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The aim of this study has been to examine what students within the sport of skydiving think 

about their education and the social spirit of the community. The purpose of the study is 

thereby to answer the study’s aim through the following questions; how does group dynamics 

and social solidarity work within the skydiving community, how do the students feel about 

group dynamics and social solidarity within the skydiving community, and what factors 

makes the students feel included or respectively excluded from the spirit of the togetherness? 

 

The theoretical part of the study focuses on group dynamics and groups overall. Further on 

earlier research within adventure sports and skydiving regarding group dynamics and 

community spirit is presented. My survey is based on 35 interviews with skydiving students. 

 

The result shows that the community spirit within skydiving sports is described by the 

students as very special, unique, and strong among the members. Overall the students have a 

very positive picture of the social solidarity within the skydiving sports but according to some 

students it also appears difficult to be included as a beginner. Excluding factors can be 

divided into two parts, educational factors and contacts with instructors, and time when the 

skydiving is called off for the day when some students do not know where to go, or who to 

talk to. Including factors are when people offer to help, give the students support or when they 

are invited to social activities during the evenings. My main conclusion is that the instructors 

and experienced skydivers attitude towards the students are very important to create a safe 

environment giving the students the confidence they need to get through their education. This 

is the most critical factor to make them feel welcome into the sport, and that they are also 

included within the spirit of togetherness. This key factor decides if they will want to stay in 

the skydiving community. 
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3 Inledning 

3.1 Bakgrund och problemformulering 

Som lärare är det i högsta grad viktigt att skapa sig en förståelse för hur grupper och 

gruppdynamik fungerar. Jag har många gånger reflekterat över hur de olika klasser jag varit i 

är och hur de skiljt sig åt när det gäller stämningen i klassrummet och elevernas beteende 

gentemot varandra och funderat på min egen roll som lärare i detta. I lärarutbildningen har det 

ingått en kurs inom ledarskap men någon mer praktisk kunskap om hur man hanterar det 

sociala samspelet och hur man som lärare kan påverka klimatet i skolan och i klassrummet 

positivt har inte ingått i utbildningen. Jag vill därför ta reda på mer om detta och hur man får 

elever att känna sig inkluderade i gemenskapen. Jag tänker att ett sätt att berika och bredda 

denna kunskap kan vara att titta på hur socialt samspel och gruppdynamik fungerar inte bara i 

just skolsituationer utan även i andra organisationer och det sociala livet överlag för att sedan 

ha nytta av och kunna använda dessa erfarenheter i skolan.  

 

Eftersom jag själv är aktiv inom fallskärmssporten där man under senaste åren konstaterat att 

det är svårt att få nya hoppare att stanna kvar inom sporten och att ett av skälen är just att man 

inte lyckas att få eleverna att känna sig inkluderade i gemenskapen så finner jag det intressant 

att undersöka ämnet vidare ur detta perspektiv. 

 

Det är ett problem inom fallskärmssporten att så få av de nya medlemmarna fortsätter åren 

därpå. Det har gjorts en tidigare undersökning, som sammanställdes under 2006, med elever 

som inte kommit tillbaka där alla klubbar i Sverige ingått. Undersökningen genomfördes 

under ett par år och hade som syfte att ta reda på varför så liten andel av nya hoppare 

fortsätter inom sporten. Resultatet visade att många elever och nybörjare upplevde att de har 

svårt att komma in i klubben och dess gemenskap och att de kände en nonchalans gentemot 

dem både bland instruktörer och även andra medlemmar. Jag vill genom att fokusera på en 

klubb och rikta mig till alla elever som genomfört utbildningen, även de som valt att fortsätta, 

få en mer nyanserad och detaljerad bild och på så vis ta reda på hur eleverna idag ser på detta 

och hur de upplever sin utbildning och den sociala gemenskapen inom sporten. 
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3.2 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka den sociala gemenskapen och 

gruppdynamiken inom fallskärmssporten. Mer specifikt vill jag genom halvstrukturerade 

intervjuer med elever ta reda på hur nya hoppare upplever gruppklimatet och välkomnandet 

och inkluderandet in i den sociala gemenskapen. 

 

3.3 Frågeställningar 

- Hur fungerar gruppdynamik och social gemenskap inom fallskärmssporten? 

- Hur upplever eleverna den sociala gemenskapen inom sporten? 

- Vad är det som får eleverna att känna sig inkluderade eller exkluderade i 

gemenskapen? 
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4 Teorianknytning 
Människor är gruppvarelser och deltar ständigt i olika former av grupper. Under uppväxten 

genom familj och vänner, förskola, skola, intressen och sedan vidare i arbetslivet. När vi 

deltar i grupper lär vi oss hur samspel med andra människor fungerar, vi känner gemenskap, 

får bekräftelse och blir också på så sätt delaktiga i samhällskulturen (Nilsson, 2005). 

Samspelet mellan människor och grupptillhörigheten är lika livsavgörande och utvecklande 

som det kan vara skadligt och utvecklingshämmande att uppleva sig exkluderad och utstött 

från samhörigheten (Maltén, 1992). 

 

4.1 Gruppdynamik och social gemenskap 

Begreppet gruppdynamik introducerades av Kurt Lewin (1890-1947) som har påverkat många 

i deras syn på hur man ser på grupper och deras samspel och även när det gäller 

organisationsutveckling. Han prövade sig fram med olika metoder och vetenskapliga 

discipliner såsom behaviorism, psykologi och sociologi och försökte kombinera verkliga 

praktiska och sociala problem i livet med teori som han ansåg skulle vara underordnad 

verkligheten. Lewin ville flytta, som han tyckte, den alltför stora fokuseringen på individen 

och dess personlighet till fokus på individens sociala omgivning och dess starka påverkan på 

individens beteende. Han förde fram idén om en helhet som inte gick att se vilken han kallade 

för psykologiskt fält. Det psykologiska fältet kan också beskrivas som livsrymden för en 

individ eller grupp, det vill säga, den stämning och det klimat som råder inom gruppen och 

alla de faktorer som påverkar gruppen och därmed individen. Lewin uttryckte mänskligt 

beteende i en formel: Beteendet = f(Personlighet, Psykologisk omgivning). Enligt denna kan 

alltså beteendet ses som en funktion av individens personlighet och dess psykologiska 

omgivning tillsammans. Det är just dynamiken mellan dessa som är det centrala. Lewin skiljer 

mellan de egna krafterna som visar sig i eget agerande och de inducerade krafterna som utgår 

från omgivningen och resulterar i gruppbeteendet och den sociala helheten. Det gör att 

gruppen tillsammans blir något mer och större än bara delarna, det vill säga, individerna i den. 

Lewin menade också att om man vill förändra gruppmedlemmars attityder så är det lönlöst 

och slöseri med tid att fokusera på en person i taget. Man ska istället försöka ändra attityder 

genom att påverka en grupps normer, det vill säga gruppens fält. Enligt detta synsätt är 

framgångar inom t ex en skolklass eller inom en avdelning i en organisation framförallt 
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resultatet av den goda gruppatmosfär som ledaren lyckas skapa vilken betyder mer än 

ledarens kunskaper (Svedberg, 2007). 

 

Lewins fältbegrepp liknar även det habitusbegrepp som Bourdieu använder sig av om än inte 

lika komplext. Pierre Bourdieu (1939-2002) var en fransk utbildningssociolog som arbetade 

med att analysera den sociala verkligheten och olika samband och maktförhållanden i 

samhället och skolan. Han beskriver kapitalbegreppet, vilket kan förklaras som symboliska 

och materiella tillgångar av varierande slag. Bourdieu skiljer mellan olika sorter av kapital 

såsom kulturellt kapital, utbildningskapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital och 

vetenskapligt kapital. Bourdieu introducerade en begreppsapparat för att analysera den sociala 

verkligheten som, enligt honom, måste beskrivas systematiskt utifrån olika begrepp för att 

kunna förstås. Ett av de centrala begrepp han använder sig av är habitus som kan definieras 

som de system av dispositioner som vi har med oss lagrade i kroppen genom erfarenheter från 

livet. Habitus är förkroppsligat kapital som på ett omedvetet plan påverkar våra värderingar, 

hur vi agerar och gör våra val och prioriteringar i livet. Dessa sociala strukturer är något som 

grundläggs under hela vår uppväxt genom familj, vänner, skola och omgivande samhälle 

(Broady, 1998).  

 

Fältet är det rum där habitus och handlandet, eller praktiken som Bourdieu kallade 

människans aktivitet för att poängtera att det sker på ett omedvetet plan, utvecklas. Fältet kan 

generellt definieras som ”ett system av relationer mellan positioner” och socialt fält kan 

definieras som ”ett föränderligt område i samhället där människor och institutioner strider om 

något som är gemensamt för dem” (Broady, 1998 sida 3). I pedagogikens fält strider man om 

skolans mål och syfte. Utbildning kan vara ett exempel på fält då den delvis har egen logik 

inom fältet där aktörerna, alltså lärare, eleverna, rektorer och styrelser kämpar om positioner 

(Olesen m.fl., 2004). 

 
Den franske sociologen och pedagogikprofessorn Emile Durkheim (1858-1917) delade in 

människan i två väsen och menade att vi är både individuella människor med egna mentala 

karaktärsdrag och sociala människor med ett mer omfattande system av känslor och 

värderingar vilka uttrycker vår grupptillhörighet (Olesen m.fl., 2004). Durkheim menade att 

individer ibland var så sammanlänkade att de agerade utifrån ett gemensamt eller som han 

kallade det, ett kollektivt medvetande, som var överordnad den enskilda individens. Det 

kollektiva medvetandet i sig gör att individen blir både vägledd och kontrollerad då den för att 
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kunna vara kvar i gemenskapen och vara socialt solidarisk med de andra medlemmarna måste 

hålla sitt agerande inom de av gruppen bestämda normerna och värderingarna. I det här 

resonemanget ligger det nära till hands att beskriva det som att en grupp kan ha ett eget inre 

liv eller rentav en gruppsjäl (Svedberg, 2007). 

 

George Herbert Mead (1863-1931), som var en filosofiprofessor från USA, var en av de 

drivande personerna inom den inriktning som idag kallas symbolisk interaktionism. Han 

menade att handlingar inte sker på grund av stimuli och respons utan att det handlar om en 

social helhet där mer komplicerade, både inre och yttre, processer ingår. Enligt Mead är 

kroppens födelse biologisk men människans födelse är social och det är genom mötet med 

andra som vi finner oss själva. Enligt detta sätt att se måste man titta på hela gruppen för att 

förstå en individs handlingar och man kan tala om något som social spegling. Det innebär att 

individen formar sitt jag utifrån andras uppfattningar och reaktioner på individens agerande, 

det vill säga, man ”speglar sig” i andras bild av en själv. För att lyckas skapa och behålla en 

positiv självbild, vilket alla människor strävar efter, söker man sig på olika sätt sig till 

människor som bekräftar oss genom att de har samma livssyn och värderingar som en själv. 

Långsiktigt så skapar dessa ömsesidiga relationer ett gemensamt meningsskapande och på så 

sätt utvecklas och konstrueras vårt jag (Svedberg, 2007). 

 

4.2 Vad är en grupp? 

Det som skiljer de olika sorters grupper man deltar i åt är bland annat att den värdeanknytning 

man har till dem varierar och kan vara olika stark. Man kan t ex ingå i en organisation utan att 

dela allt den står för och man ingår som medlem i sin familj utan att för den skull säkert hålla 

med sina föräldrar om alla deras åsikter och värderingar (Maltén, 1992). Grupperna ger en 

struktur att verka i och olika arenor att känna oss trygga på. De ändamål och funktioner varje 

grupp har är också ett sätt att skilja dem åt (Svedberg, 2007).  

 

Familj och nära vänner kan sägas höra till primärgruppen som kan beskrivas som en informell 

grupp där man har nära känslomässiga band till varandra. I denna grupp finns en stark 

samhörighet och ”vi-känsla” och genom denna grupp utvecklas till stor del individens sociala 

egenskaper, normer och värderingar. Denna grupp via familjen påverkar individens fostran 

och utveckling också mot de normsystem som är accepterade i det samhälle gruppen befinner 

sig i. Men även om individen strävar efter konformitet så är det också viktigt att differentiera 
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sig från gruppen periodvis, ett exempel på det är under tonåren då ungdomar har ett behov av 

att skapa distans till sina föräldrar. Då blir vännerna den närmaste primärgruppen  

(Maltén, 1992).  

 

Sekundärgruppen kan ofta beskrivas som en större grupp än primärgruppen där man har mer 

distans till medlemmarna. Denna grupp kan sägas stå mellan primärgruppen och samhället 

och kan t ex vara klassen i skolan eller idrottskompisarna i en förening eller klubb. Det är en 

grupp som ger viktig social erfarenhet och om man går miste om denna träning kan det skapa 

svårigheter senare i livet i t ex arbetssammanhang eller andra sociala situationer  

(Maltén, 1992). 

