisk analys enligt Giorgi består av fem 

steg. Det första steget är en bestämning av helhetsbetydelsen, vilket syftar på att analysera 

materialet och få en överskådlig blick av innehållet, alltså i detta fall insamling och 

transkribering av intervjuer. Det andra steget är en avgränsning av meningsbärande enheter, 

där varje text bryts ned i mindre delar och de citat som är användbara för resultatet markeras. 

Steg nummer tre går ut på att transformera vardagliga beskrivningar, alltså att analysera de 

meningsbärande enheterna och identifiera innebörden med andra begrepp än de uttalade. Det 

fjärde steget av den fenomenologiska analysprocessen enligt Giorgi är en framställning av 

fenomenets situerade struktur. Detta steg påminner mycket om steg nummer tre, då även detta 

steg går ut på att återigen beskriva tolkningen av de meningsbärande enheterna. Skillnaden är 

att beskrivningen av de meningsbärande enheterna i detta steg ska spegla fenomenets så 

kallade situerade struktur. Det femte och sista steget i analysprocessen är en framställning av 

fenomenets generella struktur. Syftet med detta steg är att identifiera de teman som 

framkommer och en beskrivning av dessa.  

De fem steg som beskrivits ovan är de steg som studiens resultat har använt sig av. 

Intervjuer genomfördes som därefter transkriberades. Transkriberingarna analyserades för att 

avgränsa meningsbärande enheter, varav dessa sedan analyserades ytterligare för att 

identifiera och transformera vardagliga begrepp. Alla identifierade användbara meningar 

citeras i denna studie under rubriken resultat och utifrån dessa har studiens huvudteman 

framtagits. Denna studie har även verkställt en tabell för att förtydliga hur dessa fem steg 

enligt Giorgi är bearbetade, vilken presenteras under rubriken resultat och analys.  
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Resultat och analys 

 

Genom beskrivna intervjuer och analysmetod har de semistrukturerade intervjuerna 

transkriberats och kodats genom en fenomenologisk analys enligt Giorgi. Den helhet som 

framkom av analysen var att många informanter delade liknande upplevelser av flow och 

beskrev dessa känslor på likvärdiga sätt. Trots att vissa områden inte direkt frågats om så tog 

många informanter upp dessa upplevelser oberoende av varandra, vilket lägger grunden till de 

fyra teman som introduceras i tabellen nedan samt presenteras och analyseras. Intressant var 

även att informanterna beskrev samma känsla på olika sätt vid olika tillfällen. Genom följande 

resultatanalys kommer resultatet presenteras och analyseras. Den helhet som analysarbetet 

gav var fyra övergripande teman – automatiskt beteende, måluppfyllelse, närvaro och 

utmaning.  

 

Tabell 1 

Överblick av övergripande teman med betydelse 

 

Automatiserat 

beteende 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Närvaro 

 

Utmaning 

 

Då en aktivitet utförs 

så är det som att 

hjärnan stänger av. 

Det är endast 

aktiviteten i sig som 

tar fokus och andra 

stimuli glöms bort. 

Det automatiserade 

beteendet 

karakteriseras av att 

hjärnan och kroppen 

går per automatik.  

 

 

Måluppfyllelse 

beskrivs som att det 

finns en inre 

drivkraft hos 

individen att fortsätta 

utföra aktiviteten och 

nå fram till ett mål. 

Detta även om det 

finns hinder på 

vägen. Viljan av att 

uppnå ett mål är 

starkare än hindret på 

vägen. 

 

Då flow upplevs i en 

utomhusaktivitet så 

upplevs närvaro i 

uppgiften. Saker som 

i vanliga fall är 

distraktionsmoment 

försvinner och läggs 

ingen vikt vid, då 

endast närvaron är i 

fokus. Det blir en 

koncentration på 

uppgiften och att 

vara här och nu. 

 

Upplevelsen av flow 

beskrivs som mer 

påtaglig när det finns 

en lagom mängd 

utmaning i en 

utomhusaktivitet. 

Utmaningen får inte 

vara för liten eller för 

stor, utan ska skapa 

en motivation om att 

fortsätta framåt.   

 

 



 13 

Tema 1 - Automatiserat beteende  

Det första temat som framkom av analysen var ett automatiserat beteende. Trots att en känsla 

av automatik inte var något som efterfrågades i intervjuerna var många informanter eniga om 

upplevelsen av en känsla där att allt går av sig självt. De berättar fritt om upplevelser av 

känslan genom att uttrycka att de inte är medvetna om rörelserna som utförs, utan att de 

snarare tittar tillbaka på det som skett. Hjärnan har under denna tid stängts av och kroppen har 

bara fokuserat på att utföra utomhusaktiviteten. Därav går deras beteende per automatik. När 

informanterna bads beskriva upplevelsen av när allt flyter på skildrades känslan bland annat 

på följande sätt: 

 

Jag kan nog inte säga att jag vet att jag upplever den känslan just för 

tillfället, men jag kan se tillbaka till att den har varit där under tiden. Jag har 

kört mycket långlopp, och då är det klart att då stänger man av hjärnan länge 

för att man inte ska fatta att man är dum i huvudet. Jag kanske har cyklat hur 

länge som helst och så har jag bara liksom sett, jag kan komma ihåg saker 

som jag sett, men inte själva loppet. (Informant 6, personlig 

kommunikation, 10 december 2019).  

