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Sammanfattning 
Inom resebranschen i Sverige finns idag ett antal aktörer vilka tillhandahåller organiserade äventyrsresor. 
Detta är en nisch som haft en stadig tillväxt och ett ständigt ökande utbud av tjänster och resor. Uppsatsen 
fokuserar på de resenärer som deltar på bergsbestigningsresor och med utgångspunkt i teorier kring 
identitetsbyggande och socialkonstruktivism, utreds resenärernas motiv till att åka på dessa resor. 
Analysen utgår från ett antal resenärers upplevelser och erfarenheter och utifrån dessa konstrueras 
strategier för utvecklandet av tjänster inom äventyrsbranschen. Den främsta slutsatsen med avseende på 
resenärernas motiv till att åka på dylika resor är att resenärerna har en vilja att utmana sig själva, att testa 
sina gränser. Den fysiska och psykiska utmaningen att ta sig till toppen av berget var en mycket central 
aspekt och därigenom ett viktigt inslag i resans totalupplevelse. Inslaget av utmaning blir därigenom även 
viktigt att beakta vid utvecklandet av nya tjänster inom äventyrsbranschen.  
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Förord 
 
Först skulle vi vilja tacka alla de som har hjälpt och samarbetat med oss 
under uppsatsens gång; intervjupersoner, handledare, samarbetsföretag, 
opponenter och alla ni andra. Ämnesområdet vilket vi berör var tidigare 
relativt outforskat vilket gav oss möjligheter att angripa problemet ur ett 
eget synsätt. Detta tyckte vi gjorde vårt arbete än mer intressant då vi 
undvek att hamna inom tidigare konstruerade ramar utan istället fick skapa 
våra egna. Uppsatsen formades av oss samtidigt som vårt arbete och vi 
formades av det i uppsatsen som redan var skrivet… Det har varit en krokig 
resa men vi är väldigt nöjda med resultatet och hoppas att ni som har 
kommit så här långt finner resten av uppsatsen lika läsvärd som vi gör. 
 
/Lars & Göran 
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1 BAKGRUND 
I detta kapitel introduceras läsaren till uppsatsens problem och syfte. Varför 
genomförs studien och vad hoppas vi komma fram till med vår 
undersökning? Här presenteras också uppsatsens disposition och målgrupp.  
 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Inom vad som kan kallas äventyrsbranschen agerar idag en mängd olika 
företag vilka sysslar med allt från forsränning i Norrland till dykning i 
Australien. Branschen i sig är svår att bestämt definiera, en mängd olika 
affärsverksamheter med vitt skilda upplägg agerar på en marknad som de 
senaste åren upplevt en stor tillväxt. 1  Denna tillväxt omfattar även de 
företag som tillhandahåller specialsydda resor med inslag av, vad gemene 
man kan kategorisera som, annorlunda upplevelser och äventyr. I en tid när 
fler och fler människor organiserar sina resor själva, ofta via Internet, målas 
snabbt en mörk bild upp för charterbranschen.2 Annorlunda förhåller det 
sig dock för de företag som hittat en nisch i att organisera 
äventyrsrelaterade resor, resor som kräver stor lokalkännedom och som 
resenärerna har svårt att ordna själva.  
 
Branschen i sig är ovan namngiven som en äventyrsbransch, vad som i 
realiteten är ett äventyr ter sig dock svårt att avgöra. Ordet i sig är 
värdeladdat och hos många för det tankarna till expeditioner in i det okända, 
att upptäcka platser och världar där ingen annan tidigare satt sin fot. Är det 
då detta som företagen i branschen tillhandahåller? Rimligtvis inte. Dock 
kan resenärerna få en känsla av detta, en upplevelse utöver det vanliga. 
Resorna blir intressanta för att de tillhandahåller något som inte är givet, 
som ligger utöver vad gemene man gör. En rimlig fråga att ställa i 
sammanhanget är dock huruvida det är äventyr som resorna verkligen 
handlar om, eller kan det bättre beskrivas som upplevelser? Definitionen 
och kundens uppfattning är givetvis subjektiv, vilket medför att det är 
intressant att se till vad det är som kunderna söker.  
 

                                           
1 Toll Christopher, VD, Äventyrsresor AB 
2 Tranér Håkan, fd. Butikschef, Ticnet 
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Den stadiga tillväxten inom nämnda nisch beror i grunden på att det finns 
ett underlag av existerande och potentiella kunder, kunder som söker sig till 
det annorlunda, kunder som vill ha det där lilla extra, exotiska äventyret 
under semestern. Eftersom branschen är förhållandevis ny 3 , och under 
ständig utveckling, finns det idag väldigt lite forskning kring de människor 
som söker sig till branschen för att åka på nämnda typer av resor. Vilka 
behov önskar dessa kunder uppfylla vid genomförandet av dessa resor? 
Vilka motiv har kunderna för att köpa dessa, jämförelsevis relativt dyra, 
resor? I relation till detta väcks också frågor kring varför kunderna vill 
genomföra vissa av de mer krävande resor som tillhandahålls? Vissa av 
resorna ställer ganska höga krav på resenärens fysiska och mentala 
kapacitet, bland andra resor innefattande bergsbestigningar.4  
 
Ett företag vilka erbjuder bergsbestigningsresor är Äventyrsresor AB vilka 
har bestigningar av både Kilimanjaro och Aconcagua i sitt sortiment. Dessa 
resor är både fysiskt och psykiskt krävande för resenären men de 
aktualiserar även aspekter vilka inte är vanliga i den traditionella 
resebranschen. Inom klättring och bergsbestigning finns det ett otal risker, 
risker vilka dock, med rätt kunskap och förutsättningar kan i det närmaste 
kontrolleras helt. I och med detta är det möjligt även för dem som är 
utanför klätterkulturen att bestiga höga berg och genomföra expeditioner 
vilka tidigare var förbehållna erfarna klättrare. Genom hjälp av guider och 
deras expertkunskaper samt uppbackade av rigorösa team blir en utmaning 
som förr syntes som ett eldprov ej längre värd namnet hos dem som kallar 
sig ”riktiga klättrare”.5  
 
”Vid det laget hade det blivit på modet bland alpina kännare att tala 
nedsättande om Mount Everest som ’en slagghög’ – en topp som inte 
erbjöd tillräckliga tekniska utmaningar eller estetiska värden för att vara 
ett värdigt mål för en ’seriös’ klättrare… …Jag började se ner på världens 
högsta berg”6 
 
I vår uppsats vill vi tränga djupare in i de behov kunderna tillfredställer 
genom att köpa bergsbestigningsresor, dels för att förstå deras beteende och 
dels för att ge förslag på tjänster vilka kunderna uppfattar som attraktiva 

                                           
3 Toll Christopher, VD, Äventyrsresor AB 
4 Toll Christopher, VD, Äventyrsresor AB 
5 Krakauer, 1998 
6 Krakauer, 1998, sida 41 
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och säkra. Vi ser denna grupp som väldigt intressant ur en ekonomisk 
synvinkel och tjänster riktade till dessa kunder kan därigenom bli mycket 
lukrativa. Kan man identifiera kundernas drivkrafter, torde det gå att 
tillgodose de behov och önskemål kunderna har och kring dessa skapa en 
lönsam affärsverksamhet vilken verkligen fokuserar på kundernas 
önskemål. 
 
Kundernas drivkrafter kan mycket väl bottna i behovet av ett erkännande 
eller den status bergsbestigningen kan medföra, behov vilka många gånger 
grundar sig i individens identitet7. Kunden väljer därför att pressa sig själv 
och delta vid dylika resor. Detta kan ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv beskrivas som att:  
 
“The ‘higher’ self must repeatedly assert itself over the ‘lower’, sometimes 
in critical tests of strength. For example, a man must overcome his 
instinctive fear of death by courage in battle. The ‘lower self here is 
whipped into submission by the ‘higher’, an assertion of dominance over 
the biological substratum that is necessary if the social identity of warrior 
is to be maintained, both objectively and subjectively.”8 
 
Vad som menas med ovanstående är att för att upprätthålla önskad självbild 
både för sig själv och andra så måste utmaningar antas och genomföras. 
Det är en dialektisk kamp mellan den sociala identiteten och det biologiska 
förnuftet att inte riskera liv och lem i onödan. Instinktivt ses en bra lösning 
som att genomföra en utmaning vilket ger den status som eftersöks men att 
samtidigt anlita expertkunskap för att garantera säkerheten och stilla det 
biologiska förnuftet. Kan så vara fallet eller vad är den egentliga 
drivkraften för dessa resenärer? Vilka motiv har de och vilka behov stillas 
när resenären genomför en toppbestigning? Svaren på dessa frågor ter sig ej 
som självklara och området är idag tämligen outforskat.  
 
 

                                           
7 Berger & Luckmann, 1966 
8 Berger & Luckmann, 1966,  sida 203 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Vilka faktorer och motiv styr människors behov av att köpa tjänster inom 
äventyrsbranschen och hur kan företag bygga upp en framgångsrik 
affärsverksamhet kring dessa behov?  
 

1.3 SYFTE 

Syftet med studien är  
• Att ur ett identitetsskapande perspektiv identifiera och analysera 

kunders motiv till att åka på organiserade äventyrsresor med 
avseende på upplevelse av äventyr, risk och utmaning. 

 
• Att utifrån ovanstående ge förslag till strategier vilka kan ligga till 

grund för en framgångsrik affärsverksamhet inom äventyrsbranschen. 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Som presenterat ovan syftar uppsatsen till att undersöka de motiv som 
ligger bakom köp av organiserade äventyrsresor. Detta görs ur ett 
identitetsskapande perspektiv och det är således just dessa faktorer som är 
av intresse. Eventuella andra motiv lämnas därför utanför uppsatsens 
omfång. Vidare medför fallstudien av bergsbestigningsresor att uppsatsen 
avgränsas till just denna typ av resor. Det är dock vår förhoppning att delar 
av resultatet kan appliceras i ett större sammanhang och därigenom vara 
tillämpliga på andra typer av äventyrsrelaterade resor och tjänster.  
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1.5 DISPOSITION 

För att ge läsaren en överblick av uppsatsen presenteras här en bild över 
uppsatsens disposition. Förhoppningen från vår sida är att illustrationen 
skall hjälpa läsaren att förstå hur uppsatsens olika delar är organiserade och 
därigenom visa hur de olika delarna är sammanbundna.  

Figur 1. Disposition 
 

Bakgrunden introducerar läsaren till uppsatsen och det tvådelade syftet 
med denna. Häri återfinns även uppsatsens problemformulering. 
 
Bergen och höjden presenterar aspekter som ligger till grund för 
uppsatsens ämnesområde. Vidare återfinns här vissa fakta som läsaren bör 
vara bekant med innan denne tar sig an uppsatsens nästföljande kapitel.    
 
Metodologikapitlet innehåller de vetenskapliga utgångspunkter vilka vi 
använt oss av vid författandet av uppsatsen. Det innehåller även de teorier 
och metoder vilka varit väsentliga, såväl som definitioner vilka skapats till 
uppsatsens syfte. Alla dessa delar är nära sammankopplade och presenteras 
därför under samma kapitel.   
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Empirin är uppdelad efter de intervjuer som genomförts. Varje 
intervjuperson har givits ett avsnitt under vilket den information som 
intervjun genererade är presenterad på ett narrativt sätt. Här presenteras 
även empiriskt material genererat från det företag vi samarbetat med under 
uppsatsen. 
 
Analysen är även den narrativt uppbyggt och följer till sin struktur empirin, 
innebärande att respektive intervjuperson analyseras för att identifiera 
dennes motiv till köp av organiserade äventyrsresor. Dessa motiv 
analyseras sedan tillsammans för att finna de avgörande faktorerna för 
dessa individer. Den andra delen av analysen kopplar an till teorier om 
kundtillfredsställelse och ger förslag på strategier för utvecklandet av nya 
äventyrsrelaterade tjänster.    
 
Slutsatserna sammanfattar uppsatsens viktigaste lärdomar vilka ställs i 
relation till det i bakgrunden presenterade syftet.  
 

1.6 MÅLGRUPP 

Uppsatsens primära målgrupp är de vilka har intresse av forskning inom, 
och undersökningar av, äventyrsresebranschen och kundbeteende däri. Vi 
ser även Linköpings universitet och vår handledare under uppsatsen som en 
primär målgrupp. Uppsatsen torde även vara av intresse för personer som 
sysslar med bergsbestigning eller äventyrsnära sporter och då främst de 
vilka säljer dessa tjänster på något sätt. Vi har i och med detta skrivit 
uppsatsen med fokus på att få den intresseväckande och djuplodande i de 
analyser som genomförts. 
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2 BERGEN OCH HÖJDEN 
I detta kapitel presenteras information vilken läsaren bör känna till för att 
erhålla en god förståelse av uppsatsens ämnesområde. Denna introduktion 
är ämnad för att underlätta läsandet och ge en snabb inblick i den värld i 
vilken vi avser att befinna oss i. 
 

2.1 ÄVENTYRSRESOR AB 

Vi har under uppsatsen samarbetat med Äventyrsresor AB vilket är ett 
reseföretag beläget i Stockholm som specialiserat sig på att erbjuda resor 
nära natur och kultur. De har verkat i över tjugo år och erbjuder resor till 
jordens alla sju kontinenter med fokus på att kunden skall vara aktiv i sin 
upplevelse av resan. Äventyrsresor AB erbjuder över åttio resor från 
Stockholms skärgård till Antarktis och verkar för ekoturism i alla led 
innebärande att använda lokala samarbetspartners och ett sundare och mer 
miljöanpassat sätt att resa.9   
 
Företaget grundades 1984 av Tomas Bergenfeldt och har sedan starten 
organiserat resor till över 100 länder. Organisationen är uppbyggd kring 
starka lokala kontaktnät som tillförsäkrar en god lokalkännedom.10  
 

2.2 DE TVÅ TOPPARNA 

De två berg som är aktuella för uppsatsen är som nämnts, Aconcagua och 
Kilimanjaro. Det förstnämnda är Sydamerikas högsta berg och det senare är 
Afrikas högsta berg. Det som de båda topparna har gemensamt är bland 
annat sättet på vilket bestigarna tar sig till toppen, i båda fallen rör det sig 
om vandringar. Innebörden är att bergen ej ställer krav på bestigarnas 
kunskaper inom klättring, utan resenärerna går upp till toppen. Detta skall 
dock ej tolkas som att det är en enkel promenad upp till toppen utan 
bestigningarna ställer krav på resenärernas kondition, det är enligt 

                                           
9 www.aventyrsresor.se   
10 www.aventyrsresor.se  
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resenärernas egna utsagor jobbigt att ta sig till toppen.11 Dock skiljer sig 
dessa krav åt mellan de två bergen.  
 
Bestigningen av Kilimanjaro kan beskrivas som lättare än bestigningen av 
Aconcagua, vilket främst beror på att Kilimanjaro är 1000 meter lägre än 
Aconcagua, något som ställer mindre krav på resenärens förmåga att 
hantera effekterna av hög höjd. För någon som ej bestigit berg tidigare 
rekommenderar företaget vi samarbetat med att man provar på Kilimanjaro 
först, innan man ger sig på Aconcagua. Bestigningen av Aconcagua 
beskrivs i marknadsföringen mer som en expedition, innebärande att 
resenären måste bära mer packning, sova i tält, laga mat med mera. 
Bestigningen av Kilimanjaro sker med större hjälp av bärare, det finns en 
mer utvecklad logistik, övernattningar sker i små hyddor och all service, så 
som exempelvis matlagning, tillhandahålls. En bestigning av Aconcagua 
kostar cirka 18 000 kronor medan en bestigning av Kilimanjaro kostar cirka 
8000 kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för flyg, eventuella visum 
och den utrustning som kan krävas.   
 
Även med avseende på utrustning skiljer sig de två resmålen åt. 
Bestigningen av Aconcagua måste göras med storskor och stegjärn 12 , 
medan det vid bestigningen av Kilimanjaro endast krävs vandringskängor 
och varma kläder. Båda bestigningarna innehåller risker vilka främst är 
förknippade med vistelsen på hög höjd. Då denna effekt inte är linjär i 
förhållande till höjdförändringen är risken betydligt större på Aconcagua. 
Kilimanjaro är dock ett tillräckligt högt berg för att ge allvarliga 
höjdproblem. 
 

2.3 HÖGHÖJDSSJUKA 

Vid våra studieobjekt, vilka inte innehåller teknisk klättring, är risken för 
fara främst förknippad med den påverkan som hög höjd har på människan. 
Vid hög höjd är lufttrycket lägre och det finns mindre syre i luften. 
Kroppen reagerar genom att öka andnings och hjärtfrekvensen samt 
omfördela vätskan som finns i kroppen. Genom detta så ökar 
syreupptagningen och fördelningen av syre ökar till de vitala organen på 

                                           
11 Denna aspekt utvecklas i kapitel 4 
12 Storskor är kraftiga, varma skor för alpin- och isklättring, stegjärn fästes på skor när extra fäste 

eftersträvas, som till exempel på is eller snö. 



 9

bekostnad av mindre viktiga funktioner. Vid längre vistelser på hög höjd 
anpassar sig kroppen, acklimatiserar sig, genom att producera mer röda 
blodkroppar, öka antalet små blodkärl och öka antalet av de enzymer som 
underlättar syretransport i blodet.13 14  
 
De sjukdomar som uppstår på hög höjd är ett resultat av syrebrist och det är 
väldigt individuellt hur lätt man påverkas av denna faktor. Höghöjdssjuka 
(Acute Mountain Sickness, AMS) är egentligen ett samlingsnamn för flera 
sjukdomar som uppkommer på grund av den höga höjden. De vanligaste 
och mest allvarliga är blodpropp, lungödem (vätska i lungorna) och 
hjärnödem (vätska i hjärnan). Blodproppar uppkommer av det ökade 
antalet röda blodkroppar, vilka förtjockar blodet, och för stramt åtsittande 
kläder. Lungödem (High Altitude Pulmonary Edema, HAPE) uppkommer 
på grund av att lungornas förmåga att utbyta koldioxid och syre försämras 
vilket ger upphov till vätskeansamling i lungorna. Hjärnödem (Hich 
Altitude Cerebral Edema, HACE) uppkommer på grund av syrebrist i 
hjärnan och svullnaden ger upphov till vävnadsskador. Alla tre 
sjukdomstillstånd kan vara dödliga om de inte behandlas korrekt vilket 
oftast innebär att transportera den drabbade till en lägre höjd. I vissa fall är 
akut sjukvård nödvändig för att behandla sjukdomstillståndet.15 16 
 
Utöver höghöjdssjuka är väder och vind ett riskmoment vilka högt upp på 
ett berg fort kan skifta från lugnt till storm. Att bli fast i en snöstorm kan ge 
åkommor såsom köldskador eller att personer irrar bort sig och går vilse. 
Att gå vilse på berget i en snöstorm är extremt farligt då stup kan dyka upp 
från till synes ingenstans då sikten är så pass begränsad. Detta är risker 
vilka i stort sett går att undvika genom kunskap, erfarenhet och 
självdisciplin.  
 
 
 

                                           
13 www.utsidan.se  
14 www.vaccinationsguiden.se 
15 www.utsidan.se 
16 www.vaccinationsguiden.se 
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2.4 ”THE SEVEN SUMMITS” 

”The Seven summits” är ett begrepp vilket innefattar de högsta topparna på 
respektive kontinent, det är dock inte självklart vilka dessa är. Problemet 
ligger i att vissa anser att Australien är en egen kontinent och vissa anser att 
Australien och Oceanien räknas som en kontinent. Beroende på vilket 
synsätt som används ingår Carstensz i Oceanien eller Kosciuszko i 
Australien på listan. 17  Det finns även diskussioner att, eftersom Elbrus 
tillhör en asiatisk bergskedja, Mount Blanc borde räknas som Europas 
högsta topp.18 Oberoende vilka av dessa berg som ingår är det en bedrift få 
förunnat att bestiga samtliga, och ses med stor respekt av alla inom 
bergsbestignings och bergsklättringsvärlden. I juni 2004 fanns det 8119 
klättrare som hade bestigit alla av ”the seven summits” inkluderat 
Carstensz och 8820 stycken vilka hade klarat bedriften med Kosciuszko, det 
finns ingen lista inkluderat Mount Blanc. 
 
De bergstoppar som ingår i ”The Seven Summits” är21: 

• Afrika   Kilimanjaro 5895 m ö h 
• Antarktis  Vinson 4897 m ö h 
• Asien   Mount Everest 8848 m ö h 
• Europa   Elbrus 5642 m ö h 
• Nordamerika   Denali (Mount McKinley) 6194 m ö h 
• Oceanien   Carstensz 4884 m ö h 
• Sydamerika   Aconcagua 6962 m ö h 

 
De två alternativa topparna är22: 

• Australien   Kosciuszko 2228 m ö h 
• Europa   Mount Blanc 4807 m ö h 

 
 
 

                                           
17 www.everestnews.com   
18 www.adventurestats.com (1) 
19 www.adventurestats.com (2) 
20 www.adventurestats.com (3)  
21 www.7summits.com  
22 www.adventurestats.com (4) 
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3 METODOLOGI 
I detta kapitel presenteras de metoder som vi använt vid författandet av 
denna uppsats. Vidare innehåller kapitlet de teorier som är relevanta i 
relation till ovan presenterade syfte.  
 

3.1 TEORI OCH METOD 

Den metod och de teorier som vi använt oss av vid författandet av denna 
uppsats är, på grund av uppsatsen inriktning, nära sammanbundna. Vår syn 
på teorierna kring identitetsskapande och social konstruktivism vilar på 
våra vetenskapliga utgångspunkter. På grund av den nära koppling mellan 
dessa aspekter väljer vi att presentera teori och metod utan någon klar 
skiljelinje. Detta på grund av att studien av ett visst fenomen är beroende 
på författarens syn på fenomenet i fråga.23 
 

3.2 FÖRFÖRSTÅELSE 

Vi som är författare till denna studie har två skilda bakgrunder och då även 
skilda förkunskaper, vilka vi direkt och indirekt har använt vid angrepp av 
uppsatsens problematik. Vår tysta, ibland omedvetna kunskap, skapar ofta 
förväntningar vilka sätter gränser på våra tankegångar.24 I möjligaste mån 
har vi försökt att inte låta våra egna erfarenheter ta över i vår analys och 
empirigenerering vilket dock enligt vår egen verklighetssyn är nästintill 
omöjligt25. Då även vår verklighet konstrueras av den sociala kontext i 
vilken vi befinner oss, och har befunnit oss, påverkas vår syn på 
verkligheten av våra tidigare liv. Att vi då har två relativt skilda 
erfarenheter är för studien bra för tillförlitligheten då vi får två skilda 
angreppssätt och synvinklar på problemet. För att öka tillförlitligheten på 
studien kommer vi att explicitgöra våra förkunskaper och belysa de 
angreppssätt vilka vi använder för att visa på hur problemen analyseras. 
 
 

                                           
23 Stenberg, 2000 
24 Popper 1996 
25 Diskuteras vidare i kapitel 3.6.1 Metodkritik 
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Den ena författaren till denna studie har en juridisk magisterexamen samt, i 
och med uppsatsen, en examen inom företagsekonomi. Förutom 
universitetsutbildning och genomförd gymnasieutbildning vid friskola har 
han jobbat flertalet omgångar i utlandet med varierande arbetsuppgifter. 
Han har inga tidigare erfarenheter från äventyrsrelaterade sporter och tillför 
förutom sin analytiska förmåga därför ett kritiskt tänkande och ett öppet 
sinne till den aktuella kulturen. Författare nummer två har inriktat sin 
ekonomie magister inom strategi och förändringsarbete och tillför 
dessutom erfarenhet från så kallade äventyrssporter. Han har tidigare inom 
denna genre främst sysslat med fri- och sportdykning samt vågsurfing. 
Dessutom har han i sin nära bekantskapskrets vänner som sysslar med 
extrem fridykning, djuphavs och vrakdykning, kiteboarding, vågsurfing 
och bergsklättring. Genom detta tillför han förkunskaper inom området och 
en förståelse för aktiviteterna och dess dragningskraft. Tillsammans utgör 
dessa bakgrunder en referensram vilken påverkar hur vi agerar, angriper 
problemet och i förlängningen möjligtvis påverkar de resultat vi kommer 
fram till. 
 

