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Sammanfattning 

 

Det här är en masteruppsats om dödsolyckor och risktagande inom friluftslivsaktiviteter i 

svenska fjällen. Syftet är att undersöka om det finns några skillnader i antal och karaktär 

mellan dödsolyckor med ensamma och de som har någon med sig, samt att undersöka vilka 

orsaker som kan ligga bakom eventuella skillnader och vad det kan säga om människors 

risktagande ensamma och i grupp. Detta undersöks med hjälp av två metoder. Det görs en 

kvantitativ sammanställning och analys av de dödsolyckor som faller inom studiens 

avgränsningar och har inträffat sedan år 2000. Därefter görs en kvalitativ innehållsanalys av 

ett antal semi-strukturerade intervjuer med fjällräddare och fjällräddningssamordnare. Ett 

tredje syfte är att lyfta fram andra intressanta aspekter och trender om människors risktagande 

i svenska fjällen som kommer fram i denna studie. 

Resultatet från analyserna visar att de flesta som omkommer inom friluftslivsaktiviteter i 

svenska fjällen har någon med sig. En stor förklarande orsak till detta är troligen att de flesta 

som rör sig i fjällen har någon med sig. Dock hittades vissa intressanta skillnader i karaktär 

mellan olyckor med ensamma och de som har någon med sig. Medan de främsta riskerna för 

ensamma är att de inte har någon som kan hjälpa dem och kanske inte klarar att larma själva, 

handlar det bland de som har någon med sig i högre grad om hur farlig miljön är och det rör 

sig om mer dramatiska olyckor. Ett visst belägg hittades för att detta kan bero på att 

människor tar lite större risker, ägnar sig åt lite farligare aktiviteter och besöker lite farligare 

platser när de har någon med sig. Något som kan förklaras med hjälp av teorin om 

riskkompensation, där människor ”matchar” nivån av säkerhet med nivån av risk.  

Andra intressanta aspekter som hittades i denna studie är exempelvis att ökad säkerhet och 

tillgänglighet i fjällen tycks leda till ökat risktagande; att sociala medier har en inverkan på 

risktagande i fjällen; samt att människor har alltmer bråttom och pressade scheman i fjällen, 

något som kan leda till ökat risktagande. 

 

Nyckelord: dödsolyckor i friluftslivsaktiviteter, risktagande i fjällen, risktagande i grupp, 

fjällsäkerhet 
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Summary 

 

This is a master thesis about fatal accidents and risk taking in outdoors activities in the 

Swedish mountain range. The purpose of the thesis is to investigate if there are any 

differences in the amount and the characteristics of fatal accidents among people who are 

alone and those who have someone with them, and to determine which factors could explain 

these possible differences and what it says about risk taking behavior alone and in groups. 

This is done using two different methods. A quantitative collocation and analysis is done of 

the fatal accidents that fall within the delimitations of this thesis and have happened since year 

2000. Then a qualitative content analysis of several semi-structured interviews with people 

who work with mountain rescue operations. A third purpose is to bring forth other interesting 

aspects and trends about risk taking behavior in the Swedish mountain areas that is found in 

this study.  

The result from the analysis shows that most fatal accidents in outdoors activities in the 

Swedish mountain areas happen when people have someone with them. A major reason for 

this is probably that most people have someone with them in these types of activities. 

However, some interesting differences in character between fatal accidents with people who 

were alone and those who had someone with them were found. While the major risks for 

people who are alone are the lack of help and ability to send for help by themselves, it is for 

people who have someone with them to a higher degree about the dangerousness of the 

environment and these accidents are more dramatic. Some evidence in the analysis suggest 

that this is due to that people take slightly more risks, engage in somewhat more dangerous 

activities and visit somewhat more dangerous places when they have someone with them. 

This can be explained with help from the theory of risk compensation, where the level of 

safety is matched with the level of risk.  

Other interesting aspects that were found in the study are for example that increased security 

and accessibility in the Swedish mountain areas seems to lead to increased risk taking; that 

social media have an effect on peoples risk taking in outdoors activities; and that people are 

more and more in a hurry and have tight schedules when engaging in this type of activities, 

something that could also lead to increased risk taking. 

 

Keywords: fatal accidents in outdoor activities, risk taking in the Swedish mountain areas, 

risk taking in groups, mountain safety 
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Förord 

 

Denna uppsats är en del av masterprogrammet Riskhantering i Samhället vid Karlstads 

universitet.  

Jag skulle vilja tacka min handledare Syed Moniruzzaman för hjälp och råd i arbetet med 

denna uppsats, samt mina föräldrar som låtit mig sitta och jobba ostört i deras bagarstuga och 

hjälpt till med genomläsning av uppsatsen.  

Ett speciellt tack också till de fjällräddare och fjällräddningssamordnare som har ställt upp på 

intervjuer i uppsatsen. Utan deras medverkan hade det varit svårt att få ihop tillräckligt för en 

analys. Det har dessutom varit ett socialt och trevligt inslag i den annars rätt ensamma 

processen med uppsatsskrivande. 
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1. Introduktion 

 

Intresset för friluftsliv i svenska fjällen ökar stadigt och allt fler besöker fjällen för att ägna sig 

åt olika friluftslivsaktiviteter. Vissa skulle nog gå så långt som att påstå att det är ”inne” med 

fjällen just nu. Det är dock en fritidssysselsättning som innebär en hel del risker och varje år 

gör fjällräddningen flera hundra uttryckningar för att hjälpa människor som hamnat i nöd på 

olika sätt i fjällområdena (Polisen 2018b). Med den bakgrunden är det underligt att det finns 

så få studier om risker inom friluftsliv i fjällen. Den här masteruppsatsen är tänkt att bidra till 

det relativt tomma forskningsfältet risktagande i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen. Fokus 

kommer ligga på dödsolyckor och skillnaderna i risktagande mellan personer som är 

ensamma och de som har någon med sig. 

Det råder en allmän uppfattning bland människor som bedriver friluftsliv i fjällmiljö att det är 

farligt att vara ensam och säkert att röra sig i grupp. Det är en inställning som märks på hur 

folk pratar om och diskuterar säkerhet i fjällen, men det är också något som ofta betonas i 

information och råd om säkra fjällvistelser. På STF:s hemsida finns exempelvis flera råd om 

att färdas tryggt på fjällen där det första är ”Gå aldrig ensam” (STF, 2018). Med det i åtanke 

är det intressant att de flesta av de dödsolyckor som sker i svenska fjällen i samband med 

friluftsliv verkar inträffa när personer är två eller flera. Det är åtminstone intrycket som fås av 

de olyckor som det rapporteras om i media och som folk berättar om sinsemellan. Om det 

stämmer att det är så, kolliderar det en aning med den generella uppfattningen att det alltid är 

betydligt säkrare att vara flera. Kan det vara så att en falsk känsla av trygghet leder till att 

personer tar större risker i grupp än de skulle ha gjort om de var ensamma? Eller finns det 

andra, bättre förklaringsfaktorer? 

Idén till denna uppsats kom under en långvandring som jag, uppsatsförfattaren, genomförde 

ensam sommaren 2016. Under denna vandring möttes jag ofta av kommenterar kring det 

farliga och osäkra i att röra sig ensam i fjällen. Många reagerade över detta och menade att de 

själva aldrig skulle våga vara ensamma i fjällen eftersom de utgick från att det är betydligt 

mer riskfyllt att vara ensam. Samtidigt som fjällbesökarnas generella syn på nivån av risk för 

ensamvandrare blev allt mer tydlig så noterade jag två intressanta saker. För det första, att de 

allra flesta allvarliga olyckor i fjällen som jag hörde talas om rörde sig om personer som hade 

minst en person med sig och att det verkade vara ovanligt med allvarliga olyckor med 

ensamma personer. För det andra, att många som vandrade i grupp i fjällen var förvånansvärt 

dåligt förberedda och utrustade. Samma personer som reagerade över att jag var ensam 

vandrade själva i tuff terräng långt från mobiltäckning utan att ha med sig vare sig 

satellitnödsändare, tält, sovsäck eller tillräckligt med förstärkningskläder. Skulle en olycka 

ske så skulle de kunna hjälpa varandra ja, men de skulle ha mycket svårt att larma efter hjälp 

och vara helt utsatta för vädrets makter medan de väntade på hjälp. Detta ledde till att jag 

började fundera på om det generella antagandet att det är betydligt farligare att vara ensam i 

fjällen verkligen stämde och om det kan vara så att det är olika typer av risker och risktagande 

för ensamma och grupper. 
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1.1 Syfte 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka om det är några skillnader i antalet och karaktären 

av dödsolyckor med ensamma och de som har någon med sig, samt att undersöka vilka 

orsaker som kan ligga bakom eventuella skillnader och vad det säger om människors 

risktagande ensamma och i grupp. Studien tittar på dödsolyckor i friluftslivsaktiviteter i 

svenska fjällen utifrån specifika avgränsningar.  

Två olika metoder används för datainsamling och analys i denna studie och är tänkta att 

komplettera varandra. Först en kvantitativ sammanställning och analys av de dödsolyckor i 

friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen som har inträffat sedan år 2000 och som faller inom 

studiens avgränsningar. Därefter genomförs och analyseras ett antal kvalitativa intervjuer med 

personer som har stor erfarenhet och kunskap om arbetet med räddningsinsatser i fjällen, 

nämligen fjällräddare och fjällräddningssamordnare.  

Studien har även ett tredje syfte, nämligen att fånga in andra intressanta aspekter och trender 

om människors risktagande beteende och attityder i svenska fjällen som framkommer i de två 

analysmetoderna. Både fallen och intervjuerna kan ge intressanta perspektiv som inte relaterar 

specifikt till studiens primära syfte, men är tillräckligt intressanta för att inkluderas i studien. 

För att fånga upp detta lades en ytterligare frågeställning till uppsatsen och en ytterligare fråga 

till intervjuguiden. 

Dödsolyckor i de svenska fjällen i samband med friluftsliv är något som har studerats väldigt 

lite. Kanske för att så pass allvarliga tillbud inte är så vanliga. Det som undersöks i denna 

uppsats har inte studerats tidigare. När en dödsolycka väl inträffar är det dock en så pass 

tragisk och allvarlig händelse att det i sig motiverar till fler studier i ämnet. Målet med 

förebyggande fjällsäkerhetsarbete måste ju vara att ingen ska dö och för att uppnå detta 

behövs mer kunskap. Förhoppningen är att denna uppsats kan bidra med sådan kunskap och 

vara en del i ledet mot ännu bättre förebyggande fjällsäkerhetsarbete och information. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Finns det några skillnader i antal och karaktär mellan dödsolyckor i 

friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen med ensamma och de som har någon med sig? 

• Vilka orsaker kan ligga bakom eventuella skillnader i antal och karaktär av 

dödsolyckor och vad kan det säga om människors risktagande ensamma och i grupp? 

• Vilka andra aspekter och trender angående människors risktagande i friluftsliv i 

svenska fjällen framgår i denna studie? 

 

1.3 Primära avgränsningar 

I den här uppsatsen studeras dödsolyckor i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen. Vissa 

avgränsningar har gjorts för att definiera studieområdet. De fall som studeras är olyckor där 

ett trauma mot kroppen har lett till dödsfall, till exempel kyla, övertäckning av snömassor, fall 

eller annat våld mot kroppen. Syftet med aktiviteten ska ha varit friluftsliv och inte involvera 

motordrivna fordon. Med svenska fjällen menas fjäll, dalgångar mellan fjäll och 

skogsområden nära angränsande till fjäll som faller inom fjällräddningens ansvarsområde, det 

vill säga områden som ligger flera hundra meter från närmaste farbara väg. Mer om studiens 

avgränsningar framgår i metodkapitlet. 
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1.4 Epistemologisk ansats 

Enligt empirismen är erfarenheten, det som kan observeras, grunden till kunskap, medan 

rationalismen menar att förnuftet, rationellt argumenterande, är grunden till kunskap (Åsberg 

2001, 29). Det går att rationellt argumentera sig till att människor borde ta större risker i 

grupp än om de är ensamma i friluftsaktiviteter i svenska fjällen, eftersom det är ett beteende 

som observerats i andra sammanhang och de flesta nog skulle hålla med om att det är så man 

generellt agerar. Denna studie har dock en positiv och empirisk ansats där kunskap baseras på 

vad som faktiskt kan observeras, inte på vad som kan rationellt antas och argumenteras för. 

Postivismens kunskapsteoretiska utgångspunkt är att det vetbara är lika med det observerbara 

(Åsberg 2001, 16). Med det menas att något behöver observeras och iakttas för att antas för 

sant, det räcker inte med rationella antaganden.  

Uppsatsförfattarens förförståelse och personliga relation till studieområdet riskerar att leda till 

förutfattade (a priori) antaganden. Något som är viktigt att notera och reflektera över. 

Människor har alltid en subjektiv bild av verkligheten och kan påverkas av detta i insamlandet 

av kunskap. Förutom att aktivt ha detta i åtanke under arbetet med uppsatsen och försöka 

lägga eventuella antaganden åt sidan så har den empiriska och positiva ansatsen en viktig roll 

här. Denna studie ska bygga på vad som faktiskt kan observeras utifrån dödsolyckor som 

inträffat och vad de intervjuade personerna har noterat. Resultaten grundar sig i empiri och 

undviker på så sätt ogrundade spekulationer. Givetvis har de personer som intervjuas också 

sina förutfattade antaganden som kan påverka vad de tar upp under intervjuerna. Det är något 

som inte går att komma ifrån helt och en av anledningarna till att så pass många intervjuer 

genomfördes (7 intervjuer med 8 personer). Tanken är att många intervjuer ger en bättre bild 

av verkligheten än få och att empirin därmed är starkare. 

Den initiala idén med denna studie var att studera hypotesen att majoriteten av dödsolyckorna 

som inträffar i friluftsaktiviteter i svenska fjällen sker när personer är två eller flera och sällan 

när personer är ensamma, samt om denna hypotes skulle visa sig stämma att undersöka vad 

det kunde bero på. Denna ingång visade sig dock bli problematisk eftersom det ganska snart 

blev tydligt att antalet dödsolyckor bland de som är flera och de som är ensamma står i 

relation till det sammanlagda antalet personer som rör sig ensamma och tillsammans med 

någon i fjällen. Eftersom det inte finns några procentuella siffror på hur många som faktiskt är 

ensamma i fjällen och dessutom ytterst svårt att mäta detta så blev det vanskligt att tala om en 

”majoritet” och att utgå från den tänkta hypotesen. Detta föranledda en liten ändring i 

inriktningen av uppsatsen. Istället för att utgå ifrån och studera hypotesen om att majoriteten 

av dödsolyckorna inträffar med personer som har någon med sig, fick uppsatsen istället en 

mer generell inriktning mot skillnaderna i antal och karaktär mellan dödsolyckor med 

ensamma och de som har någon med sig. Det är ingen stor ändring i uppsatsens inriktning och 

frågeställningar, men för transparensen och ärlighets skull känns det ändå viktigt att lyfta fram 

detta. Det är också ett praktiskt bevis på hur uppsatsförfattarens a priori antaganden fått kliva 

åt sidan för empirin och vad som faktiskt går att studera och observera.   

 

1.5 Disposition 

För att underlätta överblick presenteras här en beskrivning över uppsatsens disposition. 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel. Här beskrivs och undersöks några för uppsatsen 

centrala begrepp: friluftsliv, fjällturism, fjällsäkerhetsarbete och fjällräddning. Dessutom ges 

en övergripande genomgång över internationella studier om olyckor i friluftslivsaktiviteter, 

samt vilken information som finns om olyckor och dödsfall i friluftsliv i svenska fjällen. 
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I kapitlet Teoretisk bakgrund presenteras teorier kopplade till riskperception och risktagande, 

samt mer specifikt om risktagande i friluftslivsaktiviteter och skillnader i risktagande mellan 

ensamma individer och i grupp. Meningen med denna teorigenomgång är dels att det ska vara 

en ingång till ämnet och dels att teorierna ska användas som hänvisning och jämförelse i 

diskussionen kring analysresultaten.  

Under Metod beskrivs studiens två metoder, den kvantitativa och den kvalitativa, utifrån 

studiedesign, datainsamlingsmetod, urval, analysmetod och etiska överväganden. Här 

beskrivs även studiens avgränsningar. 

Analyskapitlet är indelat i två delar. Den kvantitativa analysen är en sammanställning av 

dödsfall i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen som inträffat sedan år 2000. Här presenteras 

först de olika fallen i både sammanfattande tabellform och med utförligare beskrivningar över 

händelserna, sedan analyseras informationen utifrån olika likheter och mönster. Den 

kvalitativa analysen är en innehållsanalys av de sju intervjuerna. Resultatet av analysen 

presenteras uppdelat i underrubriker baserat på de tre frågeställningarna. De tabellmatriser 

som används för att genomföra analysen finns som bilagor i slutet av uppsatsen. 

Under Resultatdiskussion diskuteras de resultat som framkommer i analyserna, resultaten från 

de olika analysmetoderna jämförs och kopplas ihop och det görs jämförelser med och 

hänvisningar till teorier i Teoretisk bakgrund samt internationella studier i Bakgrund. I 

Metoddiskussion diskuteras de två metoderna som används utifrån fördelar och nackdelar, 

samt svårigheter och hur de hanteras.  

I Slutsatser presenteras slutligen de slutsatser som framkommit i studien och kapitlet 

Framtida forskning ger förslag på aspekter som skulle vara intressanta att studera mer 

ingående. Intervjuguiden och tabellmatriserna som användes under analysen finns som bilagor 

i slutet av uppsatsen efter listorna över referenser och källmaterial. 
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2. Bakgrund 

 

Många av begreppen och inriktningarna i denna studie kan te sig diffusa och behöva förklaras 

innan studien går in på djupet i analysen. Här i bakgrundskapitlet beskrivs och undersöks 

centrala begrepp som friluftsliv, fjällturism, fjällsäkerhetsarbete och fjällräddning. Det är 

även en övergripande granskning över vilken information som finns tillgänglig om olyckor 

och dödsfall i friluftsliv i svenska fjällen, samt en sammanfattning över internationella studier 

på ämnet. 

 

2.1 Friluftsliv 

Friluftsliv har haft en viktig roll i det moderna samhället det senaste seklet som 

fritidssysselsättning, rekreation och motionsform. Många ser det dessutom som en del av vår 

kulturtradition och nationella identitet. Friluftsliv är inte bara en viktig sysselsättning för 

många individer det är även kommersiella intressen med olika företagsverksamheter som på 

olika sätt lever på, jobbar med och påverkar friluftslivet. (Fredman et al. 2013, 11) 

Begreppet friluftsliv används på olika sätt av olika människor och i olika sammanhang. Det 

kan göra det svårt att veta vad en person menar när hen pratar om friluftsliv. Vissa aktiviteter 

betraktas av de flesta människor som friluftsliv, exempelvis fjällvandring. Medan andra 

aktiviteter som fågelskådning och utflykter med skoter räknas som friluftsliv av vissa, men 

inte andra. (Fredman et al. 2008, 3) Begreppet är även föränderligt över tid eftersom det 

påverkas av trender och attityder i samhället i stort (Fredman et al. 2013, 212). 

I förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer definieras friluftsliv som: 

Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 

naturupplevelser utan krav på tävling. (SFS 2003:133) 

Inom forskningsprojektet ”Friluftsliv i förändring” upptäcktes flera trender över hur 

friluftslivet håller på att förändras idag. För det första, blir friluftslivet alltmer diversifierat. 

Allt fler ”nya” aktiviteter dyker upp som kan klassificeras inom begreppet friluftsliv. För det 

andra, en ökad rörlighet där människor reser längre bort och oftare för att bedriva sina 

friluftsaktiviteter. För det tredje, en teknifiering där allt mer avancerad teknisk utrustning 

används. För det fjärde, en kommersialisering med ett ökande antal företagsverksamheter som 

på olika sätt driver eller lever av friluftslivsaktiveter. För det femte, aktiviteters friställning 

från landskapet. Att aktiviteter som tidigare var platsbundna nu utförs på fler platser. För det 

sjätte, en ”sportifiering” av friluftslivet. Det vill säga att traditionella friluftsaktiveter görs om 

till tävlingar och att traditionella tävlingsformer börjar utövas som friluftsliv. (Fredman et al. 

2013, 43)  

Den sjätte punkten är speciellt intressant. Begreppen friluftsliv och sport/tävling tycks glida 

ihop och överlappa varandra i allt större utsträckning idag (Ibid., 43). Det leder till att 

traditionella definitioner av friluftsliv som den som finns i lagförordningen ovan blir något 

problematiska. Enligt definitionen räknas inte tävlingssammanhang in, men personer som 

bedriver friluftsaktiviteter kopplade till tävling av någon form kanske är av en annan åsikt. 

Begreppet friluftsliv glider även in i begreppet naturturism, eftersom de i stort täcker samma 

typer av aktiviteter (Fredman et al. 2013, 11). Turism definieras ofta som en persons vistelse 

och aktivitet bortanför den vanliga hem och arbetsmiljön. Naturturism i sin tur är en 
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undergrupp till turism fokuserad på just aktiviteter i naturen. (Ibid., 177) Skillnaden mellan 

friluftsliv och naturturism kan definieras av två faktorer. Dels är det en förflyttning från den 

vardagliga miljön, där friluftsliv lika gärna kan bedrivas i hemmiljön medan turism alltid 

involverar att personen åker någon annanstans, och dels är det den kommersiella faktorn, att 

friluftsliv inte behöver vara kommersiellt överhuvudtaget medan turism har en mer påtaglig 

kommersiell koppling. (Ibid., 178) 

 

2.2 Fjällturism 

De svenska fjällen är ett populärt resmål för friluftsliv och andra utomhusaktiviteter. En ofta 

använd definition av vad som menas med de svenska fjällen skrevs av Naturvårdsverket 1985: 

”Med fjäll menas kalfjäll, dalar mellan kalfjällen eller trakter där man har kalfjäll inom 

synhåll. Större tätorter räknas ej till fjällen.” (Fredman et al. 2014, 5) 

Fjälltrakterna utgör en ganska stor del av Sveriges yta, men det är en väldigt liten del av 

Sveriges befolkning som bor där permanent. Desto fler är besökarna. Enligt en nationell 

webbenkät som gjordes 2013 om besök och besökare i de svenska fjällen (Fredman et al. 

2014, 5) är det endast 0,5 procent av befolkningen som bor i fjälltrakter, medan knappt hälften 

av alla personer mellan 15 och 70 år hade besökt fjällen minst en gång under de senaste fem 

åren (Ibid., 9). Det sammanlagda antalet svenska besökare till fjällen under 2013 uppskattades 

till ungefär 2 miljoner (Ibid., 10). 

I en annan enkätstudie 2017, om besöksutvecklingen och trender i svenska fjällen, skickades 

en enkät ut till destinationsbolag, fjällstationer och vandrarhem (Fjällsäkerhetsrådet 2017, 3). 

Denna studie visar att majoriteten av de tillfrågade destinationsbolagen upplever en ökning i 

besöksantalet i svenska fjällen och även en ökning av antalet utländska besökare. De tre 

främsta anledningarna tros vara ”generellt ökat intresse för den svenska 

vildmarksupplevelsen”, ”generellt ökat intresse för Sverige” och ”riktade 

marknadsföringsinsatser”. (Ibid., 2) Med tanke på att enkätstudien från 2013 inte inkluderade 

utländska besökare och att det varit en generell besöksökning sedan dess, är det högst 

sannolikt att det sammanlagda antalet besökare till svenska fjällen varje år är betydligt högre 

än de 2 miljoner som presenterades i den studien. 

De vanligaste aktiviteterna i svenska fjällen är utförsåkning och längd/turskidåkning vintertid, 

samt vandring och att ströva i skog och mark sommartid. Några andra vanliga aktiviteter är att 

ha picknick/grilla ute, fiska och svamp/bärplockning. (Fredman et al. 2014, 10–13) Studien 

från 2014 pekade även på ett antal trender bland besökarna i fjällen som går i linje med 

trenderna för generellt friluftsliv. Variationen i olika aktiviteter tros fortsätta öka och ”nya” 

aktiviteter blir vanligare (Ibid., 20). Det har skett en ”sportifiering” av aktiviteter i fjällen där 

tävling och jämförelse av prestationer har blivit vanligare (Ibid., 22). Många uppskattar när 

det är tillrättalagt med leder, fjällstationer och iordningställda lägerplatser, samtidigt som en 

del av fjällbesökarna söker sig undan från alla tecken på civilisation och vill ha så ostörda 

naturmiljöer som möjligt (Ibid., 25). 

Vilka som besöker fjällen verkar också ha förändrats. Studien från 2017 tyder på att det 

kommer fler ovana fjällbesökare nu än det har gjort tidigare och det verkar också som om den 

generella säkerhetsmedvetenheten har försämrats (Fjällsäkerhetsrådet, 2017, 2). De vanligaste 

misstagen som görs i svenska fjällen är enligt studien: ”underskattar vädret och snabba 

väderomslag”, ”överskattar mobiltäckningen”, ”underskattar den egna konditionen”, 

”felaktig klädsel” och ”underskattar avståndet” (Ibid., 2).  
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2.3 Fjällsäkerhetsarbetet i Sverige 

”Med fjällsäkerhet menas främst det arbete som syftar till att förebygga tillbud och olyckor i 

fjällen.” (Fjällsäkerhetsrådet 2018a). Naturvårdsverket har av riksdagen och regeringen fått 

uppdraget att ansvara för fjällsäkerhetsarbetet i Sverige. Det är många olika myndigheter och 

organisationer som arbetar med fjällsäkerhetsarbete, men det är Naturvårdverket som har det 

övergripande ansvaret. För att det praktiska genomförandet av det fjällsäkerhetsuppdrag som 

Naturvårdsverket har fått har Fjällsäkerhetsrådet bildats. (Fjällsäkerhetsrådet 2018b) 

Fjällsäkerhetsrådet är en samling av representanter från myndigheter och organisationer som 

tillsammans har goda kunskaper om fjällsäkerhet. Rådets uppgift är att verka för bättre 

säkerhet i fjällen med information, utbildning och att stödja forskning. I ansvaret ingår även 

att stötta och koordinera det arbete som andra aktörer gör. (Fjällsäkerhetsrådet 2018a) 

Bättre utbildning av personer som jobbar i fjällen, bättre kommunikationer i fjällen och bättre, 

mer tillgänglig teknik (till exempel satellitnödsändare) har förbättrat säkerhetsläget i fjällen 

rent generellt (Ragnvaldsson, 2018). Fjällsäkerhetsrådet har de senaste åren lanserat två 

mobila verktyg som ska bidra till att öka säkerheten för vistelse i de svenska fjällen. Det första 

är en lavinprognostjänst på nätet där dagliga prognoser över lavinrisken i de fem mest 

välbesökta fjällområdena i Sverige presenteras (lavinprognoser.se). Det andra är en 

”säkerhetsapp” för mobiltelefoner med funktioner som att registrera färdmeddelanden, 

markera upp färdrutter och se sin position i kartan med gps- punkt. Hamnar en person i nöd 

eller försvinner skickas gps- signalen till fjällräddningen och på så sätt förenklas sökandet 

efter personen avsevärt. (Naturvårdsverket 2017). 