 

Referensgruppen fungerar som norm och riktlinje för den egna identiteten och den livsstil och 

de värderingar man ser som ”rätt”. Strävan efter att passa in i denna grupp kan yttra sig i val 

av bostadsområde, märkeskläder eller umgänge. Det kan också handla om att vara medlem i 

en organisation som står för värden man ser som goda och eftersträvansvärda såsom en 

hjälporganisation eller liknande (Svedberg, 2007). 

 

En formell grupp bildas för ett uttalat syfte och har tydliga mål att arbeta efter. Den 

karaktäriseras av att medlemmarna har tydliga roller och ledaren ett mer formellt ledarskap 

och även om medlemmar lämnar konstellationen så består gruppen. Denna typ av grupp finns 

ofta inom företag eller organisationer och fokus i denna gruppering ligger mer på själva 

arbetsuppgifterna än det sociala (Nilsson, 2005). 

 

Naturligt bildade grupper, eller så kallade informella grupper, kan bestå av kompisgäng eller 

individer med ett gemensamt intresse. De har inte regler och roller uttalade på samma sätt 

som formella grupper men däremot kan det finnas underförstådda normer som påverkar 

individens handlingsutrymme och vad som ses som accepterbart och inte (Nilsson, 2005). 

 

I ”vi-grupp/dom-grupp” konstellationerna används andra utomstående personer eller grupper 

för att definiera och stärka den egna gruppen. Ansträngning läggs på att nedvärdera de som 

inte tillhör den egna gruppen för att på så sätt lyfta sig själva och stärka vi-känslan inom den 

egna gruppen. Det är just motsättningarna mellan grupperna och att nedvärdera ”den andre” 

som stärker samhörigheten och gruppen kan använda sig av fördomar och skvaller. Exempel 
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på sådana grupper kan vara grupperingar i skolklasser där några är populära och några ses 

som töntar eller olika hejarklackar inom sporten som bråkar (Svedberg, 2007). 

Svedberg tar upp några tidigare beskrivna versioner på hur en grupp kan definieras: Enligt 

Nationalencyklopedins nätupplaga är en grupp kort och gott individer som har något 

gemensamt. Svedbergs översättning av Lufts gruppdefinition beskriver en grupp som ett 

levande system vilket är självreglerande via ömsesidig reception och samspel (Svedberg, 

2007). Flera exempel på gruppdefinitioner beskrivs av Nilsson som skriver att en grupp kan 

ses som ”ett socialt system som existerar inom en fysisk och sociokulturell kontext” (Nilsson, 

2005 sida 35). Eller att gruppen med dess individers relationer kan ses som en enhet 

avgränsad från omgivningen i syfte att stärka gruppidentiteten gentemot omgivningen. Det 

kan också handla om att medlemmarna ser sig tillhöra samma sociala grupp och därför bildar 

gruppen. Här handlar det om hur individer klassificerar sig själva (Nilsson, 2005). 

 

Det finns med andra ord många olika typer av definitioner på vad grupp innebär. Det är dock 

inte nödvändigtvis så att bara för att ett antal personer är placerade tillsammans eller ser ut 

som en grupp själva skulle identifiera sig som grupp. En organisation kan ha obefintlig 

samhörighetskänsla och istället fungera via små grupper i den stora gruppen, en skolklass 

likaså. Man kan alltså antingen nöja sig med att definiera gruppen som en samling individer 

eller så kan man se det som att en grupp är något mer än så och att det krävs ett känslomässigt 

engagemang där varje medlem på något plan identifierar sig med och reagerar på samspelet i 

gruppen. 

 

För att göra denna urskiljning kan man se en grupp utifrån ett psykologiskt perspektiv där det 

socialpsykologiska samspelet mellan medlemmarna blir centralt (Nilsson, 2005). Svedberg tar 

också upp detta och skiljer mellan det individualistiska perspektivet som utgår från individen 

och relaterar beteenden till individuella psykologiska processer och det grupporienterade 

perspektivet som utgår från sociologin och istället ser individen och dess handlingar som en 

del i ett socialt sammanhang. Individens handlingar påverkas i detta synsätt av och är 

beroende av hela gruppens, organisationens, företagets eller samhällets processer 

(Svedberg, 2007).  
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4.3 Vad skiljer en grupp från en skara människor?  

Vad är det då som gör att en grupp ser sig som en grupp och inte bara en skara människor? 

Enligt Maltén går det att urskilja vissa villkor som bör vara uppfyllda för att människor 

tillsammans ska uppfatta sig som en fungerande grupp. De mest grundläggande delarna för 

gruppbildningen är att deltagarna har gemensamma mål och normer, att de ses regelbundet, att 

individerna i gruppen känner gemenskap med de andra och att man kan kommunicera inom 

gruppen (Maltén, 1992). 

 

Regler och riktlinjer för vad som ses som rätt och fel behövs även inom det sociala livet. 

Gruppens gemensamma normer talar om vilket beteende som är accepterat både utåt och inåt 

och vilka värderingar som gruppen står för samt åt vilket håll man vill att gruppen ska sträva. 

De gemensamma normerna skapar trygghet och tydlighet både inom gruppen och för den 

enskilde individen men kan samtidigt kräva att individen stundvis måste vara beredd att 

prioritera bort sina behov och åsikter ”för gruppens bästa”. Gruppöverenskommelserna kan 

vara mer eller mindre uttalade och informella men kan också finnas nedskrivna. Exempel på 

detta är inom skolan där målen finns beskrivna i läroplanen. Där finns också nedskrivet vilka 

normer och värden som ska gälla i skolan, vilken kunskapssyn som ska råda, elevers ansvar 

och också vilket inflytande de ska ha rätt till och även vilken roll skolan ska spela i 

samhällsutvecklingen (Lpo94). 

 

Exempel på regler för en gruppkonstellation kan vara: 

 

- ansvar vid beslutsfattande, 

- maktfördelning inom gruppen, 

- att alla accepterar och följer fattade beslut, 

- hur beslutsprocessen ska ske, 

- hur kommunikationen ska fungera, 

- hur gruppledarnas roller ska se ut och fungera gentemot övriga gruppmedlemmar, 

- hur rollfördelning inom gruppen ska se ut (Maltén, 1992). 
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5 Tidigare Forskning 

5.1 Gruppdynamik och social gemenskap inom äventyrssporter 

Det finns flera olika definitioner av äventyrssport. Åke Nilsén beskriver det som ”en aktivitet 

vilken förutsätter praktiska kunskaper hos utövaren som en nödvändighet för att kunna 

kalkylera och hantera de risker som präglar de extrema situationer aktiviteten utövas i.” 

(Nilsén, 2007 sida 2). Han skriver också att man oftast startar i sporten genom att delta i en 

kurs som bedrivs av mer erfarna personer. För att få utföra flertalet av aktiviteterna krävs 

dessutom att man har en licens eller någon form av formell kunskap som bevisar att man har 

tillräcklig kompetens. Exempel på äventyrssporter han räknar upp är: klipp- och isklättring, 

sportdykning, fallskärmshoppning, basejump, skärmflygning, fri skid- och snowboardåkning 

samt forspaddling (Nilsén, 2007). 

 

Johan Arnegård som är adjunkt i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm definierar 

äventyrssport, som han också benämner som friluftssport, risksport, extremsport, multisport 

och upplevelsesport, enligt följande: ”Äventyr skulle kunna beskrivas som en ovanlig, 

spännande och vansklig händelse som upplevs av en viss (grupp av) person(er).” (Arnegård 

2006, sida 27). Han menar vidare att det centrala är att det handlar om upplevelser i förening 

med starka känslor. Inslag av strategiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och att det inte 

finns färdiga sätt att hantera situationen på är också utmärkande för dessa aktiviteter 

(Arnegård, 2006). 

 

Arnegård har i sin doktorsavhandling som kom ut 2006 undersökt äventyrssporter där han 

bland annat diskuterar pedagogiska innebörder av så kallade flowupplevelser och huruvida det 

kan finnas förutsättningar för att skapa liknande känsla i lärprocesserna i skolan. ”Flow” kan 

beskrivas som den intensiva närvarokänslan som infinner sig när man är totalt fokuserad och 

presterar sitt yttersta fysiskt och mentalt samtidigt som man har kontroll över och klarar av att 

hantera situationen man för stunden befinner sig i. Det är just att hitta balansen mellan det 

situationen kunskapsmässigt och psykiskt kräver och kapaciteten för vad man precis klarar av 

som är centralt för att känslan flow ska infinna sig. Inom riskaktiviteter krävs vanligtvis en 

viss erfarenhetsnivå och risktillvänjning och det är när första fokus på säkerhet och 

överlevnad byts ut till glädje och njutning som flowkänslan i nästa steg kan utvecklas. Denna 

upplevelse uppkommer vanligtvis när man utövar olika typer av sport men även lek är också 

ett typiskt exempel på flowupplevelse där man agerar med totalt engagemang och i nuet. 
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Arnegård har i sina undersökningar dels utgått från ett fenomenologiskt perspektiv när han 

undersöker flowteorin och hur individen eller aktören uppfattar verkligheten och dels från ett 

kultursociologiskt perspektiv för att vidga detta och på så sätt gå från aktörsnivå till att 

undersöka vilka överindividuella strukturer som påverkar aktörernas handlingsdispositioner 

(Arnegård, 2006).  

 

Arnegård använder sig av Bourdieus begreppsapparat när han undersöker vilka som ägnar sig 

åt äventyrssporter och huruvida det går att finna gemensamma nämnare i deras 

uppväxtförhållanden och livsvillkor. Bourdieu studerade bland annat sportens fält och hur det 

kom sig att människor hade ”smak” för vissa idrottsgrenar framför andra. Han menade att de 

erfarenheter från uppväxttiden som sitter inristade som minnen i kroppen och tillsammans har 

bildat strukturer som omedvetet påverkar hur vi lever våra liv och hur vi värderar olika 

sysselsättningar och också styr vilka sporter vi söker oss till. Det är också detta som avgör hur 

man relaterar till de sociala fälten och vad man upplever som värdefullt och rätt i sociala 

sammanhang. Han menade också att det är viktigt att göra skillnad mellan det skapade och 

producerade i samhället och att de olika sporterna som existerar är exempel på sociala 

konstruktioner producerade av speciella sociala grupper i syfte att tjäna den egna gruppens 

intressen. Aktörer som startar nya eller är aktiva i och gör förändringar inom existerande 

sporter är drivna av dispositioner och uppfattningar från sina uppväxtförhållanden och vi 

väljer alltså typ av idrott efter vilka värderingar och möjlighetsstrukturer vi har, det vill säga 

efter vilka möjligheter vi upplever oss ha utifrån vårt habitus. Bourdieu drar ingen tydlig 

gräns mellan det individuella och det sociala utan menar att individen deltar i konstruerandet 

av de sociala strukturerna och den sociala verkligheten. Arnegård skriver att det stora 

engagemang och den livsstil som äventyrssporterna kräver kan sägas ge uttryck för skapandet 

av en identitet eller en social image som också ger en tydlig social tillhörighet. Arnegård 

beskriver äventyrssporten som ett socialt fält då det inom denna finns ”tydligt identifierbara 

aktörer med vissa gemensamma intressen och en mängd tysta överenskommelser samt en 

påtaglig, om än ”klädsamt” implicit, drivande kraft att stå för det ”rätta” utövandet och för 

den ”riktiga” inställningen” (Arnegård, 2006 sida 66). Livsstilen kan ses som habitus i 

praktiken där systemen av dispositionerna, det vill säga, vår erfarenhetsbakgrund kopplad till 

uppväxtvillkor och social position blir avgörande för vilken praktik det genererar för 

individen. Enligt denna utgångspunkt blir följaktligen huvudfrågan huruvida det går att finna 

gemensamma nämnare i bakgrund (habitus) hos utövarna som väljer denna livsstil som 
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påverkar att man sökt sig till äventyrssporter. Frågor han söker svar på förutom vilka som 

ägnar sig åt dessa sporter är varför de gör det och vad de egentligen får ut av det  

(Arnegård, 2006).  