3.3 VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel om vetenskapliga utgångspunkter beskriver vi våra 
vetenskapliga synsätt och hur dessa påverkar vår ansats och våra resultat. 
Resultaten i en studie påverkas av vilka synsätt som begagnas och det är 
därför viktigt att framhålla dessa för att läsaren skall kunna följa med i våra 
tankegångar.  
 
Vetenskapsteorin har sin grund i filosofin men har applicerats under senare 
tid även på allmän vetenskap. Ämnet behandlar hur vetenskaplig kunskap 
bildas, prövas samt dess roll i samhället. 26  I huvudsak bygger allt 
kunskapsskapande på vetenskapsfilosofi då den beskriver på vilket sätt och 
genom vilka antaganden vetenskapen har utvecklas. Nedan positionerar vi 
våra utgångspunkter gällande verkligheten och människan, vetenskapen 
och vår syn på kunskap. Dessa antaganden är viktiga att beskriva ty de 
visar hur vi angriper den empiri vi genererat och hur vi bygger vår analys 
och våra resultat. 
 
 

                                           
26 Wallen, 1996 
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3.3.1 VERKLIGHETEN OCH MÄNNISKAN 
Det finns inom vetenskapen olika synsätt på människan och verkligheten 
och förhållandet dess emellan. En utgångspunkt är att se verkligheten som 
något objektivt, vilket innebär att den uppfattas lika av alla människor och 
att den kan studeras utifrån. Denna verklighetssyn går ofta hand i hand med 
en positivistisk syn på vetenskapen då det handlar om att se verkligheten 
som en absolut sanning och något som kan beskrivas utifrån sig själv, att 
den alltså är lika för alla.27  
 
Motsatsen till ovanstående är att se verkligheten som en subjektiv 
företeelse vilken skapas av individen i samma stund som individen skapas 
av verkligheten. Det är alltså ett förhållande mellan verkligheten och 
människan vilket gör att dessa påverkar varandra samtidigt. En inriktning 
inom den subjektiva verklighetssynen är den sociala konstruktivismen28 
vilken menar att verkligheten konstrueras av den sociala sfären. Alltså att 
vi som människor påverkar varandra och vår uppfattning av hur vi kan och 
bör agera i den värld vi lever i.29  
 
I vår studie ser vi människan som en del av den verklighet hon lever i och 
vi anammar även en syn av dialektisk påverkan mellan människan och 
hennes verklighet. Vår syn på verkligheten är grundad i konstruktivismen, 
innebärande att människorna är infångade i den sociala kontexten de lever i, 
och de regler som har skapats där. Synen på människan går hand i hand 
med verklighetssynen. I denna studie inriktar vi oss speciellt mot 
människans identitet 30  och hur den skapas och fungerar. Då vi ser 
människan som fångad i den sociala kontexten, med dess regler och gränser, 
ser vi även den mänskliga identiteten som styrd av dessa sociala 
konstruktioner. I samma stund påverkar individen den sociala kontexten 
och den påverkar i sin tur individen. Den dialektiska påverkan som sker i 
skapandet mellan individ och verklighet är central i den sociala 
verklighetskonstruktivismen.  
 
Den fenomenologiska inriktningen 31  övergår i dess tredje steg (den 
transcendentala reduktionen) till att fokusera på hur fenomen konstrueras i 

                                           
27 Alvesson & Sköldberg, 1994 
28 Förklaras närmare i kapitel 3.4 Social konstruktivism 
29 Berger & Luckmann, 1991 
30 Förklaras närmare i kapitel 3.8.1 Identitetsfenomenet 
31 Alvesson & Sköldberg, 1994 
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individens sinne snarare än hur de upplevs. Här hamnar vi i radikal 
solipsism med vilket menas att endast jag existerar och allt yttre utanför 
mina sinnesintryck kan skalas av. Genom detta kan sägas att världen är en 
subjektiv företeelse uppbyggd av individens konstruktioner. Detta 
appliceras vi på vår studie och solipsismen kan enligt Alvesson och 
Sköldberg förklaras som att den ”egentligen bara är den yttersta logiska 
konsekvensen av en subjektiv idealistisk filosofi”32. Denna verklighetssyn 
kan ses som närmast identisk med social konstruktivism vilken vi anammar.  
 
Ofta när man diskuterar synen på människan i vetenskapliga studier utgår 
diskussionen från ett voluntaristiskt eller deterministiskt synsätt. Det första 
innebär att människan har en fri vilja att agera utefter egna preferenser 
medan det senare skall förstås som att världen är ett exakt urverk i vilket 
det inte finns plats för mänskliga beslut.33 Vi anser att människan är fri att 
agera utefter egna önskemål och drömmar men att hon samtidigt är fången i 
den konstruerade verklighet vilken hon är indoktrinerad i. Alltså förkastar 
vi det deterministiska synsättet men anser samtidigt att människan är 
begränsad i sin handlingskraft i form av osynliga barriärer konstruerade av 
individen själv och hennes omgivning. 
 

3.3.2 VETENSKAPEN 
Det finns flera utgångspunkter inom vetenskapsfilosofin vilka bland andra 
är positivism, hermeneutik, och fenomenologi. Den förstnämnda är att se 
på vetenskap som objektiva fakta vilka forskaren kan samla in och 
systematisera i syfte att beskriva verkligheten för andra.34 Forskaren är här 
särskiljd från forskningsobjektet i fråga, och denne inte påverkar resultaten 
med sin närvaro. Det finns alltså en objektiv sanning vilken forskaren kan 
närma sig och undersöka åtskilliga gånger och få samma resultat. En 
positivistisk inriktning, den operationalistiska positivismen, gick till och 
med så långt att den krävde att all fakta skulle vara mätbar för att räknas 
som fakta och inte antaganden.35 En så långt gående tes förkastar mycket 
av den vetenskap vi räknar som seriös idag men också många av de sätt på 
vilka fakta samlats in. Vid observationer krävs hjälpmedel, såsom enkäter 

                                           
32 Alvesson & sköldberg, 1994, sida 99 
33 Popper, 1996 
34 Alvesson & Sköldberg, 1994 
35 Alvesson & Sköldberg, 1994 
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eller teleskop, och ofta tolkningar av dessa resultat för att de skall kunna 
verifieras eller falsifieras. 
 
Hermeneutiken däremot bygger på tolkningar av verkligheten och har sin 
grund i den ”protestantiska bibeltolkningen och det humanistiska studiet av 
antika klassiker”36. Dess kärna ligger i att för att förstå delarna måste de 
sättas i samband med helheten vilket skapar dialektik mellan helheten och 
delarna. 37  För att lösa detta problem omvandlas dialektiken till ”den 
hermeneutiska spiralen” vilken växlar mellan förståelse för delarna och 
förståelse för helheten. Ny kunskap av delarna leder till ny kunskap av 
helheten och till djupare insikt av problemets grund. Till skillnad från 
positivismen så accepterar hermeneutiken att forskaren gör tolkningar av 
det den observerar för att förstå.  
 
Ytterligare ett vetenskapsteorietiskt synsätt är fenomenologin vilken 
skapades kritisk mot positivismen som, enligt kritikerna, ”i sin rationella 
‘scientistiska’ reflektion hade tömt på all substans och färg till förmån för 
abstrakta formella strukturer, luftslott som frigjort sig från sina jordiska 
förtöjningar”. 38  Fenomenologin har sin utgångspunkt i den subjektiva 
upplevelsen och menar att det är upplevelsen av både objekt och subjekt 
som är det viktiga. Det finns egentligen inte vare sig subjekt eller objekt 
utan bara levda ting. Fenomenologin intresserar sig alltså främst för 
innehållet i den psykologiska processen och inte processen i sig, vilken ett 
subjekt definierar. I den fenomenologiska forskningen finns det inte en 
verklighet och en sanning utan verkligheten är sådan som den omedelbart 
upplevs.39 
 
Vi använder oss av en blandning mellan ett hermeneutiskt och 
fenomenologiskt synsätt där vi ser att vi påverkar vår vetenskap, och vår 
omvärld, i samma stund som vi äntrar den och att sanningen är beroende av 
vår integration i densamma. För att studera vår helhet behöver vi studera 
omkringliggande delar och dessa delar, likväl som helheten, kommer att 
påverkas av oss och våra förkunskaper. Vi ser även att den sanna 
verkligheten är den som upplevs, då individers upplevelser är det som är 
relevant i vår syn. I studien fokuserar vi på individers upplevelser av 

                                           
36 Alvesson & Sköldberg, 1994, sida 115 
37 Molander, 1998 
38 Alvesson & Sköldberg, 1994, sida 96 
39 Wallén, 1996 
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verkligheten och tolkningen av denna verklighet i sin kontext vilket 
placerar oss mellan fenomenologin och hermeneutiken. 
 

3.3.3 KUNSKAPEN 
I kunskapsteori är epistemologi läran om kunskapers uppkomst, art, 
relation till verkligheten med mera medan ontologi är frågan om vad som 
verkligen finns. I äldre filosofi finns två huvuduppfattningar vilka är 
realism och idealism som står i motsats till varandra. Realism innebär att 
objekt och företeelser existerar och är lika verkliga för alla. Dessa saker 
kan testas empiriskt och det är kunskapen som är föränderlig och skall 
utvecklas för att ge en så sann bild som möjligt av objekten. Idealism 
fokuserar istället på att det är upplevelsen av företeelserna som är central 
och kunskapen och angreppssättet påverkar verkligheten som den är 
uppfattad.40 
 
Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om och förståelse för de 
upplevelser och motiv som kunderna i äventyrsbranschen har. Vi vill tränga 
djupare i frågan om motiv och bakomliggande orsaker till dessa köp, vilket 
kräver en utgångspunkt i individens upplevelser. Då vi grundar vår 
verklighets och människouppfattning i en subjektiv världsbild där 
verkligheten konstrueras socialt och upplevs individuellt av varje enskild 
person blir vår kunskap en tolkning av dessa individers upplevelser. Då vi 
tolkar, eller upplever, individernas tolkningar av verkligheten uppstår 
tolkningar av tolkningar. Trots att detta kan tyckas vara långa led och att 
relevansen är tveksam ur en positivistisk synvinkel är den högst tillförlitlig 
ur den hermeneutisk/fenomenologiska utgångspunkt som vi använder41 42. 
Världen är uppbyggd av tolkningar och konstruktioner och vill man studera 
dessa behöver man studera integrationen däremellan.  
 
 
 

                                           
40 Wallén, 1996 
41 Kvale, 1997 
42 Bryman, 1997 
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3.4 SOCIAL KONSTRUKTIVISM 

“Man is biologically predestined to construct and to inhabit a world with 
others. This world becomes for him the dominant and definite reality. Its 
limits are set by nature, but, once constructed, this world acts back upon 
nature. In the dialectic between nature and the socially constructed world 
the human organism itself is transformed. In the same dialectic man 
produces reality and thereby produces himself.”43 
 
Social konstruktivsim är en syn på verkligheten vilken bottnar i tanken att 
hur verkligheten uppfattas, dess regler och normer samt även individers 
begränsningar konstrueras socialt av samhället och alla däri. Det är vi 
tillsammans som sätter upp verklighetens spelregler via värderingar, 
normer och åsikter vilka styr den enskilda individen. Processen är tvådelad 
i den mening att vi både skapar och skapas av den sociala kontexten vilken 
vi genererar tillsammans. Dessa sociala värderingar kan bli så pass starka 
att de till och med styr en tillfullo socialiserad människas fysiska reaktioner 
och förmågor. Ett exempel för detta är våra drifter att äta och föröka oss där 
vårt undermedvetna, biologiska förnuft, inte säger åt oss vad vi ska äta och 
hur vi ska lätta på vårt sexuella tryck. Trots detta kan vi vomera när vi får i 
oss fel mat och bli oförmögna att ha sex med fel person vilket är på grund 
av att våra värderingar har så stark kontroll över oss att det uttrycker sig i 
vår fysiska förmåga.44 
 
Konstruktivismen menar att allt egentligen skulle vara kaos utan den 
sociala ordningen vilket är något som har skapats, och ständigt omskapas, 
av människan.45 Det är den sociala ordningen som styr hur vi verkar och 
beter oss mot varandra, våra värderingar och våra tankegångar angående 
rätt och fel. Dessa grundstenar i vårt mänskliga samhälle har över tiden 
kommit till för att skapa en fungerande verklighet och det är som sagt alla 
vi tillsammans som stått för den utvecklingen. Att se verkligheten som 
socialt konstruerad är en följd av den föregående sanningen som menar att 
fullt socialiserade individer har anammat dessa grundvärderingar så pass att 
deras verklighetsuppfattning styrs av dessa. Vad som händer är att den 
sociala sfären bestämmer hur vi ska kanalisera våra drifter och hur vi ska 

                                           
43 Berger & Luckmann, 1966, sida 204 
44 Berger & Luckmann, 1966 
45 Berger & Luckmann, 1966 
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uttrycka dessa. 46  Det är en styrning av våra djuriska drifter och i 
förlängningen en styrning av våra tankar och vår verklighetsuppfattning.  
 
Individer introduceras redan från födseln till det socialiserade samhället. 
Det lilla barnet blir indoktrinerat att äta tre gånger om dagen och sova när 
det är mörkt, inte när det är hungrigt eller trött. Efter tillräckligt lång 
socialiseringsprocess har kroppen anpassat sig till att fungera optimalt om 
dessa rutiner bibehålls. Samhället skapar regler efter vilka vi lever men 
vilka även blir gränser för oss. Slutligen märker vi inte längre vår egen 
kamp mot samhället utan gör utvecklingen till vår egen och anpassar vårt 
leverne efter de reglerna.  
 
”Thus society provides the individual with various explanations as to why 
he should eat three times a day, and not whenever he is hungry, and with 
even stronger explanations as to why he should not sleep with his sister.”47  
 
Som tidigare sagt så är dessa sociala konstruktioner av regler, värderingar 
och gränser det som förhindrar kaos och skapar ordning i vårt samhälle. Att 
äta tre gånger om dagen och sova när det är mörkt är det mest effektiva för 
oss och att inte föröka sig med sin syster är högst väsentligt för avkomman. 
Alla dessa regler skapas i vårt samhälle både på global och på lokal basis 
där den yttersta punkten är individen som skapar sin egen verklighet utifrån 
sin tidigare referensram. 
 

3.4.1 VARFÖR SOCIAL KONSTRUKTIVISM ÄR VIKTIGT FÖR 
DENNA STUDIE 

Eftersom verkligheten konstrueras i interaktionen mellan individ och 
samhälle finns det inga objektiva sanningar vilka går att definiera ur en 
generell synpunkt. Det går naturligtvis att generellt beskriva en mängd 
objekt och tilldragelser men att tillskriva dessa rättvisa värden och 
betydelser är högst subjektivt och därför omöjligt att genomföra. Då olika 
individer har olika referensramar blir olika subjekt olika betydelsefulla och 
får olika innebörd beroende på individ. Ett exempel kan vara höghöjdssjuka 
vilket vi beskrev i kapitel 2.3 där individer vilka befinner sig på hög höjd 
drabbas av fysiologiska reaktioner. Detta stämmer oftast för dem som i 
vanliga fall lever på havsnivån men inte i samma utsträckning för de som i 

                                           
46 Berger & Luckmann, 1966 
47 Berger & Luckmann, 1966, Sida 203 
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sin vardag lever på hög höjd, exempelvis sherpas i Tibet. Verkligheten ter 
sig alltså till exempel annorlunda för dem som inte är vana att vistas på hög 
höjd än de som normalt sett gör det.  
 
I denna undersökning försöker vi definiera olika saker såsom äventyr, risk 
och utmaning men detta är omöjligt utan att lämna en subjektiv variabel i 
förklaringen. Då dessa definitioner alltid utgår från individen och dennes 
referensram går det inte att rättvist jämföra variabler mellan olika individer 
utan att ta i beaktande att de har olika värde. Exempelvis kan en 
språngmarsch på fem kilometer vara en ytterst krävande utmaning för en 
individ men samtidigt vara uppvärmning och en alldaglig företeelse för en 
annan. 
 
Vi kommer även att anamma delar av den socialkonstruktivistiska synen på 
identitet vilken beskrivs närmare i kapitel 3.8.1.2 Berger och Luckmanns 
identitetssyn. 
 

3.5 TEKNIK FÖR EMPIRIGENERERING 

I vår studie använde vi oss främst av två olika metoder för generering av 
empiri, vilka var intervjuer och analys av redan existerande litteratur. 
Respektive genereringsteknik behandlas i separata avsnitt nedan.  
 

3.5.1 INTERVJU 
Vid genereringen av den empiri som ligger till grund för uppsatsens resultat 
och slutsatser var genomförandet av intervjuer helt centralt. I relation till 
syftet med uppsatsen var intervjuer enligt vår mening det bästa, och 
troligtvis enda sättet att få det djup i empirin som var behövligt. Ett väl 
genomfört intervjuarbete var således av avgörande betydelse för uppsatsen. 
 

3.5.1.1 INTERVJUMETOD 
Vid genomförandet av intervjuer för generering av empiri finns i huvudsak 
fyra olika tillvägagångssätt, nämligen strukturerade intervjuer, 
semistrukturerade intervjuer, fokuserade intervjuer och gruppintervjuer.48 
Valet av intervjumetod är till stor del beroende på vilken typ av 

                                           
48 May, 2001 
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undersökning som skall genomföras och därigenom är inte alla typer av 
intervjuer lämpade för den empirigenerering vilken är aktuell för denna 
uppsats. Som exempel kan nämnas de strukturerade intervjuer som närmast 
är förknippade med surveyundersökningar. Dessa genomförs efter ett givet 
schema där respondenten endast har att svara på de frågor som ställs, och 
någon möjlighet till fördjupande följdfrågor eller utläggningar kring det 
aktuella ämnet är i regel ej möjligt. Metoden kan närmast liknas vid en 
enkätundersökning och de data som insamlats är därmed till stor del av 
kvantitativ art.49  
 
Den empiri som var behövlig för författandet av denna uppsats är av 
kvalitativ art och därmed krävdes mer djuplodande intervjuer där 
respondenten gavs tillfälle att utveckla sina resonemang och därigenom tala 
mer fritt kring ämnet ifråga. Därigenom bortfaller den tydliga struktur som 
beskrivits ovan och intervjun blir mer lik en dialog mellan intervjuaren och 
respondenten. Respondenten ges möjlighet att tala utifrån sin egen 
referensram, något som ger intervjuaren en möjlighet att förstå hur 
respondenten resonerar och uppfattar händelser. Denna intervjumetod 
innebär att man genomför fokuserade intervjuer där respondenten valts ut 
på grund av att denne besitter specifika kunskaper och erfarenheter vilka är 
aktuella för undersökningen ifråga. Karakteristiskt för denna intervjumetod 
är den flexibilitet som krävs av intervjuaren, en flexibilitet innebärande att 
intervjuaren hela tiden måste anpassa sina frågor och intervjuns upplägg 
efter de svar som respondenten lämnar. Samtidigt måste intervjuaren ta ett 
steg tillbaka och låta respondenten tala fritt kring det aktuella ämnet. Detta 
ställer givetvis krav på intervjuaren, samtidigt som det möjliggör en 
djupare förståelse för respondenten och dennes upplevelser och 
erfarenheter.50 Intervjuarens främsta uppgift blir att försiktigt styra samtalet 
kring de frågor som denne vill ha svar på. 
 
De intervjuer som genomfördes inom ramen för denna uppsats var av ovan 
beskrivna fokuserade art. Den empiri som eftersöktes bestod till stora delar 
av personliga erfarenheter och upplevelser som aktörer inom den aktuella 
branschen innehar. Kunskap om dessa erfarenheter var något vi ansåg ej 
kunde erhållas genom användandet av mer kvantitativa metoder, vilket 
föranledde valet av fokuserade intervjuer som huvudsaklig metod för 
empirigenereringen.    

                                           
49 May, 2001 
50 May, 2001 
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Intervjuerna genomfördes i uppsatsens mittenskede efter att teorier 
grundligt studerats och låg sedan till grund för uppsatsens efterföljande, 
analytiska, avsnitt. I största möjliga utsträckning genomfördes intervjuerna 
på respondentens villkor, innebärande att intervjun gjordes på 
respondentens hemmaplan, som exempel kan nämnas respondentens kontor 
eller hem. Vår förhoppning var att genomförandet av intervjuerna på 
respondenternas villkor medförde att respondenterna var mer avslappnade 
och säkra i situationen, och därigenom var mer öppna och mottagliga för 
våra frågor. För att säkerställa att vi inte missade något av det som sades, 
och för att helt kunna koncentrera oss på de svar som lämnades, spelades 
intervjuerna in, och inspelningarna transkriberades sedan för att underlätta 
analys. Detta medförde att vi kunde ställa följdfrågor och föra en öppen 
dialog, istället för att lägga koncentration på att skriva ner de svar som 
lämnades. Respondenten blev i förväg informerad om att intervjun blev 
bandad och gavs därigenom också tillfälle att framföra åsikter kring 
förfarandet. Vidare skall påtalas att vi vid samtliga intervjuer var två 
stycken som intervjuade, dock med en person som ledde intervjun medan 
den andre inflikade följdfrågor. Denna uppdelning medförde att den 
ledande personen tillsåg att intervjun hölls kring de ämnen och områden 
som var behövliga, samtidigt som den andre intervjuaren kunde fokusera på 
att få ut så mycket och djuplodande information som möjligt, exempelvis 
genom att ställa behövliga följdfrågor. 
 
De intervjuade presenteras sedan i empiriavsnittet på ett narrativt sätt 
innebärande att vi återberättar historien om varje individ. Denna historia 
kommer att innefatta vår tolkning av individen och dennes upplevelser och 
den narrativa metoden gör förhoppningsvis individerna mer levande för 
läsaren.   
 

3.5.1.2 URVAL 
Uppsatsen grundar sig på en studie av bergsbestigare vilka valt att 
genomföra en resa med det företag vi samarbetat med under uppsatsarbetet. 
Detta innebär att vi, i samråd med företaget, gjort ett urval av personer som 
rest till ett eller båda av de två bergen. Vi har även intervjuat representanter 
från företaget vilka är ansvariga för resorna. Personalen som intervjuats har 
således direktkontakt med kunder och har på grund av dessa erfarenheter 
valts ut för intervju. De för uppsatsen helt centrala intervjuerna, det vill 
säga intervjuerna med kunderna som deltagit på en eller flera resor, har 
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även de valts ut i samarbete med företaget. Anledningarna till att 
intervjuerna genomfördes med just dessa personer är flera. Förs och främst 
valdes dessa personer ut eftersom de deltagit vid de för studien aktuella 
resorna och därigenom var de enda som, inom ramen för uppsatsen, var 
intressanta att intervjua. Samtidigt skall noteras att vi i stor utsträckning var 
beroende av respondenternas välvilja. Respondenterna fick ingen 
kompensation för sitt deltagande och avsatte tid på sin fritid för att deltaga. 
Urvalet var således delvis beroende på faktorer vilka vi ej kunde styra över, 
en aspekt som diskuteras i metodkritiken nedan.  
 
Den empiriska undersökning som ligger till grund för uppsatsen har sitt 
underlag i en jämförelse mellan individer vilka åkt på resor till antingen 
Aconcagua eller Kilimanjaro eller båda. Dessutom har en referensperson 
intervjuats vilken åkt till Egypten med det företag vi har samarbetat med. 
Dessa två olika resmål, och de resenärer som besökt dem, har valts ut då vi 
anser att de speglar uppsatsens syfte. De två topparna är båda förenade med 
hög höjd och fysisk utmaning, det krävs således en god fysik och en 
förmåga att hantera effekterna av hög höjd för att klara av att ta sig till 
toppen. Dock finns vissa skillnader, främst avseende höjden där Aconcagua 
är över 1000 meter högre än Kilimanjaro, den förra ställer därmed högre 
krav på bergsbestigarna. Bestigningen av Aconcagua kan därför sägas vara 
en större utmaning och även förenad med större risk. Utifrån dessa 
förutsättningar har vi valt att intervjua sex personer, nämligen:   
 

• En person som bestigit båda bergen. 
• En person som bestigit Aconcagua. 
• En person som bestigit Kilimanjaro och försökt bestiga Aconcagua 

två gånger. 
• En person som bestigit Kilimanjaro. 
• En person som skall bestiga Kilimanjaro inom en snar framtid. 
• En person som varit kund till Äventyrsresor och anser sig åka på 

äventyrsbaserade resor, hon har dock ej bestigit något av dessa berg. 
 