 

2.4 Fjällräddningen 

Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor är det polisen som ansvarar för 

fjällräddningstjänsten. Alla olyckor och tillbud som sker ute i terrängen, det vill säga mer än 

400 meter från farbar väg, inom fjällområdena är deras ansvarsområde (Ragnvaldsson 2018). 

Polisen har lokala fjällräddare till sin hjälp. Det är personer med god lokal kännedom som 

arbetar på frivillig basis. De utbildas och utrustas av polisen. De frivilliga fjällräddarna är 

ungefär 400 stycken indelade i ett 30-tal grupper och de bor ofta i närheten av fjällområdet så 

att de kan rycka ut snabbt. Alla fjällräddningsaktioner sker under ledning av en insatsledare. I 

vissa fjällområden finns även specialiserade fjällräddningsgrupper, till exempel för alpina 

räddningsuppdrag eller insatser i grottor. (Polisen 2018a) Fjällräddarnas främsta redskap är 

snöskoter och helikopter (NCO 2007, 39). 

Tidigare var arbetet med fjällräddning uppdelat mellan länen, men när polismyndigheten 

omorganiserades för ett par år sedan hamnade Jämtland, Västerbotten och Norrbotten 

tillsammans i polisregion Nord. Det innebär ökat samarbete mellan länen och att alla 

räddningsinsatser styrs av en ledningscentral i Umeå. Dalarnas län tillhör en annan 

polisregion, men jobbar på liknande sätt som de övriga fjällänen och det är mycket samarbete 

mellan länen. (Ragnvaldsson 2018) 

Det ökade antalet besökare och kanske främst det ökade antalet ovana besökare i fjällen 

märks på antalet fjällräddningar. Insatserna som fjällräddningen gör har ökat de senaste åren. 

Mellan 2001 och 2005 såg antalet fjällräddningsinsatser ut som nedan: 

2001 2002 2003 2004 2005 

221 185 216 319 237 

 (NCO 2007, 40) 
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Året 2017 blev ett rekordår i antal fjällräddningar. Det genomfördes sammanlagt 387 

räddningsinsatser i fjällområdena och i ytterligare 61 fall fick fjällräddningen rycka ut utanför 

fjällområdena (Polisen 2018b).  Fjällräddningsinsatser i fjällmiljö 2017: 

Dalarna Jämtland Västerbotten Norrbotten Alla 

28 143 63 153 387 

(Ragnvaldsson 2018 & Polisen 2018b) 

Ökningen av antalet fjällräddningsinsatser kan bero på flera orsaker. Polisens nationella 

samordnare för fjällräddningen förklarar ökningen med att det är fler besökare i fjällen 

generellt, samt att det har skett förändringar i hur fjällturismen ser ut. Fjällbesökare bedriver 

fler olika typer av aktiviteter i fjällen idag och mer utspritt över året. (SVT Jämtland 2017) 

Fjällräddningssamordnare i Västerbottens län Lars Ragnvaldsson påpekar dock att ökningen i 

antal insatser delvis kan förklaras av förändringarna i organisationen och bättre inrapportering 

av händelser (Ragnvaldsson 2018).  

Antalet fjällräddningar är inte bara problematiskt utifrån att individer hamnar i nöd utan också 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom räddningsinsatser är mycket dyra (SVT 

Jämtland 2017).  

 

2.5 Internationellt perspektiv på olyckor i friluftslivsaktiviteter 

Det är många olika faktorer som bidrar till om och hur en olycka i en friluftslivsaktivitet sker. 

I rapporten Friluftssäkerhet (NCO 2007, 33-34) hänvisas till en omfattande bild över en 

mängd olika påverkansfaktorer som ursprungligen kommer från en nyazeeländsk studie och är 

översatt till svenska (se figur 1 på nästa sida). Det är en intressant bild över riskfaktorer i 

friluftslivet eftersom den ser längre än själva den fysiska olycksrisken. Fysiska risker som 

halka, fall eller exponering för extrema temperaturer kan innebära en olycksrisk för utövare, 

men det beror även på en mängd andra faktorer. Exempelvis hur väl individen är förberedd 

och hanterar situationen (individfaktorer), vilken utrustning hen har med sig 

(utrustningsfaktorer) och hur förhållandena är i övrigt med väder, ljus och temperatur 

(miljöfaktorer). Ur ett organisations- eller ledarskapsperspektiv kan det handla om brister i 

förberedelse, information och kommunikation. 

Den forskning som finns kring friluftsrelaterade olyckor, säkerhet och räddning är i huvudsak 

utländsk och inriktad mot det som kallas ”adventure tourism”. Kriterierna för äventyrsturism 

sammanfaller dock väl med vad som i Sverige klassificeras som friluftsliv. Sådana studier 

visar att vissa risker inom friluftsliv inte går att eliminera och det är en ständig diskussion 

kring vilket ansvar över att minimera risker som tillfaller individen och vad som tillfaller 

samhället. I många länder, inklusive Sverige, finns svårigheter kring att samla ihop ett 

statistiskt underlag för friluftsrelaterade olyckor. Dels för att det är få områden i världen där 

de som utövar friluftsaktiviteter registreras och räknas på ett tillförlitligt sätt vilket innebär att 

det är svårt att relatera antalet olyckor och dödsfall till antalet utövare, och dels eftersom 

mätmetoderna skiljer sig åt på olika platser och i olika studier vilket gör det svårt att jämföra. 

(NCO 2007, 31) 

En studie från 2001 (Lischke et al. 2001, 74) visade att antalet räddningsaktioner och olyckor 

inom ”adventure tourism” ökade dramatiskt under tidsperioden 1987 till 1997, främst på 

grund av ökat intresse för aktiviteterna. Enligt en mer nutida studie från Frankrike fortsätter 

intresset för friluftsaktiviteter som vandring, skidåkning och ”mountaineering” 

(bergsklättring) att öka. Det är också något som märks på antalet olyckor och  
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Figur 1. Riskfaktorer vid friluftlivsaktiviteter. (Källa: NCO 2007, 34 och Bentley 2001, 335) 
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räddningsaktioner. (Soulé et al. 2017, 931) Enligt en studie om dödsolyckor i större 

bergsområden i Europa, USA, Asien och Nya Zealand (Windsor et al. 2009, 316)beror 

dödsfall oftast på fysiskt trauma mot kroppen, höjdsjuka, kylskador, laviner eller plötsliga 

hjärtproblem. Studien visade att olycksriskerna inom friluftsaktiviteterna är högre vid 

krävande, farliga aktiviteter, men att miljön är minst lika viktig. Aktiviteter som bedrivs i 

branta bergsområden leder till fler dödsfall än aktiviteter i andra miljöer. (Ibid., 320) Mellan 

1951 och 2010 omkom 213 människor på expeditioner på Mount Everest. Det är 1,15% av det 

sammanlagda antalet människor och visar vilket dödligt berg Mount Everest är. Procenten kan 

jämföras med Aconcagua, som är det högsta berget på den amerikanska kontinenten, där 

”endast” 0,077% av de som försökte bestiga berget omkommer. Skillnaderna mellan dessa 

berg är främst svårighetsgraden i terrängen, där Aconcagua har en betydligt enklare rutt som 

snarare är högalpin vandring än klättring. Hur farlig och besvärlig terrängen är har med andra 

ord stor påverkan på antalet olyckor och dödsfall, samt huruvida personen följer en led eller 

inte. (Soulé et al. 2017, 933 & 935)  

I Frankrike omkom mellan 2012–2015 i genomsnitt 99 personer per år i samband med 

vandring, 41 personer i samband med bergsklättring och 19 personer i samband med 

turskidåkning (inräknat försvunna som inte hittats). Dessa siffror låter höga, men bör dock 

sättas i förhållande till det stora antalet personer som bedriver dessa aktiviteter i Frankrike. 

För vandring är andelen dödsfall per skadeincident endast 4%. (Soulé et al. 2017, 935) I en 

nyazeeländsk studie från 2001 (Bentley et al. 2001, 327) visas att olyckor relaterade till 

”adventure tourism” motsvarade ungefär 20% av utländska besökares skador. Trots detta 

fanns ett motstånd hos turistindustrin och företag som arbetar med friluftslivsaktiviteter att ta 

dessa risker på allvar. Vissa aktörer ville inte kännas vid forskning som handlade om risker 

och olyckor inom friluftsliv och i många fall undersöktes inte incidenter som inträffat 

tillräckligt. Anledningen till detta tros vara att turistindustrin som är kopplad till friluftsliv 

missgynnas ekonomiskt vid negativa händelser som olyckor och dödsfall. (Ibid., 336) 

Förutom ökningen i popularitet inom friluftsaktiviteter kan även nya trender inom friluftslivet 

påverka olycksriskerna. En studie om olyckor inom extremsporter (Laver et al. 2017, 1) visar 

att extremsporter ökat i popularitet under de senaste två decennierna. Så som beskrev under 

kapitlen Friluftsliv och Fjällturism har det skett en sportifiering av friluftslivsaktiviteter i de 

svenska fjällen. Traditionella friluftsaktiveter görs om till tävlingar och att traditionella 

tävlingsformer börjar utövas som friluftsliv (Fredman et al. 2013, 43). Det påverkar antalet 

olyckor eftersom olycksriskerna är högre i extremsporter som alpin skidåkning, klättring, 

surfing och terränglöpning än i mer traditionella aktiviteter utan tävlingsaspekt. Extremsporter 

utövas normalt långt från medicinsk hjälp i utmanande terräng. Utövarna pressar sig till det 

yttersta för prestationens skull och sporterna involverar ofta olika riskelement som hög fart, 

hög höjd, fysisk utmattning och spektakulära stunts. (Laver et al. 2017, 1)  

I en studie av Weinbrunch och Nordby (2010, 147) studerades grupper av ”elite 

mountaineers” där risken för dödsolyckor är stor. En av de främsta orsakerna till det stora 

antalet dödsolyckor beskrivs vara, förutom den krävande miljön, att personerna pressar 

gränsen för vad en människa kan klara av och i vissa fall går de får långt. Den högsta 

procentuella dödligheten återfanns hos män i åldern 30 till 39 år. En studie om lavinolyckor i 

Schweiz (Winkler et al. 2016, 270) visar också att män är den största riskgruppen för 

dödsolyckor. Män har enligt den studien tre gånger så stor risk att omkomma i laviner som 

kvinnor har. 
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2.6 Olyckor i friluftlivsaktiviteter i Sverige 

Enligt rapporten Friluftssäkerhet (NCO 2007, 7–8) är det statistiska underlaget när det gäller 

olyckor och tillbud inom friluftslivet i Sverige bristfälligt. Det finns ett antal olycks-, skade- 

och incidensrapporteringssystem där olyckor kopplade till friluftslivsaktiviteter kan hamna. 

Sjukvården har sina system, räddningstjänsten sina och polisen sina och huruvida en olycka 

skett i samband med friluftsliv är inget som skiljs ut i statistiken. Detta gör det svårt att få 

överblick över olyckor och skador som sker inom friluftslivsaktiviteter. Rapporten tar upp ett 

antal typer av olyckor som kan inträffa inom friluftsliv (Ibid., 35–37): 

▪ Olyckor i samband med orientering och navigering 

▪ Drunkningsolyckor 

▪ Förgiftning från ormbett eller förtäring av giftig växt 

▪ Kyla och hypotermi 

▪ Laviner 

▪ Häst- och ridolyckor 

▪ Skoterolyckor 

En annan friluftsaktivitet där det förekommer många olyckor är klättring. Det kan röra sig om 

bergsklättring, isklättring eller boulderklättring. Antalet olyckor inom klättring ökar i Sverige, 

vilket främst tros bero på att andelen personer som håller på med klättring ökar. Gällande 

specifikt klättring finns det ett visst statistiskt underlag över antal dödsfall. Svenska 

Klättrarförbundet arbetar aktivt med att samla in och analysera de incidenter, olycksfall och 

dödsfall som sker inom klättringsaktiviteter både i Sverige och med svenskar utomlands. 

Mellan 1980 och 2014 omkom sammanlagt 35 svenska personer i klättringsrelaterade 

olyckor, men endast en liten del av dessa olyckor skedde i de svenska fjällen. (Svenska 

Klättrarförbundet 2015, 3) Deras statistik gäller dock endast svenskar och klätterolyckor som 

sker i Sverige med utländska besökare finns därför inte med. 

Alpina toppturer samt offpiståkning med skidor och snowboard är också aktiviteter som ökar i 

Sverige. Det ökande antalet utövare leder till att fler hamnar i riskzonen för att dras med i 

laviner. Det finns bra räddningsutrustning idag, vilket leder till att många kan räddas, men det 

är ett ökande antal lavinolyckor generellt. Trenden är även att fler mer oerfarna personer med 

begränsade lavinkunskaper gör toppturer och åker offpist, vilket tros öka antalet olyckor. 

(Fjällsäkerhetsrådet 2013, 5) Varje år skadas och omkommer svenskar i laviner, främst i 

samband med offpiståkning på skidor och snowboard. De allra flesta lavinolyckor som 

drabbar svenskar sker utomlands, främst i Alperna, och drabbar människor som frivilligt sökt 

sig till brant fjäll- och bergsterräng på sin fritid. I genomsnitt 2-3 svenskar dör i lavinolyckor 

varje år och medelåldern är 32 år. (Palmgren et al. 2012, 12) I de svenska fjällen har 12 

personer omkommit i laviner sedan år 2000 (SMHI 2018). Det gäller då alla lavinolyckor, inte 

bara de med skidåkare. 

Någon sammanställning över dödsolyckor som inträffat i samband med andra 

friluftsaktiviteter i fjällmiljö, till exempel vandring eller skidåkning där dödsorsaken inte var 

lavin, finns inte att tillgå i Sverige. Ett sätt att undersöka antal olyckor som sker mer specifikt 

i fjällmiljö är att titta på antalet fjällräddningar som görs varje år. Även där är dock statistiken 

bristfällig. Vid omorganiseringen och personalomkastningen av polismyndigheten för ett par 

år sedan försvann delar av statistiken relaterat till fjällräddningar. 2018 är första året med 

gemensam statistik. Det är också så att de olyckor som hamnar i statistiken hos 

fjällräddningen är de incidenter där de måste rycka ut. Olyckor där personen kan undsätta sig 

själv eller får hjälp av andra registreras inte och det går inte heller att säga hur många procent 

av fallen detta är. (Ragnvaldsson 2018) 
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Polisen skiljer mellan tre typer av insatser för fjällräddningen utifrån hur uppdragen uttrycks i 

LSO 4. (Ragnvaldsson 2018): 

▪ LSO 4 KAP. 1§, p1 Fjällräddning - (efterforskning & rädda) 

▪ LSO 4 KAP. 1§, p2 Fjällräddning - (sjukdom/olycka) 

▪ LSO 4 KAP. 4§ Efterforskning i andra fall 

Det är den andra typen som handlar om olyckor eller sjukdom av olika slag som kan ge en 

fingervisning på antalet olyckor som sker i fjällmiljö. I Jämtlands län, där statistiken finns 

kvar efter omorganiseringen, ser antalet utryckningar enligt paragraf 2 ut som nedan. Det går 

att konstatera en stadig ökning. 

2013 2014 2015 2016 2017 

64 65 74 90 106 

(Ragnvaldsson 2018) 

Enligt fjällräddningssamordnare i Västerbottens län Lars Ragnvaldsson omkommer ett antal 

personer i fjällmiljöer varje år. Generellt inträffar flera skoterolyckor med dödsfall varje år 

samt ett antal dödsfall av medicinsk orsak, som till exempel hjärtattacker. Förutom detta kan 

det vara enstaka dödsfall av annan orsak, som till exempel lavinolyckor och klätterolyckor. 

 

2.7 Anarisolyckan 

En av de mest tragiska dödsolyckorna i de svenska fjällen inträffade 1978 då åtta unga 

människor frös ihjäl efter att ha överraskats av en snöstorm under en skidtur i Anarisfjällen 

(Norrlands universitetssjukhus 2009, 19). Denna händelse är viktig ur ett historiskt perspektiv, 

eftersom den skakade om Sverige och satte fart på utvecklingen av fjällsäkerheten, vilket blev 

startskottet för fjällsäkerhetsrådet. (STF 2005, 45) Det är mycket sällan så allvarliga händelser 

inträffar i de svenska fjällen, speciellt med tanke på att säkerheten är bättre i fjällen idag, men 

det är ett intressant fall som i denna uppsats presenteras för att exemplifiera hur farlig 

fjällmiljön kan vara. 

Det var två olika grupper som torsdagen den 23 februari gav sig av från Lunndörrsstugan i 

Jämtlandsfjällen i kallt men klart väder. Den ena gruppen på sex personer skulle skida 14 

kilometer till nästa stuga, Anarisstugan. Medan den andra gruppen på tre personer skulle göra 

en dagstur i området för att sedan återvända till Lunndörrsstugan. Mitt på dagen slog vädret 

om och utvecklades till full storm med starka fallvindar som for ner längs fjällsidorna. 

Gruppen på sex skidåkare försökte gräva en bivack att söka skydd i, men den blev för grund 

och när de andra tre skidåkarna plötsligt dök upp och också behövde skydd blev det för trångt 

och delar av bivacken raserades. En av männen fick inte plats och sökte skydd bakom en sten 

istället. Stormen bedarrade inte förrän på lördagen den 25 och det var häpnadsväckande nog 

mannen som sökte skydd bakom en sten som blev den som överlevde. De som hade legat i 

snöbivacken hade blivit så nedkylda att de inte hade märkt att de blivit begravda med snö. I 

utredningen efteråt konstateras att gruppen på sex personer hade med sig sovsäckar, varma 

kläder och mat och dryck, men de hade varken krupit ner i sovsäckarna eller druckit av den 

varma drycken i termosarna. Troligtvis var de redan så nedkylda när de sökte skydd i 

bivacken att de inte var förmögna att ta riktiga beslut. Anledningen till att mannen som sökte 

skydd utanför bivacken var den som överlevde tros vara att han på grund av sin lite mer 

utsatta position såg till att hålla sig i rörelse. (Selander 2018) 
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3. Teoretisk bakgrund 

 

I det här avsnittet beskrivs en del av de teorier som finns om riskperception och risktagande 

hos individer och i grupper, samt mer specifikt om risktagande inom friluftlivsaktiviteter. 

Meningen är att de teorier som har valts ut i detta kapitel ska vara ett slags tvärsnitt av de 

teorier som finns i detta ämnesområde. Det finns väldigt många teorier som behandlar just 

riskperception och risktagande och givetvis skulle det inte gå att ha med alla här. De teorier 

som valts ut är dels vanliga, ofta använda teorier och dels teorier som bedömdes vara 

relevanta till denna studies specifika inriktning på risktagande i friluftslivsaktiviteter.  

Den teoretiska bakgrunden syftar främst till att ge en teoretisk ingång till ämnet samt att ge en 

övergripande förklaring till varför människor väljer att ägna sig åt riskfyllda friluftsaktiviteter 

överhuvudtaget. Denna studie kommer inte att analysera vilka motiv människor har till att ta 

friluftsrelaterade risker, utan istället utgå från vad tidigare studier har kommit fram till 

angående detta. De två första underrubrikerna Riskperception och risktagande samt 

Risktagande i friluftslivsaktiviteter är en slags ingång i detta ämne med teoretiska perspektiv 

på risktagande i friluftsliv som får ligga som grund till det som studeras i denna studie. 

Underrubriken Risktagande i grupp behandlar teorier om hur risktagandet kan se annorlunda 

ut i grupp jämfört med när människor är ensamma. Tanken är att dessa teorier ska kunna 

hänvisas till och sättas i relation till analysresultaten under diskussionen.  

 

3.1 Riskperception och risktagande 

Det finns många olika definitioner av och teorier kring riskperception. En vanlig definition är 

att riskperception är en individs subjektiva bedömning av en risks karaktär. Vissa menar att 

riskperception är insamlandet och tolkandet av information om en risk, medan själva 

bedömningen av risken är ett senare led i processen, kallad ”risk assessment”. Andra räknar in 

även riskbedömningen i begreppet riskperception. (Spencer 2016, 3- 4) 

 
Figur 2: Spencer 2016, 4 (ursprungligen av S. Harris, Cartoonstocks.com ID: Shr 0719) 
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Ett annat begrepp som används i litteraturen är ”risk estimation”, det vill säga en uppskattning 

av hur stor en risk är. Detta begrepp innefattas ofta i riskperception. (Breakwell 2014, 35) För 

att undvika eventuella förvirringar kommer begreppet riskperception att användas i denna 

studie. Det innefattar då hela den subjektiva bedömningen av en risk som en individ gör, det 

vill säga båda ”risk perception” och ”risk assessment” i figur 2 ovan.  

Begreppet risk brukar definieras som sannolikheten att en viss händelse inträffar under en viss 

tidsperiod och hur allvarliga (negativa) konsekvenserna av händelsen är (Ibid., 3). I 

perceptionen av risker använder sig vi människor av en mängd mentala modeller. Det är en 

slags mentala strukturer som byggs upp utifrån våra tidigare upplevelser, erfarenheter och 

intryck och består av våra generella åsikter, inställningar och teorier. Dessa mentala modeller 

kan ge en felaktig bild av verkligheten och leda till en vinklad perception av risker. Ett 

exempel är om en person har varit i en viss risksituation tidigare utan att några negativa 

konsekvenser har inträffat. Då är den personer benägen att underskatta riskerna nästa gång 

hen finner sig i samma situation. Å andra sidan kan en person överskatta en risk om hen haft 

oturen att drabbas av just den risken tidigare. (Ibid., 102-103 & 105) 

I bedömningen av nya risker eller risker under osäkra förhållanden visar forskning att vi 

förlitar oss på mentala antaganden och associationer, så kallade heuristiker. Dessa heuristiker 

är en slags genvägar för riskperception, vilket är tidseffektivt och smidigt, men ofta inte 

stämmer så bra med den objektiva sannolikheten och konsekvenserna av risken. (Breakwell 

2014, 36, 86 & 89) Några vanliga heuristiker som påverkar riskperceptionen är 

”representativeness”, hur lik en situation (eller objekt) är en annan situation som sedan 

tidigare förknippas med risk; ”availability”, hur lätt en person kan minnas och relatera till en 

liknande händelse som förknippades med risk; samt ”adjustment and anchoring” där en 

person utgår från ett gissat utgångläge utifrån den tillgängliga informationen och sedan ändras 

sig utifrån utgångsläget om ny information tillkommer (Ibid., 86- 88).  

Något annat som ofta vinklar vår riskperception är så kallade bias. ”Optimism bias” innebär 

att människor har en tendens att instinktivt tro att risker är något som händer andra, men inte 

just dem. De flesta bedömer spontant att det är mindre sannolikhet att just de upplever 

negativa händelser och konsekvenser, men bedömer att risken är större för andra och 

människor generellt. Denna bias leder till en vinklad optimism i perceptionen av risker som 

kan drabba en själv. (Wu & Lin 2017, 1865-1866, Breakwell 2014, 91) En ”optimism bias” är 

också vanlig vid perceptionen av risker som upplevs som abstrakta. Är en risk abstrakt och 

svår att relatera till blir bedömningen av den ofta mer optimistisk. (Wu & Lin 2017, 1865) 

Andra typer av bias är ”confirmation bias”, att personer främst uppmärksammar och tar till sig 

information som stödjer sitt perspektiv och sina teorier (Breakwell 2014, 108), ”hindsight 

bias”, att personer efter att något har hänt ofta säger sig ha vetat vad som skulle hända även 

om de inte uttryckte detta innan (Ibid., 95), samt ”status quo bias”, att personer tenderar att 

fortsätta göra som de alltid har gjort (Ibid., 115).  

Riskperception sker både undermedvetet och medvetet. Studier visar att vår första perception 

av en risk sker i det undermedvetna och är instinktiv, spontan och starkt kopplad till känslor. 

Först därefter börjar vi resonera medvetet kring risken. Den första undermedvetna 

perceptionen av en risk har stor inverkan på hur vi sedan medvetet bedömer och beslutar kring 

en risk. Detta kan innebära att vi underskattar eller överskattar en risks sannolikhet eller 

konsekvenser utan att vara medvetna om det. (Spencer 2016, 5) I ”The feeling of risk” (Slovic 

2010) sammanställs en mängd forskning kring betydelsen av känslor inom riskperception. 

Känslornas inverkan på vår bedömning och hantering av risker har fått ökad uppmärksamhet 

de senaste decennierna. Ett flertal studier har visat att de känslor vi associerar med en viss 

situation har stor inverkan på hur vi bedömer risker. Slovic hänvisar till detta som ”affect 

heuristics”. Med det menas en kognitiv process då människor spontant och automatiskt 
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associerar positiva eller negativa känslor till en specifik risk. Vilka känslor som finns kring en 

risk påverkar sedan perceptionen av risken och vilka risker personen väljer att ta. (Slovic 

2010, x-xxiv) Ett exempel är när en person är emot ett specifikt fenomen i samhället som 

kärnkraft eller användning av droger så uppfattas dessa risker som större än de objektivt är 

(Breakwell 2014, 68-69). När ett fenomen å andra sidan väcker positiva känslor och 

associationer leder detta till att risker underskattas, vilket i många fall leder till ett ökat 

risktagande (Ibid., 125).  

Förutom att påverka vår bedömning av sannolikheten och konsekvenserna av en viss risk 

påverkar känslor även vilka fördelar vi ser med en risk, så kallad ”risk benefit” (Fischhoff et 

al. 2011, 89). Människor är mer benägna att acceptera och ta risker om de upplever att det 

gynnar dem på något sätt, ”perceived benefit” (Breakwell 2014, 44). Studier visar att 

relationen mellan ”perceived benefit” och ”perceived risk” är stark, samt att detta samband 

verkar ha en negativ korrelation. Det vill säga, att ju större fördelar och positiva aspekter en 

risk upplevs medföra desto mindre allvarlig upplevs själva risken och dess konsekvenser 

(Slovic 2010, xxi, Breakwell 2014, 125). 

Vissa personer är mer benägna att ta risker än andra. Studier visar att risktagande har ett stort 

samband med vissa personlighetsdrag som ”sensation seeking”, ”extraversion”, ”impulsivity” 

och ”self-efficacy” (Breakwell 2014, 56-57, Nicholson et al. 2005, 157, Chauvin et al. 2007, 

183). Det är inte nödvändigtvis så att de också uppfattar risker som mindre farliga eller 

mindre sannolika än vad andra gör. Riskperception och risktagande är inte två variabler som 

sitter ihop. Två personer kan uppfatta risken på samma sätt och ändå ta helt olika beslut vad 

gäller om risken är acceptabel att ta eller inte. Olika personlighetsdrag och egenskaper tros 

vara en viktig orsak till detta. (Breakwell 2014, 58) Generellt går det att dela in människor i 

tre grupper: risktagarna, riskundvikarna och riskbärarna (eng: risk bearers). Risktagarna tar 

betydligt fler risker än de övriga och dras till aktiviteter som involverar risker. 