 

I sin resultatanalys presenterar Arnegård flera slutsatser och han menar att det går att urskilja 

ett mycket tydligt mönster av gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella 

bakgrundsfaktorer hos äventyrssportsutövarna som starkt påverkat deras val av livsstil. Han 

beskriver det som att det inte alls är det fria val som äventyrssportarna själva vill tro utan att 

man istället ”fostras” till utövare av riskaktiviteter via föräldrar och närstående. Man lär sig 

detta redan i lärprocesserna som barn där man fått delta i och lära sig klara av speciellt 

ansträngande utmaningar ute i naturen. Utifrån de resultat han kommit fram till formulerar 

han tesen: ”Alla som utövar ett aktivt friluftsliv som barn blir inte äventyrssportare som 

vuxna, men för att bli äventyrssportare som vuxen har man med stor sannolikhet utövat ett 

aktivt friluftsliv som barn.” (Arnegård, 2006 sida 102). Han menar också att då den större 

delen av deltagarna i hans undersökning har sitt sociala ursprung i medelklass eller övre 

medelklass går det att dra slutsatsen att studien visar på att olika sociala grupper har olika 

smak för sporter och varierande syn på mening och ändamål när det gäller idrotter. Den 

vanligaste vägen in i sporten är via vänner eller familjemedlemmar vilket även det ger en bild 

av ett socialt sammanhang där man föredrar att umgås med likasinnade. Enligt tidigare 

observationer i andra sammanhang har man även konstaterat att för att en idrottsverksamhet 

ska stå högt upp i den sociala hierarkin får den dominerande klassen inom den inte ses för 

lättillgänglig då det i sin tur skulle kunna ge oönskade kontakter som man inte valt.  Den 

starka gemenskapen som finns inom denna grupp tillsammans med att aktiviteten i sig tar 

mycket tid och engagemang i anspråk gör att denna livsstil kräver en speciell inställning till 

livet där sådant som kan ”komma i vägen” både när det gäller yrkeskarriär och nära relationer 

med någon ”utanför” ofta prioriteras bort. Personlighetsmässiga gemensamma egenskaper hos 

utövarna är att de är starka individualister som handlar som de själva vill och att de upplever 

att de lever i enlighet med sina drömmar vilket gör att de också tror sig ha roligare än andra 

människor (Arnegård, 2006).  

 

Förutom Arnegårds pedagogiska forskning har det tidigare gjorts flera vetenskapliga 

undersökningar för att undersöka och hitta gemensamma nämnare hos personer som ägnar sig 

åt riskaktiviteter eller äventyrssporter. Inom den medicinska forskningen har man tittat på 

halten av enzymer i blodprov för att utifrån detta få underlag på riskbenägenheten och det har 



   

 15

också gjorts undersökningar där man kombinerat biologiska och psykologiska studier där man 

fokuserat på det så kallade höga stimulansbehovet hos personer som ägnar sig åt 

riskaktiviteter. Arnegård tar förvisso upp äventyrssport som fenomen men hans fokus har varit 

att finna förklaringar som kan hänvisas till anlag och kännetecken hos utövarna oberoende av 

aktiviteten vilket även är gemensamt för dessa andra undersökningar (Nilsén, 2008). 

 

Åke Nilsén som är universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad har forskat om hur 

idrotten utvecklas i samhället och han har undersökt äventyrssporter och de sociala 

sammanhangen inom dessa. Även enligt de studier och observationer han gjort inom 

risksporter så kan utövarna beskrivas som en relativt homogen grupp men enligt honom 

handlar denna homogenitet inte om ålder, kön eller klasstillhörighet utan istället om en 

gemensam attityd och ett förhållningssätt och att de riskfyllda aktiviteterna kan beskrivas mer 

som identitetsskapande prestationer. Han menar också att utifrån ett sociologiskt perspektiv så 

räcker det inte att bara titta på orsaker till potentiell homogenitet på individnivå utan man bör 

också fokusera på aktiviteten som sådan i undersökandet och att det är av intresse att förstå 

homogenitet som resultat av en social process. Nilsén flyttar med andra ord fokus från 

utövaren och vad som kan vara gemensamt dem emellan till aktiviteten och analyserar den 

sociala och kulturella omgivningen som utövandet förekommer i. Enligt denna utgångspunkt 

existerar inte homogeniteten enbart hos individen utan skapas genom den sociala process som 

aktiviteten förutsätter, det vill säga processen när individen anpassar sig till de normer och 

värden som gruppen inom den specifika sporten utvecklat. Om man intresserar sig för det 

utmärkande för aktiviteten är det också möjligt att förstå vad som efterfrågas hos utövaren för 

att väl passa in denna kontext (Nilsén, 2008). 

 

Kännetecknande för äventyrssporter är framförallt den riskfyllda miljön och de exklusiva 

upplevelserna. Det är också det som utgör grunden för den speciella och starka gemenskap 

som finns inom sporten. Upplevelsernas och prestationernas unika och svårtillgängliga 

karaktär skapar en begränsning i hur mycket av upplevelsen man kan dela med sig av och i 

ord förklara för utomstående och man ser det som att ingen ”icke införstådd” kan förstå 

aktivitetens fulla värde. Det finns ett tyst samförstånd av denna bild vilken skapar en 

exkluderande mur gentemot omgivningen men som också på samma sätt stärker vi-känslan 

och gemenskapen hos utövarna. Likaväl som att man antar att icke-utövare saknar 

fundamental förståelse så tar man för givet att utövarna däremot delar normer och värderingar 

och övertygelsen om sportens meningsfullhet (Nilsén, 2007). 
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I USA publicerades 1993 en vetenskaplig studie om konsumtion av högriskaktiviteter. 

Undersökningen utfördes av tre amerikanska professorer inom marknadsföring och även om 

deras erfarenheter inom andra högrisksporter bidrog till forskningen så riktade de framförallt 

in sig på fallskärmshoppning. Undersökningen bedrevs ute på hoppfältet och en av forskarna 

började hoppa och gjorde totalt 650 hopp och de två andra deltog i forskningsarbetet som 

”utomstående”. De var med i planet, filmade ca 50 fallskärmshopp och intervjuade mer än 

100 personer, gjorde 35 djupintervjuer och bevittnade även en dödsolycka som de sedan 

undersökte. Syftet med studien var att dels förstå varför man hoppar fallskärm och dels att 

utforska aktiviteten som sådan och dess sammanhang (Celsi m.fl., 1993). 

 

Det forskarna kom fram till var att det är olika anledningar till varför man börjar hoppa 

fallskärm och varför man sedan fortsätter och att det handlar om både inre individuella anlag 

och benägenheter och yttre faktorer som påverkar. Inträdet i sporten sker ofta på grund av 

sociala normer genom att man har familj eller vänner inom dessa sammanhang eller att man 

började tillsammans med andra i grupp. Samhället omkring och massmedias bild av hur 

sporter exponeras påverkar också starkt hur attraktiv en sport uppfattas. Lockelsen i de första 

hoppen handlar mycket om spänningssökande, nyfikenhet och önskan om äventyr och 

adrenalinkickar (Celsi m.fl., 1993). 

 

Att man sedan fortsätter hoppa handlar däremot mer om att man vill utveckla sina färdigheter, 

bli tekniskt skicklig och lära sig ”bemästra” sporten både för sin egen tillfredsställelses skull 

men också för den ökade status som erfarenhet och kunnande för med sig inom 

fallskärmshoppningens gemenskap. Att se till att bli erfaren och kunnig är också en 

förutsättning för att inkluderas och få delta. De mest åtråvärda hoppen görs tillsammans med 

andra hoppare och kan du inte prestera får du inte heller vara med. Att kliva in i 

fallskärmssportens gemenskap innebär också nya möjligheter till personliga förändringar och, 

som tidigare nämnt, ett nytt identitetsskapande. Tidigare bakgrund, ekonomiska status och 

karriär blir obetydligt (vilket är en annan bild än Arnegård kom fram till), vad man arbetar 

med och sysselsätter sig med utanför sportens gemenskap är oviktigt och något man knappt 

pratar om. Man bedöms istället efter den roll och identitet man skapar sig inom sporten som 

till stor del baseras på kunskapsnivå och prestation. En önskan om att skapa denna nya 

identitet som görs via prestationen förklarar därmed en del i motivationen till att hela tiden bli 

bättre. Ett annat av motiven till att fortsätta hoppa är också önskan att uppleva den tidigare 

beskrivna och eftertraktade närvarokänslan flow som kan förklaras som steget som kommer 
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efter glädje och njutningskänslor. Har man väl blivit en accepterad medlem stannar man ofta 

också kvar just på grund av den speciella gemenskapen med dess normer och värderingar. 

Precis som Nilsén också menar så upplevs det som att man har speciella band och en närhet 

fallskärmshoppare emellan som bygger på de gemensamma exklusiva erfarenheterna man 

delar som kan beskrivas som en slags ”delad flow” (Celsi m.fl., 1993). 

 

För att skapa en förståelse för aktiviteten som sådan och dess sammanhang beskriver 

forskarna hoppfältet där sporten utövas som två scener, ”back stage” och ”front stage” med 

olika noggrant utvalda nyckelpersoner och huvudroller. ”Front stage” är enligt denna liknelse 

omgivningen såsom hoppfältet, landningsområdet och byggnaderna omkring, planen, 

piloterna, fallskärmshopparna, själva aktiviteterna såsom frifallet och färden ner när 

fallskärmen kommit ut, vänner till hopparna som vistas på hoppfältet, åskådare och besökare 

och media som observerar sporten. ”Back stage” är området där fallskärmshopparna på ett 

mer personligt och inofficiellt plan interagerar i sina roller inom gemenskapen. I de sociala 

sammansättningarna på hoppfältet finns fler mindre grupperingar i den stora gruppen 

grundade på erfarenhet och funktion i klubben. Exempel på grupperingar efter erfarenhet är 

elever, nybörjare, medelkunniga och experterna och funktion kan vara t ex instruktörer, 

hoppledare vilka ansvarar för verksamheten, manifestorer som planerar lifterna i planet, 

riggers som packar reservfallskärmar eller piloter osv. Funktionernas och grupperingarnas 

sociala status och plats i hierarkin värderas efter den erfarenhet som de kräver. Det finns 

därmed också en rörelse och övergång mellan olika roller, grupper och platser inom hierarkin 

med mer eller mindre tydliga milstenar som firas enligt olika ritualer (Celsi m.fl., 1993).  

 

5.2 Social exkludering inom äventyrssporter 

Gemensamt för dessa undersökningar är att de kommer fram till att äventyrssportarna kan 

beskrivas som en homogen grupp med en stark gemenskap dem emellan. Denna homogenitet 

avser allt från individuella psykologiska faktorer, uppväxtvillkor, attityder eller 

förhållningssätt och normer grundade i sociala processer genom aktiviteten som sådan. 

Förklaring varierar beroende på undersökning men alla kommer fram till samma bild av 

äventyrssporten som en homogen grupp. Hur ser då exkluderingsproblematiken ut inom 

äventyrssporten och på vilka grunder stängs individer ute från gemenskapen? 
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Enligt de amerikanska forskarnas undersökning inom fallskärmshoppning kan man se 

prestationen som den avgörande faktorn för vilken roll man tilldelas i hierarkin och huruvida 

man inkluderas i gemenskapen eller inte. Utebliven prestation gör att man inte i någon större 

utsträckning får delta i de roligaste hoppen tillsammans med andra hoppare vilket i sin tur gör 

att man inte heller kan delta i det viktiga eftersnacket efter hoppen och historierna på kvällen 

och i slutändan blir därmed bristen på prestation detsamma som exkludering från gruppens 

gemenskap (Celsi m.fl., 1993). 

 

Arnegård däremot beskriver ett socialt sammanhang där man föredrar att omge sig med 

likasinnade och menar att det är bakgrunden och individens sociala och kulturella 

uppväxtförhållanden som avgör om man kommer accepteras av gruppen och passa in i 

gemenskapen (Arnegård 2006). Det blir då enligt detta synsätt det habitus man har med sig 

som blir den viktigaste inkluderande eller exkluderande faktorn som bestämmer huruvida 

medlemmarna i gruppen kan identifiera sig med varandra eller inte. 