 

Den meningsbärande enheten ovan beskriver en upplevelse av att under den tid som en 

aktivitet utförs så upplevs en känsla av tomhet. Det är först efteråt individen kan kolla tillbaka 

och inse att flowet har varit där. Hade dessa känslor släppts fram när aktiviteten utfördes så 

hade individen varit tvungen att avbryta rörelserna. Den situerade strukturen tolkas genom 

beskrivningen som att under den tid aktiviteten utförs stängs hjärnan av och det är bara 

kroppens rörelse som tar upp fokus.  

 För att analysera detta fenomen kan det kopplas till flowteorin. Precis som 

Csikszentmihalyi (1999) menar så beskrivs flow som en känsla av att allt går av sig självt och 

att kroppen blir totalt uppslukad i en aktivitet där rörelserna flyter på av sig själva. Det är 

intressant att höra informanterna beskriva precis denna känsla och sätta ord på upplevelsen 

utifrån egna erfarenheter. Genom citatet ovan berättar informanten om ett långlopp som 

gjorde att individen var så uppe i nuet att rörelserna inte märktes av och kroppen gick på ett 

automatiserat beteende. Genom den meningsbärande enhet ovan kodas beskrivningen in mot 

flowteorin och styrker den forskning som gjorts inom ämnet. Äventyrsguiderna beskriver alla 

känslan av ett automatiserat beteende när de utför sina utomhusaktiviteter, i ovanstående fall 

genom att köra ett långlopp.  
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 Det kan även analyseras om flow är en nödvändig känsla som krävs för att kroppen ska 

kunna hålla på med en fysiskt krävande aktivitet under en längre tid. Informanterna stärker 

idén om att utan flow skulle kroppens fysiska stimuli ta över och tvinga personen att avbryta 

den aktivitet som utförs. Två citat som stärker idén om ett sådant tankesätt är beskrivningarna 

som citeras ”Så kroppen blir egentligen trött, och då börjar hjärnan att slappna av för att inte 

hamna i det här ansträngande läget.” (Informant 6, personlig kommunikation, 10 december 

2019). En annan informant beskriver att ”Jag känner att jag skulle kunna hålla på för evigt. Så 

aa, man är väldigt såhär att man behöver inte mat, behöver inte dryck, behöver inte någonting 

(…).” (Informant 5, personlig kommunikation, 10 december 2019).  

 Den vardagliga beskrivningen av citaten översätts som att när kroppen tar slut på energi 

stänger hjärnan av för att inte känna av den fysiska ansträngningen som kroppen utsätts för, 

dessutom känns andra behov inte av. Den situerade strukturen tolkas därigenom som att 

individen är inne i sin aktivitet och att hjärnan stänger av för att kroppen ska kunna fungera 

och utföra aktiviteten. Andra behov – så som exempelvis mat och dryck – är inte prioriterade, 

utan hamnar i skymundan. Informant 5 beskriver även en känsla av oövervinnlighet – att 

aktiviteten är något man skulle kunna fortsätta med under en väldigt lång tid. En sådan 

beskrivning skulle innebära att andra stimuli bortprioriteras av kroppen. Det är något som 

även tidigare forskning backar upp. Seifert och Hedderson (2010) menar att personer i flow 

känner sig frånkopplade från sin omgivning och separerade från världen runt omkring dem. 

Ett sådant tankesätt är en teori som styrks av informanternas uttalande ovan. Dock kan det 

även analyseras om detta är det enda sättet att se på saken. Samma informanter beskriver även 

en känsla av att vara fokuserad och att vara mycket närvarande i stunden när de utför sina 

utomhusaktiviteter. Ett sådant perspektiv beskriver upplevelsen som skulle gå emot konceptet 

om att ett beteende går på per automatik. Denna analys kommer att tas upp djupare under 

tema 3 – närvaro.  

  Automatiserat beteende kan även kopplas till begreppet tidsuppfattning. Samtliga 

intervjuade informanter är eniga om att upplevelsen av tid och rum försvinner när de befinner 

sig i en upplevelse av flow. Tiden är inte något som läggs märke till, istället beskriver 

informanter upplevelser av att de inte har koll på hur lång tid de utfört en aktivitet, utan att 

tiden snarare springer iväg. En sådan upplevelse kopplas ihop med temat om ett automatiserat 

beteende, just eftersom det blir en bieffekt av att hjärnan stängs av. På frågan om tiden 

upplevs i en situation då allt bara flyter på svarar en informant: 

 



 15 

Jag tror inte jag gör det. Jag tror att den liksom försvinner bort. Man har 

liksom… Det enda som är viktigt är det som är direkt framför mig. Så det… 

Jag tror man får jättedålig tidsuppfattning. För det är ju inte viktigt. 

(Informant 4, personlig kommunikation, 10 december 2019.) 