Riskundvikarna undviker risker så gott det går. Riskbärarna, som är majoriteten, undviker 

generellt risker men kan ta risker inom specifika områden för att uppnå en positiv utdelning 

av något slag. (Nicholson et al. 2005, 170) 

Ett personlighetsdrag som kopplats till ökat risktagande i många studier är ”sensation 

seeking”. Så kallade ”sensation seekers” är personer som ständigt vill ha nya upplevelser och 

utmaningar och de dras till aktiviteter som involverar risker eftersom det ger stimulans och 

spänning. (Nicholson et al. 2005, 170) Hög ”self-efficacy” är ett annat drag som kan öka 

risktagande. Det syftar till en persons tro på sin egna förmåga och känsla av att ha kontroll 

över sin egen situation. Personer som har hög tilltro till sin egen förmåga tenderar att ta fler 

risker. Ett annat begrepp som används är ”locus of control”. En inre ”locus of control” betyder 

att individen upplever sig ha kontroll över situation och kan påverka sitt eget öde. Medan en 

yttre ”locus of control” betyder att personen inte upplever sig ha kontroll, utan att saker som 

händer styrs av andra krafter. En inre ”locus of control” leder precis som hög ”self-efficacy” 

till mer risktagande. (Breakwell 2014, 61) 

Förutom personlighetsdrag är det även andra individuella faktorer som kan påverka hur en 

person uppfattar och tar risker. Risker uppfattas inte objektivt, utan utifrån subjektiva mentala 

modeller som skapas av sociala, kulturella och socioekonomiska faktorer. Folk från olika 

länder och kulturer uppfattar därför risker olika och faktorer som kön och socioekonomisk 

status har också inverkan. (Ibid., 70-73 & 80) Studier visar att personer med mer makt i 

samhället, högre utbildning och högre socioekonomisk status generellt ser världen som 

mindre hotfull och därför tar fler risker. Män verkar ta mer risker än kvinnor, en skillnad som 

dock endast är statistiskt signifikant för män med hög socioekonomisk status. Detta är ett 

fenomen som det studerats flitigt inom riskforskning och kommit att refereras till som ”white 

male effect”. (Finucane et al. 2000, 159 & Sund et al. 2017, 99). En svensk studie från 2011 
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visade dock att en sådan könsskillnad inte fanns i Sverige, utan att det snarare rörde sig om 

skillnader mellan olika socioekonomiska grupper och mellan svenskar och utlandsfödda. 

Jämställdhet och att ha makt över sin egen situation verkade ha ett starkare samband med 

riskperception och risktagande än biologiska könsskillnader. Detta tyder på att ”white male 

effect” beror på att denna grupp har mer makt i samhället än andra grupper. (Breakwell 2014, 

73-75 & Olofsson & Rashid 2011, 1016) 

 

3.2 Risktagande i friluftslivsaktiviteter 

Stephen Lyng påpekar i sin studie om frivilligt risktagande att det är intressant att så många 

människor aktivt söker sig till aktiviteter som involverade risker samtidigt som samhället i 

stort gör vad det kan för att minimera risker. Det är vad han kallar en ”missmatch” mellan 

samhällets vilja att minska risker och individers egna risktagande. (Lyng 1990, 851-852) 

Kanske är detta ett exempel på det fenomen som inom riskforskning kallas för 

riskkompensation. Att ökade säkerhetsåtgärder innebär att folk börjar ta fler risker, som om 

”termostaten är inställd på en viss risknivå” (Enander & Johansson 1999, 25). Pereira (2005, 

48) föreslår att aktiviteter med frivilligt risktagande är en produkt av moderna, säkra 

samhällen. Att ett säkrare samhälle leder till att fler söker sig till risktagande aktiviteter. 

Lyng myntade begreppet ”edgework” för aktiviteter med frivilligt risktagande. Edgework-

teorin har varit en viktig grund för vidare forskning inom varför vissa individer frivilligt söker 

sig till aktiviteter som involverar risker. Enligt Lyng har känslor en viktig roll i det frivilliga 

risktagande. Personer som bedriver risktagande aktiviteter upplever ofta starka positiva 

känslor i samband med detta. Den intensiva koncentrationen på nuet som behövs för att klara 

av situationen ger en starkare närvaro, en känsla av ”oneness” med omgivningen och en 

”purified and magnified sense of self”. (Lyng 1990, 860-861) För vissa personer kan det vara 

så att det är själva upplevelsen av risktagandet som ger spänning och positiva känslor. Dessa 

personer är de så kallade ”risktagarna”, som värdesätter och aktivt söker risker. De flesta 

engagerar sig dock snarare i aktiviteter som involverar risker trots riskerna för att aktiviteten 

ger positiv utdelning på olika sätt. (Lyng 1990, 852-853) 

Alan W. Ewert beskriver i sin studie att det finns många olika motiv till att människor söker 

sig till riskfyllda friluftsaktiviteter. Han är precis som Lyng inne på att de flesta inte är ute 

efter risken per se, utan att det är något som ingår i många aktiviteter och något som tolereras 

för att uppnå de upplevelser som önskas (Ewert 1994, 21). Det hänvisas till tidigare studier 

som visar att ”personality predisposition” och ”goal-directed behavior” är de främsta 

förklaringarna till att personer väljer att bedriva riskfyllda friluftsaktiviteter (Ewert 1994, 5). 

Ewert tar det dock ett steg längre och listar de fem vanligaste kategorierna av motiv för 

bergsklättrare (s.13): 

▪ ”Exhilaration/Excitement”: spänning, utmaning och bedrift. 

▪ ”Social aspects”: vänskap, hjälpa andra och delta i ett team. 

▪ ”Image”: erkännande, prestation, acceptans och renomé. 

▪ ”Aspects of climbing”: utveckla sina klättrarförmågor, ha kontroll över situationen, ta 

beslut, testa sina förmågor och använda sina kunskaper. 

▪ ”Catharsis/Escape”: komma bort från vardagen, vara ensam, sänka tempot och 

avkoppling. 

Det finns många studier som visar på rollen av positiva känslor vid friluftsaktiviteter som 

involverar risktagande. Holm et al. (2017, 121) beskriver hur deltagare i aktiviteter inom ”risk 

tourism” upplever positiva känslor och ett generellt välmående trots att aktiviteterna kan vara 

jobbiga, slitsamma och farliga. Pereira (2005, 42) beskriver hur klättrare är väl medvetna om 
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de risker som finns, men att de tycker att det är värt det eftersom aktiviteten ger så mycket när 

det gäller upplevelse och positiva känslor. Lupton och Tulloch (2002, 113) studerar frivilligt 

risktagande generellt, men tar ofta olika friluftsaktiviteter som exempel. Deras studie visar att 

personer väljer att bedriva aktiviteter som involverar risker av många anledningar. Det kan 

vara ett sätt att utveckla och utmana sig själv samt ett sätt att uppleva kontroll över sin 

situation och känna ”empowerment” genom att bemästra riskerna. Aktiviteterna ger även en 

mängd olika positiva känslor som spänning, ökad närvaro, tillhörighet, respekt och en krydda 

i vardagen. (Lupton & Tulloch 2002, 117-121) 

Förutom motivation och positiva känslor visar studier att personlighetsdrag påverkar vilka 

som dras till aktiviteter med risktagande. Som nämndes i det tidigare kapitlet är det vissa 

personlighetsdrag som ofta sammanfaller med ett ökat risktagande (Breakwell 2014, 56-57). 

Ett sådant drag är ”sensation seeking”. Flera studier visar på en korrelation mellan sensation 

seeking- drag och risktagande inom friluftsaktiviteter och extremsporter (Agilonu et al. 2017, 

330, Barlow et al. 2013, 458). Hög ”self-efficacy” är ett annat drag som korrelerar med 

risktagande (Breakwell 2014, 61). En studie om klättrare (Llewellyn et al. 2008, 75) visade att 

personer med hög ”self-efficacy” deltog i svårare och mer riskfyllda klättringar i högre 

utsträckning. Det förklaras av att hög ”self-efficacy” innebär högre självförtroende, tro på den 

egna förmågan och känsla av kontroll över situationen vilket leder till att dessa personer vågar 

ta fler risker och sätta sig i mer riskfyllda situationer. 

Media kan ha en stor inverkan på hur olika risker upplevs i ett samhälle. Studier visar att 

filmer, dataspel och reklamer ofta glorifierar riskfyllda aktiviteter idag. Något som påverkar 

människors känslor och associationer till risker och därmed även deras risktagande. (Fischer 

et al. 2011, 699, Breakwell 2014, 171-172) En delförklaring till både ökningen i popularitet 

hos friluftsaktiviteter och ett ökat risktagande inom friluftsaktiviteter kan vara att media ger 

mycket utrymme åt friluftsaktiviteter och att många friluftsrelaterade företag är flitiga på att 

annonsera. I detta medieinnehåll fokuseras det mest på de positiva aspekterna av 

friluftsaktiviteter och risker är något som sällan nämns. (Huffman 1999, 1)  

Sociala medier har också en viktig roll i att påverka riskperception och risktagande 

(Breakwell 2014, 180). I en studie om ett friluftsrelaterat onlineforum i Tyskland beskrivs hur 

innehållet och jargongen på forumet kan påverka personers val av aktiviteter och nivå av 

risktagande. Studien visar att det var överlag riskfyllda turer som beskrevs och diskuterades 

på forumet samt att informationen som kom upp inte alltid var korrekt och kunde ge en 

felaktig bild av olika turer och situationer. (Plank 2016, 294-295) Personer som bedriver 

riskfyllda friluftsaktiviteter har ofta en annan bild av riskerna än personer som inte bedriver 

dessa aktiviteter. En förklaring till detta kan vara att utövare i större utsträckning får positiv 

information om dessa aktiviteter genom att de hör om prestationer, framgångar, rekord och 

turer som gått bra genom sina nätverk och sociala medier. (Ebert & Robertson 2013, 49-50) 

Det är svårt att hitta vetenskapliga studier om risktagande i friluftsaktiviteter i Sverige. En 

studie om svenskars motiv till att engagera sig i friluftsaktiviteter i de svenska fjällen (men 

inte specifikt om risktagande) visar att många väljer att återvända till fjällen eftersom de har 

en stark relation till platserna, upplever positiva känslor där, uppskattar aktiviteterna som kan 

bedrivas och upplever en gemenskap (Fredman & Heberlein 2005, 177 & 185). Det finns ett 

fåtal studier om just svenskars risktagande inom offpiståkning. En av dem visar att många 

som håller på med offpiståkning anser att vissa risker är nödvändiga att ta inom offpiståkning 

för att få ett bra åk. De flesta försöker undvika de största riskerna, som att åka när det är hög 

lavinrisk, men tar ofta andra typer av risker som att åka i brant och stenig terräng. Studien 

visar att antalet olyckor per säsong i Sverige påverkar utövarnas risktagande. Under en säsong 

då det redan hänt flera olyckor är offpist- åkarna generellt mer försiktiga, övar oftare och 

skaffar bättre utrustning. (Fjällsäkerhetsrådet 2013, 5 & 12-13) Något som går i linje med 
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”availability heuristic” som diskuterades under förra rubriken, det vill säga att människors 

perception av en risk baseras på hur enkelt de kan komma ihåg en liknande händelse. Studien 

visade även att många överskattar sin egen lavinbedömningsförmåga och ibland inte förstår 

att de tar stora risker. Detta gäller främst yngre personer, som ofta anser sig ha lika bra koll 

som äldre, mer erfarna åkare. Yngre åkare verkar överskatta sin egen kunskap och förmåga i 

högre utsträckning och är därmed benägna att ta fler risker. (Ibid., 14 & 18) 

 

3.3 Risktagande i grupp 

Det finns många studier som tyder på att människor tenderar att ta mer riskfyllda beslut i 

grupp än vad de gör ensamma och att diskussioner i grupp kring en risk ofta leder till att 

individerna ändrar sin uppfattning och blir mer positivt inställda till risken. Det här fenomenet 

kallas för ”the risky shift” (Breakwell 2014, 109, Dodoiu et al. 2016, 1622) Teorierna kring 

varför ”the risky shift” förekommer är många. En vanligt förekommande teori kallas för 

”conformity process” eller ”persuasive arguments” och går ut på att medlemmar i en grupp 

försöker övertyga varandra med olika argument för att uppnå en konsensus i gruppen 

(Breakwell 2014, 110, Dodoiu et al. 2016, 1624, Woodside 1972, 224). Anledningen till att 

denna konsensus ofta går mot att vara mer positiv till risker än individernas grundinställning 

tros vara att det oftare är riskpositiva åsikter som uttrycks och att mer riskbenägna personer 

uttrycker sina åsikter i högre utsträckning (Breakwell, 2014, 111, Dodoiu et al. 2016, 1623). I 

grupper med mer tävlingsinriktade individer (som ofta är mer risktagande) är ”risky shift” 

starkare än i andra grupper (Breakwell 2014, 112).  

Vissa studier tyder på att det räcker med exponering för andra människors åsikter för att en 

individ ska ändra sin uppfattning om en risk. Denna teori kallas bland annat för ”values 

theory”. (Dodoiu 2016, 1623) Människor påverkas i sin riskbedömning av vad andra 

människor anser om risken (Knoll et al. 2017, 59), vad som verkar vara den mest socialt 

accepterade och respekterade åsikten (Breakwell 2014, 113, Dodoiu 2016, 1623) och de kan 

till och med påverkas av blotta närvaron av en ”peer” (Sadek McCoy & Natsuaki 2018, 146, 

Rolison & Scherman 2003, 689). Den här påverkanseffekten av andra människor i 

riskbedömning är tydligare hos yngre personer (Knoll et al. 2017, 59, Rolison & Scherman 

2003, 689, Woodside 1972, 224) och verkar vara starkare om påverkan kommer från vänner 

och bekanta än om det är okända människor (Gardner & Steinberg, 2005, 633). 

En annan ofta förekommande teori kallas för ”diffusion of responsibility” och går ut på att när 

ansvar över bedömning, beslut och hantering av en risk delas mellan människor så upplevs 

risker och dess konsekvenser som mindre farliga och allvarliga. I grupp upplever ofta 

individer sig ha mindre kontroll och därmed också mindre ansvar över situationen och litar på 

att andra har kontroll. (Beyer et al. 2017, 138, Kogan & Wallach 1967, 75, Wallach et al. 

1964, 263) Fenomenet ”risky shift” är enligt vissa studier tydligare i stora grupper (Breakwell 

2014, 112), något som kan bero på att det i stora grupper är mer ”diffusion of responsibility”. 

En ytterligare teori till ”risky shift” handlar om ledarskap, ”leadership theory”. Vissa studier 

tyder på att det ofta är personer som förespråkar risktagande som tar eller får en ledarroll i 

grupper (Dodoiu et al. 2016, 1623) samt att män som vill leda grupper ofta tar mer riskfyllda 

beslut än män som inte vill leda grupper eller kvinnor som leder grupper (Ertac & Gurdal 

2012, 24 & 29). Samtidigt finns det studier som visar att grupper med en tydlig hierarki är 

mindre benägna att ta risker än mer informella grupper utan en tydlig hierarki (Bridges et al. 

1968, 312) och att vissa personer tenderar att ta försiktigare beslut när de ansvarar för en 

grupp än när det bara gäller dem själva (Ertac & Gurdal, 2012, 29). Studierna om ”leadership 
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theory” är inte entydiga vilket tyder på att det kan variera i olika grupper och sammanhang 

(Dodoiu 2016, 1625). 

När det gäller mer specifikt friluftsaktiviteter visar en studie från 2012 att många personer 

som deltog i guidade turer hade låg kännedom och kunskap om vilka risker turen kunde 

medföra. De förlitade sig helt på guiden och om en farlig situation uppkom så visste de inte 

hur de skulle hantera den. (Pomfret 2012, 149-150) Denna tendens kan stämma in på 

”diffusion of responsibility”, men även på fenomenet att stark tro på en ledare eller expert 

minskar rädsla för risker och ökar risktagande (Breakwell 2014, 68-69). Även grupper utan 

ledare eller guide tenderar att ta större risker än individer inom friluftsrelaterade aktiviteter 

(Plank 2016, 295). Något som går helt i linje med teorierna om ”conformity process”, 

”diffusion of responsibility” och ”values theory”. 

En studie om organisationskultur bland personer som jobbar med laviner visar att den 

generella attityd och inställning som finns inom organisationen har påverkan på antalet 

olyckor. I organisationer med mindre övning, sämre kommunikation, mindre förebyggande 

arbete och hög press från ledningen att prioritera ekonomiska aspekter fungerade hanteringen 

av laviner och lavinolyckor sämre. (Johnson et al. 2016, 54-55) Det är ett exempel på hur en 

delad mental modell påverkar individers bedömning och hantering av risker. Enligt Breakwell 

(2014, 108) kan delade mentala modeller vara problematiska eftersom de är betydligt svårare 

att ändra på än individuella mentala modeller om de som inte stämmer med verkligheten och 

de kan ha stor inverkan på individers riskperception och risktagande.  
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4. Metod 

 

Det här är en mixmetodologisk studie som använder sig av två metoder, en kvantitativ analys 

av de dödsfall i friluftslivsaktiviteter som inträffat sedan år 2000 och en kvalitativ analys av 

sju intervjuer med personer som arbetar med fjällräddning. Nedan beskrivs de två metoderna 

under underrubrikerna Studiedesign, Datainsamling, Urval, Analysmetod och Etiska 

överväganden. Det finns även en sektion som går in djupare om studiens avgränsningar. 

 

4.1 Studiedesign 

På grund av avsaknaden av ett heltäckande statistiskt underlag om dödsolyckor inom 

friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen är det aningen vanskligt att hitta ett faktaunderlag som 

är tillräckligt för analytiska slutsatser. Därför är en slags triangulering med två metoder och 

datainsamlingskällor, en kvantitativ och en kvalitativ, att föredra i denna studie. Triangulering 

används när metoderna var för sig är ofullständiga som underlag till en analys, men kan 

kombineras för att se fenomenet från olika sidor och därmed ge en bredare och mer fullkomlig 

bild (Kjaer Jensen 1995, 94). Den kvantitativa metoden valdes eftersom det på grund av 

avsaknaden på statistik över dödsolyckor i friluftlivsaktiviteter kändes intressant att försöka få 

fram en översiktlig bild över detta. Den kvalitativa metoden valdes helt enkelt för att det var 

hos människor som jobbar med fjällräddning som den mesta empiriska kunskapen om 

sakområdet bedömdes finnas. 

Den kvalitativa datainsamlingen och analysen ges mest utrymme i studien eftersom den 

bedöms vara mest intressant. I studier av fenomen med begränsat faktaunderlag är kvalitativa 

studier ofta att föredra eftersom det är en öppen och flexibel ansats som kan formas utifrån 

den information som finns att tillgå (Holme et al. 1997, 79). I den kvantitativa analysen finns 

tyvärr inget riktigt statistiskt underlag att utgå ifrån, utan en sammanställning har gjort i 

studien utifrån information från tidningsartiklar. Denna sammanställning analyseras sedan på 

ett kvantitativt sätt. 

När det gäller studiens reliabilitet och validitet har ett antal faktorer tagits hänsyn till. Grönmo 

(2006, 222, 228, 230 & 233) och Yin (2013, 31 & 84) menar att forskaren bör; för det första, 

jämföra information från flera olika analysenheter så att eventuella motsägningar upptäcks; 

för det andra, gå igenom det insamlade materialet flera gånger så att inget missas eller 

missförstås; för det tredje, ha god transparens i studien så att andra parter har möjlighet att 

granska upplägget. Dessa punkter beaktas i denna studie genom att informationen som 

framkommer i de två olika metoderna jämförs för att upptäcka eventuella motsättningar som 

ett sätt att säkerställa informationens reliabilitet och validitet; att genomgångarna av 

information från tidningsartiklar och intervjuer görs med noggrannhet för att minska risken 

för missförstånd och att information missas; och att transparensen uppehålls genom att alla 

källor redovisas så att studien kan granskas eller genomföras på nytt.  

 

4.2 Datainsamling 

I denna studie består datainsamlingen av två skilda delar, den kvantitativa sammanställningen 

av fall och de kvalitativa intervjuerna. Dessa två delar beskrivs mer ingående under följande 

underrubriker.  
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4.2.1 Kvantitativ datainsamling 

Den första delen av analysen är en sammanställning av de dödsfall inom friluftsliv i svenska 

fjällen som inträffat sedan år 2000 och faller inom avgränsningarna för denna studie. Detta 

görs genom Google-sökningar på olika sökord för att hitta tidningsartiklar och liknande om 

dessa incidenter. Exempel på sökord som används: dödsolyckor i fjällen, dödsfall i fjällen, 

lavinolycka dödsfall, klättring dödsfall, vandrare död, dödolycka kebnekaise, dödsolycka 

sarek, omkommen i fjällen+ år, försvunnen i fjällen+ år, vandrare död+ år, skidåkare död+ 

år, klättrare död+ år 

Denna sammanställning gör inte på något vis anspråk på att vara en komplett statistik över 

dödsolyckor sedan 2000, men förhoppningen är att de allra flesta fall som inträffat ska hittas. 

Sannolikheten att de dödsolyckor som inträffat ska kunna hittas genom tidningsartiklar 

bedöms som stor. Eftersom det är ganska sällan så pass allvarliga olyckor inträffar får det i 

regel mycket uppmärksamhet och tenderar att bli en nyhet i tidningar. Som ett sätt att 

undersöka om några fall hade missats så tillfrågades de fjällräddare som intervjuades i 

studiens andra del att kontrollera de fall som hittats i studien. Fjällräddarna har oftast god 

kunskap om de dödsolyckor som har inträffat i deras områden och borde därför kunna påpeka 

om några fall missats. De fjällräddare som tillfrågades kände inte till några ytterligare 

incidenter som föll inom studiens avgränsningar än de som medtagits i sammanställningen. 

Svårigheter och begränsningar med den kvantitativa datainsamlingsmetoden diskuteras mer 

utförligt under Metoddiskussion. 

Under arbetet med sammanställningen av fallen utvecklades den tabell som presenteras i 

analysen. Den information som bedömdes relevant och noteras var:  

▪ När olyckan inträffade. 

▪ Var olyckan inträffade. 

▪ Vilken typ av olycka det var. 

▪ Vilken aktivitet personen ägnande sig åt vid olyckstillfället.  

▪ Kön på den som omkom. 

▪ Ålder på den som omkom. 

▪ Hur många personer det var i gruppen vid olyckstillfället.  

Denna tabell användes både som ett sätt att presentera fallen på ett strukturerat sätt och som 

arbetsverktyg under datainsamlingen. Allt eftersom fall hittades skrevs de in i tabellen. På 

detta sätt kunde det snabbt konstateras om ett hittat fall redan noterats och dubbletter undveks. 

 

4.2.2 Kvalitativ datainsamling 

Den andra delen i analysen använder sig av datainsamling med hjälp av ett antal 

semistrukturerade intervjuer med personer som jobbar med fjällräddning och därmed är väl 

insatta i hur olyckor i fjällen brukar inträffa. En kvalitativ intervjuteknik bedömdes vara 

lämplig i denna studie, eftersom det var önskvärt att intervjupersonerna kände sig fria att ta 

upp saker som de kom att tänka på under intervjun. Kvalitativa intervjuer har vanligtvis en låg 

grad av standardisering och en hög grad av strukturering. Det betyder att det finns en 

grundläggande struktur för intervjuerna, men att frågorna inte är standardiserade utan öppna 

och flexibla. Detta brukar även kallas semistrukturerade intervjuer. I praktiken innebär det att 

forskaren har en plan för vad intervjun ska innehålla, men att själva frågorna kan variera 

mellan de olika intervjuerna samt komma att ändras eller byta ordningsföljd under intervjuns 

gång. (Trost 2010, 39-42)  
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Inför intervjuerna i denna studie upprättades en intervjuguide med övergripande frågor att ha 

som stöd och struktur under intervjun. Intervjuguiden skickades ut till intervjupersonerna 

innan intervjun för att ge en förförståelse för studiens syfte, avgränsningar och 

frågeställningar (se bilaga 1). Två av fjällräddarna fick inte intervjuguiden innan eftersom de 

valde att göra intervjun ganska direkt. Studiens syfte, avgränsningar och övergripande 

frågeställningar beskrevs istället för dem på telefon innan intervjun. 

Intentionen var att intervjuerna främst skulle genomföras ansikte mot ansikte på en plats som 

intervjupersonerna valt, men eftersom fjällräddarna är så utspridda över fjällvärlden blev det 

orimligt både ur tids- och kostnadsaspekt. Två av intervjuerna genomfördes därför på 

intervjupersonernas arbetsplatser och resterande fem över telefon. Intervjupersonerna fick 

själva välja dag och tid för intervjun, utifrån vad som passade dem bäst. Samtalen spelades in 

och inspelningarna transkriberas efteråt, så att inget skulle missas eller missförstås. En av 

intervjuerna i denna studie blev en slags gruppintervju, där två fjällräddningssamordnare 

intervjuas samtidigt. Anledningen till detta är att det var så de önskade att göra av 

tidsekonomiska skäl och intervjupersonernas önskemål är viktiga att respektera. Detta är 

något som diskuteras ytterligare under Metoddiskussion. 

 

4.3 Urval 

I denna underrubrik beskrivs hur urvalet ser ut gällande vilka fall som togs med i studien, 

samt vilka och hur många personer som intervjuades. 

 

4.3.1 Kvantitativt urval 

Bland de fall som hittades i sökningarna var det endast de som föll inom studiens 

avgränsningar som togs med. Dessa avgränsningar sattes upp för att tydliggöra vilka fall som 

skulle studeras och för att minska risken för att fall av markant skild karaktär studerades 

tillsammans eftersom resultatet då riskerade att bli så spretigt att det inte skulle säga så 

mycket. De olika avgränsningarna finns samlade i kapitlet Avgränsningar.  

Ett ytterligare urval när det gällde fallen var att sätta tidsramen till år 2000 och framåt. Med 

tanke på att det är så pass få dödsolyckor som inträffar varje år verkade det rimligt att ha en 

relativt lång tidsram så att antalet fall blev ett tillräckligt stort antal för att kunna jämföras och 

analyseras. Den främsta anledning till att tidsramen sattes till efter 2000 är med tanke på 

digitaliseringen. Under tvåtusentalet sparas de allra flesta tidningsartiklar på nätet och finns 

tillgängliga där även många år senare. På 1990-talet hade det inte blivit vanligt att göra så 

ännu och det är därför betydligt svårare att hitta tidningsartiklar från det decenniet på nätet. 