 

Nilsén har studerat den sociala exkluderingen som process inom äventyrssporten. Han har till 

stor del baserat sina resultat på ett etnografiskt fältarbete med intervjuer och observationer han 

gjort inom sportdykarvärlden men använder detta underlag för att beskriva äventyrssporten 

överlag. Han har undersökt de sociala kontexterna inom vilka dessa sporter utövas i för att på 

så sätt förstå hur värderingarna och normerna upprätthålls och hur man inom gemenskaperna 

definierar vad som är avvikande och icke önskvärt beteende. Nilsén menar att på samma sätt 

som utövandet av aktiviteten kan ge status och en hög hierarkisk plats inom gruppen så kan 

det också uppfattas som rent olämpligt och utgöra grund för exkludering. Det handlar dels om 

hur individen rent praktiskt och kunskapsmässigt utövar aktiviteten och hur denna prestation 

värderas av omgivningen och dels om individens inställning och attityd under utövandet 

vilket avgör hur individens karaktär bedöms. Eftersom aktiviteten utövas i en riskfylld miljö 

där felbedömning kan vara skillnad mellan liv eller död är det helt avgörande att kunna lita på 

sin partner och dennes förmåga. Den allra största delen av alla högriskaktiviteter sker 

tillsammans med andra och att skapa sig en uppfattning om partnerns personlighet och 

inställning handlar om säkerhetstänkande och att förbereda sig på vad man har att förvänta av 

dyket, hoppet eller klättringen etc. För att ses som en bra partner är det viktigt med den ”rätta 

attityden” vilket bland annat betyder att man respekterar de regler och normer som finns inom 

sporten. Egenskaper som efterfrågas är t ex att man är tekniskt kunnig om utrustningen då 

man ofta gör säkerhetskontroller på sin partner, man bör ha självkontroll, vara balanserad och 
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lojal. Att ha den rätta attityden är centralt för att inkluderas och personliga egenskaper som 

klumpighet, själviskhet, oförsiktighet eller att man verkar ostrukturerad och tar risker 

uppskattas inte. Det är av vikt att ens beteende motsvarar den erfarenhet man har och att man 

har distans till situationen. Erfarenhet ger en nästan automatiskt hög plats i hierarkin men inte 

bara på grund av den upplevelse som man via den kan erbjuda andra utan också för att det blir 

en slags garanti för att man har förståelse för och accepterar de regler och normer som 

säkerheten inom sporten kräver. Nilsén definierar den ”rätta attityden” som resultatet av en 

socialiseringsprocess och menar att den i sin tur kan hänföras till en del strukturella drag som 

hör ihop med aktiviteten och sammanhanget. Han menar vidare att det är ”dessa strukturella 

drag som utgör grunden för den exkludering som med nödvändighet sker i skapandet av den 

homogenitet som utmärker aktiviteten” (Nilsén, 2008 sida 37). Enligt denna undersökning är 

homogeniteten ett resultat av utövarnas anpassning till reglerna och normerna inom sporten 

och därmed blir oförmåga eller ovilja till att rätta sig efter den ”rätta attityden” en avgörande 

faktor för huruvida man inkluderas eller exkluderas från gemenskapen (Nilsén, 2008). 

 

En annan vinkel som Nilsén tar upp är också det faktum att riskaktiviteter överlag är en 

homosocial aktivitet med tydligt maskulina ideal starkt inspirerade av militären. Han 

beskriver en avfeminiseringsprocedur som han menar att kvinnor inom dessa aktiviteter går 

igenom. Som kvinna accepteras man på lika villkor men bara så länge man rättar sig efter 

normerna och värderingarna som är högst manliga. De egenskaper som sammanfattar den 

”rätta attityden” kan beskrivas som ett typiskt manligt ideal och några mjukare traditionellt 

feminina egenskaper verkar det inte finnas behov av. Detta betyder i sin tur att både 

maskuliniteter och femininiteter av annorlunda karaktär än just dessa med automatik blir 

placerade i underläge och riskerar att ses som sämre och exkluderas (Nilsén, 2008). 

 

Inom fallskärmssporten i Sverige idag är det få av de nya medlemmarna som fortsätter hoppa. 

Mellan åren 2004-2008 har det nya antalet medlemmar som förnyar sin licens året därpå 

endast varit cirka en femtedel. Under ett par år genomfördes en webbaserad 

enkätundersökning av Svenska Fallskärmsförbundet som hade som syfte att ta reda på just 

varför så liten andel av nya hoppare fortsätter vara aktiva. Enkäten skickades ut till alla elever 

och hoppare i Sverige som under denna period inte avlutat sin utbildning eller var A-certare 

(första graden av licens) och som inte valt att förnya sin licens de närmaste åren efter 

utbildningen. Totalt svarade 195 personer på enkäten och svaren sammanställdes under 2006. 

Enligt detta var några av skälen till att man valde att inte fortsätta inom sporten familjeskäl, 
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höga priser eller att man inte hade tid. Resultatet visade dock också att en stor del av de nya 

hopparna upplevde att de inte blev insläppta i gemenskapen, att de fick otillräcklig hjälp av 

instruktörerna och att de blev bemötta med nonchalans av mer erfarna hoppare. De saknade 

också tillräckliga tekniska kunskaper om utrustningen vilket också påverkar trygghetskänslan 

negativt. När det gäller nya hoppares problem att bli inkluderade och en del av gruppen är ett 

vanligt accepterat resonemang av erfarna hoppare att det är varje individs eget ansvar och att 

man får jobba sig in i gemenskapen (Kazarnowicz, 2006).  



   

 21

6 Metod 

6.1 Allmänt om metod 

Jag har i undersökningen valt att använda mig av telefonintervjuer med en kombination av 

strukturerade och ostrukturerade frågor. Jag har också tagit del av litteratur och tidigare 

forskning inom området såsom böcker, en doktorsavhandling och vetenskapliga artiklar för att 

få en bredare kunskap om gruppdynamik, fallskärmshoppning och risksporter överlag. I 

teoridelen har jag försökt skapa en förståelse för hur gruppdynamik fungerar och tittat 

närmare på risksporter och på vilka grunder eventuell exkludering och inkludering inom dessa 

kan uppstå. I undersökningsdelen har jag avgränsat mig till fallskärmssporten och fokuserat 

på elevernas perspektiv för att få svar på mina frågeställningar. 

 

6.2 Val av metod 

Anledningen till att jag valt att göra telefonintervjuer är att säkerställa en hög svarsfrekvens 

och för att det inte ska ta för lång tid att få in svaren. Jag själv är aktiv fallskärmshoppare i 

den undersökta organisationen och har stött på en del av de intervjuade eleverna och av det 

skälet såg jag också telefonintervjuer som ett sätt att göra situationen mindre personlig. 

Telefonintervjuer gjorde också att jag hade möjlighet att förklara syftet med undersökningen 

och svara på eventuella frågor. 

 

Det går aldrig vid intervjuer att undvika intervjueffekten helt, det vill säga att de intervjuade 

anpassar svaren så att de ”passar bättre” vilket kan ske medvetet eller omedvetet, men för att 

undvika detta i så stor mån som möjligt valde jag att göra halvstrukturerade intervjuer med ett 

flertal kryssfrågor och en del öppna svar som tillägg istället för djupintervjuer. Det gjorde 

också att jag hade möjlighet att få med ett större antal elever vilket jag bedömde som viktigt 

för att få ett användbart resultat (Stukát, 2005). 

 

6.3 Undersökningsgrupp 

Studieobjektet i denna uppsats är den största fallskärmsklubben i Sverige där jag har 

intervjuat 2008 års elevgrupper. Klubben är en ideell förening vars syfte är att bedriva tävling, 

träning och utbildning inom fallskärmshoppning. Totalt har 35 personer intervjuats vilket är 
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drygt hälften av de 68 elever som påbörjade sin utbildning under 2008. Åldersspannet låg 

mellan 17-53 år och medelåldern för hoppstart var 27 år. 

 

Anledningen till jag valde just denna fallskärmsklubb är att de utbildar många elever varje år 

och det engagemang jag själv har i klubben i egenskap av fallskärmshoppare och engagerad i 

elevgruppen där jag ansvarar för fadderverksamheten också gjorde att nödvändigt material 

såsom kontaktuppgifter till elever var tillgängligt. Jag finner också fallskärmssportens sociala 

gemenskap som sådan speciellt intressant som studieobjekt.  

 

6.4 Genomförande 

Samtliga intervjuer gjordes via telefon och varje samtal tog mellan 15 minuter upp till 1 

timme. Ingen information gavs innan intervjutillfället utan frågan huruvida de ville delta i 

undersökningen eller inte ställdes i det inledande samtalet, detta dels på grund av den 

begränsade tidsperioden men framförallt av skälet att jag ville ha spontana svar. Intervjun 

påbörjades sedan direkt. Alla tillfrågade utan undantag valde att delta i undersökningen och 

de fick också, förutom information om att undersökningen var helt frivillig, veta att deras svar 

skulle behandlas med anonymitet. 

 

Respondenterna är jämnt fördelade från de kurser som påbörjades under sommaren 2008, med 

undantag för den kurs jag själv agerade fadder åt som jag inte tagit med alls i undersökningen 

då jag ville undvika intervjueffekt. 

 

Innan intervjuerna genomfördes testade jag frågorna på två vanliga fallskärmshoppare för att 

kontrollera att de var tydliga och relevanta. Tanken var också att se hur lång tid det tog att 

besvara frågorna och att själv få övning genom praktik (Kvale, 1997). Tidsaspekten visade sig 

dock sedan variera väldigt beroende på person som blev intervjuad. Intervjuerna var 

halvstrukturerade och bestod av totalt 21 frågor där 9 frågor var kryssfrågor med färdiga 

svarsalternativ och resten var öppna frågor. 

 

Under intervjuerna antecknade jag svaren för hand i på förväg utskrivna formulär. Jag valde 

att inte spela in intervjuerna då jag inte ville riskera bortfall då respondenten eventuellt skulle 

kunna känna sig obekväm med att bli inspelad och jag ville också undvika att samtalet skulle 

påverkas negativt och bli hämmat av intervjusituationen. Eftersom intervjun till stor del 
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bestod av kryssfrågor bedömde jag att jag skulle hinna anteckna tillräckligt för att få med det 

relevanta och viktiga i svaren från den intervjuade.  

 

6.5 Analysmetod 

När intervjuerna var avslutade gick jag igenom materialet och sammanställde alla svar i ett 

dokument. För kryssfrågorna räknade jag ut svarsfrekvenser i procent och de öppna frågorna 

redovisade jag som text eller punktform. Slutligen sorterade jag materialet ännu än gång med 

syfte att rensa ut den information som inte var helt relevant för undersökningens 

frågeställningar och för att kunna sammanfatta intervjuresultatet i uppsatsen. 

 

6.6 Metoddiskussion 

Något som kan ses som både ett problem och en möjlighet i denna studie är att jag själv har en 

bakgrund inom flera risksporter och idag är aktiv fallskärmshoppare i den undersökta 

klubben. En av riskerna skulle kunna vara att jag alltför väl identifierar mig med personer 

inom den undersökta aktiviteten och en viss blindhet skulle kunna uppstå som gör att sådant 

värt att studera tas för givet eller förbises då det för mig är naturligt och invant. Det kan dock 

också ses som en tillgång att jag redan har en samlad kunskap om området och därmed lättare 

kan förstå och tolka vad respondenterna menar och talar om (Arnegård, 2006). Det förtroende 

som annars måste skapas i en intervjusituation finns där naturligt från start vilket också kan ge 

mer ärliga svar och ökad vilja att delta i undersökningen. 

 

När det gäller genomförandet hade en fördel med att informera om intervjun innan varit att 

respondenterna hade haft möjlighet att tänka igenom sina synpunkter och ge mer genomtänkta 

svar. Eftersom detta är en mycket liten sport där många känner varandra ville jag dock inte 

riskera att respondenterna skulle diskutera undersökningen med varandra innan och påverkas 

av andras åsikter. Mitt eget engagemang i klubben skulle också kunna påverka och skapa 

intervjueffekt om de fick tid att innan fundera över vilka svar som skulle ”passa bra”. Jag 

bedömde här att spontana svar skulle bli de mest ärliga och rättvisande. 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att inte spela in intervjuerna. Nackdelen med detta 

förfaringssätt är att det inte är möjligt att anteckna allt som sägs och att känslor och nyanser 

kan riskera att förloras eller tolkas på fel sätt. Jag bedömde dock att intervjusituationen och att 
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inte hämma respondenten var så pass viktig att fördelarna med att inte spela in samtalen 

övervägde. 

 

Ett urval måste alltid göras, jag upplever dock att undersökningsgruppen kan ses som 

representativ och tillräckligt stor då jag fick med drygt hälften av alla elever, det vill säga 35 

av 68 elever, och då alla uppringda valde att delta och intervjubortfallet helt uteblev.  

 

Feltolkningar är alltid möjligt både när det gäller frågor och svar. Att intervjuerna är gjorda 

via telefon och jag då hade möjlighet att förtydliga eventuella frågetecken och att de är 

halvstrukturerade och till stor del består av kryssfrågor borde dock minska risk för 

missförstånd och ge en bred bild.  
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7 Analys och resultatredovisning 
I resultatdelen redovisar jag de svar jag fick vid intervjuerna med eleverna. Undersökningen 

är indelad i tre delar, eleven, utbildningen och klubben. För kryssfrågorna har jag redovisat 

resultatet dels i antal personer och dels i procentform. I de mer öppna frågorna har jag 

sammanfattat svaren och dessutom återgivit svaren genom flera citat. Alla svar där jag 

ordagrant återgett vad personerna sagt är markerade i kursiv stil och har direkt hänvisning till 

respektive person i form av siffran som finns på deras undersökningsformulär. De frågor som 

var mer öppna gav ibland väldigt omfattande svar och jag har då försökt inkludera de mest 

representativa svaren men också olika typer av synpunkter för att ge en så bred bild som 

möjligt. 