 

Informanten beskriver att tiden försvinner, eftersom den inte är i fokus då aktiviteten 

genomförs. Det beskrivs som oviktigt. Även informant 7 och informant 2 håller med om detta 

och uttrycker att ”man glömmer ju bort tiden” (Informant 7, personlig kommunikation, 10 

december 2019.) samt ” man känner ju det efteråt att wow det gick så fort” (Informant 2, 

personlig kommunikation, 10 december 2019). Den situerade strukturen av ett sådant 

uttalande kan tolkas som att när en aktivitet utförs försvinner övriga stimuli som inte är direkt 

användbara för aktivitetens utförande. Precis som Csikszentmihalyi (1999) menar i 

förklaringen av flowteorin så styrker även tidigare forskning att övriga stimuli försvinner, 

däribland tidsuppfattningen. Han menar att dessa stimuli istället kan upplevas med full kraft 

då aktiviteten avslutas.   

 

Tema 2 – Måluppfyllelse 

Det andra huvudtemat som framkom i analysen var måluppfyllelse. Måluppfyllelse 

framställdes som ett tema eftersom majoriteten av informanterna uttrycker sig på ett sätt som 

kopplas till en strävan efter något att uppfylla eller klara av, vilket i detta fall översätts till en 

längtan av måluppfyllelse. Många informanter beskriver en känsla av att vilja ta sig framåt. 

Ett exempl på detta är när en informant beskriver en händelse när denne klättrade och 

fastnade vid ett hinder: 

 

Så jag kommer ihåg ett tillfälle, det var en springa typ, och jag ville 

verkligen ta den. Och jag stod kanske en kvart med det och försökte. Och 

kompisarna står där och peppar typ. Och jag misslyckas gång på gång på att 

klättra upp igen. Men sen så till slut så bara får jag till det och kommer upp 

och så bara skriker jag JARRÅÅÅ! (Informant 8, personlig kommunikation, 

10 december 2019). 

 

Den vardagliga beskrivningen av detta citat är att informanten stöter på ett hinder i en 

utomhusaktivitet som sedan bemästras. Något står i vägen för målet, men informanten 

beskriver hur denne fortsätter kämpa. Genom att framställa fenomenets situerade struktur 
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genom analys av resultatet syns det att det finns en drivkraft hos informanten som leder till att 

hindret bemästras, därigenom beskrivs upplevelsen av måluppfyllelse. Det kan beskrivas som 

att viljan av att uppnå ett mål är starkare än hindret på vägen och gör att temat måluppfyllelse 

framställs. 

 Under rubriken tidigare forskning hänvisas det till en artikel av Boniface (2000) som 

kontinuerligt talar om tre olika beståndsdelar som samverkar för att uppnå en känsla av flow. 

En av dessa beståndsdelar är peak performance, vilket är ett begrepp som tidigare nämnt 

beskriver det tillstånd en individ hamnar i när denne slår rekord eller personbästa. Här blir det 

intressant att analysera informantens känslor kopplade till peak performance. Informanten 

beskriver tydligt hur viljan att ta sig upp är så stark att hindret som står i vägen inte låter sig 

stoppa aktiviteten. Att informanten lägger en kvart på att försöka visar på en stark viljestyrka 

och att allt annat försvinner – något som går att koppla ihop med föregående tema om ett 

automatiserat beteende. Allt annat runt omkring försvinner och det enda viktiga för 

informanten i detta läge är att fortsätta kämpa med just denna spricka för att ta sig uppåt på 

berget. Informanten har ett mål om peak performance som ska uppfyllas och när detta till slut 

uppnås så har hindret bemästrats och informanten fylls med extrem glädje, något som även 

beskrivs tydligt i citatet ovan. Ytterligare två citat som styrker likheten mellan dessa två 

begrepp är följande: 

 

Men vill man verkligen klara sig eller ta sig till mål, då måste man släppa 

den känslan. Alltså sluta tänka. Sluta få onödiga tankar och känslor. För jag 

vet jag klarar att ta mig fram. Jag ska fram. Och när man har det klart för 

sig, man springer för man vet vart man ska, man har ett mål, framåt. Ja då är 

det bara att kämpa, då är det bara att hinna fram. (Informant 1, personlig 

kommunikation, 10 december 2019). 

 

Samma informant säger även att ”Det blir som en mental klapp på axeln, typ att nu har du 

varit duktig. Det är ju det man känner, att man vill ha den feedbacken att I did good.” 

(Informant 1, personlig kommunikation, 10 december 2019). Även här framgår det av 

informanten att det som ger motivation till att fortsätta – trots eventuella hinder på vägen – är 

känslan av att uppfylla ett mål, alltså måluppfyllelse och peak performance. Det skulle även 

kunna vara möjligt att koppla en annan beståndsdel som Boniface (2000) talar om till 

måluppfyllelse, nämligen peak experience. Då peak experience karaktäriserar de stunder en 

individ känner sig lycklig och fulländad, skulle det kunna vara rimligt att anta att det är några 
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av de känslor som upplevs när ett mål uppfylls. Informant 8 beskriver tydligt hur glad denne 

blev när målen nåddes och hur dessa positiva känslor tog över. Även Informant 1 beskriver i 

det senare citatet hur belöningen känns efter att ett mål har uppfyllts och att detta är positivt 

inriktade känslor. Här är det möjligt att analysera sambandet mellan peak performance och 

peak experience. Informanterna målar upp bilder av båda dessa scenarion och berättar hur de 

upplevt dessa känslor i ett tillstånd av flow. Enligt informanterna verkar peak experience vara 

en bieffekt av peak performance – något som sker automatiskt efter att ett mål har uppfyllts.  