Detta urval gav oss möjlighet att ställa frågor och resonera kring de två 
olika resmålen samt de faktorer som spelade in i valet av resa. Är detta val 
kopplat till risk och utmaning? Vidare kan vi jämföra hur de olika 
resenärerna ser på utmaningen att bestiga bergen. Urvalet skapar 
intressanta förutsättningar för att analysera skillnader i syn på risk och 
utmaning och torde därför lämpa sig väl i relation till uppsatsens syfte. 
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Person nummer sex gav oss möjlighet till en referenspunkt gällande 
äventyrsresor utanför bergsbestigningsvärlden.  
 
Utöver resenärer intervjuades även två personer ur personalen på det 
företag som vi samarbetat med under uppsatsen. För att få en bild av hur 
företaget ser på sina kunder och de strategier som implementerats för att 
attrahera dessa kunder intervjuades företagets VD och den säljare som är 
ansvarig för försäljningen av resor till de två bergen. Dessa två intervjuer 
användes således för att få en helhetsbild av verksamheten och dess kunder. 
Syftet med dessa två intervjuer var även att ta del av den erfarenhet av 
kundkontakt som dessa två besitter, samt att erhålla en bild av de frågor 
och funderingar potentiella och faktiska kunder har kring de för uppsatsen 
aktuella resmålen. 
   

3.5.1.3 TOLKNING AV INTERVJUERNA 
Den information som erhållits genom intervjuerna har vi försökt sätta i ett 
större sammanhang, innebärande att tolkningen innefattat ett moment av 
generalisering. Syftet med att generalisera information är att föröka utröna 
huruvida informationen som erhållits går att tillämpa på andra jämförbara 
situationer. Generaliseringen innebär således att slutsatser dras om en hel 
grupp utifrån den information som insamlats från ett mindre antal fall.51 
Intervjuerna kommer att presenteras och tolkas narrativt för att identifiera 
den enskilde individens motiv. 
 

3.5.2 LITTERATUR 
Det forskningsområde som uppsatsen rör sig inom är tämligen outforskat 
och mängden litteratur, med avseende på risktagande och äventyr, är därför 
väldigt begränsad. Vi har under uppsatsens gång kommit över en del 
artiklar och litteratur som vi funnit vara av relevans, som exempel kan 
nämnas teorierna kring olika typer av risk, detta material presenteras nedan. 
Utöver detta har vi även valt att beakta olika verklighetsskildringar, skrivna 
av personer som själva utsatt sig för risker, och därigenom varit inblandade 
i tragedier, bland annat Tunn Luft, vilken skildrar de tragiska händelserna 
på Mount Everest under klättersäsongen 1996, när 11 klättrare förlorade 
sina liv.  
 

                                           
51 Denscombe, 2004 
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3.5.2.1 FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL LITTERATUR 
Det underlag av litteratur som använts vid författandet av denna uppsats har 
tillkommit successivt under arbetets gång. Vi har således ej haft en klar 
utgångspunkt utifrån vilken vi sökt efter information. Istället har den 
information som använts varit beroende av att vi på olika sätt kommit i 
kontakt med den under arbetet. Med detta ej sagt att vi ej sökt information, 
tvärtom har vi aktivt sökt information under hela uppsatsarbetet, vi har 
dock ej haft en klar utgångspunkt för detta informationssökande. Vi anser 
att denna inställning möjliggjort ett fritt förhållningssätt till vår forskning, 
att vi från början undvek att fastna i givna spår. Denna typ av 
empirigenerering är tidskrävande och medförde att vi fann väldigt mycket 
information, varav en stor del ej var relevant i relation till uppsatsens syfte. 
Samtidigt medförde det att vi, ur massan, kunde urskilja information som 
var av verkligt intresse och därigenom höja uppsatsen kvalitet.   
 

3.5.2.2 TOLKNING  
De teorier som bygger upp delar av uppsatsens referensram har bearbetats i 
enlighet med det vetenskapliga synsätt som diskuterats ovan. Tolkningen 
av dessa teorier är således beroende av vår bearbetning. De slutsatser som 
dragits av dessa måste därför sättas i relation till vår syn på metod och den 
ansats som legat till grund för uppsatsen. Vidare måste beaktas att flera av 
de teorier som finns i uppsatsen, i sin tur tagits fram genom någon annans 
forskning. Därigenom har de slutsatser som dragits i dessa studier varit 
beroende av tolkningar gjorda av respektive författare. När sedan vi, i 
samband med denna uppsats, tolkar de slutsatser som andra dragit, sker 
således en andra tolkning av materialet ifråga. Denna aspekt har 
genomsyrat vår syn på litteratur och vi har härigenom arbetat med att 
kritiskt granska och utvärdera den vilken vi har använt. Tolkningen av 
denna litteratur har via processen införlivats i den hermeneutiska 
tolkningsspiral som genom uppsatsen påverkat vår syn på vår forskning 
och den information vi bearbetat. De litterära källor som använts har 
därigenom blivit en del av den tolkning av information som gjorts, och kan 
därför sägas ha påverkat forskningsprocessen. Litteratur har varit av stor 
vikt då den legat som en grund mot vilken vi kunnat utvärdera och 
analysera våra egna resultat, något som bidragit till att höja kvaliteten på 
uppsatsen.  
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3.6 TROVÄRDIGHET 

För att säkerställa uppsatsens trovärdighet har vi i uppsatsen varit noga med 
att explicitgöra de metoder och tillvägagångssätt som använts. I och med 
detta får läsaren insyn i processen och kan genom det skapa sig en djupare 
förståelse för uppsatsens syfte och resultat. Då vi utgår från att forskaren 
inte är skiljd från forskningsobjektet utan påverkar detta med sin närvaro 
och förförståelse är chansen att andra forskare skulle komma fram till exakt 
samma slutsatser begränsade. Dock har vi genom vårt genomlysande av 
uppsatsen försökt skapa en situation där andra forskare kan analysera vår 
empiri, metoder, analys och tillvägagångssätt. Detta anser vi ger starkare 
trovärdighet till uppsatsen då läsaren ges möjligheten att kritiskt granska 
alla steg i processen. Vår egen personliga trovärdighet lyfts fram av det 
faktum att vi har gedigen akademisk utbildning från Linköpings universitet 
likväl som tidigare erfarenhet rörande uppsatsens problemområde.  
 
Den litteratur och de teorier som behandlats under uppsatsens gång har 
kritiskt granskats både mot andra författare och mot teorier likväl som mot 
vårt eget empiriska material. Detta för att säkerställa den tillförlitlighet och 
trovärdighet som skall prägla akademisk forskning. 52 
 

3.6.1 METODKRITIK 
Vid författandet av en uppsats vilken grundas på en metod av kvalitativ art, 
så som denna, är det viktigt att författarna är medvetna om att deras 
förkunskaper och tidigare erfarenheter och uppfattningar kan komma att 
påverka uppsatsens resultat. Det är författarnas tolkning av resultaten, och 
författarnas arbetssätt vid genereringen av empiri, som konstruerar 
uppsatsens analys och slutsatser. Den saklighet som eftersträvas vid 
forskning kan således bli eftersatt om författarna, om än omedvetet, 
påverkar resultaten. Det blir härigenom viktigt att författarna ifrågasätter 
sina resultat och hela tiden förhåller sig kritiskt till sina egna slutsatser. 
Dock skall påpekas att undersökningen på intet sätt är objektiv, de personer 
som intervjuats, de frågor som ställts och de resonemang som bygger upp 
uppsatsen är helt beroende av författarnas subjektiva bedömningar. Vad vi 
istället eftersträvar med avseende på saklighet är att vara medvetna om de 
val vi gör och i största möjliga mån försöka undvika att vinkla resultaten.  
 

                                           
52 Denscombe, 2002 
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Den centrala delen av uppsatsens empiri har genererats genom intervjuer 
och med avseende på intervjuurvalet skall här några aspekter diskuteras. 
Som framgår av intervjumetoden gjordes urvalet i samarbete med det 
företag vi samarbetat med under uppsatsarbetet. Härmed styrde företaget 
vilka personer som intervjuats, vår självständighet i detta hänseende kan 
således ifrågasättas. Företaget krävde även att själva få kontakta 
respondenterna innan vi kunde gå vidare och genomföra våra intervjuer. 
Samtidigt skall påpekas att antalet potentiella respondenter var tämligen 
begränsat av den anledningen att antalet resenärer som deltagit, främst med 
avseende på resor till Aconcagua, ej är stort. Även företagets representanter 
var således tämligen begränsade i sitt urval. Vidare skall påpekas att de 
respondenter som valde att ställa upp på intervju eventuellt redan från 
början hade en positiv inställning till företaget. Vid en initial kontakt med 
respondenterna presenterades syftet med studien samt att studien gjordes i 
samarbete med företaget ifråga. Man kan därigenom tänka sig att de 
respondenter som ej var positivt inställda till företaget valde att ej deltaga, 
något som kan ha medfört att den slutliga urvalsgruppens initiala 
inställning påverkat uppsatsens resultat. Detta är något vi bara kan 
spekulera kring eftersom de personer som vi kontaktade för intervju redan 
gett sitt medgivande till företaget. Samtidigt skall påpekas att studien, och 
därigenom frågorna som ställdes, ej var fokuserad på företagets verksamhet 
utan på respondenternas syn på äventyr, risk och utmaning. Frågorna som 
ställdes centrerades således kring respondenten och dennes uppfattningar 
av det för uppsatsen aktuella frågorna, ej kring företaget. Respondenternas 
eventuellt positiva inställning till företaget kan således ha medfört att de 
ställde upp på intervju, men denna inställning bör sedan ej ha påverkat 
resultatet i någon större utsträckning. 
 
En central aspekt vid genomförande av intervjuer är hur intervjuaren skall 
förhålla sig till respondenten, det vill säga hur relationen mellan de två 
etableras och byggs upp.53 Som nämnt ovan är den typ av ofokuserade 
intervjuer som genomförts till stor del beroende av att intervjuaren lyckas 
etablera ett förtroende. Möjligheten att generera kvalitativ empiri är således 
till stor del beroende på hur denna relation etableras och upprätthålls.54 
Inom ramen för denna relation kan intervjuaren därigenom påverka 
respondenten och därigenom påverka resultatet av empirigenereringen, 
något som är viktigt att reflektera över och ha i åtanke, dels under 

                                           
53 Kvale, 1997 
54 Kvale, 1997 
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intervjuerna, dels då resultat och analys av intervjuerna sammanställs. 
Genom att lyssna på intervjuerna i efterhand samt att skriva ut intervjuerna 
kan en genomgång göras och då kan eventuellt dylika situationer ses med 
nytt ljus. Eftersom vi inte vid starten av uppsatsen hade ett givet mål tror vi 
denna risk är tämligen begränsad. Hänseende måste även tas till det faktum 
att delar av intervjuerna behandlar ämnen vilka kan uppfattas som känsliga. 
Som exempel kan nämnas den intervjun som genomförts med personen 
som inte klarade av att ta sig till toppen på Aconcagua. Frågor kring detta 
kan bli känsliga, det är inte säkert att, om respondenten ser det som ett 
misslyckade att ej ta sig till toppen, denne är öppen för en diskussion kring 
sitt eget misslyckande. Här föreligger således en risk att respondenten 
svarar undvikande eller eventuellt hittar på svar. Undvikande svar eller rena 
lögner är givetvis något som påverkar tillförlitligheten i undersökningen. 
Intervjuaren bör således försöka utröna vad som eventuellt är rena påhitt 
och försöka, genom exempelvis omformuleringar, få respondenten att 
öppna sig, något som kan vara mycket svårt.  
 

3.7 DEFINITIONER  

I styckena nedan presenteras och definieras de begrepp som är centrala för 
förståelsen av uppsatsen. Här skall påpekas att definitionerna är framtagna 
inom ramen för uppsatsen men kan ses som allmängiltiga. I dag finns inte 
en socialt accepterad säker definition av ordet äventyr. Vi har därmed 
försökt skapa en utifrån tidigare definitioner och undersökning av ordets 
betydelse för individen. 
 

3.7.1 ÄVENTYR 
Aktivitet förenad med utmaning och risk, i synnerhet i avlägsna och 

svåråtkomliga områden 
 
I Bra Böckers Lexikon definieras äventyr som en ”farlig och riskfylld 
tilldragelse”55 och i Bonniers Svenska ordbok som en ”spännande händelse, 
riskabel handling eller upplevelse”56. Spännande definieras i samma bok 
som något ”som fångar hela ens uppmärksamhet”. Nationalencyklopedin 
definierar å sin sida äventyr som en ”ovanlig, spännande och farlig 

                                           
55 Bra Böckers Lexikon 1982 
56 Bonniers Svenska Ordbok 1994 
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händelse som upplevs av viss (grupp av) person(er) särsk. om (längre) 
färder i avlägsna områden, med inslag av upptäckter, strapatser, strider 
etc.”57.  
 
Det rör sig således om någon form av händelse, strapats eller aktivitet som 
är förenad med risk, fara, och attraherar individens fulla uppmärksamhet. 
Denna händelse är när man diskuterar äventyr ofta förknippad med någon 
form av fysisk eller psykisk utmaning i genomförandet. Vid författandet av 
denna uppsats har vi utgått ifrån en definition där äventyr är en upplevelse 
eller aktivitet vilken är förenad med någon form av utmaning. Denna 
utmaning är sedan förenad med viss risk vid sitt utförande. Ett tydligt 
exempel på vår syn på äventyr är de resor som studerats. Det rör sig således 
om utmaningen att bestiga en eller två av ”the seven summits”.58 Med 
denna utmaning följer riskerna förknippade med att befinna sig på väldigt 
hög höjd.  
 
Vi har således valt att inkludera två element i vår definition av äventyr, risk 
och utmaning, vilket ger följande definition: En aktivitet förenad med 
utmaning och risk, i synnerhet i avlägsna och svåråtkomliga områden. 
 

3.7.2 RISK 
Risk innebär ett osäkert resultat eller utfall, i kontexten med äventyr 

innebär denna osäkerhet att individen utsätter sig för risken att ådra sig 
eventuell fysisk och/eller psykisk skada 

 
Risk är ett väldigt brett begrepp som kan innefatta allt ifrån risken att 
misslyckas med middagen till att riskera sitt liv i rysk roulett. Ett sätt att 
förklara risk går att finna i en artikel av Beedie och lyder "To try is to risk 
failure, but risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk 
nothing.”59 Fritt tolkat betyder första delen av ovanstående; att försöka är 
att riskera nederlag, vilket innebär att så fort du tar dig an någonting 
innebär det en risk att du misslyckas. En sådan vid definition av risk skulle 
te sig ytterst oanvändbar i denna studie och vi behöver smalna av den. 
Beedie fortsätter med att säga att risk är ett osäkert resultat, och ett hot mot 

                                           
57 www.ne.se (1)  
58 Förklarade i Kapitel 2.4 
59 Okänd källa i Beedie 1994, s.13 i Allen-Craig Sandy s,.sida 5 
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en individs fysiska, psykiska och sociala välmående.60 Här presenteras hot 
mot individen som en viktig faktor för att risk ska identifieras vilket vi 
återkommer till. Dock ser vi att den sociala skadan är sammankopplad med 
det psykiska välmåendet vilket ger att begreppet fysisk och psykisk täcker 
in individens fulla spektrum.  
 
En annan författare, Loynes61, delar in risk i tre olika kategorier vilka är: 

• Uppfattad risk, när individen tror att någonting är riskfyllt men är 
egentligen helt säkert. 

• Subjektiv verklig risk, vilket är en risk som är riktig för individen 
men kan genom kunskap, förberedelser och omdöme kontrolleras. 

• Objektiv verklig risk, vilket är något som är farligt för alla och ej kan 
kontrolleras. 62 

 
Denna definition kan förklara mycket av individers vilja att acceptera risk, 
speciellt inom organiserade äventyrsresor, då den hävdar att mycket risk 
går att kontrollera med rätt kunskap. Detta tillsammans med en skillnad av 
riskmedvetenhet hos individer kan ge ett sken av att en aktivitet är mer 
riskfylld än vad det egentligen är, men även av en falsk säkerhet i att ha 
någon med omfattande kunskap med sig i gruppen. Tron att risken är under 
kontroll av den erfarne guiden kan ge en överdriven känsla av säkerhet och 
medföra ökad objektiv risk. 
 
Denna studie grundar sig på frivilligt medverkande individer som ensamma 
eller tillsammans med andra tar sig an aktiviteter vilka innebär risk för 
dessa. I kontexten äventyr kommer vi att hantera ordet risk såsom att 
individen är utsatt för potentiell fysisk och/eller psykisk skada. Detta för att 
inbegripa äventyrsdefinitionen vilken fokuserade på att händelsen 
innefattade fara. 
 
Utöver allmän risk kommer även de tre riskkategorierna uppfattad, 
subjektiv och objektiv risk användas, definierade enligt ovan. 
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3.7.3 UTMANING 
Aktivitet vilken sätter en eller flera av individens fysiska och/eller psykiska 
förmågor på prov på en nivå vilken inte är självklar att klara, sett utifrån 

individens kunnande och förmåga. 
 
Enligt Nationalencyklopedin betyder utmaning ”handling varigenom 
någon uppmanas till kamp eller tävling”63. En utmaning kan vara gentemot 
andra eller intrapersonell, alltså att personen ifråga utmanar sig själv i 
kamp eller en aktivitet såsom en uppgift att bestiga ett berg. En utmaning är 
liksom risk en subjektiv bedömning och således även i det här fallet räcker 
det med att individen själv anser det vara en utmaning för att det skall vara 
en utmaning. En skillnad mellan utmaning och risk är att det inte går att 
fastställa en allmän utmaningsnivå på en aktivitet utan istället skapas en 
nivå, exempelvis vid bergsklättring, vilken visar på teknisk svårighet. 
Utmaningen blir då ett förhållande mellan individens kunnande och 
aktivitetens svårighetsgrad. I vår studie jämför vi bestigningar av 
Aconcaguas (6962m) och Kilimanjaros (5895m) toppar vilka har olika 
svårighetsgrad på sina vandringsleder och erbjuder således olika 
utmaningar. Alltså är en utmaning en aktivitet vilken sätter en eller flera av 
individens förmågor på prov på en nivå vilken inte är självklar att klara, 
sett utifrån individens kunnande. 
 

3.7.4 ÄVENTYRSRESOR 
Resor förenade med utmaning och risk för resenären, i synnerhet i 

avlägsna och svåråtkomliga områden 
 
Denna definition är givetvis beroende av det ovan sagda kring definitionen 
av äventyr. Äventyrsresor är, enligt vår mening, därigenom resor som 
organiseras i syfte att uppleva och genomföra en sådan aktivitet som vi 
ovan definierat som ett äventyr.  
 
Det viktiga med denna definition är att vi vill särskilja äventyrsresor från 
upplevelseresor. Det finns företag vilka marknadsför sina resor som 
äventyr men vid en närmare granskning visar det sig att dessa resor ej 
uppfyller den ovan presenterade definitionen av äventyr. Dessa resor 
tillhandahåller snarare upplevelser vilka ligger utöver vad ”traditionella 
reseföretag” erbjuder. Vi vill tydligt klargöra att dessa resor ej faller in 
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under vår definition av äventyrsresor då vi fokuserar på innehållet i resan 
snarare än hur den presenteras i marknadsföringen. 
 

3.7.5 ÄVENTYRSBRANSCHEN 
Bransch bestående av de företag vilka erbjuder äventyrsresor definierade 

enligt ovan 
 
Vid en första anblick ter sig denna bransch mycket diffus till sin 
samansättning, det finns en mängd företag vilka marknadsför sig som 
arrangörer av äventyr. För syftet med denna uppsats har vi dock, logiskt, 
valt att definiera branschen utefter den ovan presenterade definitionen av 
äventyr. Inom branschen ser vi såldes aktörer vilka tillhandahåller tjänster 
som innefattar äventyr. Branschen som helhet har således en vidare 
definition än äventyrsresor och innefattar därmed fler företag än de som 
nischat sig på att tillhandahålla resetjänster.  
 

3.8 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Nedan presenteras de teorier vilka vi i huvudsak kommer att stödja vår 
analys på. Teorierna om identitetsfenomenet kommer att användas till att 
söka de motiv till köp av dessa resor medan teorierna angående 
kundtillfredsställelse kommer att nyttjas till analysen angående 
utvecklandet av tjänsterna. Dessa avsnitt är en del av vår syn på människan 
och verkligheten och präglar vårt angreppssätt i analysen. 
 

3.8.1 IDENTITETSBEGREPPET 
Kapitlet kommer att inledas med en översikt av begreppet för att sedan 
fördjupa sig i olika forskares resultat. Avslutningsvis kommer vi att 
presentera vår syn på identitet och positionera vårt teoretiserande gentemot 
andra.  
 
Identitet är i alldagligt tal ofta definierat som en individs syn på sig själv, 
alltså internt, eller de karakteristiska drag man, på varierande grunder, 
tillskriver en individ, externt.64 När man söker en djupare förståelse för 
begreppet finner man otalet definitioner och ansatser för att undersöka och 
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analysera individers identitet. Själva ordet identitet kommer från latinets 
idem, som betyder densamma, vilket kan härledas till att visa på att en 
individ är densamma oavsett vilken kontext denne befinner sig i. Alltså att 
individen har samma karakteristiska drag och syn på sig själv oavsett 
situation. I denna uppsats har vi fokuserat på den självbild som individer 
skapar utifrån sitt medvetande och agerande. Självbilden formas av 
individens tolkning av det sociala samspelet och sitt eget agerande däri.65 I 
och med detta positionerar vi oss inte vid en individs grundläggande 
personlighet eller karaktär utan vid den identitet/självbild som hon önskar 
skapa eller upprätthålla. Denna positionering genomsyrar såväl de 
teoretiska utgångspunkterna som den analytiska tolkningen och slutsatserna 
där ur.  
 
Identitetsbegreppet är centralt inom många forskningsområden och då 
kanske främst inom psykologi och filosofi, inom vilka man finner den mest 
omfattande forskningen och det största antalet av undersökningar. Något 
som är återkommande, då det är svårt att verkligen positionera begreppet, 
är att tillskriva begreppet tre kriterier, något som bland andra både 
Ricoeur66, Goffman67 och Baumeister68 har skrivit om. 
 
I Ricoeurs bok ”Oneself as another” 69 urskiljer filosofen tre kriterier för 
identitet. Det första är numerär identitet med vilket menas att det skall vara 
möjligt att återidentifiera samma karakteristiska sak flertalet gånger. Det 
andra kriteriet är extrem likhet vilket betyder att de karakteristiska som 
återidentifieras skall vara extremt lika i sin framställning. Det tredje 
kriteriet betecknas oavbruten kontinuitet och fungerar som ett komplement 
till extrem likhet för att rättfärdiga de små förändringar som sker över tiden 
med en identitets kännetecken.  
 
Goffman, som i grunden var sociolog, hade en annan förklaring av identitet 
och skrev 1974 att den kunde delas upp i tre begrepp. 70 Dessa var: 

• Social identitet vilket innefattade de personliga egenskaper som en 
individ kunde tillskriva sig, såsom yrke, status och kunnande. 
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• Personlig identitet vilket är det som gör individen unik, dennes 
karaktärsdrag, sätt att röra sig och prata. 

• Upplevd identitet vilket är den subjektiva upplevelsen av sig själv 
som byggs av individens sociala erfarenheter och ageranden. Detta 
begrepp lånade Goffman från Eric Homburger Ericson. 