 

7.1 Eleven 

De första frågorna handlade om varför man började hoppa fallskärm, om man började 

tillsammans med någon och om man kände någon i sporten sedan tidigare.  

 

Den största delen, d.v.s. 30 personer (86 %) började hoppa fallskärm av anledningen att de 

önskade en upplevelse eller att de tyckte det verkade roligt, 3 personer (9 %) började på grund 

av någon anhörig eller kompis och 2 personer (6 %) som en del i ett skolprojekt. 

 

24 personer (69 %) började hoppa fallskärm på egen hand medan 11 personer (31 %) svarade 

att de började tillsammans med någon. 

 

12 personer (34 %) svarade att de kände någon sedan tidigare och 23 personer (66 %) hade 

ingen kontakt inom sporten sedan tidigare. 

 

Resultatet visar på att det framförallt handlar om en längtan efter upplevelse eller nyfikenhet 

som gör att man börjar hoppa fallskärm. En del av personerna har börjat tillsammans med 

någon men det har inte för dessa personer varit avgörande och den större delen har börjat 

ensamma utan tidigare koppling till sporten. Mitt undersökningsresultat skiljer sig här från 

Arnegårds och de amerikanska forskarnas. De har i båda sina studier förvisso kommit fram till 

att sökande efter äventyr och nöje är anledningar till att man börjar hoppa men de menar 
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också att sociala normer är en viktig faktor och att den vanligaste vägen in i sporten är via 

familj och vänner eller att man vanligtvis börjar i grupp (Arnegård 2006, Celsi m.fl., 1993).  

 

När det gäller fullföljande av utbildning så hade 14 personer (40 %) hunnit bli klara med sina 

utbildningar och fått A-cert som är den första graden av fallskärmslicens men den största 

delen, 21 personer ( 60 %), hade inte slutfört sin utbildning ännu. Anledningen till att många 

inte var klara berodde för flera på att hoppningen hade tagit mer tid i anspråk än man räknat 

med och att man därför inte hunnit. 

 

De allra flesta planerade att fortsätta hoppningen även detta år. 24 personer (69 %) svarade att 

de har förnyat eller planerar att förnya sin licens under detta år, 6 personer (17 %) planerade 

kanske att förnya och 5 personer (14 %) att de bestämt sig för att inte förnya denna säsong. Då 

det vid studiens genomförande precis var dags för hoppsäsongen att börja går det inte att veta 

hur många som i praktiken sedan förnyade men om de som planerat att förnya också sedan 

gjorde det så är det en stor ökning mot då den svenska tidigare undersökningen genomfördes 

då endast cirka en femtedel av de nya medlemmarna kom tillbaka året därpå 

(Kazarnowics, 2006). 

 

Bland de personer som svarat att de kanske skulle förnya licensen eller bestämt att inte förnya 

angavs skäl som att hoppningen krävde för mycket tid, att man inte hade tillräckligt med 

pengar, att man kände sig för rädd att hoppa igen, att man skulle flytta och av praktiska 

anledningar därför inte hade möjlighet eller att man tyckte sig känna andra för dåligt för att 

vilja fortsätta på egen hand då hoppkompisarna man börjat med slutat. Sammantaget är det 

liknande förklaringar som uppgavs i den tidigare svenska undersökningen  

(Kazarnowics, 2006). 

 

7.2 Utbildningen 

Under 2008 bedrevs två olika typer av utbildning i fallskärmshoppning i klubben, dels AFF-

utbildning (Accelerated Free Fall) och dels Konventionell utbildning. Den förstnämnda är en 

intensivutbildning där totalt 10 hopp ska godkännas innan man får sin licens och där man 

direkt hoppar ut från 4000 meters höjd tillsammans med två instruktörer. Den andra 

utbildningen är en längre ”stegringsutbildning” med 24 godkända hopp innan man får licens 
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vilken innebär att man startar från 1000 meters uthoppshöjd och hoppar ut själv från start för 

att sedan jobba sig upp på höjd som stegvis ökar under utbildningens gång. 20 personer  

(57 %) hade gått AFF-utbildning. 15 personer (43 %) hade gått konventionell utbildning. Jag 

har inte kunnat dra några slutsatser som bygger på skillnad mellan synpunkter på grund av att 

man gått olika utbildning utan elevernas uppfattningar verkar ha mer med elevens person och 

annan erfarenhet av verksamheten att göra. 

 

Utbildningen som helhet upplevdes av de allra flesta väldigt positivt där 18 personer (51 %) 

upplevde utbildningen som mycket bra, 16 personer (46 %) svarade bra och 1 person (3 %) 

tyckte att utbildningen var varken bra eller dålig. Ingen av personerna hade upplevt 

utbildningen som dålig eller mycket dålig. 

 

Även fast det inte var någon som hade svarat dåligt eller mycket dåligt var det 2 personer som 

kommenterade frågan. En av dessa tyckte att ”utbildningen hade varit lite rörig och 

oorganiserad ”(0131). En annan menade att ”teoridelen på kursen hade varit mycket bra men 

att det sedan varit svårt att få instruktörer när man skulle hoppa och att det varit för mycket 

väntan” (014). 

 

Gällande stöd och hjälp av kursledare och instruktörer så var även där de allra flesta mycket 

nöjda med den hjälp de hade fått. 21 personer (60 %) svarade mycket bra, 11 personer (31 %) 

svarade bra, 2 personer (6 %) svarade varken bra eller dålig och 1 person (3 %) svarade dålig. 

Ingen person upplevde att hjälpen varit mycket dålig. 

 

De få synpunkter som ändå uttrycktes om detta handlade om att instruktörer varit 

inkonsekventa eller orättvisa, att inställning och bemötande från instruktörer varierat kraftigt 

och ibland varit bristfälligt eller rent dåligt eller att kvaliteten under utbildningens gång 

varierat. En av personerna uttryckte att ”instruktörerna hade varit engagerade i vissa elever 

men inte i andra” (0126), en annan upplevde att ”instruktörerna varierade och att en del var 

ignorerande och att det fanns allt från jättebra instruktörer till jättedåliga” (0112) och en 

person uttryckte att ”utbildningen och instruktörernas engagemang hade börjat väldigt bra 

och sedan blivit dåligt efterhand under utbildningens gång” (015). 

 

Faddrarna är vanliga fallskärmshoppare, alltså inte utbildade instruktörer, som deltar i delar 

av utbildningen och finns där under och efter utbildningen för att hjälpa till med praktiska 
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saker och vara en kontaktperson i klubben för eleven. På frågan om faddrarna hade haft någon 

betydelse eller varit till hjälp för eleverna svarade den övervägande delen att de varit 

värdefulla. 12 personer (34 %) svarade ja mycket, 12 personer (34 %) svarade ja en del, 5 

personer (14 %) svarade ja lite och 6 personer (17 %) svarade att faddrarna inte hade haft 

någon betydelse alls. Mestadels handlade det om att de både kunnat hjälpa till med praktiska 

saker och för att vara en väg in i den sociala gemenskapen. Många personer gav liknande 

exempel på vad de tyckt faddrarna hade kunnat hjälpa till med, några av dessa exempel var 

följande: 

 

”Allt, praktiska saker och till att komma in i gemenskapen. Tips, de var superbra! (0112) 

”Att lära känna folk skulle vart mycket svårare utan faddrar.”(0129) 

”De var stöd och frågade hur det gick.”(0128) 

”De var bollplank kring upplevelser. Kontaktyta”.(013) 

”Uppmuntran framförallt och packkontroller vilket var värdefullt.”(019) 

”Mycket positivt med faddrar, de hjälpte en att komma in i gemenskapen och gjorde allt 

mycket lättare.”(015) 

 

Även fast den absoluta majoriteten av eleverna var nöjda med sin utbildning så hade 20 

personer (57 %) något de ville ändra på, 10 personer (29 %) ville inte ändra på något i 

utbildningen och 5 personer (14 %) svarade jag vet inte på frågan. 

 

Av de personer som ville ändra på något så fanns det synpunkter på att det varit oorganiserat 

vid hoppstart eller på hoppfältet, att det hade varit brist på instruktörer att hoppa med, att man 

hade velat ha något mer i utbildningen eller mindre av något, men framförallt så framfördes 

önskemål om mer hjälp och stöd av instruktörer och kursledare både under och efter kursens 

gång. Många elever hade också känt sig väldigt ensamma och utlämnade efter att teoridelen 

av kursen var avklarad och de hade inte varit beredda på att då få flera olika instruktörer att 

hoppa med vilket ibland upplevdes som negativt. Några av de exempel på synpunkter som 

togs upp var följande: 

 

”Det var för oorganiserat vid hoppstart och det var en chock när allt plötsligt efter teorin 

ligger på en själv.”(0133) 

”Behövs mer hjälp efter första hoppet. Man blev lämnad vind för våg.” (017) 
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”För mycket ansvar efter första hoppet, mer hjälp att bli uppskrivna på lifter i planen hade 

behövts, mer hjälp från kursledarna då de gick upp i rök efter första hoppet.”(0110) 

”Instruktörerna kunde engagera sig mer på fritiden. De kunde finnas där mer, man blev 

lämnad ensam efter teorin.”(0124) 

 

7.3 Klubben 

När det gällde bemötandet från de kursledare man hade haft på den teoretiska delen av 

utbildningen så var nästan alla elever väldigt nöjda och upplevde bemötande som väldigt bra. 

23 personer (66 %) svarade mycket bra, 9 personer (26 %) svarade bra, 2 personer (6 %) 

svarade varken bra eller dåligt och 1 person (3 %) svarade dåligt. Ingen person svarade 

mycket dåligt. Även här fanns det dock synpunkter på att kvaliteten på utbildning och 

bemötandet från instruktörerna kraftigt hade försämrats efter att teoriutbildningen var 

avklarad och en del uttryckte även här känslan av att ha blivit lämnad efter den första delen i 

kursen. En person uttryckte att ”kursledarna var helt borta efter teorin och att faddrarna var 

bättre än kursledarna” (0118), en annan sa att ”det fullständigt dalade och att instruktörerna 

fullständigt tappade intresset efter teorin” (015). 

 

Under utbildningens gång kommer eleverna oftast i kontakt med flera olika instruktörer, både 

när de gör sina hopp och på fallskärmsfältet t ex när de packar sina fallskärmar. På frågan hur 

de upplevde att de blivit bemötta av instruktörerna de kommit i kontakt med förutom 

kursledarna som höll i teoridelen av utbildningen svarade eleverna enligt följande: 16 

personer (46 %) mycket bra, 13 personer (37 %) svarade bra, 6 personer (17 %) svarade 

varken bra eller dåligt. Ingen person svarade dåligt eller mycket dåligt. Flera av eleverna 

tyckte dock att det var svårt att ge ett enkelt svar på frågan då genomgående är att de upplevt 

stora variationer i intresse och attityd hos instruktörerna, allt från väldigt bra och engagerade 

till rent otrevliga och nonchalanta. De allra flesta upplevde ändå att det överlag blivit bemötta 

väldigt bra och de därför kunde ge ett gott betyg även om de andra erfarenheterna drog ner 

bilden av utbildningen ordentligt. Det var många av eleverna som kommenterade denna fråga 

och några av dessa exempel finns nedan: 

 

”Väldigt olika bemötande från olika instruktörer.”(0117) 
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”Bra på teorikursen, sedan var bemötandet väldigt varierande. Dåligt bemötande, 

ointresserade och besvärade instruktörer och ”bitchig” attityd i manifestet. Riktigt ovänligt 

ibland.”(0134) 

”Överlag var det bra men en del var stressade.”(0120) 

”Det varierade jättemycket, en del var jättetrevliga och ambitiösa och andra var nonchalanta 

och oengagerade.”(0112) 

”En del bra men inte så engagerade. Man kände ibland att de egentligen inte hade tid med en 

och hoppade med en ändå för att de kände sig tvungna.”(017) 

 

Elevernas uppfattning om bemötandet från andra hoppare varierade ganska mycket. Även här 

har eleverna upplevt stora variationer i attityd och behjälplighet vilket resulterade i att flera 

personer valde ett bra svarsalternativ och sedan lade till en kommentar för att ge ett mer 

nyanserat svar. Även här hade man upplevt allt från stor vänlighet och hjälpsamhet till rent 

otrevligt bemötande och nonchalant attityd. 13 personer (37 %) svarade mycket bra, 12 

personer (34 %) svarade bra, 8 personer (23 %) svarade varken bra eller dåligt och 1 person  

(3 %) svarade dåligt. Ingen person svarade mycket dåligt. Nedan är några exempel på 

elevernas kommentarer kring frågan: 

 

”En del gav ett riktigt dåligt bemötande och andra jättebra. Vissa fick man inte fråga, taskig 

attityd.”(0134) 

”Det är svårt om man är ny och blyg. Det var en distans mellan erfarna hoppare och elever. 