En annan vinkel att granska begreppet måluppfyllelse ur erbjuds av Schüler och 

Nakamura (2013) som tidigare nämnt anser att flow inte alltid leder till positiva följder. De 

menar istället att flow kan få negativa konsekvenser. Ett citat som styrker detta följer: 

 

Men det var nån led jag klättrade på, det var också ett krux som det var så 

störigt för alla andra tog det, det var inget problem för dem. Men för mig så 

var det skitsvårt, jag kom inte över det. Så höll jag på där och så blev jag 

skitfrustrerad. Och så började jag gråta. Men så till slut så kom jag upp 

liksom, och klättrade hela leden medan jag grät och bara jag ska upp för den 

här haha! (Informant 8, personlig kommunikation, 10 december 2019).  

 

Informanten beskriver under intervjun att detta var en typ av flow som inte upplevdes som 

positiv alls, vilket går att utläsa av citatet. Istället upplevs negativa känslor kopplade till 

aktiviteten, även om önskan om måluppfyllelse finns där, eftersom informanten inte ger upp 

utan fortsätter kämpa. Måluppfyllelsen blev därigenom starkare än de negativa känslorna av 

flow. Känslan under flow var negativ, vilket av forskare anses vara relativt ovanligt, det vill 

säga att flow är en negativ upplevelse eller resulterar i negativa konsekvenser. Schüler och 

Nakamura (2013) som nämns ovan är en av de få studier som ser flow ur en mer negativ 

synvinkel. Författarna menar att det kan leda till en lägre riskmedvetenhet, något som skulle 

kunna kopplas till informantens tänk kring hindret. Informanten ser hur alla andra klarar av 

hindret på ett enkelt sätt, vilket gör att informanten tänker att även denne ska klara av 

svårigheten med enkelhet, något som inte visar sig vara sant. Istället för att då överväga de 

risker som kan vara förknippade med hindret för just denna individ, fortsätter denne istället att 

kämpa med hindret eftersom det klarades av andra individer. På så sätt kan det flow som 

måluppfyllelsen ge leda till negativa konsekvenser eftersom individen får lägre 

riskmedvetenhet.  
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Tema 3 – Närvaro 

Det tredje huvudtemat som har kunnat framställas av denna studies fenomenologiska analys 

är närvaro. Även detta huvudtema är intressant att analysera då många av informanterna talar 

om närvaro trots att inga av de frågor som ställts i intervjuguiden berör temat. Informanterna 

har alltså helt på egen hand talat om ämnet och hur de anser att de är relaterat till flow. Ett 

exempel på detta lyder: 

 

Det kommer små tankar, det gör det ju, men det är inget jag börjar grubbla 

på, det är inget som stannar. Alltså det kommer och det går. Och då blir det 

mer en koncentration. För att jag är här och nu. (Informant 1, personlig 

kommunikation, 10 december 2019).  

 

I citatet ovan går det att utläsa att den vardagliga beskrivningen av uttalandet är att 

informanten känner en typ av koncentration som inte låter sig störas av små 

distraktionsmoment, så som impulsiva tankar och känslor. En situerad struktur av detta citat 

är tolkningen att när informanten väl är i flow så finns ingenting annat än känslan av närvaro i 

uppgiften. Saker som i vanliga fall är distraktionsmoment försvinner och läggs ingen vikt vid 

då endast närvaron är i fokus. Informanten nämner att det blir en koncentration på uppgiften 

och att det är det som är här och nu som är det viktiga. En annan informant som också talar 

om närvaro uttrycker sig på följande sätt: 

 

Jag känner mycket mer fokus, och det kan ju också vara något mentalt att 

man liksom lyckas och inte har så mycket andra tankar som stör. Inte 

planera allt sådär utan att man bara är närvarande där och nu liksom. 

(Informant 3, personlig kommunikation, 10 december 2019). 

 

Även denna informant beskriver mycket tydligt vad just närvaro spelar för roll i upplevelsen 

av flow. Det är intressant att just närvaro tas upp av många informanter trots att inga av 

intervjufrågorna berör ämnet. Det är även intressant att ingen av den tidigare forskning som är 

medtagen i denna studie nämner begreppet eller nämner det som ett tillstånd som kan leda till 

en känsla av flow. Till skillnad från just närvaro som huvudtema, kan de tre andra 

huvudteman som tagits fram genom analysen i denna studie mer eller mindre kopplas till, och 

styrkas av, den tidigare forskning som nämnts. Närvaro är ett begrepp som inte tagits upp 

någonstans och det är därför väldigt intressant att majoriteten av informanterna ser det som en 
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viktig del i upplevelsen av flow. Det är även intressant att ställa temana närvaro och 

automatiserat beteende emot varandra, då dessa två känslor kan tyckas motstridiga. Ändå 

beskriver flera av informanterna båda dessa känslor vid olika tillfällen då det utför sina 

utomhusaktiviteter. Detta kommer att diskuteras vidare under underrubriken diskussion längre 

ner i resultatanalysen, där de olika temana ställs emot varandra och jämförs mer på djupet.  