 
Baumeister gjorde 1998 en omfattande sammanställning av den empiriska 
forskning som bedrivits på området och kom fram till att socialpsykologisk 
forskning kunde struktureras kring tre områden. Utifrån detta drog han 
slutsatserna att identiteten har tre utmärkande drag ur vilka det går att 
beskriva hur individens identitet uppkommer och verkar. Det första, 
reflexivt medvetande, handlar om att individen inte är medveten om sitt 
själv (sin identitet) utan endast om sina handlingar. Genom att observera 
dessa handlingar och aktiviteter samt reflektera över dessa kan individen 
bygga en bild av sig själv och på så sätt skapa och utveckla sin identitet.71  
 
Det andra kännetecknet, vilket Baumeister kallar för social karaktär, utgår 
ifrån att en identitet endast kan utvecklas i en social kontext där andra 
identiteter verkar. Det krävs således sociala relationer för att en fullvärdig 
personlig identitet skall kunna utvecklas och denna identitet existerar bara i 
förhållande till andra. Det tredje draget visar identiteten som en agent 
vilken inte bara skapas utav individens handlingar utan indirekt är ytterst 
aktiv och fattar egna beslut och initierar handlingar. Ett exempel är att 
moraliska handlingar har sin grund i identiteten då de grundar sig i 
värderingar och faller tillbaka och får konsekvenser för dessa.72 
 

3.8.1.1 RICOEURS IDENTITETSSYN 
Paul Ricoeur berättar i ”Oneself as another” att identitet måste ses som en 
dialektik mellan två poler vilka han benämner idem och ipse. Idem-polen 
står för ”densamma” och visar på återkommande karakteristiska drag för 
individen och stabilitet i dennes agerande. Ipse-polen å andra sidan är en 
motsats till idem, samtidigt som de vid en definition av identitet överlappar 
varandra, och lämnar öppet för förändring och variation. Enligt Ricoeur 
svarar idem-polen på frågan vad och ipse på frågan vem. En individs 
karaktär innehåller båda dessa svar men det kan fortfarande ses som två 
olika frågor vilka svarar på två olika sätt hur en individs identitet framställs. 
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Alltså är ipse min karaktär, vem jag är, men den visar sig genom idem, vad 
jag gör. En individs ageranden kommer alltid ur ipse-polen men om det 
inträffar återkommande blir det en vana och en tyngd i idem-polen. Alltså 
är ipse-polen mina ageranden och skapandet av idem-polen vilken är 
grunden i min identitet och vad som påverkar mig med värderingar och 
instiftande till handlingar. 73  
 
Ricoeur skrev även att en individs identitet inte är fullständig i och med 
idem och ipse utan det krävs även en social kontext för att utveckla den till 
fullo. Individen identifierar sig med sin omgivning och dess normer, regler 
och värderingar. Till slut antar individen att dessa identifikationer med 
andra är dennes egna egenskaper och de skapar ofta den värdegrund i 
vilken vi säger att individens sanna identitet ligger, i den bemärkelsen att 
man pratar om att personen i fråga inte var sann mot sig själv, sin 
identitet.74 
 

3.8.1.2 BERGER OCH LUCKMANNS IDENTITETSSYN 
Berger och Luckmann skriver att identitet är ett nyckelelement i den 
konstruerade subjektiva verkligheten och att den skapas genom de sociala 
processer som en individ genomgår. Det är alltså individens erfarenheter 
och interaktioner med andra som skapar identiteten och tillskriver den dess 
attribut. Identiteten ses också som en tvådelad dialektik mellan individen 
och verkligheten (externt) och den socialt producerade identiteten och det 
biologiska förnuftet (internt). 75  
 
Den externa kampen mellan individens identitet och den socialt 
konstruerade verkligheten är vad som bygger individen och dennes 
referensram och alltså dennes syn på verkligheten. Eftersom man ser på 
verkligheten genom den referensram man skapat från sitt tidigare liv är 
denna relation ytterst viktig i diskussionen om konstruktivism. Likväl som 
verkligheten påverkar individen och dennes identitet, påverkar individen 
verkligheten och hur verkligheten uppfattas av andra individer i dennes 
närvaro.76 
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“In the fully socialized individual there is a continuing internal dialectic 
between identity and its biological substratum.”77 
 
I citatet behandlar författarna att den interna kampen mellan den socialt 
producerade identiteten och det biologiska förnuftet vilken kan ses som en 
kamp mellan det högre och lägre självet. Det högre självet, alltså den 
socialt producerade identiteten över vilken individen tror att den har en 
liten påverkan, är i en maktkamp över det lägre, biologiska förnuftet och 
våra djuriska drifter, om bestämmanderätten över individens handlingar.  
 
“The ‘higher’ self must repeatedly assert itself over the ‘lower’, sometimes 
in critical tests of strength. For example, a man must overcome his 
instinctive fear of death by courage in battle. The ‘lower self here is 
whipped into submission by the ‘higher’, an assertion of dominance over 
the biological substratum that is necessary if the social identity of warrior 
is to be maintained, both objectively and subjectively.”78 
 
Som citatet ovan säger så kan kampen yttra sig i att en önskad självbild 
tvingar individen att agera emot sina naturliga drifter. Att bilden ska 
upprätthållas både objektivt och subjektivt menar på att individen söker 
identiteten både från andra och att se sig själv som den krigare den är. 
Denna kamp mellan önskad självbild och biologiskt förnuft79 kan tvinga 
individer till att agera emot sitt förnuft för att upprätthålla den bild de anser 
vara önskvärd från dem själva eller från samhällets sida. Detta sorts 
agerande har analyserats ur många ansatser och utgångspunkter och skulle 
likväl kunna beskrivas liknande ett försök att passa in i en företagskultur 
eller helt enkelt grupptryck. 
 

3.8.1.3 VÅR UTGÅNGSPUNKT 
Vår utgångspunkt gällande identitet och omkringliggande faktorer grundar 
sig i Ricoeurs syn på att identiteten byggs av individens erfarenheter och 
ageranden (idem och ipse) samt Berger och Luckmanns syn på att 
verkligheten konstrueras socialt och därmed även individens identitet. 
Precis som Berger & Luckmann tror vi att individens identitet är ett resultat 
av den tvådelade kamp mellan den konstruerade verkligheten och den 
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sociala identiteten (externt) och den sociala identiteten och det biologiska 
förnuftet (internt). Identiteten skapas i sociala processer och är en variabel 
vilken är irrelevant utanför en social kontext. 
 
Identiteten skapas alltså i en social kontext av de agerande och erfarenheter 
vilka en individ samlar på sig. Det är en konstant kamp mellan individen 
och verkligheten som ger energi och kraft till denna utveckling. Internt 
pågår kampen mellan den sociala identiteten och det biologiska förnuftet 
främst för att upprätthålla och eftersträva önskad självbild både objektivt, 
från andra, och subjektivt, från sig själv. Då individen endast är reflexivt 
medveten om sin identitet, alltså endast uppfattar den genom sina 
handlingar, är agerande individens enda möjlighet att påverka sin identitet.  
 
Som ni ser ovan innefattar vår teoretiska utgångspunkt delar ur både 
Ricoeur, Baumeister och Berger & Luckmann. Vi ser identiteten som något 
komplext och svårt att innefatta i endast en teori. I denna studie kommer vi 
att analysera individers identitet, hur den skapas och upprätthålls, och ser 
därför vår teoretiska utgångspunkt som den vilket passar vårt syfte bäst. 
Hur individen agerar för att skapa och bibehålla sin egen önskade självbild, 
både externt och internt, är vad vi ser som mest intressant. 
 

3.8.2 KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE OCH KVALITET 
”In theory, competitive advantage is the delivering of superior value to 

customers and, in doing so, earning an above average return for the 
company and its stakeholders.”80 

 
Detta avsnitt syftar till att presentera grundläggande strategier och aspekter 
vilka påverkar kunders uppfattning om de varor och tjänster som 
konsumeras. Utifrån dessa grundsatser kommer i uppsatsens analys 
strategier konstrueras, strategier vilka kan användas för ökad 
kundtillfredsställelse och utvecklandet av nya tjänster inom 
Äventyrsbranschen. Dessa teorier är således relevanta i relation till 
uppsatsens andra syfte.  
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3.8.2.1 KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE 
Kundens upplevda tillfredställelse av en viss produkt är en subjektiv mental 
upplevelse som skapas av kundens totaluppfattning av produkten ifråga.81 
Upplevelsen relaterar kunden hela tiden till sin egen standard, vilket 
innebär att samma produkt kan leverera olika upplevelser beroende på vem 
som konsumerar produkten ifråga. Tillfredsställelsen kan uppstå genom att 
kunden erhåller ett ökat värde, i relation till sin förutfattade uppfattning, 
vilket upplevs som positivt. Även genom att återställa en negativ situation 
till ett neutralt läge kan kundens tillfredställelse öka. De två fallen baseras 
dock på olika upplevelser den förra på det erhållna mervärdet och den 
senare på en känsla av lättnad.82 Oavsett grund så är det kundens egen 
upplevelse som är verklig för kunden, och därigenom skapar kunden 
förutsättningarna för sin egen tillfredsställelse och den subjektiva 
upplevelsen bedöms av kunden, oavsett vad som i realiteten har inträffat.83 
Denna skillnad mellan objektiv och subjektiv upplevelse lyfts ofta fram 
inom kvalitetsteorin, innebärande att det i första hand är upplevd kvalitet 
som skall eftersträvas.84 
 

3.8.2.2 KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR 
Det mycket subjektiva begreppet kundtillfredsställelse påverkas i stor grad 
av kundens förväntningar på produkten. Om produkten levererar mer, och 
därmed överträffar förväntningarna upplever kunden tillfredsställelse, och 
tvärt om, misslyckas produkten med att uppfylla kundens önskemål, blir 
bedömningen negativ.85 Förväntningarna kan i sin tur sägas vara uppdelade 
i, och påverkas av två effekter, assimilationseffekten och kontrasteffekten. 
Assimilationseffekten innebär att kundens förväntningar är det som i första 
hand styr kundens slutliga bedömning, även om utfallet av, exempelvis en 
bergsbestigning, blir helt annorlunda än kundens ursprungliga 
förväntningar så kommer kundens bedömning inte avvika mycket från de 
ursprungliga förväntningarna. Fenomenet kan förklaras som att kundens 
grunduppfattning fäller avgörandet oavsett det resultat som levereras, har 
kunden starkt negativa förväntningar från början så styr det 
totalupplevelsen, oavsett om det som levereras i själva verket är av mycket 
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god kvalitet. Kunden har så att säga bestämt sig i förväg.86 Kontrasteffekten 
är en motsatts till assimileringseffekten och innebär således att utfallet har 
en stor effekt på kundens tillfredställelse. Överträffar produkten kunden 
förväntningar så medför det en hög nivå av kundtillfredsställelse, och enligt 
samma princip kan höga förväntningar medföra att den totala upplevelsen 
försämras, om inte produkten lever upp till de i förväg högt ställda 
förväntningarna.87 
 
De olika effekterna får avgörande betydelse beroende på produkten ifråga. 
Assimilationseffekten tenderar att få större betydelse om utfallet av 
produkten är svårt att bedöma, exempelvis genom att det ej finns några 
objektiva mått att mäta utfallet efter. Kontrasteffekten får en övervägande 
betydelse om produkten ifråga har stor betydelse för kunden och det 
samtidigt objektiv och säkert går att fastställa huruvida förväntningarna 
uppfyllts.88 Ytterligare en teori kring de två effekternas inbördes verkan är 
att assimilationseffekten dominerar om produkten endast avviker lite från 
förväntningarna, medan kontrasteffekten får en framträdande roll om 
avvikelsen mellan förväntningarna och den reella upplevelsen är väldigt 
stor.   
 
De förväntningar som kunden har på produkten påverkas av en rad olika 
aspekter som i sin tur är olika från kund till kund. Genom de 
marknadsföringsåtgärder som ett företag vidtar så ges kunden en 
uppfattning av produkten, vad den innehåller och erbjuder. Ytterligare 
faktorer är kundens tidigare erfarenheter, produkten eller företagets image 
och rykte, produktens pris och hur starkt kundens intresse är av 
produkten.89 Även den information som kunden fått av andra, exempelvis 
vänner och bekanta, bidrar till förväntningarna.90 
 
Kundens engagemang i produkten och den bild som kunden erhåller av 
produkten innan konsumtionstillfället spelar således en avgörande roll för 
hur kundens förväntningar byggs upp, och därigenom hur kunden under 
konsumtion och i efterhand kommer att bedöma produkten. Detta får i sin 
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tur helt avgörande effekt på kundens tillfredställelse med den aktuella 
produkten.  
 

3.8.2.3 KUNDENS BEHOV 
Utifrån forskning framtagen av Hertzberg 1966 konstaterades att det finns 
en rad faktorer som blir avgörande för hur nöjd eller missnöjd en kund är 
med en produkt. Med detta resonemang som utgångspunkt måste företaget 
förstå sina kunder för att kunna identifiera så kallade nöjdhetsdrivare och 
missnöjdhetsdrivare. 91  Utifrån detta har sedan konstaterats att kundens 
upplevelse påverkas av olika behov som kunden har. Dessa behov har 
kategoriserats och delats upp i omedvetna behov, uttalade behov och 
underförstådda behov.92  
 
De omedvetna behoven kan förstärka kundens upplevelse av produkten, 
dessa behov anses uppfyllda om kunden blir positivt överraskad av 
upplevelsen som produkten förmedlar. Denna positiva överraskning 
tenderar att ge ett mycket gott intryck och förstärker därigenom 
kundtillfredsställelsen.93  
 
Uttalade behov är sådana som kunden upplever som viktiga och därigenom 
efterfrågar inför ett köp. Uppfyllelse av dessa behov står i direkt korrelation 
till hur nöjd kunden blir med produkten. Information med avseende på 
dessa behov får företaget direkt genom kundernas förfrågningar, vilket 
medför att dessa behov kan implementeras i företagets strategier.94  
 
Underförstådda behov är för kunden så självklara och grundläggande att de 
ej uttalas. De kan liknas vid baskrav och uppfyllelse av dessa ses som en 
självklarhet. Detta medför att om företaget misslyckas med att uppfylla de 
underförstådda behoven så leder det till stort missnöje hos kunden, 
samtidigt som att en uppfyllelse av dessa behov ej leder till ökad 
kundtillfredsställelse.95 
 

                                           
91 Sörqvist, 2000 
92 Sörqvist, 2000 
93 Sörqvist, 2000 
94 Sörqvist, 2000  
95 Sörqvist, 2000  
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Under vilken rubrik ett visst behov kategoriseras är ej givet och kan skifta 
med tiden. Som nämndes ovan kan uppfyllelse av ett omedvetet behov leda 
till att kunden får en starkt positiv upplevelse av produkten. Om sedan 
kunden konsumerar flera produkter från samma företag och denna positiva 
överraskning infinner sig flera gånger så kommer det omedvetna behovet 
att skifta karaktär och istället bli ett uttalat behov. Kontentan blir att kraven 
på företaget och dess produkter ständigt ökar, samtidigt som tidigare nöjda 
kunder ofta är beredda att betala för att erhålla fördelarna från företagets 
produkter. En förmåga att möta dessa behov blir därigenom en stark 
konkurrensfördel.96  
 

3.8.2.4 PRODUKTKVALITET 
Utifrån de ovan presenterade kategorierna av behov har den japanske 
professorn Noriako Kano utvecklat en modell som mäter 
kundtillfredsställelse. Denna modell sammanfattas i ett så kallat 
Kanodiagram97, vilket presenteras i bilden nedan. 
 

Figur 2. Kanodiagrammet (Blomqvist & Haeger) 
 

De olika kategorierna av kvalitet i figuren kan kopplas till de ovan 
presenterade kategorierna av behov. Extrakvalitet erhålls genom att 
uppfylla omedvetna behov, prestandakvaliteten ökar allteftersom de 

                                           
96 Sörqvist, 2000 
97 Blomqvist & Haeger, 1996 
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uttalade behoven uppfylls och baskvalitet kopplas till uppfyllelsen av de 
outtalade behoven. Kopplat till en bergsbestigningsresa kan det förklaras 
som att baskvalitet, vilka kunden tar för givet, är att transporten till berget 
fungerar, att det finns mat med mera. Prestandakvaliteten höjs genom att 
guiderna är duktiga och hjälper sina kunder att ta sig till toppen. Lyckas 
kunden med bestigningen så blir kundens upplevelse av prestandakvaliteten 
hög. Extrakvalitet kan ges av att något oväntat inträffas, så som att djur och 
naturupplevelsen ges en ny dimension.98 Utifrån kunskap om sina kunders 
förväntningar och behov kan företaget, med utgångspunkt i 
Kanodiagrammet, utveckla sina produkter för att maximera 
kundtillfredsställelsen och därigenom differentiera sina produkter gentemot 
konkurrenterna.99   
 
Kvalitet kan beskrivas som något som är enastående på ett sätt som ej går 
att beskriva, andemeningen är att även om man inte kan definiera kvalitet, 
så vet man vad det är.100 I just detta ligger problematiken med att utveckla 
produkter som utvärderas subjektivt, det blir svårt att i förväg bedöma vilka 
faktorer som kommer vara av betydelse för kunden.  
 

3.9 METODOLOGISK AVSLUTNING 

Detta kapitel har presenterat en rad aspekter vilka ligger till grund för 
uppsatsens fortsatta framställning samt informerat läsaren hur nästföljande 
kapitel kommer att tolkas av oss. Teorierna om identitet har knutits ihop för 
att presentera vår syn på begreppet. Samtidigt bör läsaren, genom avsnittet 
om social konstruktivism, ha fått en bild av hur vi ser på människan och 
dennes omvärld. Dessa teorier kommer i analysen att kopplas samman för 
att tillsammans ge en förståelse för de motiv som ligger bakom 
resenärernas köp av organiserade äventyrsresor. Denna analys kommer 
sedan i sin tur att kopplas till teorierna om kundtillfredsställelse, utifrån 
vilket strategier för utvecklandet av tjänster inom äventyrsbranschen 
kommer att ställas upp.  
 
 

                                           
98 Ett exempel är att en av intervjupersonerna fick se kondorer vid bestigningen av Aconcagua, något som 

är ovanligt och som intervjupersonen uttryckte förhöjde upplevelsen.  
99 Blomqvist & Haeger, 1996 
100 McGee et al, 2005  
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4 EMPIRI 
Vi har valt att presentera empirin på ett narrativt sätt, vilket innebär att vi 
återberättar historien om varje intervjuperson såsom den framställdes. 
Förhoppningen med detta är att berättelserna levandegör både de personer 
som intervjuats och deras upplevelser. Sammantaget tror vi det underlättar 
för läsaren och ger en tydligare helhetsbild av det ämne uppsatsen 
behandlar.  
 

4.1 INTERVJUER MED RESENÄRER 

Inom ramen för denna uppsats har sex djupintervjuer genomförts. De 
personer som intervjuats har samtliga deltagit på minst en av de resor som 
arrangeras av uppsatsens samarbetsföretag. Intervjuerna skedde i början på 
april 2006 och genomfördes så som beskrivits i metodavsnittet ovan. Innan 
respektive intervju inleddes presenterades syftet med uppsatsen som så att 
vi, genom intervjuerna och uppsatsen försökte få djupare kundförståelse 
och därigenom se vad som efterfrågas vid genomförande av en sådan resa 
som uppsatsen behandlar. Det skall i detta sammanhang påpekas att vi 
således ej presenterade alla aspekter av uppsatsen innan intervjuerna 
genomfördes, som exempel kan nämnas att avsnittet om social 
konstruktivism utelämnades. Anledningen att vi var selektiva med den 
information som lämnades var att vi i största möjliga mån ville undvika att 
påverka respondenternas inställning till intervjun. Det fanns i denna 
situation en risk att om vi presenterat alltför mycket kring vad vi 
undersökte så hade respondenterna blivit återhållsamma och därigenom 
kanske inte svarat lika öppenhjärtigt, alternativt också medvetet undanhållit 
information kring något som de kan ha uppfattat som känsligt.  
 
Respondenterna utlovades även anonymitet i uppsatsen och transkriberade 
intervjuer kommer därför inte att medfölja som bilagor. Anledningen till 
detta är att frågeställningarna och de ämnen vilka vi berör kan uppfattas 
som känsliga och av personlig natur. Vi ser inte att anonymiteten påverkar 
vår analys eller våra resultat utan finns endast till för att skydda individen. 
Vi har för att göra uppsatsen mer levande valt att använda fiktiva namn på 
intervjupersonerna. 
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4.1.1 LISA 
Personen som vi i uppsatsen kallar för Lisa är en kvinna i 30-års åldern 
som beskriver sig själv som en aktiv människa som är något beroende av 
träning. Större delen av fritiden går åt till olika sorters träning så som 
löpning och multisport.  
 
”Ja… nästan all min tid, när jag inte jobbar, går åt till träning… något 
som jag älskar men jag vet inte om min pojkvän är så nöjd… (skratt)” 
 
Hon har en akademisk utbildning och hon arbetar i dagsläget heltid i en 
tjänst som till stora delar ej är kopplat till hennes akademiska grund, ett 
arbete hon trivs med. Hon bor tillsammans med sin pojkvän i Stockholm 
som även han sysslar en del med träning, dock inte alls i samma 
utsträckning som henne. Som citatet ovan antyder, vilket hon senare 
utvecklade, så tyckte kanske pojkvännen att hon spenderade lite väl mycket 
tid med att träna, men han var ändock förstående och stöttade henne och de 
val hon gjort. Han är även imponerad av hennes stora satsningar på 
multisport, något hon även tävlar inom.  
 
”… multisporttävlingarna kan vara allt från åtta timmar till sex dagar, så 
det är olika… och det är då klättring, mountainbike och forspaddling.” 
 
Just multisport och tävlingar inom detta anser hon är lockande för att det 
ställer så höga krav. Efter en tävling är man totalt slutkörd, något hon 
beskriver som en härlig känsla. Tävlingarna, och vetskapen att man 
eventuellt kan skada sig, ger en adrenalinkick som hon gärna söker upp. 
 
”Att ta risker är sånt som gör att man lever, det är det som gör livet 
härligt” 
 
Hon beskriver sig själv i detta sammanhang som en riskbenägen person och 
tilläger att hennes vänner och bekanta troligtvis också ser henne på det 
sättet. Både hon själv och hennes vänner reser en del, men hon är noga med 
att påpeka att hon reser på vad hon själv klassar som ”aktiva resor”. Det är 
på intet sätt tal om några ”Mallorcaresor”, något sådant skulle hon inte 
kunna tänka sig. Dock påpekar hon att hennes resa till Kilimanjaro 
var ”mer charteraktig” än hon trott innan, främst beroende på att det var så 
mycket folk på berget.  
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Då hon pratade om den typ av resor och upplevelser som hon föredrar 
kommer hon in på viljan att göra någonting annorlunda, möjligheten att 
vara först om någonting. På den uppföljande frågan vad det finns kvar att 
vara först om svarar hon:  
 
”Första kvinna att bestiga Mount Everest utan syrgas, det vore ashäftigt!” 
 
Resan till Kilimanjaro var en resa i hennes smak, en aktiv resa som ställde 
upp en utmaning att ta sig an. Lockelsen i att resa till Kilimanjaro låg 
främst i utmaningen att ta sig till toppen, samtidigt som det fanns ett 
intresse att uppleva den afrikanska kulturen. Med avseende på resor tycker 
hon egentligen om att fixa och organisera själv. Det är roligt att hålla på 
med tillhörande utrustning, kolla upp alla dyra grejer man måste ha, planera 
och organisera. Resan till Kilimanjaro var dock hennes första 
bergsbestigning och då ”var det ok att resa med en arrangör”. Inför 
framtida bergsbestigningar, något hon gärna gör, så skulle hon nog vilja 
organisera och fixa resan själv, men eftersom det var hennes första så valde 
hon att åka med en arrangör.  
 
Inför bestigningen av Kilimanjaro var hon nervös och osäker på om hon 
skulle klara av att ta sig till toppen, det var dock en osäkerhet som ganska 
snabbt försvann och ersattes med tillförsikt.  
 
”Det var lättare än jag räknat med, i början var jag lite nervös och osäker 
om jag skulle klara det… men jag insåg rätt snabbt att det skulle gå 
vägen.” 
 