 

4.3.2 Kvalitativt urval 

Sju intervjuer genomfördes i denna studie. En intervju på plats i Östersund med de två 

fjällräddningssamordnarna för Jämtland och Västerbotten och sex intervjuer med fjällräddare, 

en i person och fem per telefon. Bland de fjällräddare som intervjuades är en verksam i 

Härjedalen, två i Jämtland, en i Västerbotten och två i Norrbotten. De valdes ut på grund av 

att de har varit fjällräddare länge, mellan 10 och 32 år, och därmed har mycket erfarenhet, och 

de har även jobbat i fjällmiljö i sina vanliga jobb till exempel inom turism eller som 

naturbevakare för länsstyrelsen.  

De fjällräddare som intervjuades hittades genom en typ av snöbollsurval, där 

fjällräddningssamordnarna och den första fjällräddaren som intervjuades tipsade om vilka fler 
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som skulle vara lämpliga att intervjua och dessa i sin tur tipsade om ytterligare fler tills det 

hade kommit upp i sju intervjuer. På grund av tidsmässiga skäl fick gränsen dras där, även om 

det hade varit intressant att intervjua ännu fler. Denna typ av urval bedömdes vara lämplig i 

denna studie eftersom det var viktigt att de fjällräddare som intervjuades hade mycket 

erfarenhet och kunskap och bästa sättet att garantera detta var att låta dem rekommendera 

varandra. 

 

4.4 Analysmetod 

Analysen i denna uppsats är uppdelad i två delar, fallen och intervjuerna, och de behandlas 

separat under analysmomentet. De två analysdelarna jämförs och kopplas ihop senare under 

diskussionsdelen. 

 

4.4.1 Kvantitativ analysmetod 

19 dödsolyckor som föll inom studiens avgränsningar hittades genom artikelsökningarna i 

denna studie. De undersöks i en slags fallstudie med många fall, där varje incident analyseras 

utifrån den information som finns att tillgå. I den övergripande tabellsammanställningen 

noteras när och var olyckan inträffade, vilken typ av olycka det var och vilken aktivitet som 

bedrevs, kön och ålder på den som omkom, samt hur många personer det var i gruppen. 

Därefter beskrivs något utförligare hur olyckan inträffade och om det fanns några specifika 

faktorer som bidrog till att olyckan ägde rum. Slutligen analyseras fallen utifrån gemensamma 

nämnare och mönster, något som presenteras i procentsatser i tabellform. 

 

4.4.2 Kvalitativ analysmetod 

Informationen som framkommer i intervjuerna analyseras med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Det är en metod att systematiskt sammanfatta en text till färre 

innehållskategorier som grundar sig på tydliga kodningsregler (Bell, 2014). En 

innehållsanalys kan gå tillbaka på flera olika sätt. Som beskrivs i ”Three Approaches to 

Qualitative Content Analysis” (Hsieh & Shannon 2015, 1277) finns det några olika 

tillvägagångssätt som är besläktade men inte uppbyggda på samma sätt. Det som används i 

denna studie är det författarna kallar en ”conventional content analysis”, där 

innehållsanalysens kategorier härstammar från den information som analyseras. 

För innehållsanalysens uppbyggnad har denna studie utgått ifrån den matris som GullBritt 

Rahm visar som exempel i sin föreläsning om kvalitativ analys (Rahm, 2016). Där beskrivs 

hur meningsbärande enheter hittas i texten (i detta fall de transkriberade intervjuerna), 

kondenseras till sin huvudsakliga betydelse och delas in i huvudkategorier, kategorier och 

underkategorier. Huvudkategorierna i denna studie är de tre frågeställningarna. Kategorier och 

underkategorier har därefter utvecklats utifrån intervjuernas innehåll och de meningsbärande 

enheter som hittats. Inte alla kategorier har underkategorier, eftersom det inte är alla 

kategorier som behöver delas upp ytterligare.  

På följande sida är ett utdrag ur den andra tabellmatrisen som exempel på hur matrisen är 

uppbyggd. 
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Int Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Underkategori Kategori 

1 Det finns väl vissa saker som man kan se går igen i 

olika fall. Det här att man ger sig på en aktivitet 

som är lite farligare, på så vis att man gör det bara 

med kompisar och med guidade turer, det kan väl 

vara en grej. Att man vet på förhand att det är 

farligare och ändå ger man sig på det.   

Något som går igen i 

olika fall är att folk ger 

sig på aktiviteter de 

vet på förhand är 

farliga, sånt de bara 

gör med kompisar och 

med guidade turer. 

1c 1 

1 Sen kan det ju vara så också att folk generellt inte 

går själva, så det är ju avsevärt många fler 

människor som rör sig tillsammans med en eller ett 

par till. Det ligger väl i människans natur att umgås 

och dela upplevelser. 

Det ligger i 

människans natur att 

vilja umgås och de 

flesta går därför med 

någon. 

- 2 

1 Men jag tror också att tillsammans kanske det 

finns mekanismer som grupptryck och så, man har 

kanske inte varit iväg och upplevt påfrestningar 

tillsammans då är det klart det kan uppstå problem. 

Det har hänt flera gånger när vi hjälper sällskap 

och man har kanske inte tagit hänsyn eller lyssnat 

till den som har påtalat att nått inte känns bra, eller 

att det gör ont, och så vill inte heller den personen 

vara den som sinkar och sabbar för resten av 

gruppen och då går man på enda tills knäet viker 

sig eller nått eller vad det nu kan vara för olycka. 

Det kan finnas 

mekanismer som 

grupptryck, att man är 

dåliga på att lyssna på 

den som påtalar att det 

finns ett problem eller 

att någon går på trots 

problem för att 

personen inte vill 

sabba för gruppen. 

1d 1 

1 Sen är det ju också så att de som är ute själva det är 

i stor grad folk som har lite mer erfarenhet och 

annars skulle man inte våga sig på äventyr ensam. 

De som är ute själva är 

ofta folk med mer 

erfarenhet. 

1b 1 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004, 110) är det viktigt för studiens kredibilitet att rätt 

meningsbärande enheter hittas, det vill säga att vad intervjupersonerna menar fångas in på rätt 

sätt. För att åstadkomma detta bör den meningsbärande enheten inte vara för stor eftersom det 

då finns risk att den innehåller flera betydelser. Den bör inte heller vara för kort eftersom 

betydelsen då kan missas helt. Detta har hållits i åtanke under innehållsanalysen i denna 

studie. De transkriberade intervjuerna har lästs igenom flera gånger för att alla relevanta 

meningsbärande enheter ska hittas. Ofta kan en person uttrycka en viss åsikt flera gånger, men 

med lite andra ord. Varje åsikt tas dock endast med i analysmatrisen en gång per intervju. 

Ibland fortsätter en person sitt eget resonemang lite senare under intervjun och på de ställen 

det känns relevant kan detta tas med i analysmatrisen. Detta markeras med ordet senare i 

parantes, det vill säga (senare), vilket innebär att fortsättningen inte är direkt påföljande den 

första delen, utan något som personen kommer tillbaka till senare under intervjun och pratar 

om flera gånger. 

Under analysen upptäcktes en svårighet med gruppintervjun med de två 

fjällräddningssamordnarna. De var överlag samstämmiga i sina åsikter och perspektiv, vilket 

ofta ledde till att den ene sa något och den andra bara höll med. Det ledde till vissa svårigheter 

i analysen eftersom det endast är de meningsbärande enheterna som tas med och inte huruvida 

en ytterligare person håller med. Efter en del fundering togs därför beslutet att i analysen 

behandla denna intervju som en intervju och inte två intervjuer med två personer. 

Anledningen till detta är, förutom analyssvårigheterna, att fjällräddningssamordnarna var så 

pass samstämmiga i sina åsikter och jobbar så tätt ihop att de kan antas ha samma perspektiv 
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och att det egentligen är de olika perspektiven som är det relevanta.  

En del i analysen är att räkna antalet intervjuer där personerna tar upp saker som passar in i 

varje kategori och underkategori. Ofta tar intervjupersonerna upp liknande saker, något som 

stärker empirin, och det känns därför viktigt att påpeka hur många av intervjuerna som tar upp 

saker i de olika kategorierna. De saker som flera av intervjupersonerna påpekar borde ha god 

verklighetsförankring. Dock har även saker som endast lyfts fram i endast en intervju tagits 

med, i de fall det kändes relevant. Intervjupersonen kan ju vara något viktigt på spåret även 

om det bara är en person som nämner det. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vissa etiska överväganden har gjorts i denna studie, både i hur fallen behandlas och hur 

innehållsanalysen presenteras. Dessa överväganden beskrivs nedan. 

 

4.5.1 Etiska överväganden i den kvantitativa analysen 

De fall som analyseras i denna studie är av känslig natur med tanke på att det är personer som 

har omkommit. Det motiverar till funderingar kring etiska överväganden. Det är svårt, för att 

inte säga omöjligt, att helt anonymisera dessa fall eftersom de går att hitta på nätet med hjälp 

av relativt generella och ospecifika sökord. Alla fall i denna studie finns redan offentligt i 

tidningsartiklar på nätet. Studien offentliggör inga uppgifter som inte redan finns eller röjer 

information som på något vis är sekretessbelagd. Det är också så att information som ålder, 

kön och hur händelsen ägde rum är relevanta i analysen av fallen och därför nödvändiga att 

presentera. Dock presenteras inga namn i denna studie. I tidningsartiklar är det i många fall 

offentliggjort vad personen hette och kanske till och med en bild på den omkomne. Sådan 

personlig information undviks helt och hållet i denna studie, dels för att det inte bedöms vara 

etiskt korrekt att presentera den informationen och dels för att det inte är nödvändigt för 

analysen av fallen. 

 

4.5.2 Etiska överväganden i den kvalitativa analysen 

Vanligtvis är det tystnadsplikt och anonymitet i intervjuer, men när det gäller den här typen av 

studie där intervjupersonens roll är viktig i sammanhanget så är det inte lika självklart. 

Intervjuerna är inte av personlig natur eller har att göra med intervjupersonernas privatliv på 

något vis, utan handlar om den kunskap de besitter i sin yrkesroll. Vilka som intervjuas i 

denna studie är också centralt för om den information som framkommer är relevant och 

trovärdig, eftersom det är personernas roll och erfarenhet som intygar att de har kunskaper om 

ämnet. De personer som intervjuas är därför nämnda med namn, men under analysen har vad 

de säger ”anonymiserats” genom att intervjuerna kallas ett nummer mellan 1 och 7 och det 

framgår inte vilken som är vilken. Vad de säger är nämligen det centrala i sammanhanget och 

exakt vem som säger vad är mindre viktigt. Användningen av siffror istället för personernas 

namn är till för att det ändå ska gå att skilja på vad som är från olika intervjuer. Utan siffror 

finns det en risk att de olika meningsbärande enheterna blandas ihop och att det blir svårt att 

ha koll på att varje åsikt per intervju endast ska tas med en gång. 
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4.6 Avgränsningar 

Denna studie undersöker incidenter med dödsfall inom friluftlivsaktiviteter i svenska fjällen. 

Vad som är friluftsaktiviteter i svenska fjällen kan vara ganska brett och ”luddigt i kanterna”, 

så i denna studie görs ett antal avgränsningar för att tydliggöra studieområdet. Till studien 

räknas endast incidenter som har inträffat inom fjällräddningens ansvarsområde, det vill säga 

som sker i ett fjällområde flera hundra meter från närmaste farbara väg. Fjällräddningen gör 

utryckningar även i områden utanför fjällen, men i denna studie är det incidenter i 

fjällområden som studeras. Med fjällområde menas då fjäll, dalgångar mellan fjäll och 

skogsområden nära angränsande till fjäll. Fjäll är enligt allmän definition de berg som når upp 

över trädgränsen. 

De incidenter som studeras är olyckor där ett trauma mot kroppen, till exempel fall eller annat 

våld mot kroppen, kyla och övertäckning med snömassor lett till ett dödsfall. Syftet ska ha 

varit friluftsliv och inte transport, och de aktiviteter det gäller (utifrån de fall som hittats) är 

klättring, vandring, löpning, turskidåkning, offpiståkning och toppturer på skidor.  

De fall som har exkluderats är: 

▪ Incidenter som inträffat i pistade backar på iordninggjorda utförsåkningsanläggningar.  

▪ Incidenter kopplade till motoriserade fordon. Det sker så pass många skoterolyckor 

med dödligt utfall varje år att det skulle lämpa sig bäst i en egen studie. 

▪ Incidenter med drunkningstillbud i svenska fjällen. Det skulle också lämpa sig bättre i 

en annan studie. 

▪ Incidenter av medicinsk natur, till exempel hjärtinfarkter. Detta kan inträffa oavsett 

miljö och det kanske bara var en slump att personen befann sig i fjällen. Fall med 

hjärtinfarkter eller annan plötslig sjukdom är inte heller intressanta att studera enligt 

denna studies syften. 

▪ Incidenter där personer omkommit i sin yrkesroll. 

▪ Incidenter där personer omkommit i sitt vardagsliv, exempelvis att de bor i väglöst 

land och omkommer på väg till eller från sin bostad, eller att bostaden blir träffad av 

en lavin. 

▪ Incidenter med självmord eller folk som flyr/gömmer sig. 

▪ Incidenter i eller precis bredvid en byggnad i fjällmiljö. 

Det bör påpekas att det är många fall som har exkluderats i denna studie. Alla ovanstående 

kategorier har åtminstone ett inträffat fall och inom vissa kategorier, som skoterolyckor och 

hjärtattacker, sker ofta flera fall varje år. Så de fall som har tagits med och studeras i denna 

studie är endast en mindre del av det sammanlagda antalet dödsolyckor som har inträffat i 

svenska fjällen sedan år 2000. 
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5. Analys 

 

Under denna rubrik presenteras vad som har framkommit genom de två datainsamlings- och 

analysmetoderna. Den första delen är analysen av de fall som har inträffat sedan år 2000 som 

har hittats i denna studie och den andra delen är innehållsanalysen av de sju intervjuerna. 

 

5.1 Dödsfall i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen sedan 2000 

De dödsfall som faller inom avgränsningarna för denna studie presenteras nedan. Först i 

tabellform med grundläggande fakta och därefter mer utförligt i text. Slutligen analyseras 

informationen utifrån olika gemensamma nämnare och mönster som upptäckts. 

5.1.1 Presentation av fallen 
 

När Var Vad Aktivitet Kön Ca. ålder Gruppantal Nr 

April 

2018 

Nalloområdet, 

Norrbottens län 

Lavinolycka Offpist Man 60 >10 1 

Mars  

2017 

Sylarna, 

Jämtlands län 

Fallolycka Topptur på 

skidor 

Kvinna 35 7 2 

Februari 

2015 

Messlingen, 

Jämtlands län 

Nedkylning Turskidåkning Man 58 1 3 

Mars  

2013 

Sarek, 

Norrbottens län 

Fall/lavinolycka Turskidåkning Man 30 6 4 

Mars  

2013 

Åreskutan, 

Jämtlands län 

Lavinolycka Offpist Man 30 3 5 

Augusti 

2012 

Abisko, 

Norrbottens län 

Fallolycka Löpning Man 17 5 6 

Juli  

2012 

Kutjaure, 

Norrbottens län 

Aldrig hittad Vandring Man 19 1 7 

Juli  

2010 

Kebnekaise, 

Norrbottens län 

Rasolycka Klättring Man & 

kvinna 

28/23 5 8 

Juni  

2010 

Kebnekaise, 

Norrbottens län 

Fallolycka Vandring Man 22 2 9 

Juli  

2006 

Sarek, 

Norrbottens län 

Fallolycka Vandring Man 50 2 10 

Mars  

2006 

Mörvikshummeln, 

Jämtlands län 

Lavinolycka Offpist Man 30 3 11 

Juli  

2004 

Kebnekaise, 

Norrbottens län 

Fallolycka Vandring Man 25 2 12 

April 

2004 

Tjäktatjåkka, 

Norrbottens län 

Fall/lavinolycka Klättring 2 män 40 2 13 

Maj  

2003 

Korsavagge, 

Norrbottens län 

Lavinolycka Offpist Man 37 3 14 

Januari 

2003 

Vittjokk, 

Norrbottens län 

Lavinolycka Offpist Man 28 1 15 

September 

2002 

Kebnekaise, 

Norrbottens län 

Fallolycka Klättring Man 31 2 16 

September 

2001 

Kebnekaise, 

Norrbottens län 

Strypning Klättring Man 25 9 17 
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April 

2001 

Kebnekaise, 

Norrbottens län 

Oklart Turskidåkning Man 40 1 18 

Januari 

2001 

Suorvadammen, 

Norrbottens län 

Fallolycka Klättring Man 25 2 19 

 

1. En person omkom i en lavinolycka vid Sielmmatjåkka i Nalloområdet nära Kebnekaise i april 2018 

(SMHI 2018). Det var en grupp med ett tiotal franska och norska turister som deltog i en guidad 

heliskitur (när man körs ut med helikopter för att sedan åka offpistskidåkning). Den avlidne var en 

norsk man i 60-årsåldern. (Åberg 2018) Mannen drogs med i en lavin, medan de andra i gruppen var 

oskadda och kunde larma. Fjällräddningen lokaliserade mannen som fördes till sjukhus där han 

dödförklarades. (Lång et al. 2018) Lavinprognosen låg på en trea på en femgradigskala i 

Kebnekaiseområdet, vilket betyder ”betydande lavinfara”. Guideföretaget valde att göra turen trots 

lavinrisken och en bergsguide som tillfrågas svarar att det alltid finns en lavinrisk och att det inte 

handlar om oaktsamhet. En noggrann säkerhetsbedömning görs inför varje tur. (TT 2018) 

2. En kvinna i 35-årsåldern omkom i en olycka på en topptur med skidor i Sylarnaområdet i mars 

2017. (Hansson Frank et al. 2017) Hon var med en stor grupp människor på den årliga Sylträffen i 

Jämtland. De var uppe på Tempelrännan och skulle åka ner på andra sidan. Kvinnan åkte ner och flera 

personer såg hur hon gjorde några svängar, sedan föll hon, kanade på snön och försvann i dimman. 

Kvinnan uppges ha varit en van klättrare och skidåkare. (Andersson 2017) Hon blev hämtad av 

fjällräddare, men avled senare på sjukhus. Sex andra personer uppges ha varit på platsen när olyckan 

inträffade. Något tros ha blivit fel med hennes utrustning. (Hansson Frank et al. 2017) 

3. En 58-årig man som var ute på en skidtur i Messlingen i Härjedalen anmäldes försvunnen. Det var i 

februari 2015 och 20 minusgrader kallt. Fjällräddning gav sig ut för att leta efter mannen när han hade 

varit borta i några timmar. Han hittade ganska snart i ett skidspår inte så långt från bostaden, gravt 

nedkyld. Hjärt- och lungräddning börjades direkt, men han konstaterades död senare på sjukhus. (TT 

2015) 

4. I mars 2013 föll en skidåkare ner i en ravin i Sarek och fallet utlöste en lavin som han fick över sig 

(SMHI 2018). Det var sex utländska besökare som var ute på en skidtur i Sarek i närheten av 

Mikkastugan och skidåkaren som föll ner i ravinen var en 30-årig man. Han tros ha omkommit direkt. 

(Wallroth 2013 & Sjölund, 2013) 

5. En skidåkare omkom i mars 2013 i en lavin på Västerskutan i Åre. Det var en ovanligt stor lavin 

orsakad av stora mängder nysnö några dagar innan. (SMHI 2018) Skidåkaren var en man i 30-års 

åldern. Han hittades 2,5 meter ner i snömassorna, kraftigt nedkyld och han konstaterades död senare 

på sjukhus. Mannen var med två andra personer som också drogs med i lavinen men klarade sig 

oskadda. Området de åkte i går inte att nå med det vanliga liftsystemet i Åre, men är ett känt 

offpistområde. Lavinrisken var en trea på den femgradiga skalan, vilket innebär ”betydande lavinrisk”. 

(Agö & Gavelin 2013) 

6. En 17-årig ung man omkom i fjällen nära Abisko i augusti 2012. Han och fyra kompisar var ute på 

en löptur, de följde en bäck när den unge mannen halkade och föll ner i en ravin där han slog i 

huvudet. Han hamnade i bäcken och kompisarna drog upp honom, gjorde hjärt- och lungräddning och 

larmade fjällräddningen. Fallet var inte speciellt högt, men han landade olyckligt. De befann sig i 

fjällen för att delta i en orienteringstävling i Abisko. (Lindkvist 2012 & Jornevald 2012) 

7. En 19-årig man från Danmark försvann i juli 2012 spårlöst i fjällen nära Ritsem. Han var ute och 

vandrade med en kompis och de stannade i närheten av Kutjaurestugan för att slå upp tältet. 19-

åringen ville upp på den närliggade toppen Allak och begav sig dit ensam. Enligt polisen är det troligt 

att han överraskades av plötslig dimma, gjorde sig illa och inte kunde meddela sig. (Lindh et al. 2012 
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& Westin et al. 2012) Polis, militär och fjällräddning letade intensivt efter honom under lång tid och 

sökte av hela det område där han borde befinna sig, utan att hitta ett spår. Han är spårlöst försvunnen 

och antas vara avliden. (TT 2012) 

8.  I juli 2010 befann sig en finsk grupp på fem klättrare på Kebnekaise, på östra sluttningen vid 

Storglaciären. De klättrade längs en bergvägg när ett stort klippblock lossnade och träffade två av de 

fem klättarna. De två klättrarna, en man på 28 år och en kvinna på 22 år, föll ner och omkom. 

(Chaaban & Hellmyrs 2010, Stenquist et al. 2010) Klippblocken tros ha lossnat på grund av normal 

erosion eftersom ingen rörde sig i området där blocken lossnade (Nordgren 2010). De fem som 

klättrade var en del av en större grupp, alla från Finland. Den finska gruppen brukade komma till 

Kebnekaise varje år och hålla klätterkurs med nybörjare. De som omkom var nybörjare som kommit 

till Kebnekaise för att lära sig att klättra. Enligt en person i chefsposition vid Kebnekaise fjällstation 

borde gruppen ha haft med sig en bergsguide om de skulle klättra på ett så pass farligt ställe. 

(Stenquist & Hökerberg 2010) 

9. Två fjällturister, 22 och 24 år gamla, vandrade upp till Kebnekaises sydtopp sent på kvällen i juni 

2010. De gick längs den västra leden där man inte behöver klätterutrustning. De var bra rustade för 

fjällvandring. Det var dimma och dålig sikt och det tros vara en bidragande orsak till att en av dem föll 

över en klippkant på Sydtoppen. Han föll 400 meter och omkom. Kompisen tog sig ner till 

fjällstationen kl 1 på natten och larmade där fjällräddning. Liknande olyckor ska ha hänt tidigare enligt 

polis, eftersom leden går över en smal kam och halkar någon kan det lätt bli ett otäckt fall. (Balksjö & 

Jönsson, 2010, Mattsson 2010) 

10. En man i 50-årsåldern faller ner i en glaciärspricka i Skårkiglaciären i Sarek i juli 2006. Det är ett 

par från Göteborgstrakten som är uppe för att vandra i Sarek. De går över glaciären när mannen 

trampar på ett snöparti som visar sig dölja en glaciärspricka. Han faller igenom ner i den 20 meter 

djupa glaciärsprickan och täcks dessutom med snö. Kvinnan hittade några andra vandrare och en av 

dem sprang till en plats där det var telefontäckning och kunde ringa efter hjälp. Efter en svår aktion 

kunde man konstatera att kroppen inte fanns i sprickan utan troligen spolats undan i ån under 

glaciären. (Persson & Melén 2006, SVT 2006) 

11. I mars 2006 omkommer en person i en lavin på Mörvikshummeln (SMHI 2018). Det var tre 

vänner som åkte offpist i ett brant skogsområde och en man i 30-årsåldern drogs med i en lavin och 

kraschade med ett träd (Melén & Olsson 2006). De åkte snowboard i ett ytterst brant och svårt område 

där få åker just för att det är så besvärligt. Mycket nysnö ledde till att lavinrisken var betydande, en 

trea på en femgradig skala. (Julander 2006) 

12. Två utländska män vandrade upp på Kebnekaise i juli 2004 när de av någon anledning kom på 

sidan av leden där det var snö. De hade inte utrustning för att vandra i den typen av terräng. 25-åring 

tappade fotfästet i en brant och började kana nedför där han slog i huvudet flera gånger. Den 22-åriga 

kompisen kunde bara titta på. Han larmade fjällräddning vid Kebnekaise fjällstation, men 25-åringen 

gick inte att rädda. (Olauson 2004) 

13. Två personer omkom i samband med klättring på Tjäktatjåkka i april 2004. Troligen släppte en 

hängdriva vilket orsakade både en lavin och att männen föll. (SMHI 2018) De två männen skulle 

bestiga toppen av Tjäktatjåkka i närheten av Nallo. De åkte skidor och tog sedan av sig skidorna och 

klättrade upp. De var vana alpinister och hade med sig rätt utrustning. Allt tyder på att de tog sig till 

toppen och att det var när de skulle ner som de gick för nära kanten, trampade igenom en hängdriva 

med snö och föll flera hundra meter, i fallet drogs en lavin med som begravde dem. Stugvärden i 

Nallostugan märkte att de inte kom tillbaka och larmade fjällräddningen som hittade dem dagen efter, 

då de var alltför illa tilltygade. En bidragande orsak till olyckan kan ha varit att det kom in dimmoln 

som försämrade sikten. (Johansson, 2004) 
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14. En person omkom i lavin på Korsatjåkka mellan Abisko och Riksgränsen i maj 2003 (SMHI 

2018). Det var ett sällskap med två personer och en guide som flugits ut med helikopter för att åka 

offpist. Den omkomne är en 37-årig rysk man som var en van skidåkare. Han grävdes fram efter cirka 

en halvtimme efter att han begravts av lavinen och flögs till sjukhus där han konstaterades vara död. 

(TT 2003, P4 2003) 

15. En 28-årig man omkom i lavin på fjället Vittjåkk utanför Arvidsjaur i januari 2003 (SMHI 2018). 

Han begav sig ensam upp på Vitterjåkk för att åka offpist i ett brant och oländigt parti för att testa sina 

nya skidor. En lavin utlöstes och begravde honom. Föräldrarna larmade när han inte kom hem och 

med hjälp av lavinhundar hittades kroppen som låg begravd under två meter snö. (Barkeman & 

Olsson, 2003, Martinsson, 2003). 