 Under fortsatt analys av temat närvaro så uttrycker ytterligare en av informanterna att 

”Det handlar ju om att vara närvarande i sinnet.” (Informant 2, personlig kommunikation, 10 

december 2019). Detta uttalande var svaret på fråga åtta i intervjuguiden (se bilaga 2), där 

även denna informant menar på att närvaro är en stor del av det emotionella tillståndet när en 

individ upplever en känsla av flow. Denne informant nämner direkt ordet närvaro och menar 

på att detta är ett sinnestillstånd som beskrivs när informanten befinner sig i flow. Även 

informant 5 beskriver att ”(…) helt kunna vara närvarande i stunden. Det är ju det det handlar 

om, att ha balans.” (Informant 5, personlig kommunikation, 10 december 2019). Det kan 

analyseras att för dessa informanter så är närvaro en stor del i deras utomhusaktiviteter, vilket 

är mycket intressanta iakttagelser. Detta eftersom många informanter är överens om känslan, 

trots att det inte är något som spontant tas upp i flowteorin eller tidigare forskning om flow. 

Trots att den tidigare forskning som tagits med i denna studie inte nämner något om närvaro 

anses detta huvudtema vara en väsentlig del av resultatet i denna studie, då majoriteten av 

informanterna uttrycker vikten av begreppet utan att ha blivit tillfrågade om det.  

 

Tema 4 – Utmaning 

Det fjärde temat som framkom av den analys som gjorts av informanternas upplevelse av flow 

vid utomhusaktiviteter är utmaning. Frågorna som informanterna svarar på berör inte direkt 

temat utmaning, men trots det tar samtliga informanterna upp det på eget bevåg. De betonar 

att de upplever det vara viktigt med en viss mängd utmaning i sina utomhusaktiviteter för att 

känna tillfredsställelse och komma in i en känsla av flow. En av de informanter som blev 

intervjuade talade mycket om just utmaning och uttryckte sig på följande sätt: 

 

Ja men det är väl upplevelsen av… glädje, lyckas, att man lyckas. Det 

kanske är när man är ute i stretch-zonen lite att man tycker att man upplever 

det här. Om man bara ligger i sin komfort-zon… Där jag mest får den 

känslan det är när jag känner att jag blir utmanad litegrann. Inte för mycket, 

men sådär lite lagom. (Informant 3, personlig kommunikation, december 

2019). 
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Den vardagliga beskrivningen av detta citat är att informanten förklarar när känslan av flow är 

som mest påtaglig, vilket enligt uttalandet är i stretch-zonen. Den situerade strukturen av just 

denna meningsbärande enhet är att känslan av flow är mer påtaglig när det finns en lagom 

mängd utmaning som får informanten att ta sig från sin komfort-zon till det denne kallar för 

stretch-zon. Det krävs någon typ av utmaning eller något att ta sig förbi för att flow ska 

infinna sig och för att informanten upplever att denne vill fortsätta med aktiviteten. Både för 

mycket och för lite utmaning resulterar alltså i att motivationen inte längre finns för att ta sig 

framåt och uppleva en känsla av flow. En annan informant uttrycker sig på följande sätt: 

 

Ja, alltså jag tänker att flow det är någonting, från när du har rätt mängd 

utmaning, så det liksom blir jobbigt men du klarar dig igenom det. Om du 

träffar någon mur och det blir för jobbigt liksom, då kan man inte stanna 

kvar i samma tomrum och man kommer ingenstans. Och kanske… man blir 

inte lika effektiv, man tänker för mycket på samma sak och man hittar inte 

en lösning på det. Samtidigt om det är för lätt, så tror jag att man istället blir 

uttråkad. Så jag tror att det är en balansgång mellan utmaning och att klara 

det. (Informant 4, personlig kommunikation, 10 december 2019). 

 

Även detta citat förtydligar informanternas åsikt och känsla av att flow upplevs som mest när 

det finns en lagom mängd utmaning närvarande. Informanten beskriver även att det med 

fördel kan finnas ett hinder men att det ska gå att ta sig förbi det. Som Csikszentmihalyi 

(1999) beskriver i sin flowteori menar han att aktiviteten måste vara genomförbar, men 

samtidigt innehålla moment av utmaningar. Finns inte dessa riskerar personen att bli uttråkad 

i aktiviteten, vilket inte är förenligt med de positiva känslor som flow beskrivs utsöndra. 

Informanten beskriver i citatet ovan hur denne tror sig behöva en balansgång mellan utmaning 

och att klara av uppgiften, något som även Csikszentmihalyi beskriver ovan. Det är intressant 

att analysera dessa meningsbärande enheter kopplade till tidigare forskning. Trots att 

informanterna inte är pålästa om flowteorin eller har blivit direkt tillfrågade om de teman som 

framställts – i detta fall utmaning – så beskriver många informanter liknande upplevelser. 

Med detta dock inte sagt att generaliseringar görs, endast att många informanter med egna ord 

berättar om upplevelser som i detta fall svarar mot den forskning som gjorts tidigare.  