Då både hon själv och hennes pojkvän, som var med på resan, var 
vältränade så tyckte hon att det blev jobbigt att de övriga i gruppen var 
mycket långsammare än vad hon och hennes pojkvän var. De var vid flera 
tillfällen tvungna att vänta på resten av gruppen, och i efterhand så anser 
hon att en jämnare grupp hade varit bättre och gjort att irritationsmomenten 
under resan blivit färre.  
 
I anslutning till att hon uttryckte att bestigningen var lättare än hon räknat 
med så utvecklade hon sin syn på hur hon uppfattat resan, och ville då 
karakterisera resan som en upplevelse.  
 
”Jo det var väl ett äventyr, med det var framförallt en upplevelse, ja mer en 
upplevelse egentligen.” 
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Utmaningen att ta sig till toppen var inte alls så fysiskt krävande som hon 
från början räknat med, något som var lite av en besvikelse. När hon sedan 
såg vilka andra människor som tog sig upp på toppen så var känslan av 
prestation inte längre lika stark.  
 
”När någon farmor tog sig upp så förtog det lite av känslan” 
 
I efterhand så var inte resan lika äventyrlig som hon hade hoppats på, 
utmaningen var inte lika stor som hon förväntat sig. När hon sedan försökte 
definiera vad ett äventyr var för henne blev inslaget av utmaning centralt. 
 
”Det ska va en risk, ja en utmaning och någonting fysiskt, något 
obeprövat” 
 
I denna kontext så menade hon att det skulle vara obeprövat för henne, inte 
att, som hon tidigare pratat om, vara först med någonting. Resan till 
Kilimanjaro var för ordnad och tillrättalagd för att hon skulle se det som ett 
äventyr, det hade varit en större utmaning om man fick fixa mer själv, så 
som att laga mat och fixa tältet själv, det hade gjort resan lite mer extrem.  
 
”Nu gick alla bredvid varandra som en E4, alla gick samma väg, åt samma 
mat, behövde inte bära något eller fixa något…” 
 
Hon valde även i detta sammanhang att förtydliga hur hon såg på risk, 
vilket var ett element hon sökte men det betydde inte att hon ville att det 
hon gör skall vara osäkert eller farligt.  
 
”Jag vill ha känslan av risk, adrenalinet, fast man vill inte att det ska vara 
osäkert”  
 
När hon kom hem och berättade för sina vänner om resan så var de 
fascinerade och uttryckte även en vilja att åka dit själva. Dock tyckte Lisa 
att vännerna klassade resan, och hennes bedrift att ta sig till toppen, högre 
än vad hon själv gjorde.  
 
”När man pratade med den var det så här, Wow! Kom du hela vägen upp? 
Det var häftigare för dem än det var för mig” 
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Hon valde i detta sammanhang att tona ner sin upplevelse och valde istället 
att visa bilder och förklara hur hon upplevt resan.  
 

4.1.2 SOFIA 
Sofia är en kvinna i 40-års åldern som har en akademisk utbildning och 
driver idag ett eget företag där hon arbetar som konsult. Hon är en mycket 
aktiv friluftsmänniska som spenderar större delen av sin fritid på diverse 
utomhusaktiviteter. Sofia är den av intervjupersonerna som inte varit på en 
bergsbestigningsresa.  
 
”… mitt friluftsliv har alltid varit vad det har vart, mycket ute i natur, och 
skidor, och sporta och… gärna då upplevelser.” 
 
Under vinterhalvåret är det långfärdsskridskor och skidor som dominerar, 
medan sommaren ägnas åt vandring och till viss del segling. Det stora 
intresset för skridskoåkning levandegörs av det faktum att hon helt 
undviker att resa under vinterhalvåret. 
 
”Ja, vintertid blir det inga resor alls för då måste man vara med här när 
det, fryser på då, för då vill man inte missa nån helg…” 
 
Även mängden snö som fallit under vintern 2006 är källa till irritation 
eftersom snön förstör isarna. 
 
”Det är första gången i mitt livs historia som att jag hatar att det snöar.” 
 
När hon beskriver sitt seglingsintresse görs det hela tiden i kontexten av 
någonting utöver det vanliga. Den resa hon köpt av Äventyrsresor AB var 
en segling på Nilen, när hon återkommer till seglingen gör hon det genom 
att berätta om en seglings- och vandringsresa i den skotska skärgården.   
 
Något som var mycket centralt för Sofia var avståndstagandet från vad hon 
klassade som charterresor. Vid ett flertal tillfällen under intervjun återkom 
hon till att just charter var helt otänkbart.  
 
”… jag är ingen charterresenär alls, det har jag väl aldrig vart på tror jag, 
men däremot har jag rest mycket då, det är väl att man reser och utforskar 
saker och ting själv…” 
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Just avseende resor var det mycket viktigt för Sofia att det skulle vara 
annorlunda, det fick inte vara standard, varken avseende resmålet eller de 
aktiviteter som resmålet erbjuder. Hon fördrar resor med en annan 
angreppsvinkel, som att komma till städer från ett annat håll, via hamnen 
eller vandra över bergen för att nämna ett par exempel hon tog upp. Detta 
tycker hon medför att man kommer närmare den kultur man besöker. 
 
”… liksom är en av befolkningen där man är liksom inte turist i den 
bemärkelsen direkt, kanske att man är det ändå men, jag tycker man är mer 
än om man sitter på en grisfest eller åker runt i en busslast, då känner man 
sig som lite boskap…”  
 
”…lite det stuket på det, det tilltalar mig, för då får man, tycker jag, 
upplevelse, du kommer liksom ner på samma nivå.” 
 
I de resor hon åker på är inslaget av äventyr någonting som hon ser som 
centralt, samtidigt har hon svårt att helt klart definiera vad som är ett 
äventyr för henne, det är mycket som kan vara ett äventyr och det kan 
upplevas på många sätt. I sina äventyr är det dock upplevelser hon söker, 
det behöver ej innebära kickar av något slag.  
 
”…man kan ha äventyr på flera sätt, för mig är inte det att hoppa 
bungyjump, det attraherar inte mig, det är inte den, eller att åka nerför så 
här vilda forspaddlingar, jag behöver inte den adrenalinkicken…” 
 
I relation till sin bekantskapskrets så anser Sofia att hon är den extrema i 
gruppen, och att hon har svårt att få med sig sina vänner på den typen av 
resor som hon uppskattar, ”Dom upplever det alltid att vara lite extremt, 
men det är det ju inte…” Samma resor som hennes vänner ser som extrema 
klassar hon själv som krävande snarare än extrema.  
 
Den planering och organisation som krävs inför sina resor gör Sofia gärna 
själv, förutsatt att tid finns att tillgå. Samtidigt ser hon en stor vinning i den 
tjänst som arrangören tillhandahåller, främst med avseende på den 
lokalkännedom som arrangören har. Åker man ner själv och chansar så 
finns det en stor risk att man förlorar en massa tid på administrativa saker, 
så som att hitta rätt buss och ordna eventuella tillstånd. Hon uttrycker 
samtidigt att om hon skall köpa vad hon kallar färdiga upplägg från en 
arrangör så skall det vara den typ av resor som Äventyrsresor AB 
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tillhandahåller, det måste vara någonting annorlunda, något som skiljer sig 
från mängden.  
 
”just tjänsten, som tar en ut i smeten direkt, ja jag är beredd att betala för 
det” 
 
Samtidigt så måste tjänsten erbjuda någonting genuint, det får inte vara för 
industrialiserat, ”det ska vara den här känslan, specially made for you…” 
 
När vi bad Sofia berätta lite om hur hon förhåller sig till begrepp som risk, 
utmaning och äventyr så berättar hon om olika aktiviteter, så som 
bergsklättring, som hon sysslat med tidigare i livet.  
 
”…jag är inte riskbenägen, längre, men det är en jäkligt svår bedömning, 
för man vill ju ändå komma upp på dom här topparna och se dom här 
vyerna…” 
 
I relation till dylika upplevelser lägger hon vikt vid att det finns bra guider, 
att hon själv är vältränad så att hon klarar av utmaningen samt att den 
grupp man reser med fungerar bra, eftersom man i utsatta lägen är väldigt 
beroende av varandra.  
 
Då hon åker mycket skridskor, ofta långt ut i skärgården, så är hon bekant 
med den risk som finns, men menar att med rätt kunskap så kan risken 
begränsas. Genom lokalkännedom, som erhålls genom att hålla koll på 
isarna under säsongen så minskar riskerna, hon bygger upp en egen 
lokalkännedom, samtidigt som hon lägger stor vikt vid att hon måste lita på 
de personer hon är ute med.  
 

4.1.3 MATHIAS 
Mathias är en man i 30-års åldern som idag arbetar heltid på en säljtjänst. 
Tidigare har han gjort ett par vandringar i både Himalaya, Peru och de 
svenska fjällen. Han kommer från Stockholm och ser sig själv som en 
storstadsmänniska vilket gör att han känner ett behov av att bryta av ibland, 
ett behov som uppfylls av dessa naturnära upplevelser. 
 
”Jag är egentligen en storstadsmänniska, man är ute och partajar och man 
lever Stockholmslivet och sådär uppe i varv, det går ju i perioder och 
sådär… i kontrast till det är det jäkligt skönt och få den här, dels fysiska 
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tröttheten… men just det här då att man är borta i någon exotisk miljö 
kanske det kan ju va Kebnekaise också” 
 
Själv beskriver han sig som en person vilken satsar på upplevelser och att 
göra det han tycker är kul, ett intressant jobb kommer före karriär och 
behövs mer pengar så kan det ”skrapas ihop” vid sidan av. Han söker 
gärna variation i sina upplevelser och semestrar och kan finna nöje i allt 
från en charterresa till solen till en tuff utmaning i en bergskedja 
någonstans. Just variationen att uppleva något nytt är central för honom vid 
val och planering av sin semester. Ett återkommande tema i hans 
berättelser är det om storslagen natur och exotiska platser, något vilket han 
verkar uppskatta. 
 
”Jag har ju åkt buss genom hela Nepal, det är bara bergsvägar och toppar 
överallt och soluppgångar bakom bergen som lyser på glaciärer och 
sådant där, och så samtidigt som det här ljudlösa… suset på något sätt, det 
är jävligt mäktigt” 
 
Han har tränat hårt under större delen av sitt liv och var tidigare en 
elitidrottare. Idrottandet, säger han, byggde hans tävlingsinstinkt och det 
finns även en längtan efter att sätta upp mål att uppnå, utmaningar att klara 
av. En av lockelserna med bergsvandringar är just den att klara av 
utmaningen att gå på hög höjd i tuff terräng och nå sitt mål eller topp. 
 
”Varför… det är svårt att säga, vet man det egentligen alltså… det är bara 
någon grej som triggar en liksom, att man vill sätta upp ett mål och… man 
skulle bli ruggigt besviken om man inte nådde toppen såklart, oavsett vad 
man gjorde.” 
 
I höst finns det en planerad resa till Kilimanjaro då han ska gå 
Marangurutten101 upp på toppen. Största behållningen med resan tror han 
kommer att bli den storslagna naturen med savanner och den röda jorden 
men också den fantastiska utsikt som Kilimanjaro verkar bjuda på. Det är 
ju ingen bergskedja utan bara ett ensamt berg mitt på savannen. Men det 
finns också en utmaning i resan i att försöka ta sig till toppen som lockar. 
 

                                           
101 Den vanligaste och lättaste bestigningen av Kilimanjaro 
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”Att testa sig själv lite grann också, jag menar det är inte den svåraste 
klättringen eller vandringen i världen på nått sätt… men jag har aldrig 
varit uppe på den höjden och det är ändå 6000 meter.” 
 
Den största utmaningen tror han kommer att bli att klara av höjden, det kan 
kvitta hur vältränad du är om kroppen är dålig på att producera röda 
blodkroppar. Han har tidigare testat på hög höjd men inte på denna nivå. 
 
”Jag var uppe i La Paz i Bolivia som är väldens högst belägna huvudstad 
tror jag, den ligger på 4200 och vi bodde på andra, tredje våningen på ett 
litet vandrarhem och springa upp för trapporna där, då var man rätt mör 
efter ett par tre trappor bara så det e klart man känner på den höjden det 
gör man.” 
 
Efter Kilimanjaro funderar han på att gå vidare och kanske göra som en 
bekant och bestiga Aconcagua i Sydamerika. Det finns till och med en 
lockelse i att försöka sig på världens högsta berg. 
 
”Absolut, fick jag välja skulle jag gärna ta Mount Everest också, det, jag 
har otaliga DVD-filmer hemma med… ja, expeditioner upp på Everest och 
sådant där då.” 
 
Dock är han av åsikten att man får ta ett steg i taget och lära sig ett berg i 
taget tills man är redo för den utmaningen. Dessutom är det en 
kostnadsfråga och att ingå i en expedition som ska bestiga Mount Everest 
är inte billigt, men ett äventyr som det kommer alltid att finnas kvar. Hans 
syn på äventyr är väldigt vid och han anser att den borde utgå från varje 
enskild individ och dennes tidigare erfarenheter.  
 
”Äventyr kan ju vara en mycket mindre grej också, självklart, det kan ju 
vara ett äventyr… för någon som aldrig varit utomlands, att åka till 
Köpenhamn liksom.” 
 
När han skulle beskriva vad som var äventyr för honom kom dock spåret in 
tydligare på att det skulle vara något mer spännande och krävande. 
 
”Alltså någonting som man inte riktigt vet utgången utan sådär, alltså det 
är lite ovisst, det är lite så där, hur kommer det bli känsla… man har någon 
slags bild av, det kommer blir tufft, det kommer… vara ballt.” 
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Han tycker även det är skönt att ligga på stranden med en Pina Colada, så 
allting behöver inte vara extremt. 
 

4.1.4 NISSE 
Nisse är en man i 30-års åldern med en akademisk utbildning som idag 
arbetar heltid i en chefsposition. Han har genom hela livet varit aktiv 
idrottare och hans idrottsliga karriär började med långlopp, fortsatte över i 
triathlon och inkluderar nu främst friluftsutmaningar såsom att bestiga berg. 
Nu är han bosatt i Stockholm men han har bland annat varit bosatt i 
svenska fjällen där hans friluftsintresse väcktes på riktigt. 
 
”...och då kom, kan man säga, det stora friluftsintresset för mig, och då 
handlade det om glaciärer och klippor och bestigningar av Kebnekaise och 
andra toppar” 
 
Han har bestigit flertalet toppar, bland annat ett berg i Chile på 6200 meter 
som bestegs genom en tvåmannaexpedition under stora påfrestningar. Det 
var prestationen i att ta sig upp på toppen som låg honom varmast om 
hjärtat. Att i jobbiga stunder kämpa sig vidare och klara av den utmaning 
som han antagit var den tyngsta drivkraften.  
 
”Sätt upp ett mål, en topp, eller en plats som man ska ta sig till också, så 
blir det mycket mer intressant för mig, och det… tänja gränser vet jag inte 
så mycket men… sen är det intressant och, och testa sig själv det e ju 
liksom inget snack om det och se vad man klarar av fysiskt och mentalt…”  
 
Utöver bergsbestigningen genomförs multisporttävlingar, ibland 
tillsammans med sin sambo som även hon är en aktiv friluftsmänniska. 
Även i bekantskapskretsen finns flertalet som sysslar med ”outdoor-
aktiviteter”, dock ej många som bestiger höga berg såsom Nisse. Hans 
vänner saknar ibland förståelse för att han tar sig an dessa utmaningar. 
 
”… fascination och… en brist på förståelse för varför man egentligen 
utsätter sig för det, helt klart” 
 
När han tänkte efter kom inte heller Nisse fram till varför han utsatte sig för 
dessa resor. 
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”Och där ja viljan, viljan att nå toppen är egentligen, den är helt 
irrationell egentligen för som sagt, det är ingenting man måste göra utan 
det är bara en väldigt tung drivkraft, som liksom, ja, ligger i ens 
personlighet. ” 
 
Viljan att nå toppen var en stark drivkraft men riskerna som medföljde var 
inte något som uppskattades. Det fanns en önskan om att kunna kontrollera 
de risker som en sådan resa innehöll och han gjorde en distinkt åtskillnad 
mellan de som sökte risk och de som hanterade risk, såsom han själv. 
 
”Om man går ner, psykologiskt går ner i botten på en person så tror jag, 
säkerligen finns det två grupperingar, den ena som har en fullständigt 
vanställd verklighetsuppfattning och uppfattning om sig själv och sin 
kapacitet… och den andra gruppen som har ett relativt gott självförtroende, 
det att man är rätt övertygad om att man kommer klara det och även om 
det blir besvärligt så kommer man fixa det också, sen får andra bedöma 
vilken grupp jag tillhör (skratt)…” 
 
Nisse hade varit inblandad i några incidenter där risken hade övergått i ren 
livsfara och det var ingenting som adderade något positivt till aktiviteten. 
Trots att han försökte minimera risken erkände han att det alltid fanns lite 
kvar men att den överskuggades av upplevelsen.  
 
”Mentalt så skulle jag säga att de här riskerna som man tänker på dom… 
dom överskuggas rätt så väl av det här stora som man ser framför sig… 
själva utmaningen eller upplevelsen…” 
 
Både Aconcagua och Kilimanjaro, vilka han har bestigit båda, var i första 
hand fina naturupplevelser men Aconcaguabestigningen innehöll även en 
utmaning som han ville klassa som en stor fysisk prestation för honom. Att 
det blev så berodde till stor del på att han gick tillsammans med sin sambo 
ensamma, utan guide och grupp, upp på toppen ända från översta baslägret 
och ner till nedersta utan någon nämnvärd vila. Detta var resultatet av att de 
råkat ut för ett kraftigt oväder vid deras planerade toppförsök. 
Behållningarna var olika från de båda bergen då Kilimanjaro var som bäst 
på toppen när solen gick upp och på Aconcagua var det slitet med att klara 
toppförsöket under det pressade tidsschemat. Att verkligen få ta ut sig och 
klara av den utmaning som han har tagit sig an. 
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”På Aconcagua var det hela toppbestigningen då, från det att vi gick upp 
på natten och sen hela vägen upp och tillbaka ner, på Kilimanjaro där är 
det mest upplevelsen uppe på toppen.” 
 
När han skulle försöka beskriv vilka människor som sökte sig till dessa 
typer av resor delade han in dem i två kategorier.  
 
”När det gäller den här typen av aktiviteter finns det två grupperingar, det 
finns friluftsmänniskorna och sen finns det idrottsutövarna och sen i den 
här typen av aktiviteter så möts dom på något kostigt sätt… på samma berg 
och på samma klippor och sådana saker, och jag kommer från 
idrottsutövarsidan.” 
 
De som kom från idrottsutövarsidan ansåg han sökte efter en utmaning i sin 
upplevelse medan friluftsmänniskorna endast sökte efter upplevelsen och 
naturen. Utmaningen var en viktig del och det som gjorde att strapatsen och 
upplevelsen blev ett äventyr.  
 
”Det ju helt klart att det finns en fysisk utmaning i det, inte nödvändigtvis 
risk, riskmässig utmaning, men en fysisk utmaning… det ligger väl också 
inom ramen för det här prestationsmässiga som, som jag är ute efter.”  
 
Prestationen var återkommande och kopplades ofta ihop med träning och 
den gedigna erfarenhet av fysisk aktivitet som Nisse hade. En annan aspekt 
som lyftes fram under intervjun var den om att berätta historien om sin resa. 
Det var inte alltid lätt att få omvärlden att förstå upplevelsen då det fanns 
många förutfattade meningar om fenomenet.  
 
”Sen ska man komma ihåg såhär att ingen som bestiger berg tjänar på att 
dra ner risken eller förminska sin upplevelse, om man tittar i artiklar eller 
äventyrares berättelser eller var som helst, folk vill ha en bra story, folk vill 
höra att det var skitfarligt och så och jättejobbigt, journalister vill skriva 
om det, resenärer som ska åka iväg vill få den här upplevelsen till livs, och 
den som upplevt det vill naturligtvis inte dra ner sin upplevelse för då 
framstår man som en mindre människa än vad man är, så att det kommer 
alltid vara en snedvridning i beskrivningen av ens upplevelse, så är det…” 
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4.1.5 EMMA 
Personen vilken vi kallar för Emma är en kvinna i 30-års åldern som har en 
akademisk utbildning och jobbar idag heltid i en chefsposition. Tidigare har 
hon haft varierande jobb både inom och utanför landet, bland annat en trä- 
och metallverkstad tillsammans med några vänner. Hennes sambo delar 
hennes fritidsintressen och de har tillsammans genomfört en 
bergsbestigning, just den på Aconcagua. Hon beskriver sig själv som en 
aktiv idrottare som tidigare sysslat mycket med multisport men har även 
erfarenhet av bergsbestigningar, bergsklättring och andra friluftsaktiviteter 
såsom offpiståkning. I hennes bekantskapskrets har hon flertalet vänner 
med liknande intressen och de följer ofta med på hennes resor, främst de 
som gäller skidåkning. Dock är det få som delar hennes intresse för just 
bergsklättring och bergsbestigning. 
 
”Ja, de tycker att det är lite extremt sådär och min mamma undrar ju vad 
det är jag försöker bevisa (skratt)…” 
 
Under intervjun gjorde hon flertalet gånger en distinkt åtskillnad mellan 
bergsklättring och bergsbestigning vilka hon ansåg var två olika intressen. 
Bergsbestigningen såsom den på Aconcagua handlade enbart om att ta sig 
till toppen utan att behöva klättra några tekniska partier medan 
bergsklättring var när just den tekniska klättringen var ett moment i 
bestigningen. Hon har genomfört flertalet expeditioner för att nå 
bergstoppar och då främst i egen regi, utan hjälp av organisationer och 
guider. Något som hon anser höjer upplevelsen av att bestiga ett berg och 
ger en större tillfredsställelse. 
 
”Jag kan tycka att det känns som en större bedrift att ta sig upp för ett berg 
utan att det är någon annan dom verkligen guidar en, det är en del av 
utmaningen att faktiskt tänka själv och ta några utav de här besluten.” 
 
Prestationen att nå toppen var beroende av tillvägagångssättet och det var 
viktigt att bergsguiden som leder en organiserad resa verkligen är 
principfast gällande säkerhet, då det finns ett riskmoment i att leda oerfarna 
bergsbestigare till toppen. Erfarenhet och kunskap kunde enligt Emma 
hantera väldigt mycket av de risker som var förenade med att bestiga berg. 
Det var i de tekniska bergsklättringsmomenten som riskerna egentligen var 
aktiva och där det kunde ske olyckor. I sin bekantskapskrets hade hon två 
personer vilka avlidit till följd av detta intresse, vilket hade påverkat henne 
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och gjort henne mer medveten om riskerna. Hon uttryckte att hon hade 
lugnat ner sig med åren och i dagsläget inte tog några onödiga risker.  
 
”Det var lite många olyckor lite tätt så… efter det skett så slutade jag med 
det… jag har inte klippklättrat på länge men då fortsatte jag med lite, mer 
bergsbestigning så…” 
 
Lockelsen i klippklättringen var inte riskerna utan den enorma fokusering 
som utövaren var tvungen att ha gentemot berget. Det var en känsla av att 
ingenting annat hade betydelse, eller fanns överhuvudtaget, utan det var 
bara problemet framför dig som existerade. När det gällde bergsbestigning 
så var lockelsen av en annan art, det var en skön naturupplevelse, men 
fortfarande var utmaningen att lösa problemet och nå toppen central. 
 
”… och se hela världen framför dina fötter… när man kommer upp på 
toppen så för ett ögonblick, så känner man sig som ‘Queen of the world’.” 
 
Hon uttryckte att det fanns en lockelse att nå toppen på ett berg och sade att 
hon hade varit på ganska många bergstoppar genom åren. Känslan av att nå 
toppen och klara av utmaningen gav en stark känsla av måluppfyllelse och 
det gav en extra krydda om det var ett svårtillgängligt berg. Tyvärr sade 
hon, att det var svårt att både få berget som var svårtillgängligt och full 
säkerhet, och man fick bedöma riskerna däremellan.  
 