För mig som är pratsam var det inget problem.”(0118) 

”Det var väldigt varierande, en del var nonchalanta och otrevliga medan andra var väldigt 

hjälpsamma.”(0110) 

 

Elevgruppen med de elever som man hade gått kurs tillsammans med verkade inte ha haft en 

nämnvärd betydelse för de flesta utan det viktiga var hur man kände sig i klubben som helhet. 

På frågan hur de upplevt sammanhållningen i elevgruppen svarade 9 personer (26 %) mycket 

bra, 16 personer (46 %) svarade bra, 9 personer (26 %) svarade varken bra eller dåligt och 1 

person (3 %) svarade vi hade ingen sammanhållning.  

 

På frågan hur väl man upplevde att man hade lärt känna alla och kommit in i gemenskapen 

varierade svaren och 7 personer (20 %) svarade mycket bra, 6 personer (17 %) svarade bra,  
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15 personer (43 %) svarade varken bra eller dåligt, 5 personer (14 %) svarade dåligt och 2 

personer (6 %) svarade mycket dåligt. 

 

När det gällde huruvida man upplevde det som lätt eller svårt att bli insläppt i gemenskapen så 

svarade 6 personer (17 %) mycket lätt, 12 personer (34 %) svarade lätt, 11 personer (31 %) 

svarade varken lätt eller svårt, 4 personer (11 %) svarade svårt och 1 person (3 %) svarade 

mycket svårt. Intressant på denna fråga är att notera att 5 av de personer som svarat att det var 

mycket lätt eller lätt att komma in i gemenskapen ändå lade till följande kommentarer: 

 

”Det är lätt om man själv pratar med folk.”(0116) 

”Det är upp till en själv men det finns inga hinder om man själv försöker.”(0120) 

”Det ställs krav på en själv och på andra.”(0125) 

”Man får ta för sig då ingen bjuder in.”(016) 

”Det är helt upp till en själv men det var inga problem för mig.”(0131) 

 

De allra flesta eleverna verkar alltså vara överens om att ansvaret för att ta sig in i 

gemenskapen ligger på en själv. Skillnaden mellan de som upplevt det som mycket lätt eller 

lätt att bli insläppt i gemenskapen mot dem som upplevt det som svårt var huruvida man själv 

är en framåt och pratsam person och det därför inte upplevts som något problem. Naturligtvis 

kan det också finnas personer i skaran som svarat svårt eller mycket svårt som själva ändå 

haft lätt att ta sig in i den sociala gemenskapen men överlag ser det som svårt. 

 

Några av de personer av dem som svarat varken lätt eller svårt, svårt eller mycket svårt valde 

att kommentera enligt nedan: 

 

”Det ligger helt på en själv att ta sig in i gemenskapen, en del kunde anstränga sig 

mer.”(0134) 

”Man vet inte var man ska ta vägen när hoppningen är slut.”(0124) 

”Det var lätt att bli insläppt bland andra elever men svårt bland andra hoppare.”(0115) 

”Om man inte själv tar plats och tar för sig blir man utanför. Det är svårt att som elev ta sig 

in. Det ligger på en själv.”(0110) 

”Mycket svårt om man inte känner någon innan, faddrarna var viktiga här.”(019) 

”Inte så välkomnande stämning på hoppfältet, inte inbjudande, opersonligt.”(013) 
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”Ingen eller nästan ingen bjuder in. Man visste inte riktigt vart man skulle ta vägen eller med 

vem eller vilken grupp man skulle försöka prata med.”(017) 

”Det blir vad man gör det till. Är man blyg eller inte utåtriktad så är det nog svårt. Det är 

starka band i klubben.”(0112) 

 

Huruvida andra hoppare anstränger sig och bjuder in elever och nya hoppare till att vara med i 

gemenskapen fanns det olika uppfattningar om. Många återkom här till tidigare liknande 

beskrivning om instruktörerna, just att det varierar väldigt mycket från hoppare till hoppare, 

en del anstränger sig till det yttersta för att få med eleverna medan andra är helt ointresserade 

av dem. 4 personer (11 %) svarade ja, andra hoppare bjuder alltid in och anstränger sig, 23 

personer (66 %) svarade ja ibland, 6 personer (17 %) svarade nej inte speciellt och 2 personer 

(6 %) svarade nej inte alls. 

 

På frågan om det fanns situationer där de känt att de inte varit en del av gemenskapen svarade 

15 personer (43 %) ja, 14 personer (40 %) svarade nej och 6 personer (17 %) svarade jag vet 

inte. De beskrivna situationerna handlar framförallt om de sociala situationerna vid sidan av 

hoppningen. Många av eleverna upplever att de inte vet vart de ska ta vägen, vad de ska göra 

eller vem de ska prata med.  En situation som fick många att känna sig utanför och obekväma 

som många tog upp var vid middagstid då många lagar mat tillsammans och äter i smågrupper 

utan att bjuda in nya medlemmar att vara med. Det handlar också om situationer när de 

behöver hjälp och antingen inte vet vem de ska vända sig till eller känner att de är till besvär 

när de frågar om hjälp. Speciellt besvärligt och obekvämt upplevdes det att ständigt behöva be 

om att få hjälp för att få kontroller vid packning av fallskärmen när alla verkar upptagna med 

sitt. Några av de exempel på situationer eleverna gav är följande: 

 

”När folk har sina middagar och man aldrig blev inbjuden. Man fick inte plats någonstans, 

varken på packmattor, kök, i kylskåp eller i sängar och man visste inte vart man skulle ta 

vägen när det var fullt överallt medan vissa bredde ut sig.”(0134) 

”Det sociala sammanhanget är svårt att ta sig in i när det gäller andra än elever. Man får 

jobba hårt om man inte redan känner någon i klubben.”(0115) 

”Rent generellt känner man sig som en gäst som elev, inte som en i familjen.”(0110) 

”När man var klar med kursen och kontakten med kursledarna var slut kände man sig ensam 

och utlämnad.”(013) 

”En känsla av att eleverna är en egen grupp och erfarna hoppare en annan.”(017) 



   

 33

De flesta elever tyckte att det fanns fler saker klubben kunde göra för att få nya hoppare att 

trivas och bättre komma in i gemenskapen. 20 personer (57 %) svarade ja, 7 personer (20 %) 

svarade nej och 8 personer (23 %) svarade jag vet inte eller jag kommer inte på något. Många 

förslag kom upp och flera av kommentarerna handlade dels om att klubben skulle satsa på fler 

gemensamma aktiviteter som alla kan delta i och dels återigen om att det behövdes mer stöd 

från instruktörerna under och efter utbildningen, både när det gäller att få hjälp i sin 

utbildning och för att komma med i det sociala sammanhanget. Några av de exempel på vad 

klubben skulle kunna göra som personerna uppgav är följande: 

 

”Det dagliga bemötandet på verandan är det som gör skillnaden. Attityden kan bli mycket 

bättre gentemot elever. Det är det som avgör om man vill fortsätta eller ej.”(019) 

”Fånga upp de som är lite blyga och inte tar för sig.”(0130) 

”Mer sociala aktiviteter som grillning, fester eller fotbollsturnering som alla får höra så det 

inte blir så mycket smågrupper. Tajta ihop den stora gruppen.”(0118) 

”Fler faddrar så man alltid har någon att umgås med.”(0124) 

”Instruktörerna kan ta bättre hand om eleverna efter hoppning och få med eleverna, speciellt 

om man märker att någon är blyg. Alla kan tänka på att vara mer öppna mot nya 

medlemmar.”(0125) 

 

När det gällde huruvida klubben kunde förbättra något så det fungerar bättre rent praktiskt för 

elever så svarade 23 personer (66 %) ja, 6 personer (17 %) svarade nej och 6 personer (17 %) 

svarade jag vet inte eller jag kommer inte på något. De flesta kommentarer handlade om 

bättre hjälp med packning av fallskärm och hjälp med kontroller av detta, bättre organisering 

vid hoppstart och under utbildningen t ex när det gäller utrustning, hoppdräkter eller lifter i 

planen, mer info om hur allt på fältet fungerar, bättre planering och tillgång till instruktörer, 

organisera transport till hoppfältet mer eller att man ville ha mer stöd av sina instruktörer. 

Några av de exempel som personerna tog upp: 

 

”Bättre hjälp med packning av fallskärmen, man kände att man besvärade när man bad om 

packhjälp.”(0120) 

”Instruktörerna var inte alltid så hjälpsamma, bättre där.”(0117) 

”Organisera hoppstarten och allt efter den bättre, man blev utlämnad till olika 

instruktörer.”(0133) 
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”Instruktörstillgång kan bli bättre. Svårt att förstå hur manifestet fungerar, olika beroende på 

person.”(0118) 

”Lite rörigt att veta vad som gällde. Lite otydligt att veta vem man ska fråga när det gäller 

instruktörer och hoppledare. Mer info i utbildningen hur fältet fungerar.”(0130) 

 

Den sista frågan i undersökningen var att i några få ord beskriva sitt helhetsintryck av 

klubben. Endast 2 av personerna uttryckte något negativt om sitt intryck av klubben som 

helhet. Båda dessa kommentarer handlade om att det varit svårt att bli insläppt i den sociala 

gemenskapen. Den ena uttryckte att ”Jag passade inte in, kände mig inte insläppt.”(017), den 

andra personen sa ”Stället lämpar sig för en viss typ av människor, är man inte det har man 

inget där att göra.”(0112) Det är intressant att notera att även de elever som varit kritiska i 

sina tidigare svar trots det, utom ovan nämnda undantag, endast hade gott att säga om sitt 

helhetsintryck av klubben. Det var heller ingen tvekan om att upplevelsen av 

fallskärmshoppningen, klubben och inte minst människorna i sporten uppfattades som något 

mycket speciellt och eget men dock på ett väldigt positivt sätt. Några av kommentarerna från 

dessa personer enligt nedan: 

 

”Speciell och stark gemenskap, lite rörigt men mycket vilja. Människor som vill mer än i 

andra organisationer och klubbar.”(0133) 

”Engagerade människor, en egen värld, speciell värld, hjälpsamhet och kärlek till 

sporten.”(019) 

”Roligt ställe med väldigt speciella människor.”(0110) 

”Bra, lustiga människor, speciellt och eget ställe.” (0119) 

”Fantastisk klubb, ett vuxendagis i kubik. Jag har aldrig varit med om något liknande. 

Väldigt speciellt, existerar inte på andra ställen, aktiviteten är också speciell.” (0115) 

”Varm och trevlig plats full av energi.”(0130) 

”Min fristad, den bästa platsen jag kommit till.”(0118) 
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8 Slutsatser och sammanfattning 
I denna del av uppsatsen knyter jag ihop teorianknytning och tidigare forskning med 

undersökningens resultat och mina egna reflektioner och slutsatser. Jag har valt att utgå från 

frågeställningarna i problemformuleringen. 

 

8.1 Hur fungerar gruppdynamik och social gemenskap inom 

fallskärmssporten? 

Både teori och resultat visar på vikten av att känna delaktighet och samhörighet i olika 

grupper. Gruppen skapar inte bara en struktur att fungera i utan ger också en trygghet, 

bekräftelse och är en viktig del i vår sociala identitet. Vidare visar tidigare litteratur och denna 

studie att individen på intet sätt lever avskilt från andra utan är beroende av och påverkas av 

den stämning och klimat som råder inom gruppen som helhet (Svedberg, 2007). Intervjuerna 

med eleverna förtydligar också de positiva känslor som det ger att känna sig som en del av 

gruppen men visar också på hur otryggt och olustigt det kan kännas att uppleva sig som en 

person utanför den sociala gemenskapen där man kanske inte ens vet var man ska göra av sig 

själv (Maltén, 1992).  