 Seifert och Hedderson (2010) beskriver också hur utmaning är en del som krävs för att 

hamna i ett tillstånd av flow. De menar att det finns tre grundläggande beståndsdelar för att en 

individ ska uppleva en känsla av flow, vilka är tillfredsställelse, utmaning och frihet. De 
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beskriver hur en person bör finna självförtroende och kontroll att ta sig an en utmaning, något 

som kan kopplas ihop med begreppen kunskap och erfarenhet. Med denna information från 

både informanter och tidigare forskning, anser denna studie att en lagom mängd utmaning 

endast är behaglig med en viss kunskap och erfarenhet hos individen. Utan denna kunskap 

och erfarenhet inom sitt område skulle utmaningen bli för stor och därigenom bli svår att ta 

sig an hos individen. Under intervjuerna talade ett flertal av informanterna om detta utan att 

det innan förts på tal. Ett exempel på ett sådan uttalande följer: 

 

Jag tror att mycket har att göra med om man är erfaren eller inte, så att 

kroppen vet vad den är van med. Jag tror att minnena och tidigare 

erfarenheter… Om du är van vid att vara i stadsmiljö så tror jag att det blir 

mer spännande att komma ut i skogsmiljö, eftersom man inte är van vid det. 

(Informant 4, personlig kommunikation, 10 december 2019). 

 

Informanten betonar vikten av erfarenhet och hur det är denna erfarenhet som gör att kroppen 

kan känna sig bekväm i den utmaning som den ställs inför, vilket även styrks av informant 7 

som säger att ”man vet vad man gör liksom” (Informant 7, personlig kommunikation, 10 

december 2019). Genom analys av den meningsbärande enheten kan det sägas att en 

upplevelse av flow påverkas av hur mycket respektive lite erfarenhet individen som utför 

aktiviteten har. Informanten i citatet ovan talar även om hur exempelvis miljöbyte kan kännas 

annorlunda beroende på en individs tidigare erfarenheter. Detta är något som Weber (2001) 

talar om och beskriver att det sker en förändring i kroppen när man förflyttas från innerstaden 

till naturen. Via denna förflyttning kan flow upplevas. Abraham, Sommerhalder och Abel 

(2010) menar dessutom att naturen främjar välmående och är helande för kropp och själ. 

Informanten i citatet ovan påvisar just detta och menar att det blir mer spännande att komma 

ut i en skogsmiljö. Sådana uttalanden ihopkopplade till tidigare forsning för frågan kring om 

flow upplevs starkare i utomhusaktiviteter än i inomhusaktiviteter hos denna specifika 

informantsgrupp. Kanske just eftersom de får den förflyttning ut i naturen där de kan uppleva 

flow i de utomhusaktiviteter där de har både kunskap och erfarenhet. De vet vad som skall 

göras och hur de ska göra för att klara av uppgiften. Att denne dessutom består av delar av 

utmaning verkar efter följande resonemang inte ses som något negativt – snarare som en 

viktig beståndsdel för att flow ska infinna sig hos dessa personer. 
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Diskussion 

Efter analysarbetet har fyra övergripande teman presenterats och analyserats ovan, vilka är 

automatiserat beteende, måluppfyllelse, närvaro samt utmaning. Dessa teman har analyserats 

enskilt från varandra och det kan även vara intressant att sätta dessa fyra teman i perspektiv 

mot varandra för att se vad de har för likheter och skillnader. Dessutom presenteras en 

helhetsbild av resultatet och hur detta kan bidra till ökad förståelse av begreppet flow.  

 De fyra teman som presenterats i studien har många likheter. Alla teman skildrar någon 

typ av känsla eller moment som krävs för att flow ska upplevas enligt äventyrsguiderna på 

folkhögskolan i Färgelanda. Dessa känslor hänger på många sätt ihop och går även in i 

varandra. Det går att reflektera kring om dessa teman faktiskt går hand i hand eller om de är 

helt oberoende av varandra. Har en individ ett mål uppsatt så är det för att det är utmanande 

att ta sig dit, något att kämpa för. Även utmaning – främst kunskap och erfarenhet – kan 

kopplas ihop med ett automatiserat beteende. Erfarna rörelser och kunskap inom en 

utomhusaktivitet beskrivs av informanterna som att kroppen då kan slappna av och lita på att 

den klarar av den utmaning som väntar. Genom denna erfarenhet kan kroppen slappna av och 

låtas gå på automatik. Detta beskrevs av informanterna främst inom exempelvis paddling, där 

Informant 4 beskrev att kroppen vet vad den är van vid. Här är det intressant att analysera 

informanternas upplevelser av tidsuppfattning. Samtliga informanter vittnar om en upplevelse 

av att tiden försvinner då de befinner sig i ett tillstånd av flow. Däremot är det ingen som 

nämner vad som händer med dessa stimuli då det automatiserade beteendet avbryts och 

personen rycks tillbaka till nuet. Inom detta område beskriver inte informanterna något av det 

som den tidigare forskningen menar sker efter ett avslutat tillstånd av flow. Att analysera 

informanternas upplevelse av vad som händer efter att flow avbryts hade därför varit en 

intressant synvinkel att ta del av.  