16. Två män tog sig fram längs den branta östra leden på Kebnekaise (som är en klätterled) i 

september 2002. En av dem, en 31 årig man, ramlade ner i en glaciärspricka öster om Kebnekaises 

toppstuga. De var på väg ner efter att ha bestigit toppen. Kompisen försökte först rädda honom själv, 

men tog sig sedan ner till fjällstationen och larmade fjällräddning. Det var mycket dåligt väder, vilket 

fördröjde räddningsaktionen och när fjällräddningen nådde fram så var mannen död. Guiderna hade 

ställt in alla turer på grund av halkrisken denna dag och avrådde alla från att gå upp på Kebnekaise på 

grund av det dåliga vädret. (P4 2002, Eriksson 2002) 

17. En 25-årig man omkom i samband med STF:s glaciärkurs i Tarfaladalen nära Kebnekaise i 

september 2001. De var åtta kursdeltagare och en ledare som övade kamraträddning, att dra upp 

varandra ur en glaciärspricka. Mannen bad att få knytningen på sin sele kontrollerad av ledaren innan 

nedfirning, men detta gjorde hon endast på håll. Selen var felkopplad och när mannen firades ner 

drogs den åt på ett felaktigt sätt och blev till en strypsnara. När ledare tog sig ner till mannen för att få 

bort repet om hans hals, så var han redan död. I utredningen efteråt fastslås att ledaren begått allvarliga 

tabbar och att bättre säkerhetsrutiner på kursen troligtvis hade förhindrat mannens död. (Sohlander 

2003, Kellberg 2003) 

18. I april 2001 hittades en 40-årig tysk begravd i snön med bara skidorna som stack upp. Det var en 

grupp som var på väg ner från Kebnekaises sydtopp som såg skidorna och upptäckte den döda 

kroppen. Mannen var ute på en två veckor lång skidtur ensam och tros ha varit död i ungefär tre dagar 

när han hittades. Vad som inträffat är oklart. Mannen låg begravd i snön, men hade inga synliga 

skador på kroppen. (Lindström 2001) 

19. Två män isklättrade på en bergssida nära Suorvadammen när den ene tappade fästet och föll 100 

meter. Kamraten larmade fjällräddning som hittade mannen död efter några timmar. (TT 2001) 

 

5.1.2 Analys av fallen 

Här analyseras informationen från fallen utifrån de olika typer av data som finns i tabellen i 

början av kapitlet. Detta görs genom att räkna antalet gemensamma nämnare och redovisa det 

i procent. På det viset framkommer olika mönster utifrån dessa fall. 

 

Ensamma/flera 

I fyra av fallen rör det sig om ensamma personer (21%), medan övriga femton fall (79%) är 

med personer som hade någon med sig. En övervägande del är små grupper på 2-3 personer 

(47%), men 5 eller fler personer i gruppen är också relativt vanligt (32%). 
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Antal i grupp 1 2 3 5 6 7 9 >10 

Procent av 

fallen 
21% 32% 16% 11% 5% 5% 5% 5% 

Sammanslagen 

procent 
47% 32% 

79% 

 

Män/kvinnor 

Det är intressant att notera att sjutton av de som omkommit är män och endast två är kvinnor. 

Av de som var ensamma är alla män. De två kvinnor som omkom var båda del av en lite 

större grupp på 5 respektive 7 personer som befann sig på olycksplatsen och som dessutom 

tillhörde ett ännu större sällskap som befann sig i området. 

Kön Män Kvinnor 

Antal 19 2 

Procent 90% 10% 

 

Ålder 

Majoriteten (71%) av de som omkom i dessa fall var under 40 år. Det åldersintervall som har 

högst procent är åldern 20 till 29. Den genomsnittliga åldern är 34 år, men medianvärdet är 

aningen lägre på 30 år.  

Åldersintervaller <20 20–29 30–39 40–49 50–50 

Antal i 

åldersintervaller 
2 7 6 3 3 

Procent av fallen 10% 33% 29% 14% 14% 

Sammanslagen 

procent 
71% 29% 

 

Plats 

Fyra av fallen inträffade i Jämtlands län, medan övriga femton var i Norrbottens län. Alla fall 

utom två inträffade i högfjällsterräng och Kebnekaise är den klart vanligaste platsen för den 

här typen av dödsolyckor, med sex fall.  

Plats Norrbottens län Jämtlands län Högfjällsterräng Kebnekaise 

Antal 15 4 17 6 

Procent 79% 21% 89% 32% 

 

Typ av olycka 

Fallolyckor och lavinolyckor eller en kombination av dessa är de vanligaste olyckstyperna 

bland dessa fall med fjorton av fallen (74%).  
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Typ av olycka Lavin Fall Fall/lavin Oklart Ras Nedkylning Strypning 

Antal 5 7 2 2 1 1 1 

Procent 26% 37% 11% 11% 5% 5% 5% 

Sammanslagen 

procent 

74% 26% 

 

Typ av aktivitet 

Bland aktiviteterna som bedrevs vid olyckstillfället är offpistskidåkning och klättring 

vanligast med fem fall vardera, därefter vandring med 4 fall och turskidåkning med 3 fall. 

Aktivitet Offpist Klättring Vandring Turskidåkning Topptur Löpning 

Antal 5 5 4 3 1 1 

Procent 26% 26% 21% 16% 5% 5% 

 

Säsong 

Elva av fallen inträffade under vintersäsongen (58%), främst under senare delen av vintern 

mars till maj (42%) och mars är vanligaste månaden med fyra fall. Åtta av fallen inträffade 

under sommarsäsongen (42%) med juli som vanligaste månad med fyra fall. 

Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September 

Antal 2 1 4 3 1 1 4 1 2 

Procent 11% 5% 21% 16% 5% 5% 21% 5% 11% 

Sammanslagen 

procent 

16% 42% 26% 16% 

58% 42% 

 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna 

I den kvalitativa innehållsanalysen har en tabellmatris upprättats för att dela in de 

meningsbärande enheterna i olika underkategorier, kategorier och huvudkategorier. 

Tabellmatriserna finns som bilagor i slutet av uppsatsen. Siffran i första kolumnen i tabellen 

hänvisar till i vilken intervju de olika meningsbärande enheterna har sagts. För att underlätta 

analys och presentation av analysmaterialet delas analysen upp i tre delar, utifrån de tre 

huvudkategorierna som även är studiens frågeställningar.  

 

5.2.1 Antal och karaktär 

Den första huvudkategorin baseras på studiens första frågeställning; Finns det några 

skillnader i antal och karaktär mellan dödsolyckor i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen 

med ensamma och de som har någon med sig? 

Efter genomläsningar av de transkriberade intervjuerna har tre kategorier av svar hittats som 

relaterar till den frågeställningen. Första och andra kategorin handlar om skillnaden i antalen 

fall, medan den tredje kategorin handlar om skillnaden i karaktär. Kategorierna i den första 

huvudkategorin har inte delats in i några underkategorier eftersom det inte funnits något 
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behov att göra det. Tabellmatrisen till den första huvudkategorin finns som bilaga 2 i slutet av 

uppsatsen. 

Kategori 1: De flesta dödsolyckorna sker när personer är två eller fler och sällan när 

personer är ensamma. 

I fem av intervjuerna nämndes saker som passade in i kategori 1. Antingen att de uttryckte att 

det är vanligare att dödsolyckor sker när personer är flera eller att det är ovanligt att ensamma 

personer är med om allvarliga olyckor eller dör, till exempel: ”Men det är hemskt få 

egentligen som är döda och påträffade så att säga och är ensamma.”. 

Kategori 2: Det går inte att säga att majoriteten av dödsolyckorna sker när personer är två 

eller fler. 

Det var ingen av intervjupersonerna som ansåg att det är tvärtom, att de flesta av 

dödsolyckorna sker när personer är ensamma. Däremot uttrycktes det i två av intervjuerna 

tveksamheter till om det går att säga något överhuvudtaget om andelen dödsolyckor som sker 

när personer är ensamma eller flera: ”Det här att det händer fler olyckor när man är 

tillsammans, ja kanske det är det i det stora hela, men jag tror att den statistik som finns 

tillgänglig den kan visa på både det ena och andra, beroende på hur man tolkar den.” ”Nej 

det är inget som noteras i statistiken, så det är svårt att säga säkert hur det ligger till.”  

En intervjuperson lyfte aspekten att andelen olyckor behöver relateras till andelen som rör sig 

i grupp och ensamma och att han inte visste hur den andelen såg ut: ”Men jag vet ju faktiskt 

inte hur många som rör sig ensamma jämfört med hur många som går i grupp och hur det då 

är relaterat till antalet olyckor.” 

Kategori 3: Dödsolyckorna som sker när personer är ensamma är av en annan karaktär. 

I fyra av intervjuerna lyftes aspekten att de dödolyckor som sker när personer är ensamma 

ofta är av en annan karaktär. De uttryckte att när det gäller ensamma personer är det vanligare 

att det rör sig om:  

• Sjukdomsfall: ”Jag tror att det förmodligen är ett större antal med en sjukdomsbild 

som varit ensamma. Ensamma fiskare, ensamma jägare, äldre personer som varit 

ensamma och sen när det händer nått så har de ingen som kan hjälpa dom och kanske 

inte får iväg ett bra larm själva.” 
 

• Självmord: ”Folk som är ute ensamma och har omkommit så är det ju ofta det att det 

har varit nått självmord eller nått.” 
 

• Olösta försvinnanden: ”Det jag tänkte på var de som var ensamma de vet vi ju inte hur 

det har gått till egentligen ofta. Och ett flertal av dom är ju fortfarande saknade.” 
 

• Mindre allvarliga olyckor som blir allvarliga för att de inte klarar att larma: ”Klart 

ensamma människor gör illa sig också, men det är ju om man slår i knät när man 

halkar eller nått sånt, inga stora saker, men det kan ju vara nog för att han inte tar sig 

därifrån. Och kan man då inte larma efter hjälp, så kan ju också den situationen bli 

allvarlig.” 

Den sista punkten är särskilt intressant. När det gäller dödsolyckor generellt så beskriver 

intervjupersonerna hur det oftast rör sig om så starka krafter att personen inte går att rädda 

trots att hen får hjälp direkt, typ: ”När folk slår ihjäl sig så är det stor energi i dom olyckorna, 

antingen är det hög fart eller att man har fallit långt, typ att man trampat igenom en 

hängdriva och faller nedför ett stup eller nån klätterolycka.” När det gäller ensamma 
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personer, å andra sidan, behöver det inte handla om så starka krafter utan det räcker med att 

personen inte klarar att larma efter hjälp för att situationen ska bli farlig. 

Självmord och sjukdomsfall har exkluderats i denna studie och studeras därför inte. Det är 

dock ändå relevant att ta upp att intervjupersonerna menar att dessa fall är vanligare bland 

ensamma eftersom det visar på en intressant skillnad mellan ensamma och de som är flera. 

Om dessa fall är vanligare bland ensamma finns det anledning att tro att fler fall av ensamma 

har exkluderats från denna studie. 

 

5.2.2 Orsaker 

Den andra huvudkategorin baseras på studiens andra frågeställning; Vilka orsaker ligger 

bakom eventuella skillnader i antal och karaktär av dödsolyckor och vad kan det säga om 

människors risktagande ensamma och i grupp? 

Två kategorier av svar hittades under denna huvudkategori. Den första av dessa handlar om 

hur skillnader i risktagande mellan ensamma och de som har någon med sig kan vara orsak till 

skillnaderna i antalet dödsolyckor och dess karaktär. Denna kategori innehöll så pass skilda 

svar att det motiverade till en uppdelning i sex underkategorier. Den sista av dessa 

underkategorier innehåller de meningsbärande enheter som säger emot de övriga 

underkategorierna. Två sådana hittades i intervjuerna och det kändes viktigt att lyfta fram 

även dessa.  

Den andra kategorin ger en alternativ förklaring till varför det är vanligare med dödsolyckor 

bland de som har någon med sig än med ensamma. Tabellmatrisen för den andra 

huvudkategorin finns som bilaga 3 i slutet av uppsatsen. 

Kategori 1: Personer tar mer risker när de har någon med sig. 

I alla intervjuerna återfinns meningsbärande enheter som på ett eller annat sätt tyder på att 

personer tar mer risker när de har någon med sig, det varierar dock hur säkra 

intervjupersonerna är på detta och vilka förklaringar de lyfter fram. 

Underkategori 1a: Ensamma är mer försiktiga. 

I tre av intervjuerna lyftes det fram hur personer är mer försiktiga när de är 

ensamma, till exempel: ”Jag tror nog att de allra flesta människor är mycket 

försiktiga när man är själv. Man vet att halkar man och snubblar så är man ju där 

ensam, ingen som kan hjälpa en.” 

Underkategori 1b: Ensamma är ofta mer rutinerade/bättre förberedda och tar 

färre onödiga risker. 

I fyra av intervjuerna trodde intervjupersonerna att personer som är på tur 

ensamma är mer vana/rutinerade eller bättre förberedda och därför tar färre 

onödiga risker, till exempel: ”Att ensamma utsätter sig för onödiga risker, det är 

mycket ovanligt. En ensam person han är ju oftast mycket vanare än de andra.” 

Underkategori 1c: Personer tar mer risker och gör farligare turer när de har 

någon med sig, eftersom de känner sig säkrare. 

I fyra av intervjuerna lyftes det fram hur personer tar mer risker och vågar göra 

lite farligare turer när de har någon med sig, för att de känner sig säkrare och vet 

att de har någon med sig som kan hjälpa till om det händer något, till exempel: 

”Det finns väl vissa saker som man kan se går igen i olika fall. Det här att man 
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ger sig på en aktivitet som är lite farligare, på så vis att man gör det bara med 

kompisar och med guidade turer, det kan väl vara en grej…” 

Underkategori 1d: Sociala mekanismer i grupp kan leda till att personer 

pressar sig själva och andra längre än vad de skulle ha gjort om de varit 

ensamma. 

I fem av intervjuerna menar intervjupersonerna att olika sociala mekanismer i 

grupp kan leda till att personer pressar sig själva eller varandra till att ta större 

risker och fortsätta längre än de skulle ha gjort om de var ensamma. Det kan röra 

sig om mekanismer som grupptryck, till exempel: ”Men jag tror också att 

tillsammans kanske det finns mekanismer som grupptryck och så, man har kanske 

inte varit iväg och upplevt påfrestningar tillsammans då är det klart det kan 

uppstå problem…” eller att man i gruppen har dålig koll på de andras 

begränsningar, till exempel: ”Det är alltid svårt att veta de andras begränsningar, 

vad de klarar av och så, och vilken utrustning de har med sig. Speciellt kanske om 

det är människor man inte känner så väl. Man kanske ger sig ut och sen är det 

någon som inte orkar…” 

Underkategori 1e: På turer med guide tar personer risker som de inte skulle ha 

tagit utan guide. 

I fyra av intervjuerna påtalas att personer tar större risker och ger sig in i farligare 

aktiviteter när de är med en guide eftersom de känner sig säkrare, till exempel: ” 
Nu har vi ju haft en del elaka olyckor med synnerligen kompetent guidepersonal 

som varit ansvariga och det blir olyckor i alla fall, och det är ju så det ser ut om 

man håller på med farliga saker. Det triggas ju också till den typen av aktiviteter 

om man tror sig kunna vara med någon som har kunskap och färdighet, som 

lockar en in på äventyrligheter.” eller att det kan vara så att guiden överskattar 

gruppens begränsningar: ”Och det har man ju märkt att många guider överskattar 

gruppens kompetens. Jag vet inte om det har förorsakat någon dödsolycka, men 

generellt så tycker jag att många guider överskattar den sämsta i gruppens 

kompetens. De kanske går på medelkompetensen i gruppen och då kan det finnas 

personer som inte alls uppfyller det, men som ändå väljer att genomföra den här 

turen men får ett rent elände.” 

Underkategori 1f: Personer tar inte större risker när de har någon med sig. 

I en av intervjuerna lyfts fram hur ensamma personer också tar risker och att dessa 

risker relativt är mer riskfyllda när någon är ensam: ”Jag har stött på flera 

personer som har varit ensamma men ändå tagit ganska stora risker. Och då får 

man väl väga det mot att samma aktivitet har ju högre nivå av risktagande om 

man är ensam än om man är fler, för att konsekvenserna blir större. Så på det 

sättet så tycker jag att många som är ensamma också har gjort riskfyllda val och 

ibland så hade de valen varit riskfyllda även om de hade någon med sig.”  

I en annan intervju talas det om en specifik händelse där personerna troligen tog 

större risker för att de var i grupp, men att detta snarare var ett undantag och inte 

något vanligt scenario: ”Jag kan inte dra mig till minnes någon av de tillfällen vi 

haft då man kunnat veta i efterhand att dom pressat varandra i gruppen, att det 

varit ett grupptryck som lett till att de tagit större risker. Det närmaste man 

kommer är ju det som hände vid Lunndörrsstugan nu i vinter, på senare tid som 

jag kommer ihåg.” 
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Kategori 2: De flesta av de som bedriver friluftsliv i svenska fjällen har någon med sig. 

I tre av intervjuerna påtalas en alternativ förklaring till att de flesta dödsolyckorna sker när 

personer är två eller flera, nämligen att de flesta som rör sig i fjällen, oavsett aktivitet, har 

någon med sig, till exempel: ”Sen kan det ju vara så också att folk generellt inte går själva, så 

det är ju avsevärt många fler människor som rör sig tillsammans med en eller ett par till. Det 

ligger väl i människans natur att umgås och dela upplevelser.” och ”Vi för ju ingen statistik 

på det om någon är ensam eller inte, men känslan är ju att folk generellt är i mindre grupper i 

fjällen, upp till 3–4 personer. När vi är ute och åker så ser vi ju folk som kommer upp och är 

själv, men de flesta går nog inte själva vad vi har sett.” 

Som lyftes av en av intervjupersonerna under kategori 2 i huvudkategori 1 så måste antalet 

dödsolyckor bland ensamma och de som har någon med sig relateras till det sammanlagda 

antalet personer som rör sig ensamma eller med en eller flera andra i fjällen. Det finns ingen 

statistik över detta och är därför omöjligt att veta hur denna procentuella relation egentligen 

ser ut. Flera av intervjupersonerna menar dock att det är vanligare att personer går med andra 

än helt ensamma och detta måste därför ses som en möjlig orsak bakom den högre frekvensen 

av dödsolyckor bland personer som har någon med sig. 

 

5.2.3 Andra aspekter 

Den tredje huvudkategorin baseras på studiens tredje frågeställning; Vilka andra aspekter och 

trender angående människors risktagande i friluftsliv i svenska fjällen framgår denna studie? 

Sex kategorier med svar hittades i intervjuerna som stämde in i denna huvudkategori. De 

första två kategorierna innehöll tillräckligt skilda svar för att det skulle motivera till en 

indelning i underkategorier. Temana i dessa kategorier frågades det inte specifikt om, utan det 

var saker som intervjupersonerna kom på spontant. Tabellmatrisen för den tredje 

huvudkategorin finns som bilaga 4 i slutet av uppsatsen. 

Kategori 1: När tillgängligheten och säkerheten i fjällen ökar (med bra leder, modern 

utrustning och mobiltelefoner) ökar även risktagandet. 

Underkategori 1a: Tillgänglighet och ökad säkerhet leder till ökat risktagande. 

I sex av intervjuerna menas det att den tillgänglighet och ökade säkerhet som finns 

i de svenska fjällen idag med bra leder, enklare att ta sig till fjällen, mobiltelefoner 

och telefontäckning samt bra, lätt, modern utrustning kan leda till ett ökat 

risktagande. ”Mobiltelefoner har ju gjort så att folk törs, och far ut och litar på 

den här mobiltelefonen och utgår ifrån att händer det nått så ska vi kunna hitta 

igen dom. Sen blir de överraskade när mobiltelefonen inte fungerar, eller att 

batteriet inte klarar av kylan.” Intervjupersonerna menar att fler vågar ge sig ut, 

ge sig ut längre samt ge sig i kast med olika aktiveter trots begränsad erfarenhet, 

förberedelse eller utrustning, eftersom de upplever att det är lättillgängligt och 

säkert. Något som kan fungera som en falsk trygghet: ”...det är ju många här som 

menar att den här säkerhetsutrustningen gör så att man tar större risker, det blir 

ju en falsk trygghet.” 

Underkategori 1b: Tillgängligheten och ökad säkerhet i fjällen leder till färre 

fjällräddningar. 

I en av intervjuerna påpekas också hur bättre tillgänglighet i fjällen med 

tillrättalagda leder och mobiltäckning leder till bättre säkerhet och färre 

fjällräddningar: ”Vi ser ju det att, om man fixar det här med lederna och 
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telefontäckningen så minskar ju antalet räddningar och man pratar om att grusa 

vissa leder till och med, just på dom partierna har de inte haft några 

fjällräddningar nu. Kan vi rusta upp och ha tätare mellan markeringarna, det kan 

vi ju se att det påverkar antalet fjällräddningar.” 

Kategori 2: Människor har mer tidspress i fjällen idag, vilket kan leda till ökat risktagande. 

I sex av intervjuerna nämndes hur människor verkar ha mer bråttom i fjällen idag. Både att de 

ofta har pressade scheman och kanske tar mer risker på grund av detta, samt att nybörjarfasen 

nästan har försvunnit och många gör svåra turer direkt. 

Underkategori 2a: Människor har mer pressade scheman i fjällen idag och 

tidspress i fjällen kan leda till ökat risktagande. 

I fem av intervjuerna framkom att många fjällbesökare har pressade scheman i 

fjällen idag och att detta är något som har förändrats. Människor har ofta en 

tidspress, försöker hinna med så mycket som möjligt och har inga extradagar för 

dåligt väder, till exempel: ”Folk har ju än mer pressade scheman i sina liv idag 

och det bidrar säkert en del. Att ja, man hoppar på paketerade lösningar med 

olika resor och aktiviteter. Det är nått som jag känner ligger i tiden. Ofta har man 

ont om tid, men man har pengar och man vill ha effektivt utnyttjande av tiden.” 

I fyra av de fem intervjuerna där tidspressen påtalades fortsatte intervjupersonerna 

med att säga att denna tidspress kan leda till ökat risktagande eftersom det leder 

till att människor chansar mer och att de sällan har en tidsmarginal, till exempel: 

”Flera av de dödsolyckor som jag har varit på där har till och med 

vädervarningarna legat ute i flera dagar att det ska bli dåligt väder, men folk har 

tidspress idag. De måste iväg. De har bestämt sig för att göra det här och då ska 

de iväg, för de har inte extradagar på sig.” 

Underkategori 2b: Många tar genvägar till kunskaper idag, gör svåra turer 

direkt och tar sig inte tid att bygga upp erfarenhet. 

I fem av intervjuerna lyfts det fram att många vill göra svåra turer direkt utan att 

ha skaffat sig erfarenhet innan, till exempel: ”Det att det finns nästan ingen fas 

som nybörjare längre, man ska pang på rödbetan direkt och upp på tuff nivå.” 

Intervjupersonerna nämner att många fjällbesökare gör svåra turer direkt, tar 

genvägar till kunskap eller är ute endast ett fåtal gånger innan de anser att de kan. 

Tidigare började folk med enkla turer och tog sig tid till att bygga upp 

erfarenheten, men det har förändrats. 

Kategori 3: Sociala medier och reklam lockar fler människor till fjällen varav många är 

helt oerfarna och det kan även locka till ett ökat risktagande. 

I fyra av intervjuerna talades det om sociala medier och reklams inverkan på människors 

friluftsliv i fjällen. Intervjupersonerna menade att fler människor och speciellt helt oerfarna 

besökare lockas ut på grund av detta samt att det kan leda till ett ökat risktagande, till 

exempel: ”Svenska turistföreningen lyfter fram hur enkelt det är att bo i fjällstugor… Allt det 

där har utvecklats och då lockas man ut för att göra sin fjälltur lättare på alla sätt och vis. 

Och då är det ju lättare att hoppa på det här också, med ringa erfarenhet. Och att då skaffa 

sig fina, lätta, dyra prylar och då tro sig kunna ta genvägar genom att skippa en hel del 

annat, som också är säkerhetsutrustning.” eller: ”Det blir allt vanligare det vi kallar för 

”selfiestick-syndromet”, att det är viktigare att få med sig sin selfiestick så att man kan filma 

sig själv, än att kanske ha med sig säkerhetsutrustning. Många ska facebooka och 

instagramma om sin upplevelse och kanske pushar gränsen lite ytterligare på grund av det.” 
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Kategori 4: Människor som befinner sig i fjällen förväntar sig att andra ska se till deras 

säkerhet. 

I två av intervjuerna påtalades hur människor som bedriver friluftsliv i fjällen förväntar sig att 

någon annan ska ansvara för deras säkerhet samt ansvara för att de blir räddade om något 

händer och att detta är något som har förändrats, till exempel: ”Svenskar förväntar sig att bli 

räddade överallt, var som helst. I andra länder är det betydligt mer personligt ansvar, i 

Sverige beskylls polisen om någon inte blir räddad när det i grund och botten är individen 

som försatt sig i den situationer. Ansvarsfrågan hamnar snett på något vis.” 

Kategori 5: Människor lever längre från naturen idag, tar mindre hänsyn till vädret och 

har sämre kännedom om olika risker i fjällen. 

I fem av intervjuerna nämndes hur människor lever längre från naturen idag och har sämre 

kunskaper om naturen, vädret och risker i fjällen, samt hur detta kan leda till att man 

underskattar vädret och andra risker i fjällen, till exempel: ”Folk är mindre och mindre ute 

och mindre vana att ta hänsyn till naturen, så respekten sjunker ju.” 

Kategori 6: Nya aktiviteter som bedrivs i fjällen kan ge nya risker. 

I fem av intervjuerna lyftes det fram att det uppkommit en del nya aktiviteter i fjällen eller att 

aktiviteter som tidigare få bedrev nu är vanliga. Aktiviteter som nämndes är offpiståkning, 

traillöpning, toppturer och prestationsturer. Intervjupersonerna menade att förändringen i hur 

folk bedriver friluftsliv troligen kommer att leda till andra typer av risker och olyckor, till 

exempel: ”Nu har ju trailrunning blivit superpopulärt, att springa runt till fjälls med nästan 

ingen packning alls och det kommer ju få konsekvenser så klart.” 
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6. Resultatdiskussion 

 

I resultatdiskussionen diskuteras de resultat som analyserna har gett, resultaten från de olika 

analysmetoderna jämförs och kopplas ihop och vissa paralleller dras till teorier och 

internationella studier som presenterades under kapitlen Bakgrund och Teoretisk bakgrund. 

 

6.1 Den kvantitativa analysen 

Utifrån studiens uppsatta avgränsningar hittades 19 dödsfall inom friluftsliv i svenska fjällen 

från år 2000 och framåt. Fyra av fallen var ensamma personer, medan i övriga femton fall 

hade den som omkom åtminstone en annan person med sig. Detta visar att de flesta som 

omkommer i den här typen av dödsfall har någon med sig. Det bör dock framhållas att det är 

många fall som inträffat i friluftslivsrelaterade aktiviteter i fjällen som exkluderats i denna 

studie för att de inte föll innanför avgränsningarna. Varje år inträffar en del dödsfall med 

medicinsk orsak, drunkningsolyckor och skoterolyckor och i sökningarna i denna studie har 

även påträffats fall där en person omkommit i sin yrkesroll, i sitt vardagsliv, i pistade backar 

eller precis utanför en stuga. Det går att spekulera i om andelen som är ensamma eller har 

någon med sig hade sett ut på ett annat sätt om avgränsningarna i denna studie hade varit 

vidare och även inkluderat dessa andra fall. Som framgick i den kvalitativa analysen under 

första huvudkategorin så menade en av personerna som intervjuades att dödsfall på grund av 

sjukdom är vanligare bland ensamma. Om detta stämmer skulle det kunna betyda att fler 

dödsfall av medicinsk orsak med ensamma kan ha exkluderats och att kvoten dödsolyckor 

bland ensamma och flera kanske skulle se annorlunda ut om de medicinska fallen hade 

inkluderats. 