Resan till Aconcagua genomförde hon tillsammans med sin sambo och 
deras grupp bestod av, enligt henne, erfarna bergsmänniskor med ett 
undantag av en fransk före detta militär. Hon, hennes sambo och 
fransmannen hade inte genomfört den extra acklimatiseringsrutten som 
övriga gruppen gjorde så de var tvungna att bestiga berget långsammare än 
övriga. Dagen för deras toppförsök råkade de ut för ett kraftigt oväder och 
de tvingades vända ner. Dock vände hon och sambon upp igen vid översta 
baslägret (ca 4100m) och besteg berget själva utan guide. Bestigningen av 
Aconcagua innehöll enligt henne inga risker utan endast av den art som 
kunde kontrolleras. 
 
”Annars ser jag ingen direkt risk med Aconcagua… det är ganska mycket 
som ska hända för att det ska bli en risk att ta sig upp.” 
 
Just risker var något som hon ansåg att många kunde kontrolleras med rätt 
erfarenhet och kunskap, dock fanns det aktiviteter vilka alltid skulle 
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komma att innehålla ett visst mått av fara, som exempelvis bergsklättring. 
Den största risken var dock den som kom med oerfarna klättrare och 
oseriösa guider vilka inte hade full koll på hur kroppen reagerade vid hög 
höjd. 
 
Hennes definition av äventyr beskrevs främst som en fysisk utmaning 
vilken gärna fick genomföras på platser där det inte har varit så många 
förut. Den fysiska utmaningen var central och sättet att genomföra 
aktiviteten likaså. Det var inte samma bedrift att ta hjälp av någon 
utomstående, som till exempel en guide, som att genomföra resan själv. 
 
”Men om du har liksom någon som ska ta dig upp på toppen till varje pris 
genom att liksom lyfta upp dig, då tycker jag att då har du inte gjort någon 
riktig bedrift, och inte guiden heller.” 
 
Risk var något som ej var tvunget att inbegripas i definitionen men vissa 
aktiviteter skulle nog alltid innehålla ett visst mått av risk, något som man 
fick kalkylera med. Det fanns även en tjusning i att planera resan och ordna 
med utrustning, något som förhöjde upplevelsen. 
 
”Men om man har gott om tid på sig då skulle jag nog föredra att fixa så 
mycket som möjligt själv, för jag tycker det är lite av tjusningen, lite av 
äventyret.” 
 
Hon har genom alla år tränat mycket och de aktiviteter som hon har 
genomfört kräver en vältränad individ. I hennes bekantskapskrets är hon 
den som tränar mest och alla förstår inte hennes intressen eller driv.  
 
”Men jag tror att jag kanske har den stämpeln, både bland mina tjej- och 
killkompisar att jag tränar extremt men det tycker jag kanske inte själv 
då… jag tycker inte att det är så himla extremt (skratt) men det är många 
av mina tjejkompisar som jag känt länge så som… ja, ja hon håller på med 
det där… konstiga… (skratt)” 
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4.1.6 JÖRGEN 
Jörgen är en man i 50-års åldern som driver sitt eget företag norr om 
Stockholm och beskriver sitt liv som ganska ordinärt. 
 
”Jag har ett ganska vanligt liv, gift och två barn. En flicka som är 23 och 
en som är 18.” 
 
På sin fritid sysslar han med vad han själv beskriver som ”äventyrliga 
grejer”, han tycker om att göra lite annorlunda saker. Han har prövat på en 
hel del, vilket han exemplifierar med mountainbike och vandring.  
 
”… vill hålla mig aktiv eftersom jag går inne hela dagarna så är det roligt 
att göra någonting.” 
 
Vidare ser Jörgen sig själv som en spontan person, som skulle kunna tänkta 
sig att bara åka iväg någonstans, när som helst. Något som dock ej går att 
kombinera med hans yrke. Spontaniteten kopplar han även till sin längtan 
att göra ett nytt försök att bestiga Aconcagua.  
 
”…jag är ganska spontan va, så jag skulle vilja, naturligtvis skulle jag vilja 
sticka iväg nu…” 
 
Skulle något oväntat inträffa ser han det som ett äventyr i sig. Under en 
resa då allting havererade, gruppen fick exempelvis byta färdmedel för att 
kunna ta sig hem, så klagade och gnällde alla andra på resan medan Jörgen 
såg det som ”ett skithäftigt äventyr”. Han anpassade sig efter situationen 
och tog upplevelsen för vad det var.  
 
Ytterligare aktiviteter som han lägger in i kategorin äventyrliga är att han, 
tillsammans med sin fru dyker en hel del.  
 
”…sen håller jag på och dyker, jag och min fru så att jag tycker om att 
resa, det är en ganska fin kombination med dykning och resor.” 
 
Det framgår tydligt att han är väldigt berest och han berättar flertalet 
historier om olika resor han varit på och upplevelser han varit med om. 
Fokus ligger på att hitta annorlunda resmål och uppleva intressanta saker. I 
kombination med detta finns en förtjusning i att planera och fantisera kring 
kommande resor. Forskningen innan, att undersöka och lära sig saker om 
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resmålet är den del av helhetsupplevelsen och något som bidrar och 
förhöjer nöjet.  
 
”Jag älskar att sitta och kolla på kartor och sånt där å… i huvet föreställa 
mig hur det ska se ut om man sett bilder och sen blir det en aha-upplevelse 
när man kommit iväg på en resa, så det är kul…man sitter och glor i 
kartboken innan man åker, man upplever resan i liksom, mentalt och sen 
kommer man dit och ser om det stämmer det du har föreställt dig liksom, 
det är, det är riktigt häftigt.” 
 
Just viljan att få vad han kallar ”aha-upplevelser” är något som Jörgen vid 
flertalet tillfällen återkommer till. Det var sedan bristen på aha-upplevelser 
som skapade intresset för bergsbestigningsresor. Behovet att göra 
någonting annorlunda blev så starkt att han sökte sig utanför den typen av 
resor han gjort tidigare. 
 
”…för några år sen så sa jag till min fru att fan det, jag tycker inte att jag 
får nån aha-upplevelse längre som man fick, jag tycker man har, det känns 
inte att man som har gjort allting men, ja…” 
 
I relation till resorna han gjort till Aconcagua och Kilimanjaro framhåller 
Jörgen att han inte är en bergsklättrare utan snarare en som tycker om att 
vandra. I sin beskrivning av resan till Kilimanjaro är det naturupplevelsen 
han framhåller som det största, vilket han kontrasterar med den mycket 
större utmaningen att bestiga Aconcagua.  
 
”Kilimanjaro och Aconcagua är så otroligt olika… på Kilimanjaro har 
man ju bärare, man känner sig som Livingstone ungefär (skratt)” 
 
Kilimanjaro beskriver han som väldigt läckert, naturen och utsikten gjorde 
det till en stor upplevelse.  
 
”Men det var väldigt vackert, att komma upp där och se soluppgången 
klockan sex, det var häftigt. Riktigt läckert.” 
 
När han sedan går vidare och beskriver resan till Aconcagua så skiftar han 
fokus och det handlar då istället om den fysiska utmaningen att ta sig till 
toppen. Naturupplevelsen är inte alls lika viktig. 
 
”Aconcagua det är ju liksom bara grus och häftiga stenformationer…” 
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I relation till viljan att nå toppen är det två aspekter som är viktiga, dels 
känslan att ha klart bestigningen, dels den fysiska utmaningen det innebär. 
 
”… det ska vara fysiska grejer, det ska vara fysiskt jobbigt under en längre 
period, det tycker jag är häftigt.” 
 
Till historien om Jörgen hör att han efter sin bestigning av Kilimanjaro 
försökt två gånger att ta sig till toppen av Aconcagua. Den första gången 
avbröts försöket på grund av en snöstorm som gjorde att han var tvungen 
att vända. Den andra gången drabbades han av höghöjdssjuka och blev 
därför evakuerad med helikopter.  
 
”Det var 37 grader kallt och blåste nåt fruktansvärt och, då när man 
vänder då tycker man det är ok, för då är man så glad och komma ner, man 
tycker att, ja, vilken tur jag hade som kom ner. Då är det inte bittert och 
vända direkt heller, det är bittert och åka helikopter ner kan jag säga 
(skratt)” 
 
Hade han klarat av bestigningen av Aconcagua hade nästa resa gått till 
Mount McKinley i Alaska. Dock ligger Aconcagua kvar som ett oavslutat 
projekt varför det nästa säsong blir ett nytt försök. 
 
”…man är ju revanschsugen fan, jag menar två gånger och inte kommit 
upp va, det är klart man är lite irriterad…” 
 
Samtidigt har erfarenheterna från de tidigare försöken gjort att han 
reflekterar lite mer över de risker som är förenade med bergsbestigning.  
 
”… jag har tänkt på att det här kanske är ett tecken på att jag inte ska dit 
igen eftersom jag vart sjuk nu, det finns ju andra berg.” 
 
Samtidigt är riskerna ingenting som stoppar honom, men det är ändock 
något som hela tiden skall beaktas och därigenom något han är medveten 
om.  
 
”…så att nu… ska jag nog försöka Aconcagua en gång till men, man ska 
vara medveten om riskerna och sen får man lyssna på kroppen och vara 
beredd och vända…” 
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”Nu när jag inte kom upp så har jag nog blivit ännu mera försiktig.” 
 
På frågan om hur han ser på att genomföra dylika resor genom en arrangör 
istället för att ordna resan själv så uttrycker han att det är bristen på 
kunskap som sätter gränserna, annars skulle han gärna fixa det själv. Dock 
tilläger han att ”… jag tror, jag kanske är för feg, att jag inte törs göra 
det…”. Även tidsaspekten spelar in, på grund av att han jobbar mycket så 
har han inte tid att organisera allt själv. Jobbet medför även att han bara kan 
vara borta under vissa tidsbestämda perioder, vilket ställer krav på att allt 
fungerar när han väl är på plats.  
 
Med avseende på den tjänst som tillhandahålls uppe på de två bergen tyckte 
Jörgen att den starkt bidrog till både trivsel och möjligheten att klara 
toppbestigningen. Guiderna bidrar med sin erfarenhet, sitt stöd och peppar 
resenären till att prestera allt han kan. 
 
”… berätta för mig nu att han, att, hade inte han haft Pablo då har han 
inte kommit upp, sa han. Det var inte så att Pablo bar honom utan, 
peppningen alltså, han sa, när jag kanske hade 200 meter kvar, då trodde 
inte han att han skulle orka, då sa han att han blev peppad, det var den 
lilla, lilla sista som behövdes, sa han för å ta sig upp den där biten, det, det 
är kul, när dom verkligen kan hjälpa till så…” 
 
Personen i citatet ovan som fick stöd av sin guide för att ta sig till toppen 
var Jörgens svärson, och även den person i bekantskapskretsen Jörgen 
lyckats få med sig på en bergsbestigningsresa. Övriga vänner och bekanta 
har varit reserverade gentemot denna typ av resor.  
 
”Dom tycker väl jag är tokig kanske (skratt). Nä dom tycker väl det är 
intressant, intressanta resmål men jag tror inte att, ja det är ingen jag 
skulle kunna få med annat än min svärson då, mina kompisar… skulle nog 
inte åka dit.” 
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4.2 INTERVJUER MED REPRESENTANTER FRÅN 
FÖRETAGET 

Vi intervjuade även två personer på Äventyrsresor AB vilka var säljaren 
ansvarig för resorna till Aconcagua och Kilimanjaro samt företagets VD. 
Vid dessa intervjuer fokuserade vi på varför de trodde deras kunder åkte på 
dessa resor och vad de egentligen erbjöd i sina tjänster. 
 
Vid marknadsföring och försäljning av Kilimanjaro lyfter de oftast fram att 
det är en mäktig naturupplevelse och att det är det högsta berget i Afrika, 
nästan 6000 meter högt. Aconcagua å sin sida framställs mer som en riktig 
expedition där du har mer ansvar för dig själv och får göra mer av de 
vanliga sysslorna som blir jobbiga på berget, som att till exempel sätta tält 
och smälta snö. Aconcagua är det högsta berget utanför Himalaya och både 
det och Kilimanjaro går att bestiga utan teknisk klättring, bara genom att 
vandra. Just att de är de högsta bergen i Afrika och Sydamerika och två 
av ”the seven summits” ses som statusladdat och en prestation värd att 
genomföra.  
 
”Men som definitioner är det att göra de här bestigningarna av de här 
topparna som råkar vara högst på respektive kontinent, det tror jag är, 
liksom allt om gällande för dom flesta, det går ju att bestiga andra berg 
också, varför just dom här? Dom är ju inte vackrast av alla berg bara för 
att dom är högst eller den bästa upplevelsen bara för att som är högst, det 
finns flera berg runt Aconcagua som jag skulle säga är vackrare berg och 
säkert intressantare bestigningar, men det är inte högst, det ligger ju i… på 
ett sätt som en del i dom här upplevelserna” 
 
Vad som driver kunderna till att köpa dessa resor hade företaget begränsad 
information om då det inte var något som brukade berättas eller diskuteras. 
De såg sig själva mer som en mellanhand på dessa resor mellan de som 
hade bestämt sig för vad dom ville göra och berget. Det handlade väldigt 
lite om att sälja resan utan mer att svara på frågor om utrustning och 
påverkan av hög höjd.  
 
”Absolut, sen försöker jag… så att säga kontrastera den här fokus som är 
på utrustning hela tiden, för det är en enorm fokus på utrustning inför en 
sådan här tur” 
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Däremot försökte de på företaget att lyfta fram känslan av att stå på toppen, 
se vyerna och känna den majestätiska upplevelsen som det är att vara där. 
Att i förväg bygga upp känslan av att lyckas tror de förhöjer 
totalupplevelsen av resan och gav en bättre helhetsbild av expeditionen.  
 
”Men byta fokus åt folk lite grann och prata om målet med resan, målet är 
ju att nå toppen, en kan säga att det är en otrolig upplevelse och utmaning 
att bara ha påbörjat en vandring och kommit nästan upp och hej och hå, 
men det är ingen som är helt 100 % nöjd om de inte kommit upp till toppen, 
så det är det man får fokusera på, och förtydliga den majestätiska 
upplevelse det är att faktiskt stå högst i hela Anderna… den upplevelsen det 
är den man ska ha med sig, för det är därför man gör det.” 
 
De stora skillnaderna mellan vandringarna upp på Kilimanjaro och 
Aconcagua är att resan i Afrika är väldigt tillrättalagd där du aldrig behöver 
bära mer än din ryggsäck med det du behöver för dagen. Där bär mulor och 
lokala bärare all packning i kontrast till Aconcagua där resenären endast får 
bärhjälp till baslägret. Det som vanligtvis upplevs som jobbigast av 
resenärerna vid resan till Aconcagua är de små sakerna som blir otroligt 
jobbiga på hög höjd. 
 
”Det lustiga är att när vi har pratat med folk efteråt, vad var det som var 
jobbigt då? Då tar väldigt många upp matlagningen och koka vatten uppe i 
det framskjutna baslägret på Aconcagua, det tyckte man va skitjobbigt, gå 
ut och hacka snö, smälta, fixa och trixa.” 
 
Företagets definition av äventyr skrivs kort som att upplevelserna är på 
riktig, inga tillrättalagda naturområden utan att den visas precis som den är. 
 
”Bolagets definition på äventyr är egentligen genuina upplevelser… att 
möta verkligheten där bortanför… etablerade turistplatser om man säger 
så, och då är det lika mycket ett äventyr, naturligtvis, att möta pandorna i 
Kina eller… bo över hos trädhusfolken på Nya Guinea som det är att 
bestiga ett högt berg, så där genuina… okonstruerade är egentligen 
definitionen av äventyr hos oss, vilket det nog är hos rätt många om man 
tänker efter, sen finns det en snabb-bild av äventyr och då blir det ofta 
farligt och fysiskt krävande, det blir liksom någon allmän bild av äventyr, 
men det är inte så vi definierar, det är inte så våra resor fungerar heller.” 
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Denna balansgång mellan upplevelse, äventyr och så kallad vanlig semester 
är något vi beskriver närmare i kapitel 5.2 nedan. 
 
Företaget förmedlar mycket av känslan att stå på toppen till sina kunder 
och uppfattar att det oftast är det stora målet för dem som reser. 
Helhetsintrycket är väldigt beroende av utmaningens genomförande och de 
klagomål som uppkommer kan ofta relateras till om resenären kom upp till 
toppen eller inte.  
 
”… det var kanske ganska bra ändå men de tyckte väl att någonting som 
egentligen inte var något större problem blev ett problem just för att de inte 
nådde toppen… och det kan man väl förstå i och för sig, hade man som mål 
att gå upp och sen så var det samtidigt en lite hård säng natten innan du 
skulle knalla då blir plötsligt den här sängen ännu hårdare än vad den 
hade varit om du hade nått toppen, så att…” 
 

4.3 ÖVRIG EMPIRI 

Här presenterar vi fakta från företag, litteratur och kundintervjuer, för att 
förklara vad äventyrstjänsten levererar och skillnaden mellan en upplevelse 
och ett äventyr, om det finns någon. 
 

4.3.1 VAD ERBJUDER TJÄNSTEN 
Under en organiserad äventyrsresa, som till exempel den till Aconcagua, 
erbjuder organisationen möjligheten till en ovanlig upplevelse i symbios 
med en fysisk och psykisk utmaning. Det blev tydligt under intervjuerna att 
företaget framhäver upplevelsen men även strapatsen och hur tung och svår 
den är. De talar gärna om utmaningen och känslan av när man når toppen 
på ett så pass högt berg som också är en av de seven summits. Just höjden 
av berget lyfts fram och marknadsförs som viktigt, och mycket av 
upplevelsen vilar på detta. 
 
För att komma dit hjälper organisationen till med i huvudsak tre delar av 
genomförandet. Först och främst hjälper de till med planeringen av resan, 
allt från att skaffa tillstånd, planera resväg, finna information till att skriva 
packlista. Den enda planering som lämnas till kunden är i stort sett att 
bestämma datum och att packa sin väska, efter den lista hon fått.  
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Den andra delen av genomförandet som organisationen hjälper till med är 
att hantera risker under resan. Vid Aconcagua möter erfarna guider upp, tar 
hand om kunderna och hjälper dem hela vägen till toppen och tillbaka. Den 
största risken vid en bergsbestigningsresa utan klättring är den höga höjden 
och de fysiska problem som en människa kan få när hon vistas där. Här har 
guiderna ett ansvar att se till att ingen blir sjuk och att de som olyckligtvis 
blir sjuka får hjälp. Risker så som att få skavsår, stuka foten eller äta dålig 
mat finns naturligtvis kvar på individnivå men dessa ses inte direkt 
relaterade till aktiviteten och anses därför som risker vilka inte direkt kan 
härledas till bergsbestigningen. 
 
Även utmaningen att bestiga berget är en del som kunderna får hjälp med. 
Vid Kilimanjaro bär bärare kundernas packning hela vägen till topplägret 
och vid Aconcagua bär mulor packningen upp till baslägret. Den fysiska 
utmaningen att gå upp till toppen är kvar om än i en lättare variant men den 
psykiska utmaningen att fortsätta när det är som tyngst finns också. Även 
här hjälper guider till med erfarenhet, stöd och peppning av kunderna.  
 
Företaget hjälper alltså till med planering och hantering av risk och 
utmaning i olika stor utsträckning, allt för att kunderna skall klara av resan.  
 
 

Figur 3. Äventyrstjänstens innehåll. 
 
Det är genom dessa tre delar som företaget hjälper individen att nå längre 
än den hade gjort på egen hand 
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5 ANALYS 
I detta kapitel analyserar vi våra intervjuer och övrig genererad empiri 
tillsammans med teorier med målet att besvara vår frågeställning om vilka 
motiv kunder har när de efterfrågar organiserade äventyrsresor. För att nå 
svar på denna krävs en djupare förståelse av kunderna och en inblick i vad 
som efterfrågas, både direkt och indirekt. Det skall här påpekas att analysen 
nedan är gjort efter våra tolkningar och vår syn på de berättelser vi hört 
från intervjupersonerna.  
 

5.1 IDENTITET OCH MOTIV 

Vid analys av resenärerna användes en narrativ analysmetod i vilken vi 
fokuserade på en individ i taget för att identifiera varje persons motiv. 
Innebörden blir att berättelsen av varje person analyseras, en metod vilken 
kopplar an till presentationen av empirin ovan. Individerna analyseras ur en 
identitetsskapande ansats för att besvara uppsatsens syfte vilket är att finna 
detta motiv.  
 

5.1.1 LISA 
Lisa deltog på en resa till Kilimanjaro, något som hon i efterhand, på en 
direkt fråga, kategoriserade som en naturupplevelse och inte som ett 
äventyr. Detta påstående skall här sättas i relation till att Lisa innan 
bestigningen var nervös och i viss mån osäker på om hon skulle klara av 
bestigningen. När hon sedan i efterhand reflekterade över resan så uttryckte 
hon att själva bestigningen var lättare än hon räknat med. Genom att skriva 
ner resan från sin status som äventyr till naturupplevelse, så tappar hon lite 
av den personliga vinning hon fått av resan. Ytterligare en aspekt som är 
viktig i detta sammanhang är Lisas uttalande att känslan att ta sig till 
toppen förringades lite av det faktum att betydligt äldre och mindre tränade 
personer tog sig upp till toppen.  
 
Under presentationen av Lisa framgår att denne är en mycket 
tävlingsinriktad människa som lägger en stor del av sin tid på träning i 
olika former. Lisa har genom sin hängivna träning byggt upp en social 
identitet som i mångt och mycket bygger på träning och viljan att ta sig an 
utmaningar. När denne sedan antar en utmaning, må den vara uppställd av 
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henne själv eller någon annan, och hon upplever utmaningen som mycket 
krävande, något som så att säga tröttar ut henne, så tolkar vi det som att hon 
bekräftar sin bild av sig själv. Detta enligt teorin om reflexivt 
medvetande102 vilken tyder på att hennes agerande, i detta fall träningen, 
bygger hennes bild av sig själv. Handlingen, att ta sig an utmaningen, 
förstärker hennes identitet som en människa som gillar utmaningar. När 
Lisa sedan ställs inför utmaningen att bestiga Afrikas högsta berg så blir 
det en utmaning som, liksom tidigare utmaningar hon anammat, kan 
förstärka och bygga upp den bild hon har av sig själv, vilket även 
sammanfattar delar av de motiv hon hade för att åka. Det faktum att Lisa 
verkligen såg det som en utmaning anser vi underbyggs av den nervositet 
hon kände inför bestigningen och hennes osäkerhet kring huruvida hon 
verkligen skulle klara av det.  
 
Lisas idem103 är i detta läge vanan att ta sig an dessa utmaningar och 
genomföra den fysiska aktiviteten. Om hon inte återkommande agerar efter 
hennes vanor förändras hennes identitet och hon kan förlora en del av vad 
hon är. Därför är det viktigt att hon regelbundet tar sig an utmaningar vilka 
hon ser som krävande för att önskad självbild skall upprätthållas. Vår 
tolkning blir i detta fall att Kilimanjaro inte var tillräckligt krävande för att 
ge denna upprepning av vanor vilket leder till att hon på något sätt 
antagligen måste gottgöra detta, till exempel genom att ta sig an någon 
annan utmaning. Om så inte blir fallet förändras hennes värdering av sig 
själv och sin syn på utmaning vilket kan leda till att hon i framtiden anser 
samma resa vara tillräckligt krävande för att upprätthålla den självbild som 
gäller då. 
 
Risksökande individer utmanar sig själva och sätter sig i situationer vilka 
kräver en kamp mellan det biologiska förnuftet och sina ageranden.104 Lisa 
berättar att hon ofta söker det riskfyllda momentet och utmanar sig själv för 
att tänja sina gränser. Hon säger att risker är vad som gör livet värt att leva, 
och vi tolkade det som att hon sökte risker vilka bara gick att kontrollera 
till en viss del. Det skulle alltså finnas en liten objektiv risk kvar i 
aktiviteten. Detta risksökande är en del av processen med att upprätthålla 
sin identitet som en orädd individ vilket i förlängningen får oss att fråga 
vad hon vill bevisa. Oavsett så anser vi att hennes självbild kräver att hon 

                                           
102 Baumeister & Voks, 2004 
103 Ricoeur, 1992 
104 Berger & Luckmann, 1966 
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återkommande utmanar sitt biologiska förnuft i kamp för att fortsätta se sig 
själv som hon är nu. 
 