 Andra likheter är att det flesta av dessa teman är något som flowteorin och tidigare 

forskning är överens om är beståndsdelar inom flow. Ett automatiserat beteende, 

måluppfyllelse och utmaning är alla delar som Csikszentmihalyi (1999) beskriver som viktiga 

delar inom flowteorin. Dock är det ett tema som inte beskrivs ingående under flowteorin eller 

tidigare forskning, vilket är närvaro. Den tidigare forskning som denna studie har tagit del av 

har alla tagit upp övriga tre teman, se exempelvis Csikszentmihalyim (1999) och Boniface 

(2000). Däremot är inte närvaro något som nämnts som en del inom flowteorin. Ingen tidigare 

forskning stödjer tanken om att närvaro är en beståndsdel av flow. Dock är det ett 

framträdande tema hos de informanter som intervjuats kring sina utomhusaktiviteter. En 

intressant tanke är om det kan vara så att vissa aktiviteter – i detta fall utomhusaktiviteter – tar 
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fram olika upplevelser av flow i olika sammanhang. I de flesta sammanhang då flow upplevs 

kanske det inte är närvaro som är den största känslan. Däremot kan äventyrsguiderna kräva en 

större del närvaro i andra utomhusaktiviteter, kanske på grund av vad Weber (2001) beskriver 

som det eventuella risktagande äventyrare tar. Även Jones et al. (2003) diskuterar risktagande 

och menar att det är viktigt att hitta en balans mellan den kunskap en individ har och det 

risktagande som kan vara rimligt att ta. Författarna argumenterar för att framförallt 

äventyrsupplevelser är kopplade till risktagande, eftersom detta är en hjälp till att uppnå en 

peak experience. Därigenom kan det analyseras om det kan vara så att flow och risktagande 

hänger ihop med de utomhusaktiviteter som äventyrsguider ägnar sig åt. 

 Det finns även skillnader mellan dessa teman. Den största skillnaden går att diskutera i 

relation till temat automatiserat beteende och temat närvaro. Som tidigare nämnts så är detta 

känslor som många informanter är överens existerar och som de beskriver med egna ord. 

Dock kan det diskuteras om dessa känslor kan anses vara motstridiga varandra. Ett 

automatiserat beteende karaktäriseras av att hjärnan stängs av, medan närvaro karaktäriseras 

av att hjärnan fokuserar extra mycket på den uppgift som utförs. Det intressanta är att 

informanterna beskriver båda dessa känslor vid flow vid olika tillfällen. Detta resultat kan 

alltså indikera att olika utomhusaktiviteter kräver olika typer av koncentration hos 

individerna. Exempelvis talar många informanter om hög koncentration – närvaro – när de 

klättrar, medan de talar om lägre koncentration – automatiserat beteende – när de paddlar. 

Trots att dessa aktiviteter är väldigt olika varandra så upplevs en känsla av flow, dock på olika 

sätt. Samma informant kan beskriva ett automatiserat beteende vid ett tillfälle, och närvaro 

vid ett annat. Utifrån detta resultat kan det diskuteras om det inom denna informantsgrupp kan 

vara så att flow kan ta olika skepnader och framträda på olika sätt vid olika 

utomhusaktiviteter. Under rubriken flowteori skriver dock Csikszentmihalyi (1999) att flow 

ger en känsla av totalt uppslukande – något som kan betyda olika saker för olika människor. 

En informant kan uppleva totalt uppslukande i en utomhusaktivitet både genom ett 

automatiserat beteende och genom närvaro.  

 I studiens resultat har både styrkor och svagheter framkommit. Styrkor är att studiens 

upplägg har gjort det möjligt att komma en unik informantsgrupp närmre djupet och fått tagit 

del av dessa individers subjektiva upplevelser av hur flow upplevs då de utför 

utomhusaktiviteter. Informanterna beskriver även flow på olika sätt vid olika tillfällen, vilket 

kan ge en bredare syn på vad begreppet egentligen innebär för olika individer. Även svagheter 

finns i studien. Enligt Larsson (2005) kan en fenomenologisk studie som undersöker 

individers subjektiva upplevelser – precis som denna – vara svårpreciserade mot problemets 
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essens. Risken finns alltså att informanterna inte gör begreppet flow rättvisa på grund av brist 

på kunskap kring ämnet.  

 Ytterligare något som kan anses vara en svaghet av studien är att intervjuerna med 

informanterna endast sträckte sig mellan 15 och 20 minuter. Det kan diskuteras hur detta kan 

komma sig. Frågor som kan uppstå på grund av detta är om det kan vara så att informanterna 

hade lite att säga? Inbjöd inte intervjufrågorna till tillräcklig dialog eller fanns det helt enkelt 

inte mycket att säga i relation till frågorna? Kan det ha varit för få följdfrågor som ställdes? 

Dessa aspekter är sådant som bör funderas kring inför kommande intervjuer om området 

skulle forskas vidare på. Intervjuguiden skulle kunna ses över, exempelvis kan det diskuteras 

om frågorna bör vara helt öppna istället för av en semistrukturerad karaktär eller om det helt 

enkelt behövs fler frågor. 