Angående fallet med skidåkaren i Messlingen 2013 är det oklart om det rörde sig om en 

medicinsk orsak eller inte. Åldern och förloppet tyder på att det skulle kunna vara så och i så 

fall borde inte detta fall räknas med enligt avgränsningarna för denna studie. Eftersom det inte 

gick att hitta några säkra uppgifter om detta så togs fallet ändå med, men det bör betonas att 

det är tveksamheter kring detta. 

Intressant med de fall som hittats är att fyra av dem inträffade i Jämtland och resterande 

femton i Norrbotten varav sex av dessa på Kebnekaise. Det stämmer väl överens med var de 

mest välbesökta högfjällsområden i fjällkedjan ligger, där högfjällsområdena i Norrbotten 

(och främst Kebnekaise) är mest välbesökta och näst på tur Jämtland med området runt 

Sylarna- Åre. Alla av fallen förutom två har inträffat i dessa områden. Intressant är också att 

de två undantagen är två av fallen med ensamma personer, skidåkaren i Messlingen och 

offpiståkaren på Vittjokk. Dessa platser är mindre extrema miljöer än var de andra fallen har 

inträffat och det är möjligt att dessa dödsfall hade kunnat undvikas om personen hade haft 

någon med sig. Vilka månader de flesta av fallen har inträffat, mars för vintersäsongen och 

juli för sommarsäsongen, stämmer också väl in på när besökstrycket är som högst i de 

populära högfjällsområdena. 

De vanligaste typerna av olyckor är fallolycka eller lavinolycka eller en kombination, vilket är 

fjorton av fallen. Det säger en del om de platser och situationer där den här typen av 

dödsolyckor i friluftsliv oftast inträffar. Utifrån fallen kan noteras att det oftast rör sig om de 

mer extrema områdena i svenska fjällen, med brant och besvärlig terräng, raviner och 

glaciärer och att personerna som omkommit oftast har ägnat sig åt aktiviteterna offpiståkning, 
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klättring och svårare vandring. Två utländska studier som beskrevs i bakgrundskapitlet (Soulé 

et al. 2017, Windsor et al. 2009) bekräftar att det även är så i ett internationellt perspektiv, att 

olycksrisken påverkas avsevärt av hur brant, krävande och farlig terrängen är och de 

vanligaste olyckorna i den typen av miljö är fallolyckor, lavinolyckor och fallande stenar.  

En annan utländsk studie (Weinbrunch & Nordby 2010, 147) gällande mer specifikt ”elite 

mountaineers” kom fram till att dessa personer pressar gränsen för vad en människa kan klara 

av och att det är en stor anledning till att det är så pass vanligt med dödsolyckor inom denna 

aktivitet. Det går att koppla till de svenska fallen, där den krävande miljön troligtvis ofta leder 

till att personer ligger på gränsen till vad de klarar av och relativt små missöden eller ren 

slump kan få ödesdigra konsekvenser. När det gäller fallen i Sverige är det intressant att alla 

fall utom två har inträffat i högfjällsområden med rätt brant och krävande terräng och att 

personen i alla dessa fall utom två hade någon med sig. Kanske kan det tyda på att människor 

oftast har någon med sig när de rör sig i den typen av miljö eftersom de vet att det innebär 

mer risker. Antingen att de försöker gardera sig mot riskerna genom att vara flera, eller att 

närvaron av en kompis leder till en ökad känsla av trygghet som i sin tur leder till att personen 

vågar mer.  

Det är vanskligt att dra några slutsatser kring om dessa dödsolyckor inträffade på grund av att 

personerna tog onödiga risker eller inte. Utifrån den information som framkommit i analysen i 

denna studie verkar det som om det är miljön som är den främsta gemensamma nämnaren. 

Förutom att personerna har tagit risker genom att befinna sig i riskfyllda miljöer verkar det 

som om det oftast varit slumpen som lett till att någon omkommit (att lavinen gick precis då, 

att personen råkade kliva just där, att utrustningen krånglade precis då). Det har rört sig om 

aktiviteter som väldigt många människor bedriver på platser där det är vanligt att dessa 

aktiviteter bedrivs och vid ytterst enstaka tillfällen har det hampat sig så att det inte gick bra.  

Enligt figur 1 i bakgrundskapitlet om orsakerna bakom olyckor i friluftslivsaktiviteter så beror 

det aldrig bara på de fysiska olycksriskerna, utan också en rad andra faktor som exempelvis 

ogynnsamma miljö- och väderförhållanden eller problem med utrustningen. I vissa fall kan 

olika individfaktorer påverka risken för olyckor som exempelvis att personen inte har 

tillräcklig kunskap, inte är tillräckligt förberedd eller har övertro till den egna förmågan. Detta 

kan leda till ett otillräckligt säkerhetstänk och att onödiga risker tas.  

Det finns ett antal fall i denna studie som stämmer in på detta, där det finns indikationer på att 

personerna tagit onödiga risker och där det går att spekulera kring att det inte bara var 

slumpen. Den finska gruppen på Kebnekaise 2010 hade exempelvis inte med sig en för 

ändamålet specialiserad bergsguide och det går att spekulera kring om denna olycka hade 

inträffat om de hade haft det. Mannen som föll ner i en glaciärspricka i Sarek 2006 hade inte 

med sig utrustning för att vandra på en glaciär men gjorde det ändå, något som skulle kunna 

klassificeras som onödigt risktagande. Lavinolyckan på Mörvikshummeln skedde i en brant 

och besvärlig terräng där få personer åker för att det är så pass farligt, kanske var det onödigt 

risktagande att åka just där. Fallolyckan på Kebnekaise 2002 inträffade när det var dåligt 

väder och guiderna hade ställt in alla turer och avrått folk från att ge sig ut på grund av 

halkrisken, något som dessa personer trotsade. Klätterolyckan vid en glaciärkurs i 

Tarfaladalen inträffade eftersom guiden inte kontrollerade deltagarens utrustning ordentligt 

och hade troligen förhindrats om hen hade gjort det. I alla dessa situationer hade den/de som 

omkom åtminstone en annan person med sig. Det är möjligt att en anledning till att 

personerna var mer nonchalanta kring sin egen säkerhet var att de hade tryggheten att ha 

någon med sig.  

En intressant sak att notera är att vid de tre fall med lavinolyckor där det framgick hur stor 

lavinrisken bedömdes vara vid tillfället var lavinrisken en trea på en femgradig skala. Nu är 
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det kanske svårt att dra några slutsatser utifrån detta eftersom det när det gäller de övriga 

lavinolyckorna inte gick att finna hur lavinrisken var bedömd, men det är ändå intressant att 

de tre fallen har det gemensamt. Kanske är det så att de flesta undviker att ge sig ut om 

lavinrisken bedöms vara en fyra eller femma, samtidigt som det ytterst sällan inträffar laviner 

när risken är en etta eller två, men är det en trea så är det många som åker och risken för 

laviner är tillräckligt stor för att det då och då ska inträffa.  

I de nitton fallen var det två kvinnor och nitton män som omkom och bland de som var 

ensamma var alla män. Den stora majoriteten av män kan möjligen delvis tillskrivas att det är 

fler män än kvinnor i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen, men inte endast. Som framgick i 

kapitlet Teoretisk bakgrund finns det belägg för att tro att män generellt tar fler risker än 

kvinnor, men det är också ett samband som har ifrågasatts och delvis förklarats till andra 

faktorer. När det gäller mer specifikt friluftsliv finns det studier som visar att det oftast är män 

som omkommer. Två studier som presenterades under rubriken Internationellt perspektiv på 

olyckor i friluftslivsaktiviteter visade att män har tre gånger så hög risk som kvinnor att 

omkomma in en lavin i Schweiz (Winkler et al. 2016, 270) och att den högsta procentuella 

dödligheten hos ”elite mountaineers” fanns hos gruppen män i åldern 30-39 (Weinbrunch & 

Nordby 2010, 147) Den stora skillnaden mellan antalet män och kvinnor som omkommer i 

friluftsaktiviteter i svenska fjällen stämmer väl in på vad andra, internationella studier har 

visat. Sambandet är faktiskt ännu starkare i de svenska fallen, där alla skidåkare som 

omkommit i laviner i Sverige sedan 2000 är män och endast 10% av alla som omkommit i de 

friluftsaktiviteter som studeras i denna studie varit kvinnor. Det ger grund till att tro att 

risktagandet är högre hos män än kvinnor i dessa typer av aktiviteter. Kanske är det betydligt 

fler män som bedriver den typ av riskfyllda aktiviteter som det handlar om och kanske är det 

också så att män tar mer risker inom ramarna av dessa aktiviteter. En av fjällräddarna nämnde 

också detta under sin intervju. Han sa angående olyckor generellt att ” känslan är ju den att ju 

yngre personer och ju större andel killar desto större bli risktagandet och att det sker olyckor. 

Det är ganska få olyckor där det bara varit tjejer.” Nu är inte detta något som specifikt 

studerats i denna studie eller frågats om i intervjuerna (endast en av de som intervjuades tog 

upp det spontant), men det är ganska tydliga indikationer på att så kan vara fallet.  

Slutligen bör det här med åldern nämnas. I dessa 19 fall är 71% av de som omkommit under 

40 år. Kanske är det främst yngre personer som ägnar sig åt den här typen av risktagande 

aktiviteter och kanske är det också så att yngre personer tar mer risker i dessa aktiviteter och 

miljöer. Det är något som stämmer väl med vad en av fjällräddarna ansåg om högre 

risktagande hos unga män (ju yngre desto större risktagande). I fjällsäkerhetsrådets rapport 

om hur offpistskidåkare uppfattar och hanterar risker noteras hur yngre åkare (under 30) 

verkar överskatta sin egen kunskap och förmåga i högre utsträckning och hur detta kan bidra 

till mer risktagande (Fjällsäkerhetsrådet 2013, 14). Det bör dock påpekas att det bland de fall 

som hittats i denna studie inte är så många väldigt unga personer. Medelåldern bland de 

omkomna är 34 och medianen är 30 år och det tioårsintervall där flest hamnar är 25 till 34 år 

med 9 personer (43%). Enligt studien av Weinbrunch och Nordby (2010, 147) hade gruppen 

30-39 år högst procentuell dödlighet bland ”elite mountaineers” och detta stämmer rätt väl 

med resultatet i denna studie. 

 

6.2 Den kvalitativa analysen 

Det första som ska betonas angående analysresultaten från intervjuerna är att de intervjuade 

personerna ofta talar utifrån känsla och generell uppfattning. Ibland har de ett eller flera 

specifika fall i åtanke där de har märkt tendenser på ett och annat, medan det ibland är mer en 

känsla de har. Givetvis kan det vara så att intervjupersonerna har uppfattat saker fel och lagt 
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in innebörder i sammanhang som kanske inte finns där, så är det med oss människor. Vi tolkar 

saker och ting utifrån vårt perspektiv och det är en subjektiv bild. Detta är något som inte går 

att komma ifrån helt, men för att minska risken att intervjupersonerna har en bild som ligger 

långt ifrån verkligheten valdes fjällräddare som har varit det under lång tid och även jobbat i 

fjällmiljö på andra sätt. Personer med mycket erfarenhet borde ha en tydligare och mer 

korrekt bild över hur det ser ut, eftersom de har mer att basera denna bild på. Till en början 

var det tänkt att det bara skulle vara fyra intervjuer, men med tanke på att det med fler 

intervjuer är lättare att jämföra och se vad som går igen i flera intervjuer och vad många av 

intervjupersonerna verkar vara eniga kring, så gjordes ytterligare tre. 

 

6.2.1 Antal och karaktär 

Angående den första frågeställningen så uttrycktes det i fem av intervjuerna att det är 

vanligare att personer är flera vid dödsolyckor eller att det är ovanligt med allvarliga olyckor 

med ensamma personer. Det är något som också stämmer in på de fall som hittades. Dock 

nämnde tre personer vissa osäkerheter kring detta, till exempel att det kan bero på själva 

tolkningen av de fall som har hänt eller att det är svårt att veta hur många som rör sig i grupp 

och ensamma och därför också svårt att veta hur antalet olyckor relaterar till detta. Båda 

analyserna visar att det är vanligare med dödsolyckor där personer har någon med sig, men 

detta är ingen procentuell fördelning och behöver sättas i relation till hur många som är 

ensamma och med någon annan i friluftsaktiviteter i fjällen. Denna faktor är något som 

återkommer i kategori 2 i den andra huvudkategorin och kommer därför att diskuteras 

ytterligare under nästa underrubrik. 

Gällande skillnader i karaktär mellan dödsolyckorna med ensamma och med de som har 

någon med sig så återfanns i fyra av intervjuerna svar som stämde in på denna kategori. 

Intervjupersonerna talade om hur dödsolyckorna med ensamma skiljer sig från dödsolyckorna 

med personer som har någon med sig. Generellt beskrevs dödsolyckor i friluftslivsaktiviteter 

som olyckor med starka energier, med höga fall, kollision vid hög fart eller yttre energi som 

en lavin. När det gällde dödsolyckor med ensamma så noterade dock flera av 

intervjupersonerna att det var högre grad av medicinska orsaker, självmord och olösta 

försvinnanden. Särskilt intressant var observationen att en mindre allvarlig olycka kan bli 

allvarlig om en person är ensam och varken kan ta sig därifrån själv eller larma efter hjälp. 

Miljön behöver inte vara lika farlig eller situationen lika dramatisk som med olyckor med de 

som inte är ensamma och ändå få en dödlig utgång. 

Det här att dödsolyckor med ensamma ofta är av en annan karaktär är något som stämmer bra 

överens med de fall med ensamma som omkommit som hittades i den första delen av 

analysen. När det gäller två av fallen, skidåkaren i Messlingen 2015 och skidåkaren vid 

Kebnekaise 2001, så är det oklart exakt vad som har hänt. Det skulle kunna vara en medicinsk 

orsak som lett till att personerna inte kunnat ta sig därifrån själva och inte heller fått iväg ett 

larm. Speciellt i fallet i Messlingen så tyder åldern och scenariot (att mannen var så nära 

hemmet men ändå inte lyckades ta sig hem) på att det kan ha inträffat något medicinskt. Den 

försvunne dansken vid Kutjaure 2012 exemplifierar de fall där ensamma personer har 

försvunnit för att sedan aldrig hittas och det inte går att säga vad som har hänt. I dessa tre fall 

går det att spekulera kring att de kanske hade klarat sig om de hade haft någon med sig som 

kunde hjälpa dem och få iväg ett larm. Det stämmer in på vad som sägs i två av intervjuerna, 

att ett mindre allvarligt tillbud ändå kan leda till en dödsolycka om personen är ensam och 

inte kan larma själv.  
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6.2.2 Orsaker 

Relaterat till den andra frågeställningen och huvudkategori 2 hittades två kategorier av svar. 

Den första av dessa innehåller meningsbärande enheter som på olika sätt uttrycker att 

personer tar mer risker när de har någon med sig och den kategorin delades in i sex 

underkategorier. I alla intervjuerna fanns åtminstone ett yttrande som passade in i 

underkategorierna 1a till 1e, något som visar att intervjupersonerna överlag ansåg att det att ha 

någon med sig kan leda till att människor tar mer risker. Dock var det olika hur säkra de var 

på detta. Den intervju där intervjupersonen var minst säker var nummer 3. Han menade att 

han trodde att det borde vara så, men att han inte hade sett någon evidens på att folk är 

försiktigare och tar mindre risker ensamma. Senare under intervjun uttryckte han dock att 

människor som följer med på guidade turer kan lita så mycket på sin guide att de gör saker 

som de aldrig skulle ha gjort utan en guide, något som ändå tyder på ökat risktagande i grupp. 

I en annan intervju, nummer 7, lyfte intervjupersonen fram en specifik händelse där 

personerna sannolikt tagit större risker för att de var flera. Det menades dock att detta inte var 

något vanligt scenario och att det vid de flesta händelser inte funnits indikationer att tro att 

personer i grupp pressat varandra. 

Övriga intervjupersoner verkade relativt säkra på att människor tar större risker om de har 

någon med sig, men deras förklaringar till varför det kan vara så skiljer sig delvis åt. 

Förklaringarna kan delas in i två typer. Den första typen av förklaring är den som fokuserar på 

ensamma personers beteende. I flera av intervjuerna lyfts det fram hur de flesta är mer 

försiktiga när de är ensamma på fjället och/eller att ensamma ofta är mer rutinerade eller 

bättre förberedda och därför tar färre onödiga risker.  

Den andra typen av förklaring handlar snarare om hur människors riskbeteende förändras om 

de har en eller flera personer med sig (eller en guide). Flera av intervjupersonerna menade att 

personer tar större risker och gör farligare turer när de har någon med sig för att de känner sig 

säkrare. Det kan givetvis vara så enkelt som att de då vet att de har någon med sig som kan 

hjälpa till eller larma vid behov, men det kan också bero på vad som inom riskpsykologi 

kallas ”risky shift” och som beskrevs i kapitlet Teoretisk bakgrund. Teorin om ”diffusion of 

responsibility” kan exempelvis vara en förklaring. Denna teori handlar om att människor 

upplever risker och konsekvenser som mindre allvarliga när ansvaret över situationen delas 

upp mellan olika människor i gruppen (Beyer et al. 2017, 138). Även ”values theory” skulle 

kunna passa in, att människor ändrar sin uppfattning om olika risker vid exponering för andra 

människors åsikter (Dodoiu et al. 2010, 1623). Om någon i gruppen tar lätt på en viss risk, så 

skulle detta kunna ”smitta av sig” till de andra. 

Flera av intervjupersonerna menade också att sociala mekanismer i grupp kan leda till att 

personer pressar sig själva och andra längre än vad de skulle ha gjort om de var ensamma. Det 

är något som också kan stämma in på ”values theory”, men även på en annan av teorierna 

under ”risky shift”- paraplyet. Teorin ”conformity process” handlar om att medlemmar i en 

grupp försöker övertala varandra på olika sätt tills en konsensus nås och att denna konsensus 

ofta är mer positiv mot risker än individernas grundinställning eftersom riskpositiva åsikter 

uttrycks i högre utsträckning (Breakwell 2014, 110–111).  

I fyra av intervjuerna lyftes även att personer kan ta större risker och ge sig in i farligare 

aktiviteter om de är med en guide. I en studie som beskrivs under Teoretisk bakgrund 

redogjordes det för hur personer som deltar i guidade turer hade låg kännedom om risker som 

turen kunde medföra och förlitade sig helt på guiden. Om en farlig situation uppstod så visste 

de inte hur de skulle hantera det. (Pomfret 2012, 149-150) Den studiens resultat stämmer väl 

in på vad flera av intervjupersonerna i denna studie menar. Som nämndes i det teoretiska 

kapitlet skulle ökat risktagandet i grupper med guide kunna tillskrivas ”diffusion of 
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responsibility” samt fenomenet att stark tro på en ledare eller expert minskar rädslan för risker 

och därmed ökar risktagande (Breakwell 2014, 68-69). 

Den andra kategorin i huvudkategori 2 är en slags alternativ förklaring till att de flesta 

dödsolyckor sker med personer som har någon med sig, nämligen att majoriteten av de som 

bedriver friluftsliv i svenska fjällen har någon med sig. I tre av intervjuerna påtalas detta. Det 

finns ingen statistik över hur många som rör sig ensamma och hur många som har någon med 

sig i fjällen, men flera av intervjupersonerna är av uppfattningen att majoriteten har någon 

med sig. Om så är fallet så är det möjligt att den stora andelen dödsolyckor där personen hade 

någon med sig helt enkelt beror på att de flesta har någon med sig. Andelen som är ensamma 

och som är flera kanske överensstämmer procentuellt med andelen dödsolyckor med 

ensamma och personer som är flera.  

I så fall är det intressanta snarare skillnaden i karaktär mellan dödsolyckor med ensamma och 

de som har någon med sig, inte antalet olyckor av olika typ. Detta är något som märks båda i 

analysen av fallen och något som flera av intervjupersonerna påpekat. En av 

intervjupersonerna lyfter fram att ensamma personer också tar risker och att det risktagandet 

kan vara farligare än om personen hade någon med sig eftersom konsekvenserna kan bli 

större. Det stämmer in på de fall med ensamma som hittades i sammanställningen. Ensamma 

personer kanske inte befinner sig i lika farliga miljöer eller bedriver lika farliga aktiviteter 

som personer som har någon med sig, men eftersom de inte har någon som kan hjälpa dem 

eller klarar att larma själva så kan konsekvenserna bli lika allvarliga.  

Detta tyder på att riskerna för ensamma och för de som är flera ser delvis olika ut. Det kanske 

mest intressanta med dessa olikheter är att båda kategorierna av människor, de som är 

ensamma och de som har någon med sig, alla utsätter sig för risker i friluftslivet även om det 

är olika typer av risker. En ensam person kanske är lite mer försiktig och inte gör så farliga 

turer, men utsätter sig för risken att inte ha någon som kan hjälpa en om något inträffar. 

Personer som är flera, å andra sidan, kan hjälpa varandra, men är kanske inte lika försiktiga 

och gör farligare turer. Något som skulle kunna förklara detta är teorin om riskkompensation. 

Det är en teori som menar att människors risktagande alltid ligger på en viss nivå och vid 

ökade säkerhetsåtgärder börjar människor ta större risker, som om vi kompenserar för ökad 

säkerhet genom ett mer riskfyllt beteende (Enander & Johansson 1999, 25). Att ha en eller 

flera personer eller en guide med sig skulle ur detta perspektiv kunna vara en sådan 

säkerhetsåtgärd som sedan kompenseras med ett ökat risktagande, så att nivån av risk 

egentligen inte är mindre. Ensamma, å andra sidan, kanske är mer försiktiga och undviker de 

farligaste miljöerna och aktiviteterna för att de är medvetna om det riskfyllda i att vara 

ensamma. Båda grupperna anpassar nivån av risk utifrån nivån av säkerhet. 

Det här ger den intressanta funderingen att dessa två grupper, de som är ensamma och de som 

är två eller fler, kanske borde behandlas och bemötas på olika sätt inom förebyggande 

fjällsäkerhetsarbete. Eftersom riskerna ser delvis olika ut kan det vara relevant att också 

försöka nå ut till dessa grupper med olika typer av fjällsäkerhets- och olycksförebyggande 

information. Standarden har hittills varit att avråda människor från att röra sig ensamma i 

fjällmiljö, men frågan är om det är den bästa olycksförebyggande strategin. Dels eftersom det 

alltid kommer att finnas människor som är ensamma trots rekommendationer och dels 

eftersom riskerna verkar vara lika stora för de som har någon med sig, bara av en annan typ. 

Lämpligare vore kanske att rikta specifika säkerhetsrekommendationer direkt till de som 

ägnar sig åt friluftslivsaktiviteter i fjällen ensamma, där innehåll och fokus delvis kan vara ett 

annat än den generella informationen som ges. 
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6.2.3 Andra aspekter 

Angående frågeställning tre är det intressant att intervjupersonerna spontant kom på liknande 

svar. De olika svarskategorierna är inget som det frågades specifikt om, utan frågorna hölls 

öppna och generella. Intervjupersonernas svar varierade, men det var också mycket som var 

gemensamt. 

I sex av intervjuerna nämndes hur bättre tillgänglighet och säkerhet i fjällen kan leda till ett 

ökat risktagande eftersom fler vågar ge sig ut och vågar sig på svårare turer och aktiviteter. 

Denna förbättrade tillgänglighet är bland annat bättre transportmöjligheter och 

boendealternativ, mobiltelefoner och mobiltäckning samt modern utrustning. Det är möjligt 

att detta är ett annat uttryck för riskkompensation. När säkerheten och tillgängligheten ökar i 

fjällen så ökar även människors risktagande, så att nivån av risk fortfarande är ungefär 

samma. En annan aspekt i detta är att friluftslivsaktiviteter är positiva, spännande och 

frivilliga aktiviteter och därför är människor beredda att acceptera en viss nivå av risk. I 

kapitlet Teoretisk bakgrund beskrevs hur Lyng, Ewert och många andra menade att människor 

engagerar sig i den här typen av aktiviteter trots riskerna för att de upplever en positiv 

utdelning, samt att det även finns människor som aktivt söker risker för spänningens skull. 

Eftersom friluftsaktiviteter har många positiva utdelningar motiveras många till att göra mer 

och mer. När säkerheten eller tillgängligheten förbättras så ser kanske många möjligheterna 

att göra längre, svårare eller farligare turer och aktiviteter. Den grupp av människor som 

aktivt söker risker har ännu större motiv till att ge sig in i farligare aktiviteter, eftersom en 

ökad säkerhet och tillgänglighet kanske har minskat riskerna till en nivå som de inte tycker är 

tillräckligt spännande.  

Kategorin att nya aktiviteter i fjällen kan leda till nya risker och olyckor kan också vara 

kopplat till detta. I fem av intervjuerna nämndes olika aktiviteter som dykt upp eller blivit 

vanligare på senare år. Uppkomsten och den mer frekventa förekomsten av dessa mer nya 

aktiviteter, eller ”sportifieringen” av friluftslivet som nämndes i bakgrundskapitlet (Fredman 

et al. 2013, 43), kan nog i mångt och mycket tillskrivas den moderna utrustningen. Med ett 

större utbud av alltmer teknisk avancerad utrustning är det lättare för gemene man att 

engagera sig i svåra, utrustningskrävande aktiviteter, exempelvis offpiståkning, trailrunning 

och olika typer av extremsporttävlingar. När dessa aktiviteter blir mer tillgängliga för 

allmänheten samt säkrare att hålla på med på grund av modern utrustning verkar både antalet 

utövare och svårighetsgraden på aktiviteterna att öka, vilket kan ses som en typ av 

riskkompensation. Som Laver et al (2017, 1) påpekar så är dock den här typen av aktiviteter 

mer riskfyllda än mer traditionella aktiviteter. De utövas långt från medicinsk hjälp i krävande 

terräng med riskelement som hög fart, hög höjd och spektakulära stunts och utövarna pressar 

sig till det yttersta. Kanske är det många som inte inser vilka risker dessa nya aktiviteter kan 

innebära eftersom respekten sjunker när aktiviteterna blir populära och utövas av gemene 

man. Detta är något som flera av intervjupersonerna lyfter fram. De menar att dessa nya 

aktiviteter troligtvis får konsekvenser i form av fler olyckor samt att marginalerna är mindre 

idag eftersom många gör mer extrema saker.  