 

I teoridelen beskrivs olika typer av grupper och elevernas beskrivningar visar att det inom den 

undersökta fallskärmsklubben går att urskilja flera grupperingar. Klubben i sin helhet kan 

beskrivas som sekundärgruppen, vilken förvisso är viktig, speciellt vid inträdet i sporten då 

alla framstår som en enda stor grupp av fallskärmshoppare, men den är i detta fall ändå så 

pass stor att en distans till medlemmarna ändå finns (Maltén, 1992). Efter en kortare tid i 

sporten framträder för de flesta elever en bild av många informella grupper som också 

existerar inom klubben (Nilsson, 2005). Enligt elevernas beskrivningar kan exempel på dessa 

grupper vara lag som tränar ihop, äter, hoppar och bara umgås med varandra eller smågrupper 

med hoppare som hoppat länge och känner varandra och inte har något behov av att lära 

känna någon mer. Framförallt så berättar eleverna om två tydliga grupperingar som skulle 

kunna beskrivas som ”vi-grupp/dom-gruppen” nämligen gruppen erfarna hoppare respektive 

gruppen nybörjare och elever (Svedberg, 2007). Flera elever beskriver en stor distans mellan 

dessa två grupper och en del uttryckte det till och med som att de blev nonchalerade och 

otrevligt bemötta av vissa erfarna hoppare. Dessa mindre grupperingar är också det som 
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skapar mest osäkerhet och utanförskapskänsla hos eleverna då de upplevs som mycket svåra 

att ta sig in i då inbjudan ofta saknas. 

 

Maltén urskiljer vissa villkor som bör vara uppfyllda för att en grupp ska se sig som en grupp, 

att medlemmarna har gemensamma mål och normer, att de träffas regelbundet, att individerna 

i gruppen känner samhörighet med de andra och att kommunikationen mellan alla fungerar 

(Maltén, 1992). En svårighet för eleverna i denna gruppmiljö är att ”fallskärmsvärlden”, 

sporten som sådan och människorna inom den för nästan alla elever som svarat på frågorna 

upplevs som väldigt speciell och egen vilket gör att de mål, normer och regler som existerar 

inom sporten kan ta lite tid att förstå och ta till sig, om man gör det alls. Kommunikationen 

upplevdes också av flera elever som svår ibland då man inte alltid förstod ”språket” och 

termerna som folk talade i vilket i sin tur också försvårar att samhörighetskänslan ska infinna 

sig.  

 

Forskarna som gjorde studien på hoppfältet i USA beskriver hoppfältet som två scener, ”back 

stage” och ”front stage” med olika noggrant utvalda huvudroller. Front stage definieras som 

omgivningen medan back stage är den mer inofficiella sociala gemenskapen inom klubben.  

Även i denna undersökning urskiljs fler olika mindre grupperingar inom den stora gruppen 

som grundar sig på funktion och erfarenhet. Elever, medelkunniga och erfarna hoppare är 

exempel på rangordning grundad på erfarenhet och funktion kan t ex vara att man är 

instruktör eller pilot i klubben. Detta gör att det emellanåt också finns en rörelse mellan dessa 

grupper och då man enligt deras beskrivning skapar sig en delvis ny identitet som grundar sig 

på prestationen i sporten så är det högst angeläget att avancera kunskapsmässigt, åtminstone 

att lyckas ta klivet från elev- och nybörjarstadiet som innehar en låg plats i hierarkin  

(Celsi m.fl., 1993). Jag finner deras liknelse av fallskärmsfältet i dessa scener intressant, jag 

upplever också att min studie visar på att den sociala interaktionen i ”back stage” just i 

introduktionsfasen i sporten är så inofficiell som liknelsen beskriver och ofta tar ett tag för 

eleverna att förstå. Även deras beskrivningar av de mindre grupperingarna stämmer överens 

med den bild som min studie och eleverna återgivit. Dessa liknelser i scener kan också 

jämföras med det sociala fält Arnegård definierar äventyrssporten som och jag då skulle 

beskriva hoppfältet, klubben och dess sociala gemenskap tillsammans som fältet som 

inkluderar alla de tysta överenskommelserna och där aktörerna, det vill säga hopparna, elever 

som erfarna, kämpar de olika positionerna (Arnegård, 2006).  
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Enligt Arnegårds forskning kan man se tydliga gemensamma nämnare i habitus, det vill säga, 

bakgrund och uppväxtvillkor hos utövarna som har format dem och gjort att de valt denna 

speciella livsstil som sporten kräver. Han menar att man fostras till att bli äventyrssportare 

och beskriver ett socialt sammanhang där man föredrar att umgås med likasinnade. Han 

menar också att den vanligaste vägen in i sporten är via familj och vänner vilket ytterligare 

enligt honom själv stärker hans beskrivna tes (Arnegård, 2006). 

 

Både min egen erfarenhet inom flera äventyrssporter och resultatet i min undersökning talar 

emot Arnegårds bild och trots att jag inte specifikt undersökt elevernas bakgrunder och 

uppväxtförhållanden anser jag att han drar för stora slutsatser i sin avhandling. Som jag 

tidigare redovisat i resultatet så var det endast 9 % av eleverna som började hoppa fallskärm 

på grund av någon anhörig eller kompis, 31 % började tillsammans med någon och 66 % av 

eleverna hade inte någon kontakt eller relation till sporten tidigare. 

 

Forskarna som gjorde den tidigare nämnda undersökningen på fallskärmsfältet i USA 

konstaterade förvisso också att inträdet i sporten ofta skedde via familj eller vänner men de 

konstaterade även att tidigare bakgrund och ekonomiska status just i detta sammanhang, till 

skillnad från i de flesta andra, var helt oviktigt och något som man inte ens pratade om. 

Identiteten och platsen man skapade sig inom sporten byggde istället på kunskapsnivå och 

erfarenhet (Celsi m.fl., 1993). 

 

Det är också den bild eleverna gett, både på gott och ont. Den bild av utanförskap som en del 

av eleverna uttryckte var till stor del grundad på känslan av att de kände sig osäkra och 

okunniga. Det nonchalanta bemötande som en del av eleverna beskrivit handlade också 

mycket om situationer när de behövde be om hjälp och kände sig i underläge för att de var 

just elever. Ingen elev tog upp något om att de upplevt att tidigare bakgrund spelade in och ett 

par av kommentarerna om deras helhetsbild av klubben var just att de hade lärt känna 

människor som de aldrig skulle träffa på i vanliga fall och att det var oerhört blandat med alla 

olika typer av människor. 

 

Även Nilsén beskriver i teoridelen de hierarkier som baseras på erfarenhetsgrad. Han 

beskriver också den homogenitet som utmärker utövarna inom dessa risksporter, vilken all 

nämnd forskning inom teoridelen instämmer i. Nilsén menar dock att denna handlar om 

aktiviteten som sådan och att homogeniteten är ett resultat av den socialiseringsprocess som 
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sporten på grund av sin specifika karaktär kräver och att de rangordningar som finns till stor 

del är helt naturliga och livsnödvändiga då de handlar om säkerhet (Nilsén, 2008).  

Till stor del instämmer jag i Nilséns resonemang om att det säkerhetstänkande som sporten 

kräver också i sig skapar hierarkier. För en utomstående eller för en elev eller nybörjare kan 

det säkert upplevas som mycket negativt och skapa känslan av utanförskap eller att man är en 

gruppmedlem av mindre värde, vilket undersökningen också visar. Jag menar dock att många 

av de speciella normer och regler som existerar inom dessa risksporter och gruppindelningar 

efter erfarenhetsnivå på flera sätt fyller sin funktion på grund av den riskfyllda miljön. Att 

innan ett fallskärmshopp inte ta reda på vilken erfarenhetsnivå hoppartnern har vore 

försumligt och en säkerhetsrisk. Aktiviteterna sker i princip alltid tillsammans med andra 

vilket gör att felbedömningar eller riskfyllt handlande från partnern eller utövare i närheten 

påverkar säkerheten för alla inblandade. Det handlar helt enkelt om att förbereda sig på som 

man kan förvänta sig av hoppet som ska utföras (Nilsén, 2008). Den praktiska uppdelningen 

av erfarna hoppare och nybörjare och elever är därför nödvändig och måste därför heller inte 

ses något negativt, snarare tvärtom. Mycket av utvecklingen inom dessa aktiviteter bygger på 

att erfarna personer förmedlar vidare sin kunskap till nya inom sporten och det är då av vikt 

att veta vem man kan vända sig till med sina frågor. Problemet, som visar sig enligt resultatet, 

är dock att man som ny medlem inte alltid förstår varför dessa mycket speciella 

handlingsregler och roller som finns existerar. Om man då, som vissa elever upplevt, 

dessutom möts av ointresse så framstår både aktiviteten som sådan och den sociala 

gemenskapen som något slutet och svårgenomträngligt. 

 

I teoridelen diskuteras på flera ställen hur individen påverkas av dynamiken och stämningen i 

gruppen. Durkheim menade att gruppen ibland är så stark att individerna i den blir så 

sammanlänkade att man kan tala om att gruppen har ett eget liv eller till och med en 

gruppsjäl. Jag finner detta resonemang intressant då en del av eleverna i undersökningen när 

de talar om gemenskapen i klubben beskriver den som så speciell och stark och på ett sådant 

sätt att det ibland låter som att den är just något ”eget överordnat individen” som inte 

nämnvärt kan påverkas av varje enskild person (Svedberg, 2007). Vad det egentligen är som 

är så speciellt är dock mer svårdefinierat och svårt att ta på. Både Nilsén och Celsi m.fl. gör 

dock goda försök till att förklara denna unika samhörighet och de band som finns 

fallskärmshoppare emellan genom aktiviteten som sådan och de svårförklarade och 

eftertraktade flowupplevelser som den skapar. 
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I teoridelen redovisas även resonemang om gruppens påverkan genom Mead, som var 

verksam inom inriktningen symbolisk interaktionism. Mead menade att det är genom mötet 

med andra som vi finner oss själva och enligt honom måste man se till hela gruppen för att 

förstå individens agerande. Mead beskriver det som att individen speglar sig i andras 

reaktioner och bilder av ens person för att på så sätt skapa sin egen självbild och konstruera 

sitt jag (Svedberg, 2007). Då människor alltid strävar efter att skapa en positiv självbild blir 

det naturligt att söka sig till människor som bemöter oss med vänlighet, intresse och ger oss 

den bekräftelse vi behöver för att känna oss värdefulla. Om man då som elev upplever att man 

möts av det motsatta, vilket en del i undersökningen uttryckt, så finns det heller ingen 

motivation att stanna kvar inom sporten och dess gemenskap. Det sociala utbytet hamnar då 

på minus och den upplevelse som aktiviteten kan ge blir inte värd vad känslan av exkludering 

från den sociala gemenskapen kan kosta i förlust av självkänsla. 

 

8.2 Hur upplever eleverna den sociala gemenskapen inom sporten? 

I både teori och resultat framgår att den sociala gemenskapen inom sporten är mycket stark 

och väldigt speciell med väldigt egna människor. Gruppen äventyrssportare beskrivs som en 

homogen grupp enligt tidigare nämnd forskning, om än med lite olika vinkling. Enligt t ex 

Arnegård kan äventyrssportare beskrivas som starka individualister eller ”egna företagare” 

som gör lite som de vill och bilden av detta verkar stämma överens med det eleverna i 

undersökningen beskriver (Arnegård, 2006). Alla elever, utom ett par, har i slutändan trots de 

synpunkter de framfört, beskrivit en överlag väldigt positiv bild av fallskärmshoppare både 

som individer och grupp och även om gemenskapen vid första anblicken kan verka svår att ta 

sig in i så beskrivs den av flera som något roligt, inspirerande och varmt och något man gärna 

vill bli en del av. Det är uppenbart att den sociala gemenskapen, fallskärmshopparna som 

grupp och klubben uppfattas som något väldigt unikt som man inte tidigare stött på i något 

sammanhang. 

 

Personligen tror jag att sporten skulle må bra av en ökad medvetenhet om att hela 

sammanhanget uppfattas som väldigt annorlunda och speciellt. Eftersom aktiviteten i sig tar 

väldigt mycket tid i anspråk så blir det för de allra flesta fallskärmshoppare mer ett sätt att 

leva och förhålla sig till livet än bara en vanlig sport som man utför. Det gör att umgänget för 

många till stor del består av just andra fallskärmshoppare och insikten om att både aktiviteten 

och miljön uppfattas som mycket speciell för de allra flesta andra glöms med tiden bort. En 
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ökad medvetenhet om detta skulle skapa en större förståelse för nya medlemmar och det stöd 

som de kan behöva. Det skulle också kunna bidra till en större försiktighet i attityden 

gentemot elever och nybörjare och att man också har tålamod och förståelse för att det kan ta 

tid även för den mest motiverade eleven att anamma de gemensamma regler och normer som 

ses som självklara inom sporten.  

 

8.3 Vad är det som får eleverna att känna sig inkluderade eller 

exkluderade i gemenskapen? 