Nästa steg är att koppla Lisas upplevelse till vår ovan presenterande syn på 
identitetsbildning som socialkonstruktivism.105 När Lisa väl var på plats på 
Kilimanjaro och klarade av att ta sig till toppen så var upplevelsen att vara 
på toppen fantasisk. Just bedriften, och utmaningen, att ta sig till toppen 
blev dock förringad av det faktum att så som Lisa uttryckte det ”någon 
farmor tog sig upp”. Detta kan ses som att i Lisas världsbild värderas 
prestation relativt andra individers prestationer och i detta fall när en, vad 
hon tyckte, mindre stark individ klarade samma utmaning förringades den 
och tillskrevs inget värde för hennes identitet. Den bild Lisa hade av 
utmaningen inför toppbestigningen överensstämde därigenom ej med den 
bild hon fick på plats.  
 
Genom att lägga samman resonemangen i de föregående styckena kan en 
bild av hur Lisa värderade sin upplevelse erhållas. Utifrån vår slutsats att 
antagandet av utmaningar är något som Lisa använder för att bekräfta och 
förstärka sin bild av sig själv var Kilimanjarobestigningen en utmaning 
som vid första anblick skulle göra just det. Den kontext som Lisa befann 
sig i under bestigningen medförde dock att den identitetsbekräftelse som 
bestigningen kunde ha gett istället bortföll. Lisa tonar därför ner 
kategoriseringen av resan som ett äventyr och väljer istället att beskriva 
resan som en upplevelse. Även efter resan, när resan diskuteras inom 
bekantskapskretsen väljer Lisa att tona ner utmaningen. Vi ser det som att 
Lisa väljer att tona ner utmaningen för att bekräfta för sig själv att hon är 
bättre och klarar mer än de krav som bestigningen av Kilimanjaro ställde. 
Nedvärderingen medför även att hon försöker påverka sin omvärlds bild av 
utmaningen, så att omvärldens bild överensstämmer med hennes egen.  
 
Motiven till att åka på denna resa var att anta en utmaning och genomföra 
en fysisk prestation vilken skulle förstärka hennes bild av sig själv. 
Samtidigt ansåg hon att det var en spännande upplevelse att besöka Afrika 
och den natur och kultur som existerar där. 
 

                                           
105 Berger & Luckmann, 1966 
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5.1.2 SOFIA 
Sofia är den intervjuperson som inte har varit resenär på en vad vi 
definierar som en äventyrsresa. Hon var på en resa ner till Egypten med 
Äventyrsresor AB för att segla på Nilen, dyka och uppleva natur och kultur. 
Hon är motståndare till charter men gillade att allt var planerat, att resa i 
grupp och att ha en guide som tog hand om alla små problem. Anledningen 
till hennes motstånd mot charterresor tror vi mer beror på den status som 
dessa resor har än hur resorna äger rum. Det fanns ett behov av att 
differentiera sig gentemot det som ansågs vanligt och ”gå sin egen väg”. 
Under intervjun bekräftade hon sin bild av sig själv genom att 
återkommande tala om att charter inte var något för henne utan hon åkte på 
annorlunda resor. Hennes agerande att tala med starka åsikter om detta kan 
ses som en bekräftelse av hennes identitet genom reflexivt medvetande106, 
att individen ser sin egen identitet genom sina handlingar. 
 
Annorlunda var i denna kontext menat som skiljt från samhällets normer 
och vi tror detta behov kan bero på kampen mellan den konstruerade 
verkligheten och den sociala identiteten107. Här påverkar den konstruerade 
verkligheten Sofia att värdera och agera på olika sätt medan Sofia vill 
värdera och agera på andra sätt och då påverkar verkligheten tillbaka. 
Denna dialektiska påverkan är en kamp i alla individer men vi anser den 
starkare i vissa och att Sofia är en av dessa. Detta motstånd mot att 
acceptera samhällets påverkan om vad som är korrekt kan då ge sig uttryck 
i en vilja att differentiera sig mot sin omgivning. Vår tolkning är att detta 
då blir ett av Sofias motiv till att åka på annorlunda resor ty de är just 
annorlunda. För att bibehålla sin identitet av att vara annorlunda försöker 
Sofia återkommande bekräfta detta genom att agera utefter denna. Det kan 
förklaras som att hennes ageranden, ipse, måste bli en vana och 
återkommande för att få en tyngd i idem-polen108, vad man gör, vilken är 
individens identitet.  
 
Hennes resa till Egypten är inte en resa vilken enligt vår definition klassas 
som en äventyrsresa, men då hon ägnar sig åt att åka långfärdsskridsko 
under vinterhalvåret hamnar hon närmare situationer vilka vi definierar 
som äventyr. Under dessa skridskofärder uttryckte hon en lockelse att åka 
så långt ut som möjligt, inte för riskens skull utan för utmaningen. De 

                                           
106 Baumeister & Voks, 2004 
107 Berger & Luckmann, 1996 
108 Riceour, 1992 
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risker som var inblandade beskrevs främst som subjektiva vilka hon ansåg 
sig ha full koll över. Denna lockelse att finna utmaningen med sin hobby 
kan grundas i kampen att upprätthålla önskad identitet genom att bekräfta 
den med sitt agerande.109 Detta sökande skulle kunna göra henne till en 
aktuell kund för framtida äventyrsresor då detta är gemensamt med många 
av de övriga intervjupersonerna.  
 
Hennes motiv till att åka på en organiserad äventyrsresa tror vi då främst är 
att göra vad som är värderat som annorlunda och utmana den struktur som 
finns. Att differentiera sig från ”den stora massan” och uppleva naturen, 
vilket är ett av hennes stora intressen.  
 

5.1.3 MATHIAS 
Mathias ser sig själv som en typisk storstadsmänniska vilken gillar att 
komma iväg och njuta av naturen. Då han har varit idrottsligt aktiv hela sitt 
liv uppskattar han att kombinera naturupplevelserna med att genomföra 
någon sort av fysisk aktivitet. Vi ser att Mathias främst söker variation i 
sina tilldragelser men gärna upplever naturen på nära håll, genom till 
exempel vandringar. Detta kombinerat med en önskan att testa sig själv och 
klara av en utmaning skapar grunden för vad Mathias definierar som en 
väldigt intressant resa.  
 
Inför hans resa till Kilimanjaro känner Mathias ett visst mått av nervositet 
angående om han kommer klara av vandringen till toppen eller om kroppen 
kommer få problem med den höga höjden. Detta driv att ändå åka kan 
förklaras som viljan att testa sin kapacitet vilken kan grunda sig i en känsla 
att inte få utlopp för sin fulla kapacitet i sin vardag. Vi tror att den självbild 
som Mathias har visar på en starkare individ än vad han presterar i sin 
vardag och det får då utlopp genom att ta sig an utmaningar och tänja på 
gränser. För att bibehålla denna självbild bör han agera därefter då vi anser 
att en individ blir medveten om sin egen identitet genom reflexivt 
medvetande110, att observera sina handlingar.  
 
Eftersom Mathias har varit fysiskt aktiv på elitnivå tidigare har han tidigare 
fått utlopp för denna känsla. Vår uppfattning är att när denna möjlighet till 
utlopp bortfallit och den fysiska utmaningen och den måluppfyllelse som 

                                           
109 Baumeister & Voks, 2004 
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medföljer saknas, måste han söka utmaningar på annat håll för att bibehålla 
sin identitet. Tidigare kan hans ageranden av fysisk prestation ha varit en 
tyngd i idem-polen111 och en del av hans identitet. Idag när den fysiska 
prestationen saknas tror vi att han möjligtvis ifrågasätter sin egen självbild 
och kan i så fall finna bekräftelse genom att ta sig an nya utmaningar. Just 
det faktum, att det var nya utmaningar, var för Mathias ett centralt bidrag 
vilket vi tror kan tyda på att han inte bara vill testa sina fysiska gränser utan 
även uppleva världen och utöka sina sinnesintryck utanför storstaden.  
 
Vi anser att Mathias äventyrsdefinition och diskussion däri tyder på att han 
önskar innefatta en rejäl utmaning som verkligen sätter honom på prov. Här 
är vi återigen vid det faktum att han vill testa sig själv och se vad han är 
kapabel till att genomföra. Ofta är kampen mellan den sociala identiteten 
och det biologiska förnuftet112 en kamp där ofta det förstnämnda vill agera 
och det sistnämnda vill hålla igen. Vi tror dock att avsaknaden av denna 
kamp kan leda till ageranden vilken utmanar dessa två emellan. Att denna 
kamp bygger individens identitet och ramar in vad som innefattas i den. En 
individ vilken inte har testat sina gränser vet inte riktigt var gränsen går och 
vi tror att denna därför kan få svårt att positionera sig själv och sin identitet. 
Vi anser att det kan vara detta som driver många individer som tänjer sina 
gränser och speciellt de som känner att de inte får utmaningar i sin vardag.  
 
Under intervjun nämnde Mathias att en av anledningarna till att det skulle 
bli roligt att bestiga Kilimanjaro var det faktum att det var Afrikas högsta 
berg och en av ”the seven summits”. Att Mathias, som inte har någon 
extensiv erfarenhet av bergsbestigning, och därför inte borde vara 
införlivad i den kulturen, nämner att detta skulle vara en anledning tror vi 
beror på att ”riktiga” klättrare tillskriver ett extra värde på de 
bevekelsegrunderna, vilket kan medföra att även Mathias tillskriver berget 
ett extra värde. Detta kan ses som ett typiskt exempel på social 
konstruktivism113 där omvärlden och individen påverkar varandra för att 
tillskriva värde till olika saker och bestämma hur vi ska och inte ska agera. 
 
Vi ser Mathias motiv till att åka på organiserade äventyrsresor främst som 
instrument att testa sina gränser och för att genomföra utmaningar som gör 
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detta. Vi ser även en önskan att uppleva storslagen och vacker natur, då 
främst för att kontrastera hans vardagsliv i storstaden. 
 

5.1.4 NISSE 
Nisse är en erfaren bergsbestigare som betvingat flertalet toppar och bland 
dem både Kilimanjaro och Aconcagua. Kilimanjaro besteg han i 
arbetsrelaterat syfte samtidigt som det är något att sätta på sin CV som 
bergsbestigare. Den vandringen uppfattades inte som någon utmaning vare 
sig innan, under eller efter genomförandet. Orsaken till detta kan ligga i 
den extensiva erfarenhet som Nisse vid tidpunkten hade av 
bergsbestigningar. Det uttrycktes en besvikelse över att det inte var 
jobbigare samtidigt som han sa att det kunde ha blivit en utmaning då han 
planerade att bestiga toppen två dagar i rad. Bestigningen av Aconcagua 
blev vad han kallade för en riktig utmaning, mycket beroende på nyckfull 
väderlek vilket tvingade honom och hans medbestigare att vandra sträckor 
långt utöver vad som är normalt på en dag. Dessa båda bestigningar, och 
speciellt sökandet efter utmaningar, anser vi är exempel där Nisse söker 
utmaningar i vilka han känner sig stark i sig själv. Han hade planer på att 
göra bestigningen av Kilimanjaro jobbigare genom att bestiga berget två 
dagar i rad. Även bestigningen av Aconcagua blev jobbigare än planerat på 
grund av nyckfull väderlek, något som Nisse på ett sätt uppskattade. 
 
Vi ser detta som att Nisse måste upprätthålla sin bild av sig själv genom att 
upprepa sina handlingar så de fortsätter att vara en tyngd i idem-polen114. 
För att inte börja ifrågasätta sin identitet krävs det att Nisse jobbar på att 
upprätthålla sin bild av att vara mer vältränad och starkare än gemene man. 
Detta kan styrkas av identitetens reflexiva medvetande 115  i vilken han 
måste se sig själv agera utefter sin självbild för att bibehålla denna. En 
aspekt som är viktig att ta i beaktande här är att Nisse tidigare genomfört 
bestigningar som varit mer fysiskt och psykiskt krävande vilket egentligen 
borde ha stillat dennes identitetserkännande gällande bergsbestigningar. Att 
han ändock hade en lockelse att genomföra jobbigare, än vad som krävdes, 
bestigningar på dessa berg tror vi beror på att han vill tänja sina gränser för 
vad han är kapabel att klara av.  
 

                                           
114 Ricoeur, 1992 
115 Baumeister & Voks, 2004 
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Nisse ansåg sig inte vara en risksökande individ och uppfattade inte att risk 
adderade något till upplevelsen av att bestiga ett berg. Då han vill pressa 
sina gränser för vad han klarar av tror vi att det kan komma tillfällen då 
Nisse, för att bibehålla sin identitet, tar sig an risker vilka han egentligen 
inte önskar. Detta kan förklaras som en kamp mellan den högre sociala 
identitet som han utvecklat och det lägre biologiska förnuftet116. När denna 
kamp aktualiseras kan en individ genomföra aktiviteter vilka egentligen 
inte är uppskattade men ändock genomförs för att upprätthålla sin egen 
självbild. I Nisses fall tror vi de tar sig uttryck i att ta sig an bestigningar 
och klättringar vilka är mer krävande och med en större risk. Alternativt ser 
vi att Nisse kommer anamma ett annat intresse där nya utmaningar 
framställs, vilka kan vara mindre riskfyllda. 
 
Reaktionen angående prestationen att nå toppen på Kilimanjaro kan liknas 
vid den för Lisa vilken förringade denna för att så pass otränade individer 
kom upp. Skillnaden här är att Nisse redan innan visste om 
förutsättningarna och ansåg inte därför bestigning av Kilimanjaro vara en 
utmaning för honom. Däremot gav både toppbestigningarna av Kilimanjaro 
och Aconcagua ett erkännande på ett annat plan. Eftersom de båda ingår 
i ”the seven summits” och Nisse, vilken kan ses som en medlem i 
klätterkulturen, har anammat värdet av att bestiga dessa, trots brist på 
utmaning, då det ger en bekräftelse av att individen tillhör 
bergsbestigningsfamiljen. Att detta inte ger samma bekräftelse hos Lisa kan 
förklaras genom att hennes omgivning inte värderar ”the seven summits” 
på samma sätt som bergsbestigningskulturen gör, i vilken Nisse är med. 
Detta visar alltså på en skillnad av konstruerad verklighet117 och vad som 
värderas däri.  
 
För att upprätthålla sin självbild krävs alltså att Nisse fortsätter att ta sig an 
utmaningar, vilka är mer krävande än de innan. Vi anser att hans motiv till 
att åka på en organiserad äventyrsresa således är att få en utmaning 
serverad, helst utan större risk. Tyvärr tror vi att urvalet av resor vilka lever 
upp till hans krav på utmaning är begränsat, vilket troligtvis leder till att 
han planerar och genomför sina resor på annat sätt. 
 
 

                                           
116 Beger & Luckmann, 1966 
117 Berger & Luckmann, 1966 
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5.1.5 EMMA 
Emma har haft bergsbestigning och bergsklättring som en hobby under en 
längre period och har således anammat stora delar av 
bergsklättringskulturen. Vad vi förstod så är den allmänna uppfattningen 
inom den kulturen att genomförandet av bestigningen är av minst lika stor 
vikt som att bestigningen har genomförts, något som hon bekräftar. Hennes 
främsta anledning till att göra en bestigning med en organisation var att de 
tog hand om planeringen, något hon egentligen uppskattade att göra själv, 
men inte alltid hade tid till. Vid bestigningen av Aconcagua ansåg hon inte 
att det var någon risk inblandad vilket måste sättas i perspektiv till den 
erfarenhet av farligare bestigningar som Emma tidigare har genomfört. Vi 
tolkade det som att risken här ses relativt tidigare upplevelser och 
erfarenheter inom den sociala sfär som hon tillhör. I 
bergsbestigningskretsar ses inte bestigning av Aconcagua som innehållande 
av risk vilket hon anammar och påvisar med det att hennes värderingar 
styrs av den verklighet som hon själv skapat118. Andra individer som vi 
intervjuat har ansett att samma bestigning innehåller risker. Skillnaden, 
enligt oss, ligger i att värderingen och definitionen av risk är skapad olika 
beroende på vilken kontext individen tillhör och således också vilken 
verklighet den har anammat.  
 
Då Emma har varit aktiv inom både klättringar och bestigningar under flera 
år kan dessa intressen ha blivit en del av hennes identitet. I hennes 
bekantskapskrets ansåg de henne som ”hon som håller på med det 
konstiga” vilket, enligt vår tolkning, främst syftade på att hon gick aningen 
längre, mer extremt, än vad som var normen bland vännerna. Vi uppfattade 
det som att hon hade ett genuint intresse för bergsklättring och bestigning, 
på ett djupare plan än många andra intervjuade personer, och en större 
förståelse för fenomenet. Då hon tidigare hade sysslat med klippklättring 
men nu slutat, mycket på grund av att det skedde olyckor i hennes närhet, 
förlorade hon en del av sin identitet. Detta anser vi kan ses som att den 
högre sociala identiteten 119  fick ta ett steg tillbaka i kampen mot det 
biologiska förnuftet då riskerna blev för påtagliga.  
 
Hennes lockelse att nå toppen och som hon sa känna sig som ”Queen of the 
world” hamnar i kamp mot hennes förnuft att undvika risker, något som 
hon blivit mer medveten om på senare år. För att upprätthålla sin egen 

                                           
118 Berger & Luckmann, 1966 
119 Berger & Luckmann, 1966 
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självbild och ge vika för lockelsen tror vi att Emma kommer att uttrycka sig 
genom att bestiga berg vilka innehåller mindre risk än hon tidigare 
exponerat sig för. Eftersom vi anser att Emma bedömer sig själv efter sina 
ageranden 120  måste hon fortsätta med de intressen som bygger hennes 
identitet såsom bergsbestigning för att mätta sin identitet. Hennes motiv att 
åka på en organiserad bergsbestigningsresa kan således vara att upprätthålla 
sin bild av sig själv som en bergsbestigare men samtidigt undvika onödig 
risk. Detta stillar både den högre sociala identiteten, jag en bergsbestigare, 
och det lägre biologiska förnuftet, att inte ta onödiga risker.121  
 
Ett återkommande tema under intervjun med Emma var det att hon tränade 
extremt mycket relativt sin bekantskapskrets. Detta i relation till att 
tjusningen med klättring var den totala fokuseringen på problemet och 
känslan av att vara själv mot berget ger oss en bild av att Emma söker 
prestationer för att bekräfta sig själv på något sätt. Även det faktum att hon 
lyfte fram att hon var händig utan att frågan ställdes och att som hon 
sade ”min mamma undrar ju vad det är jag försöker bevisa” får oss att dra 
slutsatsen att Emma har ett behov av att känna att hon kan ta hand om sig 
själv utan hjälp, att ha förmågan att klara de utmaningar som framställs 
henne. Detta behov anser vi kunna stillas av just bergsbestigningar i vilka 
individen är själv mitt ute i det fria med ett problem, berget, och ingen att 
vända sig till eller ta hjälp av.  
 
Då Emma under en längre period utövat dessa intressen kan hennes motiv 
ur vår identitetspsykologiska ansats förklaras som att hon genom sina 
ageranden försöker bibehålla sin självbild då hon inte har tid eller vill ta 
den risk som det innebär att åka själv. Det skall dock inte förringas att hon, 
eftersom det är en av hennes huvudsakliga intresse, finner nöje i själva 
aktiviteten och att den skänker en känsla som hon uppskattar. Men 
eftersom hon, så att säga, tar ett steg tillbaka till en lättare nivå har vi en tro 
att upplevelsen av prestationen och känslan som den ger även den tar ett 
steg tillbaka. Detta ger oss att den fördelningen av drivkrafter till att åka 
lägger mer tyngd i den identitetsskapande processen.  
 
 
 

                                           
120 Baumeister, 2004 
121 Berger & Luckmann, 1966 
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5.1.6 JÖRGEN 
Resor har alltid varit ett stort intresse för Jörgen och han har varit en 
friluftsmänniska sen barnsben. Ofta på sina resor så dyker han och försöker 
finna nya platser och upplevelser. Han finner inget nöje i att utsätta sig för 
risk och försöker att hantera den på ett så korrekt sätt som möjligt. Efter två 
misslyckade försök att nå toppen på Aconcagua har han planerat att göra ett 
nytt försök inom en snar framtid.  
 
Jörgen är väldigt berest och fokuserar stor del av sina berättelser på yttre 
upplevelser såsom kultur och natur, men även på de inre utmaningarna att 
klara av ett uppsatt mål. Denna åtskillnad mellan yttre och inre upplevelser 
hjälper oss att förklara de motiv som han har till att åka på dessa 
organiserade äventyrsresor. De resor vilka vi enligt vår definition klassar 
som äventyrsresor är de bergsbestigningar som Jörgen har genomfört. Den 
skillnad i framställning som han gör mellan dessa resor och de otal av 
andra upplevelsebaserade resor som han genomfört är den inre upplevelsen. 
Vår tolkning är alltså att det är den inre upplevelsen som driver Jörgen att 
genomföra de resor vilka vi definierar som äventyrsresor. Det framgår 
också klart att han även söker storslagna vyer och naturupplevelser utöver 
det vanliga men det var troligtvis inte det som drev honom till dessa resor. 
 
Den inre upplevelsen som Jörgen talar om är den fysiska utmaningen och 
prestationen att klara av det problem som framställs honom. Vi tror att 
grunden till dessa resor ligger i hans besvikelse över att inte få några, som 
han uttryckte det, aha-upplevelser längre. Då han var väldigt berest och 
upptäckt stora delar av den yttre världen går sökandet vidare inåt. Vi tror 
att dessa utmaningar är ett medel för honom att finna nya sidor inom sig 
själv. För att bekräfta dessa sidor bör Jörgens agerande stämma överens 
med vad han funnit enligt tesen för reflexivt medvetande122. Han kan alltså 
bekräfta vad han funnit i sig själv genom att ta sig an och genomföra 
utmaningar som intygar dessa fynd. Då Jörgen alltid varit intresserad av 
friluftslivet och fjällvärlden är det inget nytt för honom att vandra i berg. 
Dock, tror vi, är fokuseringen på att nå toppen en känsla som skapas delvis 
för att bevisa och bekräfta sin identitet, ny eller gammal.  
 
En tydlig kamp mellan hans högre sociala identitet och lägre biologiska 
förnuft123 är den om att genomföra ett nytt försök att betvinga Aconcagua 

                                           
122 Baumeister, 2004 
123 Berger & Luckmann, 1966 
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eller inte. Här säger hans biologiska förnuft nej då han inser riskerna med 
att åka och har vid sina tidigare försök råkat ut för riskfyllda situationer. 
Den sociala identiteten söker samtidigt bekräftelse och nästan kräver en 
avklarad toppbestigning för att inte erkänna sig besegrad. Vi tror denna 
bekräftelse är central i motivationen för många av de individer som åker på 
dessa typer av resor. Den fokuserar inte på att få bekräftelse av sin 
omgivning utan av sig själv genom sitt agerande att individen så att säga är 
den som den tror att den är. Att bekräfta sin identitet genom sitt agerande.  
 
Att Kilimanjaro inte sågs som en utmaning har nog stor grund i att Jörgen 
försökte bestiga Aconcagua, vilket är ett mer krävande berg, först. När 
sedan resan till Kilimanjaro genomfördes var den utmaningen inte längre 
en utmaning. Detta tolkar vi som att Jörgens konstruerade verklighet124 
ändrades i och med resan till Aconcagua, och nivån för att bekräfta sin 
identitet och finna sina gränser höjdes. Just den konstruerade verkligheten 
som vi alla indoktrineras i tror vi påverkar Jörgen till att genomföra dessa 
typer av aktiviteter. Vi fick uppfattningen att han gärna utmanar, dock inte 
på något skadligt sätt, och ifrågasätter de normer och värderingar som finns 
i samhället. Att inte följa strömmen och gå sin egen väg gällande vad man 
värderade, uppskattade och tog sig an var något som vi tolkade ur intervjun. 
Detta ifrågasättande av normer tror vi kan ge en rastlöshet och ett driv att 
söka svar som påverkar Jörgen till att åka på dessa resor.  
 