En annan trend som nämndes i många av intervjuerna, alla utom en, är att människor verkar 

ha mer bråttom i fjällen idag på olika sätt. Dels det att många överlag har mer pressade 

tidsscheman i fjällen och att detta kan leda till ökat risktagande, och dels att många har mer 

bråttom att göra svåra turer och aktiviteter. De tar då genvägar till kunskap och tar sig inte tid 

att bygga på erfarenhet. Flera av intervjupersonerna trodde att det är en attitydförändring som 

härstammar från samhället i stort, att människor generellt har mer bråttom idag och styrs 

mycket av tid eller snarare bristen på tid. Flera av intervjupersonerna trodde också att denna 

tidspress kan leda till ökat risktagande. De nämnde ett antal tillfällen då tidspress varit den 

primära orsaken till att personer tagit vissa risker och att olyckor inträffat, samt menade att det 
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är en trend som ökar. Om så är fallet, är den stora frågan vad detta kan komma att leda till när 

det gäller antalet och hur olyckor inträffar i framtiden och hur den här typen av risktagande 

kan förebyggas. 

I fyra av intervjuerna nämndes sociala medier och reklams inverkan på fjällbesökare. Både att 

det lockar fler oerfarna och att det kan leda till ökat risktagande i och med att människor vill 

göra samma saker som de har sett andra göra på sociala medier och i reklam. De kanske även 

pressar sig själva lite längre för att kunna lägga ut häftiga upplevelser på sociala medier. Det 

stämmer väl in på vad några studier som presenterades i den teoretiska bakgrunden menar 

nämligen; att risker generellt glorifieras i medier idag (Fischer et al. 2011, 699); att medier 

och reklam främst lyfter fram de positiva aspekterna av olika friluftsaktiviteterna och är dåliga 

på att informera om riskerna (Huffman 1999, 1); och att sociala medier kan öka individers 

risktagande i och med att det främst är riskfyllda turer som lyfts fram (Plank 2016, 294–295). 

Ebert och Robertson (2013, 49–50) menade att personer som ofta ägnar sig åt riskfyllda 

friluftsaktiviteter generellt har en mer positiv bild av dessa aktiviteter än allmänheten 

eftersom de i högre utsträckning nås av positivt vinklad information om turer, prestationer och 

framgångar genom sina olika kanaler och forum. 

Övriga två kategorier under huvudkategori 3 handlar om hur människor förväntar sig att andra 

ska se till deras säkerhet i fjällen, vilket nämns i två intervjuer, samt hur människor lever 

längre från naturen idag, tar mindre hänsyn till vädret och har sämre kännedom om lika risker 

i fjällen, vilket nämns i fem intervjuer. Båda dessa är troligtvis generella trender i samhället 

som så att säga ”spillt över” på friluftslivet i fjällen. Frågan är hur den fortsatta utvecklingen 

kommer att bli, hur dessa attitydförändringar kan komma att påverka antalet och typen av 

olyckor i fjällen och hur det förebyggande fjällsäkerhetsarbetet bäst hanterar detta. 
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7. Metoddiskussion 

 

Alla metoder har sina fördelar och nackdelar och i detta kapitel diskuteras de två metoderna 

som användes i denna studie ur ett retroperspektiv. 

 

7.1 Den kvantitativa metoden 

Gällande datainsamlingen av fallen är förhoppningen att de fall som har inträffat sedan år 

2000 och faller inom studiens avgränsningar har hittats genom sökningarna i denna studie. 

Sannolikheten bedöms vara stor, främst eftersom så pass allvarliga olyckor är ovanliga och 

därför i regel får mycket uppmärksamhet och blir nyhetssak. Denna metod har dock sina 

begränsningar och det är möjligt att fall har missats, så sammanställningen kan inte göra 

anspråk på att vara komplett. För det första, så kunde endast begränsad tid läggas på detta 

moment i studien. Det innebär att sökningarna efter incidenter behövde ske på ett 

övergripande sätt, genom Google-sökningar och dylikt, och det fanns inte möjligheter att gå 

igenom tidningsartiklar på ett mer systematiskt sätt. För det andra, så är det möjligt att 

medierna kan ha missat vissa incidenter. Även om de flesta dödsolyckorna i fjällen får stor 

uppmärksamhet, så kan det finnas fall som inte har fått det.  

Dessa två faktorer hanterades genom att de fjällräddare som intervjuades i studiens andra del 

även tillfrågades att kontrollera antalet fall som hittats i de olika fjällänen. Fjällräddarna har 

oftast god kunskap om de dödsolyckor som har inträffat och skulle på detta vis kunna 

poängtera om incidenter hade missats. De fjällräddare som tillfrågades kände inte till några 

ytterligare incidenter som föll inom studiens avgränsningar än de som medtagits i 

sammanställningen. Något som borde tyda på att relativt få fall har missats.  

För det tredje, så finns det alltid en risk att information som kommer från tidningsartiklar inte 

är korrekt och innehåller faktafel. Det hanterades genom att försöka hitta flera mediekällor för 

varje incident. Vissa incidenter nämns endast i en tidningsartikel, men de flesta lyfts fram i 

flera tidningar och med delvis olika vinkling, något som stärker informationens kredibilitet.  

 

7.2 Den kvalitativa metoden 

Angående intervjuerna så finns det fördelar och nackdelar med den här typen av 

intervjuteknik. Styrkan med kvalitativa intervjuer är att intervjun blir mer som ett vanligt 

samtal. Det ger intervjupersonen större möjligheter att ta upp saker som hen kommer att tänka 

på, vilket kan ge intressanta, ytterligare aspekter till studien. (Holme et al. 1997, 99) Så 

upplevdes det vara i intervjuerna i denna studie. Intervjupersonerna lyfte spontant fram många 

intressanta aspekter och deras svar var delvis olika och med olika perspektiv. Nackdelen med 

den här typen av intervjuer är att det kan bli svårare att jämföra kvalitativa intervjuer med 

varandra. I den här studien bedömdes dock fördelarna med ett semi-strukturerat upplägg 

överväga nackdelarna. I efterhand går det också att se att det hade varit svårt att genomföra 

mer strukturerade intervjuer med de utvalda intervjupersonerna eftersom flera av dem hade en 

benägenhet att sväva iväg, byta spår och svara på helt andra frågor än vad de tillfrågades. 

Detta är något som är okej i semi-strukturerade intervjuer, men hade varit mer problematiskt i 

standardiserade intervjuer. 
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En av intervjuerna var en slags gruppintervju där två personer intervjuades samtidigt. Som 

med alla intervjuformer finns det fördelar och nackdelar med gruppintervjuer. Nackdelarna är 

att det kan ge mindre tid per person (Kjaer Jensen 1995, 84), att intervjupersonerna kan 

påverka varandra på olika sätt (Ibid., 82) och att det inom organisationer kan finnas 

osymmetriska maktförhållanden som leder till att vissa personer dominerar intervjun (Ibid., 84 

& 87). Fördelen är att den sociala processen i en gruppintervju kan väcka fler tankar och idéer 

och att intervjupersonerna kan utveckla varandras resonemang (Ibid., 83). I efterhand kan 

konstateras att det troligtvis skulle ha varit mer produktivt och ha underlättat i analysen om de 

två fjällräddningssamordnarna hade intervjuats var för sig. Nu var det dock så att de önskade 

genomföra intervjun samtidigt och uppsatsförfattaren valde att respektera deras önskemål. 

Funderingar kring hur intervjuaren kan ha påverkat intervjupersonerna på olika sätt är också 

viktigt att lyfta fram. Det finns alltid en risk att intervjuaren styr intervjupersonen genom 

antydningar och ledande frågor. I dessa intervjuer bedömdes denna risk vara liten, främst 

eftersom de personer som intervjuades upplevdes vara självsäkra personer med starka egna 

åsikter, men också för att intervjuaren försökte undvika att ställa ledande frågor. Däremot 

hade intervjupersonerna en benägenhet att sväva ut och inte hålla sig till ämnen samt uttrycka 

sig på ett otydligt sätt. I de fallen krävdes ibland en fråga som kan upplevas som ledande för 

att få intervjun på rätt spår eller få intervjupersonen att bättre förklara vad han menade. 

Upplevelsen var dock att intervjupersonerna inte hade några som helst problem med att säga 

sin mening eller säga emot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

8. Slutsatser 

 

Utifrån vad som framkommit i de två olika analysmetoderna i den här studien verkar det högst 

troligt att de flesta som omkommer inom friluftlivsaktiviteter i svenska fjällen (inom den här 

studiens avgränsningar) har haft någon med sig och att det är mer ovanligt att ensamma 

personer omkommer i den typen av olyckor. En trolig förklaring till detta är dock att de flesta 

har någon med sig i fjällen och att andelen olyckor bland ensamma och de som har någon med 

sig skulle kunna överensstämma procentuellt med hur många som är ensamma och hur många 

som har någon med sig. Det intressanta i sammanhanget är i så fall inte antalet olyckor av 

olika typ, utan snarare skillnaden i karaktär mellan dödsolyckor med ensamma och de som är 

flera. Detta är något som flera av intervjupersonerna påtalat och även något som framkommit 

från de fall som hittats i studien 

Varför olyckorna skiljer sig i karaktär skulle kunna tillskrivas två faktorer. För det första, för 

att olyckor med ensamma personer ofta blir allvarliga för att de inte har möjlighet att larma 

efter hjälp och inte heller har någon med sig som kan göra det, medan dödolyckor med 

personer som har någon med sig oftast är så allvarlig i sig att det inte spelar någon roll om 

någon kan larma eller hur fort personen får hjälp. För det andra, för att det enligt fallen i 

denna studie verkar som om personer som har någon med sig generellt besöker lite farligare 

områden i de svenska fjällen och ägnar sig åt lite farligare aktiviteter än de som är ensamma.  

Faktum är att det är i den typen av miljö (branta högfjällsområden med stup, raviner, glaciärer 

och laviner) och i den typen av aktiviteter (offpiståkning, klättring och krävande vandring) 

som de allra flesta dödsolyckor inom friluftsliv i svenska fjällen (främst lavinolyckor och 

fallolyckor) inträffar. Att personer som har någon med sig tar lite större risker med farligare 

miljöer och farligare aktiviteter är något som även framkommer i intervjuerna och som kan 

kopplas till teorier om ökat risktagande i grupp, ”risky shift”. De flesta av intervjupersonerna 

menade att människor är mer försiktiga när de är ensamma och tar lite större risker när de har 

någon med sig. Kanske kan det ses som en typ av riskkompensation. Att människor flyttar 

upp risknivån en aning när de har någon med sig för att de känner sig säkrare. Höjd 

säkerhetsnivå= höjd risknivå. Medan människor som är ensamma är lite mer försiktiga och rör 

sig inte i lika farliga miljöer eftersom de är medvetna i det riskfyllda med att vara ensam. Att 

olycksscenarier och risker för ensamma och de som har någon med sig delvis ser olika ut 

väcker funderingen om dessa två grupper kanske också borde få delvis olika information när 

det gäller fjällsäkerhet, för bästa olycksförebyggande effekt. 

Något annat som troligen handlar om riskkompensation är aspekten att människor verkar ta 

mer risker ju säkrare och mer tillgängligt de svenska fjällen blir. Flera av intervjupersonerna 

vittnar om detta. Det kan vara så att en ökad känsla av säkerhet leder till att människor vågar 

ta mer risker, eller att människor som vill göra riskfyllda aktiviteter ser till att gardera sig 

genom att höja säkerhetsnivån. Guidade turer kan också vara ett exempel på detta. Visst är det 

säkrare att vara med en kunnig guide, men å andra sidan besöker människor då platser och gör 

aktiviteter som de inte skulle ha vågat sig på annars. Samma sak gäller de nya aktiviteter som 

har eller håller på att bli vanligare i fjällen idag, till exempel offpiståkning, traillöpning och 

extremsporttävlingar. Ökningen av dessa aktiviteter kan till stor del tillskrivas att bra, modern 

utrustning och säkerhetsutrustning har gjort det lättare och säkrare att bedriva dessa 

aktiviteter, vilket leder till att fler vågar. 



55 
 

Andra slutsatser som kan dras utifrån denna studie är om de attitydförändringar som 

intervjupersonerna märker av i fjällen. Det handlar om att människor har mer bråttom och 

ökad tidspress i fjällen; att många vill göra svåra turer direkt och inte tar sig tid att bygga upp 

erfarenhet; att människor lever längre ifrån naturen idag och har dålig kännedom om risker i 

fjällen; att människor förväntar sig att andra ska se till deras säkerhet; samt att sociala medier 

har en inverkan på människors risktagande i fjällen. Dessa attitydförändringar är förändringar 

i samhället i stort som ”spiller över” på friluftslivet och de är viktiga att ha i åtanke och 

inkludera i det förebyggande fjällsäkerhetsarbetet. Sverige ligger redan i framkant när det 

gäller fjällräddning, fjällsäkerhet och tillgänglighet i fjällen, mycket beroende på det 

förebyggande fjällsäkerhetsarbete som bedrivits i flera decennier. Utifrån vad som 

framkommit i denna studie tycks framtidens förebyggande fjällsäkerhetsarbete inte främst 

handla om ökad säkerhet och tillgänglighet i fjällen, utan snarare om människors attityder och 

beteenden i fjällen. Det är där framtidens stora utmaningar ligger. 
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9. Framtida forskning 

 

Arbetet med den här masteruppsatsen har kommit att kännas allt mer som en förstudie in i 

ämnesområdet, dels för att det finns så lite forskning på ämnet sedan tidigare och dels för att 

det har dykt upp så många intressanta slutsatser som skulle kunna studeras betydligt djupare. 

Den här studien har, förutom att försöka svara på de två primära frågeställningarna, haft en 

tredje frågeställning som har lett till att uppsatsen utvecklats till en slags termometer över hur 

människors risktagande beteenden och attityder ser ut i svenska fjällen idag. Flera intressanta 

aspekter har kommit fram som skulle vara givande att studera mer ingående.  

För det första så har uppsatsskrivaren känt allt mer under uppsatsens gång att en omfattande 

enkät med fjällbesökare på olika platser i fjällkedjan med fokus på risktagande och 

riskperception inom friluftslivet skulle kunna vara ytterst givande. Det vore intressant med en 

studie som gick på djupet i hur människor tänker kring och motiverar risktagande i fjällen. 

Det är tydligt att attityder och beteenden i fjällen delvis har förändrats och troligen kommer 

fortsätta att förändras och för att detta ska kunna bemötas genom förebyggande 

fjällsäkerhetsarbete behövs bra information om hur människor egentligen tänker och 

resonerar. 

En intressant aspekt som det kan behövas studeras vidare är sociala mediers inverkan på 

friluftsliv och människors risktagande inom friluftlivsaktiviteter. Det finns mycket som tyder 

på att sociala medier kan leda till ökat risktagande, vilket kan få negativa konsekvenser till 

följd av fler olyckor. Sociala mediers inverkan kommer troligtvis att fortsätta öka så de 

tendenser vi ser idag är troligtvis bara början. För att kunna bemöta och hantera detta behövs 

mer studier. 

En annan aspekt är det här med att många har bråttom och pressade tidscheman i fjällen idag 

och hur det kan leda till risktagande och fler olyckor. En av intervjupersonerna i denna studie 

menade till och med att det är den främsta orsaken till många olyckor. Med det i åtanke verkar 

det motiverat att studera detta mer ingående, båda för att undersöka i hur stor grad pressade 

scheman faktiskt inverkar på risktagande och olyckor samt hur detta kan hanteras ur ett 

olycksförebyggande perspektiv. 
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12. Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Den här studien är en masteruppsats inom programmet Riskhantering i samhället vid 

Karlstads universitet. Syftet med uppsatsen är främst att undersöka dödsolyckor i 

friluftlivsaktiviteter i svenska fjällen, med speciellt fokus på om det är några skillnader mellan 

när personer är två eller flera och när personer är ensamma. 

De typer av friluftsaktiviteter som räknas in i studien är främst klättring, vandring, löpning, 

turskidåkning, offpiståkning och toppturer på skidor. Dödsfallet ska ha berott på ett yttre 

trauma mot kroppen som till exempel fall eller annat våld mot kroppen, kyla eller 

övertäckning med snömassor. På grund av dessa avgränsningar är det ett antal incidenter som 

kan leda till dödsfall som exkluderas och inte studeras i denna studie. Dessa är: 

▪ Incidenter kopplade till motoriserade fordon studeras inte (t.ex. skoterolyckor). 

▪ Incidenter med medicinsk orsak studeras inte (t.ex. hjärtattacker). 

▪ Incidenter som beror på drunkning studeras inte. 

▪ Incidenter som sker på tillrättalagda skidanläggningar studeras inte (endast alpin 

skidåkning utanför anläggningarna studeras, t.ex. offpiståkning). 
 

Den här intervjun kommer att följa ett semi-strukturerat upplägg. Det innebär att intervjun 

utgår från några grundläggande punkter eller frågor, men att intervjun sedan kan komma att 

utvecklas åt det håll som verkar intressant och utifrån vad intervjupersonen har kunskaper om 

och tycker är relevant. 

De frågor som intervjun utgår ifrån är: 

1. Av de dödsolyckor du känner till som faller inom avgränsningarna för denna studie, 

inträffade de med personer som var ensamma eller flera? 
 

2. Om personerna var flera; vad tror du det beror på att dödsolyckor oftast händer med 

personer som är flera? 
 

3. Ser du några psykologiska eller sociala motiv bakom att personer kan ta mer 

riskfyllda beslut i grupp? 
 

4. Av de dödsolyckor du känner till som faller inom avgränsningarna för denna studie, 

kan du se några likheter eller mönster mellan dem (t.ex. hur, var, vem)? 
 

5. Märker du av några andra trender eller attitydförändringar när det gäller människors 

risktagande i fjällen idag? 
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Bilaga 2 

 

Tabellmatris för den första huvudkategorin, Antal och karaktär 

 

Int Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kategori 

1 Det här att det händer fler olyckor när man är 

tillsammans, ja kanske det är det i det stora hela, men jag 

tror att den statistik som finns tillgänglig den kan visa på 

både det ena och andra, beroende på hur man tolkar den. 

I det stora hela kanske fler olyckor 

händer när man är tillsammans, 

men statistiken kan visa på olika 

saker beroende på hur den tolkas. 

1, 2 

2 Det jag tänkte på var de som var ensamma de vet vi ju 

inte hur det har gått till egentligen ofta. Och ett flertal av 

dom är ju fortfarande saknade. 

(lite senare) 

Vi har ju ett antal saknade personer kan man säga genom 

åren. Ja det försvinner ju nån inte varje år, men ja 

vartannat eller vart tredje år är det nån kropp som vi 

liksom aldrig får tag på. De är borta helt enkelt. Och om 

dom har dött liksom i en glaciärspricka eller i nån fors, 

det har vi ju ingen aning om. Eller om det kan vara så att 

de har gömt sig helt enkelt. Men så finns det naturligtvis 

också ett visst antal självmord, som man inte vet också är 

det en olycka eller ett självmord. Det är ju framför allt 

med de ensamma människorna som det är så svårt att 

veta vad som har hänt. 

Med ensamma, saknade personer 

vet vi ofta inte vad som har hänt, 

om det är en olycka eller om de har 

gömt sig eller tagit självmord. 

3 

2 Men det är hemskt få egentligen som är döda och 

påträffade så att säga och är ensamma. 

Få av de som påträffas döda är 

ensamma. 

1 

3 Jag tror att det förmodligen är ett större antal med en 

sjukdomsbild som varit ensamma. Ensamma fiskare, 

ensamma jägare, äldre personer som varit ensamma och 

sen när det händer nått så har de ingen som kan hjälpa 

dom och kanske inte får iväg ett bra larm själva. 

Bland ensamma som dör är det 

förmodligen ett större antal med en 

sjukdomsbild, ofta äldre personer. 

3 

3 Men jag vet ju faktiskt inte hur många som rör sig 

ensamma jämfört med hur många som går i grupp och 

hur det då är relaterat till antalet olyckor. 

Jag vet inte hur många som rör sig 

ensamma och i grupp och hur det 

relaterar till antalet olyckor. 

2 

4 Det är mycket ovanligt att det går så illa. (syftar på att 

ensamma personer dör) 

Det är ovanligt att det går så illa 

med ensamma personer. 

1 

4 Folk som är ute ensamma och har omkommit så är det ju 

ofta det att det har varit nått självmord eller nått. 

När folk är ute ensamma och 

omkommer är det ofta självmord. 

3 

5 Jag har funderat litegrann på det där och jag tror, nu har 

jag som tur är inte varit på så många dödsolyckor, men 

det jag har varit på de har varit flera. Ingen som har varit 

ensam. 

(lite senare) 

Nu kom jag och tänka på en till dödsolycka som jag var 

med på, stod vid vägen och avvakta och han var ju 

ensam. Konstig. 

De dödsolyckor jag har varit på de 

har varit flera, utom en som var 

ensam. 

1 
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5 Klart ensamma människor gör illa sig också, men det är 

ju om man slår i knät när man halkar eller nått sånt, inga 

stora saker, men det kan ju vara nog för att han inte tar 

sig därifrån. Och kan man då inte larma efter hjälp, så 

kan ju också den situationen bli allvarlig. 

När ensamma skadar sig är det ofta 

inte så stora saker, men det kan 

vara nog för att de inte tar sig 

därifrån och kan de inte larma efter 

hjälp kan det bli farligt. 

3 

6 Ja det är rätt ovanligt att de råkar ut för allvarliga 

olyckor. (syftar på ensamma personer) 

Ovanligt att ensamma råkar ut för 

allvarliga olyckor. 

1 

7 Nej det är inget som noteras i statistiken, så det är svårt 

att säga säkert hur det ligger till. (syftar till om personer 

som omkommit hade någon med sig eller inte) 

Det noteras inte i statistiken om 

den som omkom hade någon med 

sig, så det är svårt att säga något 

säkert. 

2 
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Bilaga 3 

 

Tabellmatris för den andra huvudkategorin, Orsaker 

 

Int Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Underkategori Kategori 

1 Det finns väl vissa saker som man kan se går igen i 

olika fall. Det här att man ger sig på en aktivitet 

som är lite farligare, på så vis att man gör det bara 

med kompisar och med guidade turer, det kan väl 

vara en grej. Att man vet på förhand att det är 

farligare och ändå ger man sig på det.   

Något som går igen i 

olika fall är att folk ger 

sig på aktiviteter de 

vet på förhand är 

farliga, sånt de bara 

gör med kompisar och 

med guidade turer. 

1c 1 

1 Sen kan det ju vara så också att folk generellt inte 

går själva, så det är ju avsevärt många fler 

människor som rör sig tillsammans med en eller ett 

par till. Det ligger väl i människans natur att umgås 

och dela upplevelser. 

Det ligger i 

människans natur att 

vilja umgås och de 

flesta går därför med 

någon. 

- 2 

1 Men jag tror också att tillsammans kanske det 

finns mekanismer som grupptryck och så, man har 

kanske inte varit iväg och upplevt påfrestningar 

tillsammans då är det klart det kan uppstå problem. 

Det har hänt flera gånger när vi hjälper sällskap 

och man har kanske inte tagit hänsyn eller lyssnat 

till den som har påtalat att nått inte känns bra, eller 

att det gör ont, och så vill inte heller den personen 

vara den som sinkar och sabbar för resten av 

gruppen och då går man på enda tills knäet viker 

sig eller nått eller vad det nu kan vara för olycka. 

Det kan finnas 

mekanismer som 

grupptryck, att man är 

dåliga på att lyssna på 

den som påtalar att det 

finns ett problem eller 

att någon går på trots 

problem för att 

personen inte vill 

sabba för gruppen. 

1d 1 

1 Sen är det ju också så att de som är ute själva det är 

i stor grad folk som har lite mer erfarenhet och 

annars skulle man inte våga sig på äventyr ensam. 

De som är ute själva är 

ofta folk med mer 

erfarenhet. 

1b 1 

1 Nu har vi ju haft en del elaka olyckor med 

synnerligen kompetent guidepersonal som varit 

ansvariga och det blir olyckor i alla fall, och det är 

ju så det ser ut om man håller på med farliga saker. 

Det triggas ju också till den typen av aktiviteter om 

man tror sig kunna vara med nån som har kunskap 

och färdighet, som lockar en in på äventyrligheter. 

Att kunna vara med en 

guide triggar till 

farliga aktiviteter och i 

den typen av 

aktiviteter finns alltid 

en olycksrisk trots att 

guiden är kompetent. 

1e 1 

2 Jag tror nog att de allra flesta människor är mycket 

försiktiga när man är själv. Man vet att halkar man 

och snubblar så är man ju där ensam, ingen som 

kan hjälpa en. 

Jag tror att de flesta 

människor är mycket 

försiktiga när de är 

själva. 

1a 1 

2 Jag tror att det är så att man inte är lika försiktig 

för att man tänker att man klarar sig bättre om man 

är flera antagligen. Jag tror inte att man tänker lika 

mycket på konsekvenserna. Man vet 

undermedvetet att bryter jag benet eller gör mig 

illa då tar de andra och hjälper mig och dom kan gå 

och larma och så vidare, och då automatiskt tror 

Jag tror att personer 

inte är lika försiktiga 

och tänker mindre på 

konsekvenserna när de 

är flera, för att de vet 

1c 1 
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jag att ribban åker upp litegrann och man är inte 

lika försiktig. 

att de har någon med 

sig som kan hjälpa. 

2 Då släpper man ju försiktigheten nästan helt och 

hållet. För då tänker man att det är nån annan som 

styr och ställer med ansvarstagandet, 

handbromsen. Men det hjälper ju inte om man åker 

med guide om man kör på en sten till exempel i 

full fart, då kan man göra sig illa våldsamt ändå. 

Med guide släpper 

många på 

försiktigheten helt och 

hållet eftersom någon 

annan har ansvaret, 

men man kan göra sig 

illa även då. 

1e 1 

3 Jag har stött på flera personer som har varit 

ensamma men ändå tagit ganska stora risker. Och 

då får man väl väga det mot att samma aktivitet har 

ju högre nivå av risktagande om man är ensam än 

om man är fler, för att konsekvenserna blir större. 

Så på det sättet så tycker jag att många som är 

ensamma också har gjort riskfyllda val och ibland 

så hade de valen varit riskfyllda även om de hade 

nån med sig. 

(senare) 

Jag kan inte se nån evidens på att folk har varit 

markant försiktigare för att de varit ensamma. Jag 

tror ju själv att det borde vara så, men jag har 

egentligen inte riktigt stöd för att tro det. 

Många ensamma 

personer tar också 

ganska stora risker och 

samma aktivitet har 

högre nivå av 

risktagande om man är 

ensam än om man är 

fler eftersom 

konsekvenserna är 

större. Det borde vara 

så att folk är 

försiktigare när de är 

ensamma, men det 

verkar inte så. 

1f 1 

3 Det finns en risk att folk litar för mycket på sin 

guide. Jag har jobbat en del som guide själv och 

jag inser ju vilken möjlighet man har att påverka 

och styra folk, på gott och ont. Så att om man som 

guide har en dålig dag och tar fel beslut så leder ju 

det till att gästerna kan göra saker som de inte 

skulle ha gjort utan guide. 