Både teori och resultat exemplifierar faktorer som kan resultera i känslan av exkludering eller 

inkludering. Det som får eleverna att känna sig exkluderade kan enligt resultatet delas in i två 

delar, det som har med utbildning och instruktörskontakter att göra och det som kan relateras 

till tiden utanför hoppning.  

 

Nilséns beskrivning att upplevelserna i sig kan verka både exkluderande och inkluderande då 

erfarenheten av aktiviteten är så svårförklarad för en utomstående tydliggörs i elevernas svar  

t ex när de beskriver att de inte alltid förstår vad folk pratar om då de själva saknar 

erfarenheter i ämnet. Enligt denna bild har en icke ”införstådd”, vilket eleverna till en början 

är, svårt att förstå aktivitetens fulla värde och kan därmed inte direkt inkluderas i det 

självklara tysta samförstånd som skapar mycket av ”vi-känslan” den sociala gemenskapen 

(Nilsén, 2007). Som tidigare nämnts i teorin så är inställningen från många erfarna hoppare att 

eleverna måste vara beredda att ”jobba sig in”, eller här, ”hoppa sig in” i det sociala 

sammanhanget och även denna beskrivning verkar stämma enligt elevernas kommentarer och 

i deras beskrivning av att eleverna upplevs som en egen grupp och att det finns en distans 

mellan dem och erfarna hoppare (Kazarnowicz, 2006). 

 

De exkluderande faktorer som kan hänvisas till utbildningen handlade framförallt om 

situationer då eleverna inte upplevde sig få det stöd och den hjälp de efterfrågade av 

instruktörerna, speciellt då teoridelen var avklarad och flera av eleverna hade känt sig 

ensamma, utlämnade och att ansvaret på dem själva för tidigt blev för stort. Utbildningen 

upplevdes sluta väldigt tvärt och instruktörskontakten likaså. En del upplevde också att de inte 

fick tillräckliga kunskaper när det gällde utrustning och packning av fallskärm vilket i sig 

skapade otrygghet och dessutom obehag av att hela tiden vara beroende av att andra hoppares 

hjälpsamhet där villigheten att ta av sin egen hopptid och fritid för att hjälpa eleverna 
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varierade mycket. Känslan av att vara till besvär och att ingen egentligen var där för dem 

gjorde att en del kände sig utelämnade och exkluderade. 

 

Studien visar, precis som den tidigare i teorin nämnda elevundersökningen inom 

fallskärmshoppning i Sverige, att en del av eleverna upplever att det också handlar om en 

attityd gentemot dem som är väldigt varierande beroende på instruktör och hoppare i klubben 

(Kazarnowicz, 2006). Flera elever uttryckte att de överlag ville ge ett mycket gott betyg till 

både instruktörerna och kontakten med andra hoppare, men flera poängterade ändå att de haft 

allt från jättebra och engagerade instruktörer till rent nonchalanta och otrevliga erfarenheter 

vilket också gällde för kontakten med andra erfarna hoppare. 

 

Situationer utanför hoppningen som upplevdes som exkluderande, förutom själva bemötandet, 

var att man inte alltid visste vart man skulle ta vägen, vad man skulle sysselsätta sig med eller 

vem man skulle prata med efter hoppningens slut. De smågrupper som många av de erfarna 

hopparna umgicks i upplevdes som svåra att ta sig in i och ofta väldigt ointresserade av 

nybörjarna. Ofta lagades det middagar tillsammans eller grillades och flera elever upplevde att 

de kände sig obekväma med att sitta vid sidan om när någon sällan bjöd in till att vara med. 

Slående för resultatet är att även de elever, utom 2 personer, som upplevt att det för dem 

själva varit lätt eller mycket lätt att bli insläppt i gemenskapen samtidigt poängterade att det 

helt och hållet låg på en själv att ta för sig och att om man inte var pratsam och framåt själv 

var det nog svårt att ta sig in i klubbgemenskapen. 

 

Både teori och resultat visar att det ställs stora krav på elevernas motivation, förmåga till 

självständighet och att socialt ta för sig i starten. De måste inte bara klara av sin utbildning 

och hantera den spänning och nervositet som varje hopp i början av hoppkarriären skapar, 

utan de måste också samtidigt visa att de har rätt inställning till sporten och att de accepterar 

de för sporten uppsatta reglerna och normerna, både säkerhetsmässigt och socialt, och att de 

anammar denna speciella livsstil till fullo. 

 

Trots att det ställs krav på eleverna tidigt i introduktionen i sporten upplever den största delen 

av eleverna både sin utbildning och bilden av klubben överlag som något mycket positivt. I 

sista frågan i undersökningen som eleverna svarade på fick de sammanfatta sitt helhetsintryck 

av klubben och alla utom två elever beskrev då en mycket trivsam, avslappnad och varm plats 

full av hjälpsamma och engagerade människor. Det var framförallt hjälpsamheten gentemot 
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eleverna, med allt från packkontroller till skjuts till hoppfältet och peppande faddrar och 

instruktörer, som skapade en känsla av att vara att inkluderad i den sociala gemenskapen. 

Även gemensamma aktiviteter som fester eller andra evenemang som ordnades där alla var 

välkomna att delta gjorde att de mindre grupperingarna blev mer osynliga och bidrog till att 

delaktigheten stärktes. 

 

Instruktörerna är personer som en stor del av sin tid på hoppfältet är där på sin fritid i 

egenskap av vanliga hoppare. Eleverna kan dock inte veta vilken tid som är vad utan för dem 

är instruktörerna alltid instruktörer och de förväntar sig samma engagemang och hjälp alla 

dagar och alla tider. Det ställs därmed inte bara höga krav på eleverna utan organisationen 

kräver oerhört mycket även av instruktörerna som förväntas ägna mer eller mindre all tid på 

hoppfältet åt att agera instruktörer. Jag tror därför att det skulle vara viktigt med ett större 

engagemang och hjälpsamhet från andra erfarna hoppare som stöd till instruktörerna. 

 

Jag tror också att en ökad tydlighet och mer information under utbildningen om hur denna 

ideella organisation och hoppfältet fungerar skulle göra det lättare både för elever och 

instruktörer och kommunikationen däremellan. Även att i ett tidigt skede i utbildningen 

förklara mer för eleverna hur upplägget i utbildningen är planerat är av vikt för att undvika 

den chock som en del av eleverna beskrivit när instruktörerna plötsligt är borta. Om eleverna 

också får en förståelse för att instruktörerna som är på klubben även vistas där i egenskap av 

privatpersoner som har semester, helg och kanske har sin familj där och inte är avlönade 

under den tiden skulle de heller kanske inte uppleva samma nonchalans om de ibland inte får 

den hjälp de önskar på direkten. 

 

En ökad medvetenhet och påminnelse från instruktörernas sida om vilka svårigheter man som 

elev i denna aktivitet i början går igenom och hur speciell denna fallskärmsvärld kan tyckas 

för en ovan skulle även det vara önskvärt. Oavsett hur trött och stressad man som instruktör 

kan känna sig kan det inte var acceptabelt att detta går ut över elever som dessutom själva har 

sin spänning och nervositet att övervinna. 

 

Utmärkande för resultatet var också att eleverna var överens om att hela ansvaret för att ta sig 

in i gemenskapen låg på eleverna, en uppfattning som delades även av dem som själva hade 

upplevt det som lätt att ta sig in i klubbens sociala sammanhang. Jag tror därför att ett större 

ansvarskännande och mer uppmärksamhet gällande de elever som inte är så framåt och talföra 
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skulle behövas från både instruktörernas och erfarna hoppares sida. Även om 

fallskärmshoppning inte är en sport för alla så skulle ett ökat engagemang i dessa elever 

kunna hindra att elever lämnar sporten på grund av att de inte blir insläppta i gemenskapen 

vilket jag varje gång det eventuellt sker ser som fel anledning och ett misslyckande från 

klubbens sida. 

 

Jag tror att min studie har gett en mer detaljerad och nyanserad bild av sportens sociala 

sammanhang utifrån ett elevperspektiv och på så sätt vidareutvecklat tidigare studier inom 

ämnet. Den visar också på situationer som kan användas och relateras till skolans sociala 

gemenskap, t ex kan relationerna i klubben med alla de mindre grupperingarna jämföras med 

skolklasser och grupperingar inom dessa. Även diskussionen kring instruktörsansvaret och 

deras attityd går att dra paralleller till lärares ansvar och bemötande gentemot elever även 

inom skolan. Flera av resonemangen kring gruppens påverkan på individen och kring 

exkluderingsproblematik både i teorianknytningen, exempelvis via Nilsén och Mead, och i 

undersökningsresultatet, kan också relateras till skolsituationer. Exempel på detta skulle 

kunna vara när elever blir utfrysta eller mobbade vilket för de allra flesta inom skolan idag 

betraktas som väldigt skadligt för självbilden i längden för de utsatta eleverna. Min 

förhoppning är att både jag i min lärarroll och den undersökta fallskärmsklubben ska få 

användning av erfarenheterna och resultaten från denna studie. 

 

Sammanfattningsvis visar både teori och resultat att instruktörernas och erfarna hoppares 

attityder och bemötande är av stor betydelse för att skapa trygghet och det självförtroende 

som krävs för att eleverna ska klara sig igenom utbildningen. Framförallt är det avgörande för 

att få dem att känna sig välkomna i sporten och få dem att uppleva sig som en del av den 

sociala gemenskapen och vilja stanna kvar i fallskärmssportens speciella värld. 
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Bilaga 1, Intervju 
 
Del 1: Startinfo om eleven 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Varför började du hoppa fallskärm? 

3. Började du tillsammans med någon eller ensam? 

4. Känner du någon i sporten sedan tidigare? 

 

5. Är du klar med ditt A-cert?  Ja Nej 

6. a) Har du förnyat din licens för 2009 eller planerar du att förnya denna säsong? 

 

Ja  Nej  Kanske 

 

b) Om du svarat nej eller kanske på fråga a, av vilken orsak? 

 

 

Del 2: Utbildningen 
 

7. a) Gick du AFF eller konventionell utbildning? AFF Konv 

8. a) Hur upplevde du utbildningen överlag? 

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dålig 

Dålig 

Mycket dåligt 

b) Om du svarat dåligt/ mycket dåligt, vad är det som inte fungerat bra? 

 

 

9. a) Hur upplevde du den hjälp och stöd du fick av kursledare och instruktörer? 

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Mycket dåligt 
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b) Om du svarat dåligt/ mycket dåligt, vad är det som inte fungerat bra? 

 

 

10. a) Har faddrarna haft någon betydelse eller varit till hjälp för dig? 

Ja, mycket 

Ja, en del 

Ja, lite grann 

Nej, inte alls 

b) Om du svarat ja på fråga a, kan du förklara på vilket sätt? 

 

 

11. Finns det något i utbildningen du hade velat ändra på, t ex mer eller mindre av något 

moment? 

 

 

Del 3: Klubben 
 

12. a) Hur upplever du att du blivit bemött av dina kursledare? 

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Mycket dåligt 

b) Om du svarat dåligt/ mycket dåligt, kan du förklara eller ge exempel? 

 

 

13. a) Hur upplever du att du blivit bemött av andra instruktörer du kommit i kontakt 

med? 

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Mycket dåligt 

b) Om du svarat dåligt/ mycket dåligt, kan du förklara eller ge exempel? 
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14. a) Hur upplever du att du blivit bemött av andra hoppare? 

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Mycket dåligt 

b) Om du svarat dåligt/ mycket dåligt, kan du förklara eller ge exempel? 

 

 

15. Hur upplever du sammanhållningen i elevgruppen från din kurs under och efter 

utbildningen? 

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dålig 

Vi hade ingen sammanhållning alls 

 

16. Hur väl tycker du att du har lärt känna alla och kommit in i gemenskapen? 

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Mycket dåligt 

 

17. a) Har du upplevt det som lätt eller svårt att bli insläppt i gemenskapen? 

Mycket lätt 

Lätt 

Varken lätt eller svårt 

Svårt 

Mycket svårt 

b) Om du svarat svårt/ mycket svårt, kan du förklara eller ge exempel? 
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18. Upplever du att andra hoppare anstränger sig och bjuder in till att få med elever och 

nya hoppare in i gemenskapen? 

Ja, alltid 

Ja, ibland 

Nej, inte speciellt 

Nej, inte alls 

 

 

19. Finns det någon eller flera situationer där du känt att du inte är en del av gemenskapen, 

i så fall hur? 

 

 

 

 

20. Finns det något mer klubben kan göra för att få nya hoppare att trivas och komma in i 

gemenskapen? 

 

 

 

 

21. Finns det något mer klubben kan göra för att det ska fungera bättre för eleverna? 

 

 

 

 

22. Kan du i några få ord beskriva ditt helhetsintryck av klubben? 

 
 