Motiven för Jörgen att åka på organiserade äventyrsresor tror vi grundar sig 
i ett sökande efter inre aha-upplevelser likväl som storslagna vyer och natur. 
Det inre sökandet om att finna sin gräns och bekräfta den för sig själv 
genom sitt agerande kan också vara en faktor. Vi anser även att ett mått av 
ifrågasättande ligger till grund till hans val av resor, vilka utmanar 
samhällets värderingar något. 
 

5.1.7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
De motiv som vi har kommit fram till driver dessa människor till att åka på 
organiserade äventyrsresor kan delas in två huvudkategorier. Den ena 
kategorin är deras identitetssökande och skapande genom att ta sig an olika 
utmaningar för att påverka sin egen självbild såväl som sin världsbild. 
Detta identitetsskapande kan ske genom att individerna söker sina gränser 
för vad de som människor klarar av och genom att ta sig bort från sin 

                                           
124 Berger & Luckmann, 1966 
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vardag och sin normala interaktion i samhället, får de en chans att gå in i 
sig själva utan större yttre påverkan. Med detta menar vi att de yttre 
faktorer som ständigt omger och påverkar människan blir betydligt färre 
uppe på ett berg än i vardagslivet i storstaden. Denna frikoppling är något 
som sker vid en bestigning av ett berg främst genom att de 
samhällsmässiga strukturerna inte är synbara i samma utsträckning.  
 
Kategori nummer två är sökandet efter upplevelser av natur och kultur och 
att få besöka främmande och spännande platser. I vissa fall fick vi 
uppfattningen att detta sökande efter upplevelser endast användes för att 
legitimera sitt behov av utmaningar då upplevelser kan uppfattas som ett 
socialt legitimt skäl till att resa.  
 
Det fanns även en drivkraft att göra vad som uppfattades som annorlunda 
av samhället i stort. Denna drivkraft gick att till viss del återfinna i flera 
individer och vi tror det är ett uttryck för kampen mellan den sociala 
identiteten och den konstruerade verkligheten. Att individerna inte är 
villiga att acceptera den verklighet som har skapats mellan dem och 
omvärlden och försöker påverka den genom sitt agerande.  
 
Under uppsatsens gång, och då i synnerhet under arbetet med empiri och 
analys, har det blivit tydligt att ordet äventyr och dess innebörd är väldigt 
värdeladdat. Samtliga som intervjuats hade en bild av vad de uppfattade 
som ett äventyr, men när de ombads att definiera ordet så blev det en 
uppgift förenad med vissa svårigheter. Vilka element en händelse skulle 
innefatta för att vara ett äventyr var inte helt självklara.  
 
I inledningen av uppsatsarbetet tvingades vi som författare själva ta 
ställning till ordet och dess innebörd, något som visade sig vara mer 
komplicerat än vi väntat oss. Våra egna tankar förde oss först till bilder av 
expeditioner i djungler och att djärvt ta sig till platser ingen tidigare besökt. 
Måhända är det en bild skapad av den skönlitteratur och de filmer vi mött 
tidigare i våra liv. Oavsett våra tidigare bilder och definitioner så ledde 
arbetet oss fram till den definition som återfinns i avsnitt 3.7.1. 
  
Under intervjuerna blev det dock tydligt att samtliga definierade äventyr 
som någonting krävande, något som innefattade en eller flera utmaningar. 
Samtidigt blev det klart att intervjupersonernas definition av äventyr och de 
härmed förenade utmaningarna, var någonting som de själva hade kapacitet 
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att bemästra. Bilden nedan illustrerar hur olika individer själva satte nivån 
på vad de klassade som ett äventyr.  
 
 

Figur 4 Definierad äventyrsnivå. 
 
Figuren ovan visar att definitionen av vad som var ett äventyr samtidigt är 
kopplad till vad intervjupersonen ifråga är kapabel att genomföra. Oavsett 
vad ordet ges för objektiv betydelse så skapas en subjektiv innebörd som 
kopplas till respektive persons fysiska och psykiska förmåga. Nivån på vad 
som klassades som äventyr kopplades till varje individs önskan att 
äventyret skulle vara någonting de kunde uppnå.  
 

5.2 UPPLEVELSE ELLER ÄVENTYR 

Nästan alla semesterresor som genomförs har som mål att få resenären att 
uppleva någonting utöver dennes vanliga vardag. Det kan vara en lugn 
skön vecka i solen, en främmande kultur eller en utmaning bland Andernas 
toppar. Skillnaden mellan en upplevelseresa och en så kallad vanlig 
solsemester anser vi alltså är definierad av branschen och har ingenting 
med ordet upplevelse att göra. Upplevelseresor är trots det välkända som de 
resor där resenären har möjlighet att uppleva någonting utöver vad som är 
normen i samhället, samt att ett mått av delaktighet i resans genomförande 
finns med. Att resenären får chansen att se, smaka och känna på både kultur, 
djur och natur är ofta argument till varför en resa kan klassas som en 
upplevelseresa istället för en chartersemester.  
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När vi söker en närmare förståelse för dessa resor finner vi att så inte är 
fallet utan den dominerande faktorn är framställningen av resan i 
förhållande till vad som är normen i samhället. Är det vanligt att åka till 
Mallorca på semestern och ovanligt att åka till Egypten blir den senare en 
upplevelseresa, trots att man genomför samma aktiviteter på båda orterna. 
Exempelvis kan en safari i Tanzania där resenären färdas i bil med guide 
hela dagen ses som en upplevelseresa medan en endags cykeltur själv, som 
borde ses som mer aktiv, på Mallorca ses som en så kallad vanlig semester. 
Denna definition av ordet har alltså konstrueras socialt utifrån de normer 
och värderingar som existerar där inte minst företagen inom branschen 
varit delaktiga. Vi anser att en resa alltså bara är en upplevelseresa, enligt 
branschdefinitionen, om den är ansedd ovanlig i samhället. 
 
Äventyrsresor å sin sida är en nisch inom upplevelseresor där resenären är 
med om ett äventyr. Äventyr är ett svårdefinierat begrepp där värderingarna 
om vad som ingår i ett äventyr varierar från individ till individ, även 
ordböckers och lexikons förklaringar varierar med utgåvor och förlag.125 I 
vår definition anser vi att ett mått av risk och en fysisk eller psykisk 
utmaning bör ingå, enligt våra tidigare definitioner, något vilket inte alla 
har samma åsikt om. Eftersom det är ett värdeladdat ord med en något 
luddig begreppsförklaring har flera företag, främst inom resebranschen, 
använts sig av detta för att få kunder att vilja identifiera sig med företaget. 
Ett företag vilket använder ordet äventyr i sin marknadsföring är 
Äventyrsresor AB vilka tagit väl fasta på detta värdeladdade ord genom att 
använda det i sitt företagsnamn. De har lyckats så pass bra att en kund 
uttryckte det så att: 
 
” det blev ju då en sån här turistresa, tänkte jag då, men att det var ju 
äventyrsresor, då så att när jag läste upplägget tänkte jag att, fan det här 
kommer bli äventyr att lyckas gå på, på det här… att bara åka på det här 
nattåget måste bli en strapats i sig och sova ombord och fixa käk och åka 
liksom, vanliga biljetter och…” 
 
Vi har inte, inom resebranschen, funnit några tydliga 
begreppsbestämningar när det kommer till vad resor får kallas utan det är 
till synes upp till varje företag vad de vill kalla sina tjänster. 
 

                                           
125 För närmare diskussion se kapitel 3.7.1 äventyrsdefinition 
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5.3 TJÄNSTEUTVECKLING OCH 
KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE 

Detta avsnitt sätter de ovan genomförda analyserna i relation till de teorier 
som tidigare presenterats med avseende på kundtillfredsställelse. Avsnittet 
kommer att ge förslag till förbättringar av den tjänst som företag idag 
tillhandahåller, samt analysera strategier för att utveckla nya tjänster. Det är 
således den andra delen av uppsatsens tvådelade syfte som här behandlas.  
 

5.3.1 RESENÄREN OCH GRUPPEN 
När Lisa genomförde bestigningen av Kilimanjaro var gruppens 
konstellation, med avseende på ålder och kondition, alltför blandad. Då hon 
och hennes reskamrat båda var vältränade gick de på ganska fort upp mot 
toppen, något som fick till resultat att de tvingades vänta på resten av 
gruppen. Väntan medförde irritation, vilket fick till resultat att 
helhetsintrycket av resan försämrades. Hennes uppfattning av resans 
prestandakvalitet sjönk således. 126  Detta kan undvikas genom att sätta 
samman grupper med likvärdig fysisk kondition, vilket skulle minska 
behovet av att vänta på varandra. Detta förutsätter dock att det finns ett 
tillräckligt underlag med resenärer för att konstruera grupperna. Förhåller 
det sig så att det är en liten grupp resenärer på varje resa blir det givetvis 
svårt att göra något åt detta problem. Ett alternativ kan då vara att dela upp 
gruppen, huruvida det är möjligt är svårt att uttala sig om utan djupare 
information kring de kostnader som är förenade med respektive guide. 
Ytterligare en aspekt med avseende på de grupper som reser är att Jörgen 
upplevde att det skapades en gemenskap mellan människorna på berget. 
När han pratade med övriga resenärer så fann de många gemensamma 
nämnare, något som bidrog till Jörgen upplevelse. Just gemenskapen och 
människorna han träffade på berget vad en del av det som gjorde resan 
minnesvärd. Även om Lisa och Jörgen hade två olika upplevelser med 
avseende på de övriga resenärerna så illustrerar deras berättelser en viktig 
aspekt, nämligen hur övriga resenärer bidrar till helhetsuppfattningen. 
Förutsatt att det finns ett tillräckligt stort kundunderlag torde företaget 
kunna arbeta med att sätta samman grupper vari deltagarna matchar 
varandra, det skall dock tilläggas att denna strategi endast går att tillämpa 
på resorna till Kilimanjaro. Med ett tillräckligt kundunderlag går det här att 
skapa vad som kan klassas som en ”elitgrupp” och en ”motionärsgrupp”, 

                                           
126 Se figur 2 i avsnitt 3.8.2.3 
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vilka kan skapas beroende på resenärernas fysiska kondition och tidigare 
erfarenheter. Genom att träffa likasinnade människor och därigenom få en 
trevligt resa kan kundernas tillfredställelse öka. Denna aspekt kan på ett 
överraskande och positivt sätt bidra med extrakvalitet, något som får 
kundernas tillfredställelse att öka markant.127  
 
Med avseende på gruppen så beskrev Emma om vikten av att lita på de 
personer man genomför en bergsbestigning med. Detta var något hon 
nämnde i samband med berättelsen om bestigningen av Aconcagua. Under 
bestigningar där man potentiellt kan hamna i besvärliga situationer så 
menade hon att man är beroende av övriga i gruppen. Detta är ytterligare en 
indikation på att gruppens sammansättning är viktig. 
 

5.3.2 UTVECKLING AV RESORNA TILL KILIMANJARO 
Ytterligare en intressant aspekt är det faktum att Lisa ej tyckte att 
utmaningen att ta sig till toppen av Afrikas högsta berg mötte de 
förväntningar hon hade, det var lättare än hon trott. Hon är en människa 
som söker efter utmaningar i de resor hon företar, något som hon inte ansåg 
att Kilimanjarobestigningen var. Hon var dock nöjd med resan totalt sett, 
trots att den inte presterade vad som förväntas vilket kan förklaras enligt 
assimilationseffekten128. Detta skapar dock möjligheter för utvecklandet av 
tjänsten ifråga. Denna bestigning av Kilimanjaro gick via Marangurutten, 
vilket är den lättaste vägen upp.129 Lyckas man identifiera de resenärer som 
söker en större utmaning i bestigningen så kan man utveckla tjänsten 
genom att erbjuda en alternativ rutt, en rutt som ställer mer krav på 
resenären och därigenom blir en större utmaning. Möjligheten finns således 
att nischa resan ännu mer och därigenom bredda tjänsteutbudet. Detta 
alternativ skulle vara tillämpligt på den grupp som i föregående stycke 
benämndes ”elitgrupp”.  
 

5.3.3 UPPFÖLJNING 
Lisa torde vara en given kandidat till vilken det går att sälja en resa till 
Aconcagua. Bestigningen av Sydamerikas högsta berg ställer betydligt 
högre krav på resenären, både fysiskt och mentalt. Hon uttryckte klart att 

                                           
127 Blomqvist & Haeger, 1996 
128 Sörkvist, 2000 
129 Toll, Christopher. VD Äventyrsresor AB 
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hon skulle se bestigningen av Kilimanjaro som en större utmaning om man 
var tvungen att fixa mer saker själv, så som att resa tält och laga mat. Just 
dessa saker är något som resenären måste göra under bestigningen av 
Aconcagua, vilket leder till slutsatsen att denna resa skulle möta de krav 
Lisa har på de resor och utmaningar hon tar sig an. Det är således viktigt att 
företaget gör uppföljningar och kontaktar kunder efter en genomförd resa, 
dels för att kontrollera om de är nöjda och vilka förbättringar som finns att 
göra, dels för att undersöka möjligheten att i framtiden hålla kvar dem som 
kunder. Den gamla tesen att det alltid är billigare att behålla befintliga 
kunder än att skaffa nya gör sig här gällande.130 Genom de intervjuer som 
vi gjort inom ramen för denna uppsats framgick att resenärerna är nöjda 
med de tjänster som Äventyrsresor AB tillhandahåller. Vi anser därför att 
företaget har gott om utrymme för att bygga upp långvariga och stabila 
kundrelationer. Goda kundkontakter ökar möjligheterna att sälja fler resor 
till befintliga kunder men även till att dessa kunder talar väl om företaget, 
en marknadsföring av otroligt värde.  
 

5.3.4 ASSIMILATIONSEFFEKTEN  
Genom den marknadsföring kunden möts av vid kontakt med företaget 
skapas förväntningar kring produkterna och de upplevelser som förmedlas. 
Markandsföringen skapar därför basen av förväntningar mot vilken kunden 
inför, under och efter resan bedömer produkten. Under intervjun med Sofia 
framgick att den resan hon varit på blev ett äventyr på grund av att hon 
redan innan hon åkte klassat resan som ett äventyr. Genom skicklig 
marknadsföring hade företaget således lyckats förmedla en bild av resan 
som sedan Sofia bedömde vara uppfylld, oavsett om den var det eller ej. 
Detta resonemang förutsätter att ingenting går helt fel under resan så att en 
starkt negativ bild skapas. Dock medför assimilationseffekten att små 
skavanker och missar med resans upplägg bortses ifrån och kunden 
upplever istället resan i enighet med de förväntningar som byggts upp inför 
avresan. Slutsatsen blir således att företagets marknadsföring, i enlighet 
med denna teori, blir av yttersta vikt för att, bortsett från att locka kunder, i 
förväg bygga upp en bild av produkten, en bild som sedan självförverkligas 
genom assimilationseffekten.  
 

                                           
130 Kotler, 2005  
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5.3.5 UTVECKLANDET AV NYA TJÄNSTER 
Utifrån de motiv som identifierats i analysen av respektive resenär finns det 
vissa generella aspekter vilka kan läggas samman för att skapa ett underlag 
för utvecklandet av nya tjänster.  Gemensamma motiv som framkommit vid 
analysen av intervjuerna var sökandet efter en fysisk utmaning. De som 
intervjuats ville ha upplevelser som innefattade krävande moment där de 
fick finna sina gränser. Ytterligare något som framträdde var 
intervjupersonernas vilja att uppleva någonting annorlunda i sina resor, 
någonting som låg bortom vad de klassade som en vanlig charterresa. 
Dessa två aspekter, att ta sig an utmaningar samt sökandet efter annorlunda 
upplevelser, bör därigenom ligga till grund för utvecklandet av nya tjänster 
riktade mot denna typ av människor. Denna uppsats har fokuserat kring en 
studie av bergsbestigningar, men denna analys torde gå att tillämpa även på 
andra typer av äventyrsrelaterade tjänster. Det skall i sammanhanget 
tilläggas att upplevelsen ej behöver vara riskfylld, riskmomentet i sig 
tillförde inte nödvändigtvis något till resorna. Detta gäller vad vi tidigare 
definierat som objektiv risk. Subjektiv risk var dock ett tänkbart element, 
och var något som med rätt kunskap kunde kontrolleras och därigenom 
något som intervjupersonerna ej var främmande för. Genom att beakta och 
kalkylera för den subjektiva risken tillfördes utmaningen ytterligare en 
dimension och det var därigenom någonting som kunde bidra till 
helhetsupplevelsen. Då intervjupersonerna upplevde att de kalkylerade och 
därigenom minimerade de subjektiva riskerna förstärktes deras självbild av 
en person som är duktig på de aktuella aktiviteterna, i detta sammanhang 
bergsbestigningar.  
 
Tjänsteutvecklingen skall ta sin start i behovet av utmaningar och 
upplevelser, och dessa två aspekter tillsammans kan sedan användas för att 
konstruera vad resenärerna upplever som ett äventyr.  
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel presentar vi vad vi har kommit fram till i våra analyser av 
individerna och de resor vilka de genomfört. Slutsatserna är här 
presenterade så komprimerat som möjligt och läsaren hänvisas till analysen 
för en djupare inblick i problematiken.   
 

6.1 IDENTITET OCH MOTIV 

Uppsatsen huvudsakliga syfte var ”att ur ett identitetsskapande perspektiv 
identifiera och analysera kunders motiv till att åka på organiserade 
äventyrsresor med avseende på upplevelse av äventyr, risk och utmaning”. 
Dessa motiv anser vi att vi har fått en inblick i och kan sammanfatta i två 
huvudsakliga kategorier vilka är  
 

• Individens behov av att använda sitt agerande för skapa och 
upprätthålla sin identitet.  

• Lockelsen i att erfara annorlunda upplevelser av till exempel natur 
och kultur. 

 
Vad gäller individens behov av att skapa och upprätthålla sin identitet kan 
grunden till detta bero på flera saker. Det kan till exempel bero på att 
individen tidigare varit klättrare och vill upprätthålla den självbilden trots 
brist på tid och engagemang, eller att hon önskar en utmaning för att finna 
sina gränser. Oavsett anledning har vi funnit att individerna inte använder 
sig av denna äventyrsresa för att uttrycka sig externt mot sin omgivning, 
vilket vi initialt hade stora funderingar angående, utan för att förstärka sin 
egen självbild och identitet. Naturligtvis kommunicerar individen sin bild 
av sig själv med sin omgivning men det upplevde vi var av sekundär 
betydelse. Det är alltså en inre upplevelse som eftersträvas vilken kan 
liknas vid att tänja och söka sina gränser. Att finna sina gränser anser vi är 
en väg till att positionera och definiera sin egen identitet och få en större 
förståelse för sig själv.  
 
För att en resa skall kunna stilla individens behov av detta skall den 
innehålla en utmaning vilken individen ser som en prestation, psykiskt och 
fysiskt. Det skall utifrån individens verklighetsuppfattning inte vara något 
som är lätt att klara av och kunna erbjuda tillfällen då individen sätts på 
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prov, en möjlighet att finna och tänja sina gränser. Risk var inte 
sammankopplat med denna utmaning, även om en individ uppskattade 
riskens psykiska påverkan, vilket leder oss till att risken i dessa resor 
önskas vara kontrollerad. Däremot tolkade vi att individerna önskade att 
resan skulle innefatta subjektiva risker vilka de genom kunskap och 
erfarenhet kunde kontrollera. Anledningen till detta tror vi ligger i 
individens önskan att känna att den klarar sig utanför samhällets skyddsnät, 
att den kan ta tillvara på sig själv. En resa skall alltså innefatta 
 

• Annorlunda upplevelse av natur och kultur 
• Utmaning vilken sätter individens förmågor på prov 
• Risker vilka önskas vara kontrollerade 

 
Upplevelse av natur och kultur var något som framställdes centralt vid val 
av resa, men vi fick uppfattningen att så ej var fallet hos alla individer. Vi 
ser att det ibland användes som ett argument, då detta är ett social mer 
legitimerat skäl att åka på en resa. Att använda detta för att legitimera sitt 
verkliga behov av resan är ett agerande vilket förstärker bilden av att resan 
främst genomförs för individen själv och inte för att uppvisas för dennes 
omgivning.  
 
Dessa äventyrsresor i huvudsak om att utmana sig själv och bli en starkare 
individ och de som reser gör det för sin egen skull oavsett omgivning för 
att känna sig levande, hitta sina gränser och bli en större människa. 
 

6.2 TJÄNSTEUTVECKLING OCH 
KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE 

Uppsatsen sekundära syfte är ”att utifrån ovanstående ge förslag till 
strategier vilka kan ligga till grund för en framgångsrik affärsverksamhet 
inom äventyrsbranschen”. Dessa strategier är framtagna baserade på de 
analyser och slutsatser vilka vi har fått fram gällande resenärens identitet 
och motiv.  
 
Utifrån analysen att resenärerna söker efter utmaningar och upplevelser 
som ligger utöver vad de själva betraktar som vanligt har vi dragit 
slutsatser om utvecklandet av nya tjänster. På grund av att upplevelser av 
utmaning är mycket subjektivt måste utvecklandet av nya tjänster sträva 
efter att ta sin utgångspunkt i något som flertalet potentiella kunder kan se 
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som utmanande. Produkten måste således innehålla ett element av 
utmaning som av många kan ses som svår, blir det för lätt för kunden så är 
det möjligt att kunden nedvärderar hela produkten. Samtidigt måste 
utmaningen i sig vara möjlig att ta sig an, skulle kunderna misslyckas med 
utmaningen finns det enligt vår analys en risk att de upplever ett missnöje 
med produkten ifråga.  
 
Utifrån vår analys av utsagor från personer som deltagit på 
bergsbestigningsresor är det vår uppfattning att element av utmaning och 
upplevelse kan generaliseras och därigenom appliceras även i andra 
sammanhang. Det måste inte nödvändigtvis vara bergsbestigningar för att 
dessa element skall bli aktuella, utan vi anser att de kan inkorporeras i 
andra typer av resor.   
 
Ytterligare en slutsats vi dragit är att marknadsföringen av 
bergsbestigningsresor bör undvika att göra jämförelser mellan olika berg. 
Respektive berg bör presenteras som unikt med sina egna behållningar, 
detta för att inte resenärerna skall rangordna bergen. Börjar kunderna 
rangordna bergen finns en risk att de ej vill åka till ett berg som de klassar 
lägre än ett de redan besökt. Marknadsföringen skall således inriktas på så 
sätt att varje berg, varje resa, är unik.  
 

6.3 DISKUSSION/VIDARE FORSKNING 

Det område som denna uppsats behandlat saknar omfattande forskning, 
varför all typ av forskning som belyser de frågeställningar vi har behandlat 
kan vara intressant. På grund av att vi vid författandet av denna uppsats 
genomfört sex stycken djupintervjuer så är våra resultat baserade på dessa 
sex individers personliga uppfattningar och erfarenheter. Ytterligare 
forskning med liknande frågeställningar, men baserad på andra personer, 
kan hjälpa till att belysa frågeställningarna från andra vinklar.  
 
Något vi även funnit mycket intressant men ej haft möjlighet att fördjupa 
oss i är ordet äventyr och dess kraft. Detta ord såg vi vara väldigt 
värdeladdat hos de individer vi intervjuade. Det finns dock varken en 
allmän eller språklig definition av ordet och inte heller en förklaring till vad 
det innefattar. Varför det förhåller sig på detta sätt och hur det har erhållit 
denna status ser vi som ytterst intressanta frågor. Ordet kan även vara 
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värdefullt att nyttja i marknadsföringssyfte inom resebranschen då dess 
aktörer tillhandahåller liknande tjänster. 
 
Under uppsatsens gång har vi funnit att kunderna inte överensstämde helt 
med våra förutfattade meningar om dessa vilket ställer ytterligare frågor. 
Kan det vara så att mycket av det man tar för givet inom många branscher 
inte stämmer, speciellt när det kommer till en relativt ung bransch? I och 
med att det är ett tämligen outforskat område finns det underlag för vidare 
forskning inom denna bransch. Frågorna är fortfarande många. 
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