Som guide har man 

stor påverkan på folk 

på gott och ont, ett 

felbeslut kan leda till 

att gästerna gör saker 

som de inte skulle ha 

gjort utan guide. 

1e 1 

4 Man har ju ett högre säkerhetstänk när man är 

ensam.  

(senare) 

Och är man ensam då håller man sig efter lederna, 

man gör dagsturer eller följer leder där det färdas 

mycket folk, och då är man ju egentligen inte 

ensam även om man vandrar ensam. 

När man är ensam har 

man ett högre 

säkerhetstänk och ofta 

gör man dagsturer och 

håller sig till leder med 

mycket folk. 

1a 1 

4 Och så blir det väl inte så att man sporrar varandra 

till stordåd om man är ensam. Det är min känsla i 

alla fall. 

Man sporrar inte 

varandra till stordåd 

om man är ensam. 

1d 1 

4 Och det har man ju märkt att många guider 

överskattar gruppens kompetens. Jag vet inte om 

det har förorsakat någon dödsolycka, men generellt 

så tycker jag att många guider överskattar den 

sämsta i gruppens kompetens. De kanske går på 

medelkompetensen i gruppen och då kan det finnas 

personer som inte alls uppfyller det, men som ändå 

väljer att genomföra den här turen men får ett rent 

elände. 

Generellt går guider på 

gruppens 

medelkompetensen 

och överskattar den 

sämsta i gruppen som 

då får det svårt. 

1e 1 
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4 Att ensamma utsätter sig för onödiga risker, det är 

mycket ovanligt. En ensam person han är ju oftast 

mycket vanare än de andra. 

Det är ovanligt att 

ensamma utsätter sig 

för onödiga risker 

eftersom de oftast är 

mer vana. 

1b 1 

5 Jag tror att man tar större risker om man är med 

nån, för då är man ju inte helt utelämnad. För man 

tänker att det kan ju inte hända båda nånting. Jag 

tror att det är så man fungerar själv också. 

Man tar större risker 

när man är med någon 

för att man tänker att 

det inte kan hända 

båda något. 

1c 1 

5 För att då är man fler som tänker och ”ah men jag 

vill ju inte vara sämre än han eller hon” och så 

flyttar man upp gränsen litegrann. 

Man flyttar upp 

gränsen för att man 

inte vill vara sämre än 

kompisen. 

1d 1 

5 Om han hade vare själv den här personen då 

kanske han hade haft en annan gräns, satt en lägre 

säkerhetsgräns och varit mer försiktig. 

Om personen hade 

varit själv kanske han 

hade haft en lägre 

säkerhetsgräns och 

varit mer försiktig. 

1a 1 

5 Det är ju färre som är ensamma. De allra flesta har 

nån med sig, oavsett vad man gör. 

De flesta har någon 

med sig, oavsett vad 

man gör. 

- 2 

6 Är de flera så är det precis som om de tar större 

risker. Det är nått som jag har märkt. 

Är de flera tar de 

större risker. 

1c 1 

6 Om man säger dom som vi har räddat som varit i 

grupp då har man alltid märkt att det finns en 

starkare gestalt i gruppen och som kanske driver 

gruppen för långt helt enkelt. 

(senare) 

Nån kanske blir trött först och så har vi en stark 

person i gruppen som driver på och tillslut så blir 

den här människan trött och så går det inte längre, 

och är det då kanske dåligt väder ja då är faran där 

direkt. 

I grupper finns en 

starkare gestalt som 

kanske driver gruppen 

för långt och när 

någon i gruppen blir 

trött först och inte 

orkar mer och det är 

dåligt väder då kan det 

bli farligt. 

1d 1 

6 De är mera tränade de. De har bestämt sig för att 

de ska gå ensamma eller åka skidor ensamma och 

förberett sig för det. När man träffar på dem så har 

de väldigt bra utrustning, de har ingen tidspress, de 

har bestämt sig för att de ska gå långt och har 

förberett sig för det, har allting med sig. 

De som bestämt sig för 

att gå eller skida långt 

ensamma tränar och 

förbereder sig bättre, 

har bra utrustning och 

ingen tidspress. 

1b 1 

7 Sen finns det ju såna här ensamvargar som är ute, 

de är ju nästan alltid skulle jag vilja påstå ganska 

rutinerade. Det som kan hända dom är att dom blir 

dålig eller stukar foten. 

Ensamvargar som är 

ute är nästan alltid 

ganska rutinerade. 

1b 1 

7 Jag kan inte dra mig till minnes någon av de 

tillfällen vi haft då man kunnat veta i efterhand att 

dom pressat varandra i gruppen, att det varit ett 

grupptryck som lett till att de tagit större risker. De 

närmaste man kommer är ju det som hände vid 

Av tillfällena vi haft är 

det inget där jag minns 

att man vetat att de 

pressat varandra i 

1f 1 
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Lunndörrsstugan nu i vinter, på senare tid som jag 

kommer ihåg. 

gruppen, förutom en 

händelse nu i vinter. 

7 Då kan jag tänka mig att ett grupptryck kan göra så 

att du ändå ger dig ut, för att ”jaha är det bara jag 

som känner så här, ska jag stanna när alla vill gå?” 

och man tror att alla tänker likadant och så dras 

man med kanske i nånting som inte är bra va. 

(om händelsen vid Lunndörrstugan) 

I det läget kan jag 

tänka mig att 

grupptryck kan göra så 

att du ger sig ut ändå. 

Man tror att alla tänker 

likadant och vill inte 

vara den enda som 

stannar kvar. 

1d 1 

7 Vi för ju ingen statistik på det om någon är ensam 

eller inte, men känslan är ju att folk generellt är i 

mindre grupper i fjällen, upp till 3-4 personer. När 

vi är ute och åker så ser vi ju folk som kommer 

upp och är själv, men de flesta går nog inte själva 

vad vi har sett. 

Känslan är att folk 

generellt är i mindre 

grupper. 

- 2 

7 Det är alltid svårt att veta de andras begränsningar, 

vad de klarar av och så, och vilken utrustning de 

har med sig. Speciellt kanske om det är människor 

man inte känner så väl. Man kanske ger sig ut och 

sen är det nån som inte orkar. Svårt att veta det i 

förhand hur det kommer att gå för de andra. 

Det är svårt att veta de 

andra i gruppens 

begränsningar, 

speciellt om det är 

människor man inte 

känner. Man kanske 

ger sig ut och så är det 

någon som inte orkar. 

1d 1 
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Bilaga 4 

 

Tabellmatris för den tredje huvudkategorin, Andra aspekter 

 

Int Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Underkategori Kategori 

1 Vi har mer ovana människor som är ute till fjälls, mer 

förstagångsvandrare och det kommer sig väl också av 

det här fenomenet att man lockas ut av snyggt 

paketerad reklam och man lyfter fram alla möjligheter 

som finns och hur lätt det är att göra än det ena än det 

andra. 

Ovana vandrare lockas 

ut av snyggt paketerad 

reklam. 

- 3 

1 Självinsikt och anpassa tur efter förmåga och lära sig 

saker eftersom, det lyfter man inte fram på samma 

sätt. Det ska gärna tas genvägar till kunskap. Att det 

bara är att kasta sig ut. 

Det tas genvägar till 

kunskap istället för att 

lära sig saker eftersom. 

2b 2 

1 Folk har ju än mer pressade scheman i sina liv idag 

och det bidrar säkert en del. Att ja, man hoppar på 

paketerade lösningar med olika resor och aktiviteter. 

Det är nått som jag känner ligger i tiden. Ofta har man 

ont om tid, men man har pengar och man vill ha 

effektivt utnyttjande av tiden. 

Folk hoppar på 

paketerade lösningar 

för att de har pengar 

men ont om tid. 

2a 2 

1 Jämför man då kanske med hur det var förr i tiden, att 

då var fjällvandring nått som ingick många gånger för 

många människor, att man skulle göra det. Det ingick 

i folksjälen att man skulle göra en fjällvandring, och 

tälta och då gjorde man det kanske inte bara på 

sommaren, utan man gjorde andra frilufts- och 

fjällanknutna aktiviteter på året och då hade man ju en 

succession i sin fjällvistelse och lärde sig lite åt 

gången. 

(senare) 

Man har inte lika naturligt till friluftsliv som man 

hade tidigare. 

Förr var fjällvandring 

och friluftsliv något 

man gjorde varje år. 

Idag har folk inte lika 

naturligt till friluftsliv. 

- 5 

1 Det finns ju en trailtrend också, med superlätt 

utrustning och hightech löparskor för att ta sig långt 

ut. Och då är man ju väldigt väldigt sårbar om det 

händer något. Det kan vara minsta lilla olycka som får 

ganska stora konsekvenser och då är ju utan tvekan 

nedkylning en stor bidragande orsak till att man får 

problem. För man har inte grejer med sig. 

Det finns en trailtrend 

där folk springer eller 

går i fjällen med 

superlätt utrustning och 

trailskor. Händer det 

något är man väldigt 

sårbar eftersom man 

inte har tillräckligt med 

grejer med sig. 

- 6 

1 Svenska turistföreningen lyfter fram hur enkelt det är 

att bo i fjällstugor, och man säljer mat i stugorna, det 

finns bastu och det finns till och med möjlighet att 

ringa hem från stugorna. Allt det där har utvecklats 

och då lockas man ut för att göra sin fjälltur lättare på 

alla sätt och vis. Och då är det ju lättare att hoppa på 

STF lyfter fram hur 

enkelt det är att bo i 

fjällstugor och då 

lockas folk till att göra 

sina turer lättare och 

1a 

- 

1 

3 
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det här också, med ringa erfarenhet. Och att då skaffa 

sig fina, lätta, dyra prylar och då tro sig kunna ta 

genvägar genom att skippa en hel del annat, som 

också är säkerhetsutrustning. 

skippa en del 

utrustning. 

1 Man har inte den tiden att ta idag, människor 

generellt, man har sina scheman som är ganska 

späckade eller så trycker man dit många andra 

aktiviteter som man också vill hinna med och då har 

man inte den där marginalen tidsmässigt som jag 

anser att man borde ha när man är i fjällen. Man har 

flygtider, tågtider att passa och andra saker. Så 

tidspress är definitivt en faktor som kan leda till ökade 

insatser för fjällräddningen, det vet vi ju. Det är 

absolut, solklart. Och det är klart, har man tidspress då 

tar man mer risker, man chansar kanske lite mer. 

Människor har ingen 

tidsmässig marginal i 

fjällen, vilket kan leda 

till risktagande och 

ökade 

fjällräddningsinsatser. 

2a 2 

1 Men det är också så att det finns fler som ska göra 

såna här prestationsturer. De ska gå röda, blå och vita 

bandet och allt vad det heter, springa si och så fort 

mellan den ena eller andra fjällstationen, och 

dessutom lockas man också av tävlingar som finns 

runt om i fjällvärlden. 

Det blir vanligare med 

prestationsturer och 

tävlingar i fjällen. 

- 6 

2 Mer och mer blir ju människan mindre i kontakt med 

naturen och vad det innebär med risker. 

(senare) 

Folk är mindre och mindre ute och mindre vana att ta 

hänsyn till naturen, så respekten sjunker ju. 

Människan blir mindre 

i kontakt med naturen 

och vad det innebär 

med risker. 

- 5 

2 Det blir allt vanligare det vi kallar för ”selfiestick-

syndromet”, att det är viktigare att få med sig sin 

selfiestick så att man kan filma sig själv, än att kanske 

ha med sig säkerhetsutrustning. Många ska facebooka 

och instagramma om sin upplevelse och kanske 

pushar gränsen lite ytterligare på grund av det. 

”Selfiestick-

syndromet” blir 

vanligare, att det är 

viktigare att ha med sin 

selfiestick än 

säkerhetsutrustning. De 

pushar gränsen 

ytterligare för att de 

ska dela upplevelsen på 

sociala medier. 

- 3 

2 Fjällvandrare förr då gick dom kanske en vecka i 

fjällen varje år och så började de kanske i Härjedalen 

och Jämtland och så sen upp i Lappland efter flera 

fjällturer, men nu kanske folk gör det en gång, ja nu 

ska jag ut och fjällvandra och så åker de till 

Kebnekaise och ska upp på toppen och checka av den 

boxen liksom och de har ingen erfarenhet eller koll på 

riskerna. Och det är den sortens gäster som vi måste 

hjälpa ganska mycket. 

(senare) 

Det att det finns nästan ingen fas som nybörjare 

längre, man ska pang på rödbetan direkt och upp på 

tuff nivå. 

Förr började folk med 

lättare turer, men idag 

är det många som åker 

till Kebnekaise direkt 

utan tidigare 

erfarenhet. Det finns 

nästan ingen fas som 

nybörjare längre. 

2b 2 
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2 Med skidåkningen på vintern, idag kan ju någon åka 

offpist på skidor efter bara några dagars träning och 

det kunde ta flera år att lära sig med gamla, smala 

skidor. Allt är mer tillgängligt idag så folk tycker att 

de kan jättesnabbt, men erfarenhet tar ju längre tid att 

bygga upp. 

Med dagens skidor kan 

någon åka offpist efter 

bara några dagars 

träning, men erfarenhet 

tar längre tid at bygga 

upp. 

1a 1 

2 Nu har ju trailrunning blivit superpopulärt, att springa 

runt till fjälls med nästan ingen packning alls och det 

kommer ju få konsekvenser så klart. 

Trailrunning har blivit 

populärt och kan 

komma att få 

konsekvenser. 

- 6 

3 Om man ser utifrån en tjugo års period så tycker jag 

att det verkar som om folk förväntar sig att det är 

någon annan som ska lösa deras problem. Att om man 

själv har råkat ut för nånting då är det nån annan som 

får komma dit och lösa det, att man är mindre benägen 

att reda ut problemen själv.  

(senare) 

Vi förväntar oss att nån annan har tänkt på vår 

säkerhet och nån annan har sett till så att lederna är i 

bra skick och att broarna håller och att man inte halkar 

på spänger. Att det är nån annan som är ansvarig och 

man har nån slags tro på att myndigheterna borde göra 

si och så, och man tänker mindre att man kanske har 

ett eget ansvar i det man gör. 

Folk idag förväntar sig 

att någon ska lösa deras 

problem och tänker på 

deras säkerhet. Man är 

mindre benägen att 

reda ut problemen själv 

och tänker mindre på 

det egna ansvaret. 

- 4 

3 Ju närmare det trygga och ordnade samhället desto 

större är risken att folk inte tar ansvar för sin egen 

säkerhet. 

Närmare det trygga och 

ordnade samhället tar 

folk mindre ansvar för 

sin egen säkerhet. 

1a 1 

4 De utsätter sig för mer extremt snabbare och så tycker 

de att de har övat. Jag tror att det går snabbare och 

snabbare. Folk kan ha varit ute på två turer och så 

tycker de att de är specialister, så var det inte förut. 

Folk utsätter sig för 

extremt snabbare idag 

och tycker sig vara 

specialister snabbare. 

2b 2 

4 Det är väl det att det har blivit mycket mer inne att 

vara ute. Mycket kommer nog från det här Youtube 

och allting. Alla ska göra det alla andra har gjort. 

Folk vill göra det de ser 

att andra har gjort på 

tex Youtube. 

- 3 

4 Och det kan hända lite när som, oavsett väder. Folk 

gör mer extrema saker idag, så marginalerna blir ju 

mindre. 

Folk gör mer extrema 

saker idag så 

marginalerna blir 

mindre. 

- 6 

4 Folk har väl alltid haft tider att passa, men idag är det 

många fler som stakar ut en tur som de måste hinna på 

ett visst antal dagar och så har de inte planerat in för 

väder och vind utan de kämpar ju i det där vädret 

ändå. 

Idag är det fler som 

stakar ut en tur de ska 

hinna på ett visst antal 

dagar utan att planera 

för väder och vind. 

2a 2 

4 Dom känner sig säkrare än de egentligen borde känna 

sig. Alltså sommartid när det är dåligt väder, då går 

det inte att ta sig ut med en helikopter för att hämta 

nån som stukat en fotled eller brutit ett ben, utan då är 

det ligga kvar och vänta på bättre väder, eller satsa på 

transport med fyrhjuling och det är ett helvete för den 

Folk känner sig säkrare 

än de borde känna sig 

för att de utgår ifrån att 

fjällräddningen kan 

1a 1 
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som gjort illa sig och många gånger kan skadas till 

och med bli förvärrad. Dom överskattar 

fjällräddningen tycker jag. 

hämta dem om något 

händer. 

5 Grundkunskapen är mycket sämre idag. Säga vad man 

vill om värnplikten, men man var ju utomhus i alla 

fall. Det lärde man sig då, så är det inte nu, eller ja för 

karlarna då. 

Grundkunskapen är 

sämre idag. 

- 5 

5 Många idag satsar lite för hård och dom inser inte sina 

egna begränsningar, för att det ser så fräsigt ut på alla 

bilder och ja vad de hör från andra 

(senare) 

Det finns så mycket bilder idag. Du behöver bara ta 

upp telefon så ser du fräna bilder på än det ena än det 

andra och det är klart att det påverkar folk. 

Många satsar för hårt 

och inser inte sina 

begränsningar, för att 

det ser så fräsigt ut på 

alla bilder. 

- 3 

5 Förut då började dom att fjällvandra på lättare ställen, 

nu far de direkt dit (Kebnekaise) de som är nybörjare 

och de blir ju helt utmattade många. 

Tidigare började man 

med lättare turer, nu 

åker många direkt till 

Kebnekaise. 

2b 2 

5 Idag ska man hinna med en massa när man är i fjällen. Idag ska man hinna 

med en massa när man 

är i fjällen. 

2a 2 

6 Vädret tar de inte hänsyn till på samma sätt idag. Folk tar inte hänsyn till 

vädret på samma sätt 

idag. 

- 5 

6 Man får in mer folk som är oerfarna, alltså att de 

skaffar sig erfarenhet mycket snabbare idag än hur det 

var tidigare. 

Oerfarna personer 

skaffar sig erfarenhet 

snabbare idag än 

tidigare. 

2b 2 

6 Det beror ju på att det är mycket enklare att ta sig upp 

i fjällvärlden än hur det var tidigare, både med 

utrustning och allting. (att det är fler oerfarna i fjällen) 

(senare) 

Mobiltelefoner har ju gjort så att folk törs, och far ut 

och litar på den här mobiltelefonen och utgår ifrån att 

händer det nått så ska vi kunna hitta igen dom. Sen 

blir de överraskade när mobiltelefonen inte fungerar, 

eller att batteriet inte klarar av kylan. 

Enklare att ta sig och 

bättre utrustning 

innebär fler oerfarna i 

fjällen. Folk törs ge sig 

ut för att de litar på 

sina mobiltelefoner och 

att de ska bli hittade 

om något händer, men 

en mobil kan sluta 

fungera. 

1a 1 

6 Idag har vi tex en del mer extrema som springer med 

väldigt lätt ryggsäck, som springer mellan stugorna 

och bor i stugorna, de börjar vid treriksröset och slutar 

i grövelsjön, men de är ju vältränade. Sen ser man ju 

också på turistställen, där har det ju poppad upp såna 

här toppturer och där har vi faktiskt fått hämta några 

för det är för tufft. Det kan ju vara så att de som 

gjorde dom här toppturerna det är vana människor och 

klarar den här sträckan, medan den vanliga människan 

inte gör det. Så där har vi fått hämta ner en hel del 

folk. 

Idag är det fler som 

springer med lätt 

ryggsäck i fjällen. Och 

det har blivit vanligare 

med toppturer som är 

så tuffa att många inte 

klarar det och måste 

hämtas ner av 

fjällräddningen. 

- 6 
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6 Flera av de dödsolyckor som jag har varit på där har 

till och med vädervarningarna legat ute i flera dagar 

att det ska bli dåligt väder, men folk har tidspress 

idag. De måste iväg. De har bestämt sig för att göra 

det här och då ska de iväg, för de har inte extradagar 

på sig. 

Vid flera dödsolyckor 

har det varnats för 

dåligt väder innan, men 

folk ger sig ut ändå för 

att de har tidspress och 

inga extradagar. 

2a 2 

7 Offpist är en realitet idag, det är en normalitet, ingen 

udda grupp extrema stockholmare som vi resonerade 

här för några år sedan. Men de som vi har hanterat då 

de har ofta bra utrustning, är duktiga skidåkare, de ger 

sig in i den här miljön väl medvetna om riskerna. Det 

är inte så att de vill dö, det är inte så det är utan de är 

medvetna om riskerna, och de är beredda att ta det för 

de tycker att vinsterna är så stora, och det är ett stort 

intresse och så här. 

Offpist har blivit 

mycket vanligt. Det är 

en grupp som ofta är 

väl medvetna om 

riskerna och är beredda 

att ta dem för att de 

tycker att vinsterna är 

så stora. 

- 6 

7 Grunden är att man inte ska dras med i en lavin. Det 

är ju många här som menar att den här 

säkerhetsutrustningen gör så att man tar större risker, 

det blir ju en falsk trygghet. Just med tanke på laviner, 

så är inte det av nått speciellt stort värde att du har 

dom grejerna med dig, det kan man ju inte heller säga 

för det är ju klart att det finns tillfällen då det kan vara 

det, men oftast är det ju trycket från snömassorna som 

ger svårast skador. 

Många menar att 

säkerhetsutrustning för 

laviner kan bli en falsk 

trygghet, eftersom det 

oftast är snömassornas 

tryck som ger svårast 

skador. 

1a 1 

7 Folk lever ju längre från naturen idag. Man kanske 

inte förstår hur vädret kan ändras snabbt uppe i fjällen 

om man bor i en stad. Man köper som en charterresa 

till fjällen. 

(senare) 

Uppe i Norrbotten börjar man ju bli less på att det är 

många som är väldigt dåligt förberedda och alla ska 

upp på Kebnekaise, och att det borde vara en 

intelligensbom där som fysiskt hindrar folk som är för 

dåligt förberedda. Har du inte ett sunt förnuft, då går 

inte bommen upp. Men då bara rundar de den och så 

går de upp där i lågskor och t-shirt och därnere är det 

soligt och fint, men så ska du upp på toppen och där är 

det snö i juli. Det kan många inte ens föreställa sig. 

Folk lever längre från 

naturen idag och förstår 

inte hur snabbt vädret 

kan ändras i fjällen. 

Speciellt i Norrbotten 

är man less på att 

personer som är dåligt 

förberedda och har 

dålig koll ska upp på 

toppen.  

- 5 

7 Däremot att de har bokat middag upp på 

Blåhammaren eller ska flyga hem en speciell dag det 

kan vi ju se att det sannolikt har betydelse när folk ger 

sig ut under dåliga förhållande. 

(senare) 

Folk idag är så pass styrda av tid och ledigheter. 

(senare) 

Vi har en god bild över hur den händelsen gick till. 

Och det har väl inte kommit fram i media, men allt 

byggde ju på en slags tidspress. Dom hade köpt sig en 

resa, som vilken chartersemester som helst, och dom 

som skulle leverera tjänsten var ju vad jag förstått rätt 

Att folk bokat middag 

eller ska flyga hem en 

viss dag påverkar om 

de ger sig ut under 

dåliga förhållanden. 

Folk idag är styrda av 

tid och ledigheter. När 

det gäller en viss 

händelse var det tydligt 

efteråt att dåliga beslut 

byggde på en slags 

tidspress. 

2a 2 
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erfarna guider, men problemet var ju att de kom upp 

rätt sent med tåget till Vålådalen och så fortsatte detta 

bara, de hann inte äta riktigt, de skulle hämta ut den 

hyrda utrustningen och lite sånt, så de var som lite 

stressade hela tiden. Plus att vädret då var dåligt, men 

gruppen som sådan bestämde sig för att pröva att gå 

fastän prognosen visade att man kanske inte skulle gå. 

7 Den som är minst utrustad idag har ju åtminstone en 

karta, men sen kan du ju ha idag kartor i telefonerna. 

Sen om du får den att överleva när det är kallt, men så 

finns det powerbanks. Och det gör ju att man kan 

larma i tid, behjälpligt ta reda på vart du är och hjälpa 

sig själv litegrann. Idag har ju många järnkoll på var 

de befinner sig, om de är det minsta lilla förberedda. 

(senare) 

Vi ser ju det att, om man fixar det här med lederna 

och telefontäckningen så minskar ju antalet 

räddningar och man pratar om att grusa vissa leder till 

och med, just på dom partierna har de inte haft några 

fjällräddningar nu. Kan vi rusta upp och ha tätare 

mellan markeringarna, det kan vi ju se att det påverkar 

antalet fjällräddningar. 

Med hjälp av 

mobiltelefonen kan 

man idag ofta ta reda 

på var man befinner sig 

och larma själv. Med 

bättre leder och 

telefontäckning så 

minskar antalet 

fjällräddningar. 

1b 1 

7 Svenskar förväntar sig att bli räddade överallt, var 

som helst. I andra länder är det betydligt mer 

personligt ansvar, i Sverige beskylls polisen om någon 

inte blir räddad när det i grund och botten är individen 

som försatt sig i den situationer. Ansvarsfrågan 

hamnar snett på något vis. 

Svenskar förväntar sig 

att bli räddade överallt. 

Om någon inte blir 

räddad så beskylls 

polisen, trots att det är 

individen som försatt 

sig i den situationen. 

- 4 

7 Vi i Sverige har det här fantastiska ledsystemet som 

underhålls av staten, så att alla kan ta sig ut. Det är ju 

fantastiskt, att det finns den servicen. Det kan ju också 

göra så att jag som förstagångsbesökare i fjällen 

kanske kan pressa mig själv att ta mig längre ut än vad 

jag egentligen hade tänkt.  Genom att jag har då oftast 

bra mobiltäckning, bra leder och så kanske man 

pressar sig själv att gå lite till och lite till och sen är 

det kanske för sent att vända. 

I Sverige har vi ett bra 

ledsystem och ofta bra 

mobiltäckning, vilket 

kan leda till att en 

förstagångsbesökare 

kanske pressar sig lite 

för långt. 

1a 1 

7 Vi har fått frågan om extremsportare, som ger sig ut i 

tuffa förhållanden i fjällen. Det blir allt vanligare idag 

och tros bli fler olyckor där också. Och alltså, i våran 

statistik hittar vi ju knappt dom, jag vet bara en på rak 

arm. Vad är slutsatsen av det? Jo jag tror att de har en 

så extremt hög tröskel innan de ringer på hjälp, dom 

är vana att uthärda smärta och tränar länge innan och 

vi hittar knappt dom i vår statistik. 

Extremsportare i fjällen 

blir allt vanligare, men 

de märks knappt i 

statistiken, kanske för 

att de är så vältränade 

och har hög tröskel 

innan de ringer efter 

hjälp. 

- 6 

7 Sen har vi ju ett annat fenomen, toppturer, som ökar. 

Där har inte sett någon ökning i olyckor än. Det är en 

sån där grej där man skulle kunna tänka sig att det kan 

komma en ökning, men än så länge är det inte det. 

Toppturer ökar vilket 

kan leda till en ökning 

av olyckor, men inte 

verkar gjort det hittills. 

- 6 

 