 Studien som genomförts har riktat in sig på äventyrsguiders upplevelser av flow kopplat 

till utomhusaktiviteter. De resultat som framkom var att informanterna främst upplever ett 

automatiserat beteende, måluppfyllelse, närvaro samt en mängd utmaning då flow infinner 

sig. Slutsatsen blir därigenom att dessa fyra teman infinner sig olika mycket vid olika 

tidpunkter och samspelar då äventyrsguider upplever flow vid utomhusaktiviteter. Förslag till 

vidare forskning inom ämnet flow är att bredda denna inriktning och koppla ihop 

utomhusaktiviteter till välmående. Att undersöka hur de resultat som framkommit av denna 

studie vid flow kopplat till utomhusaktiviteter även hänger ihop med välmående skulle vara 

en intressant fortsatt inriktning. Precis som beskrivits under tidigare forskning så är 

utomhusaktiviteter helande för kropp och själ och främjar välmående (Abraham, 

Sommerhalder och Abel, 2010). Att därför koppla ihop konceptet välmående till 

utomhusaktiviteter skulle vara ett intressant spår att följa.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev och informationsblad 

 

 
 

 

Förfrågan om att delta i en studie om flow kopplat till utomhusaktiviteter. 
 

Vi heter Jennifer Lundvall och Jennifer Engelbrektsson och är studenter på Högskolan Väst i 

Trollhättan. I vår utbildning krävs det att vi genomför en studie på C-nivå som kommer 

redogöras för i en skriftlig rapport. Vårt ämnesområde är psykologi och vi vill undersöka i 

vilka situationer eller aktiviteter flow upplevs. Syftet med studien är att undersöka 

upplevelsen av flow kopplat till typer av utomhusaktiviteter som äventyrsguider ägnar sig åt.  

 

Vi skulle gärna vilja ha er hjälp med att svara på några frågor som svarar mot vårt syfte med 

studien. Som deltagare i vår studie kommer du att bli intervjuad på plats kring ämnet. 

Intervjun kommer ta cirka 20–30 min och kommer att spelas in. Denna inspelning kommer att 

behandlas konfidentiellt och enbart avlyssnas av oss författare till uppsatsen och sedan 

raderas.  

 

Du som deltagare är helt anonym och har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan att 

ange orsak. Din fortsatta skolgång kommer inte påverkas av om du medverkar i vår studie 

eller inte. Resultatet av vår studie kommer att presenteras i en skriftlig rapport där du som 

deltagare är helt anonym. Du kommer ha möjlighet att ta del av vår färdiga studie genom att 

få en kopia av arbetet om så önskas.  

 

Om du väljer att medverka i vår studie kommer vi kontakta dig via mail eller sms. Vi kommer 

då tillsammans bestämma tid för intervjutillfället.  

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss enligt våra uppgifter nedan.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jennifer Lundvall       Handledare: Håkan Nilsson 

Jennifer Engelbrektsson Avdelningen för psykologi, pedagogik 

Högskolan Väst och sociologi 

461 86 Trollhättan   Högskolan Väst 

0520 - 22 30 00   461 86 Trollhättan 

jelu0025@student.hv.se      0520 - 22 37 61 

jeen0015@student.hv.se      hakan.nilsson.2@hv.se 

mailto:jelu0025@student.hv.se
mailto:jeen0015@student.hv.se
mailto:hakan.nilsson.2@hv.se
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Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien om flow 

kopplat till utomhusaktiviteter för studerande inom 

äventyrsgudieprogrammet i Färgelanda.  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, 

bearbetas och hanteras. Jag har även informerats om att mitt deltagande är 

frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att 

ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som 

handlar om flow kopplat till utomhusaktiviteter.  

 

_________________________   ________________________ 

Ort/Datum/År        E-post 

          (om du föredrar kontakt via mail) 

 

_________________________   ________________________ 

Namnunderskrift  Telefonnummer  

(om du föredrar kontakt via sms) 

 

_________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

_________________________   ________________________ 

Forskarens underskrift      Forskarens underskrift 

 

_________________________   ________________________ 

Namnförtydligande       Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
  

Intervjufrågor till informanter från äventyrsguideprogrammet på Dalslands 

folkhögskola i Färgelanda. 

 

  

1.    Vad fick dig att söka till detta program? Vad har du för inriktning? 

  

  

2.    Kan du berätta om din upplevelse om när allt flyter på? 

 

3.    I vilka utomhusaktiviteter upplever du en känsla av att allt flyter på 

(Flow)? 

 

  

4. Vad i en utomhusaktivitets innehåll gör dig mer fokuserad eller 

distraherad? 

  

 

5.    Vad i en utomhusaktivitets innehåll får dig att uppleva att allt flyter 

på? (något speciellt moment, rörelse etc?) 

 

6.    När du utför en utomhusaktivitet – hur upplever du tiden? 

(Exempelvis, går det snabbare eller mer långsamt?) 

 

7.    Hur upplevs den fysiska känslan i kroppen när du utför en 

utomhusaktivitet?  

(Exempelvis om du får mer adrenalin, blir tröttare etc.) 

 

8. Hur upplevs den emotionella känsla i kroppen när allt flyter på? 

(Exempelvis, känner du dig gladare, mer motiverad eller kanske ledsen?) 
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