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ABSTRAKT  

Denna   studie   syftar   till   att   undersöka   två   olika   grupper   av  
skidåkare,   pist-‐‑   och   offpistskidåkare,   och   deras   riskuppfattning  
samt   riskhantering   kring   laviner.   De   frågeställningar   som   har  
formulerats   belyser   syftet   genom   att   de   handlar   om   att  
undersöka  demografiska  skillnader  så  som  kön,  ålder,  civilstånd,  
om  man  har  barn,  bostadsort,  utbildningsnivå  samt  om  man  har  
säsongskort  mellan   två   grupper   av   skidåkare.   Dessutom   vill   vi  
undersöka   om   grupperna   vidtar   åtgärder   i   olika   omfattning,  
kvantitet.   Som   fördjupning   studeras   även   hur   individens  
riskuppfattning   bland   offpiståkare   kan   förklara   variationen   i  
deras  benägenhet  att  vidta  förebyggande  lavinsäkerhetsåtgärder.  
Därtill  undersöker  vi  hur  en  teoretisk  modell  kan  skapas  genom  
resultatet   av   denna   studie.   För   att   undersöka   detta   så   har  
empiriinsamlingen   skett   igenom   en   enkätundersökning   i   ett  
skidsystem   i   Åre.   Enkäterna   har   sedan   kvantitativt   bearbetats  
och   analyserats   genom   faktoranalys,   korstabeller   och   t-‐‑test.  
Resultatet   har   visat   att   det   finns   skillnader   mellan   de   olika  
grupperna   av   skidåkare   både   beträffande   demografi   och  
riskhantering.   Därtill   visar   resultatet   att   offpiståkares  
individuella   riskuppfattning   påverkar   deras   riskhantering  
igenom   förebyggande   skid-‐‑   och   lavinsäkerhetsåtgärder.   Detta  
resultat   har   därefter   utvecklats   i   en   teoretisk   modell.  
Sammanfattningsvis   konstateras   att   de   undersökta  
skidåkargrupperna   inte   kan   ses   som   heterogena   grupper   då   de  
skiljer   sig   åt   sinsemellan   och   inom   respektive   vad   gäller  
demografiska   skillnader,   individens   riskuppfattning   och  
riskhantering.    
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1.  INLEDNING    

Strålande  sol,  vackert  glittrande  snö  och  en  helt  orörd  sluttning  med  nysnö.  Det  perfekta  

puderåket  är  bara  en  skidsväng  bort.  Frihetskänslan  av  att  kasta  sig  ut  för  kanten,  lyckoruset  

av  ett  bra  åk  och  glädjen  att  få  vara  nära  naturen  gör  att  du  inte  ens  tvekar.  Det  här  är  ditt  

livs  åk,  det  är  nu  eller  aldrig!  

Skidåkning  är  mångas  stora  intresse  och  på  senare  år  har  det  blivit  allt  vanligare  med  

offpiståkning  och  att  söka  sig  utanför  pisterna  i  jakten  på  att  få  några  fina  svängar  i  lössnö.  

Spridningen  av  extrema  skidfilmer  synliggör  vad  man  som  skidåkare  kan  få  uppleva  bortom  

de  pistade  områdena,  och  den  explosionsartade  utvecklingen  inom  skidutrustning  gör  det  

möjligt  och  lättillgängligt  för  gemene  man  att  testa  på  nya  äventyr  på  fjället  (Andersson,  

2012).  Men  offpiståkning  medför  också  ett  stort  risktagande!  Bland  de  skidåkare  som  åker  

offpist  sker  mycket  av  åkningen  i  lavinterräng,  vilket  innebär  en  stor  lavinfara.  Ett  visst  åk  

kan  vara  säkert  en  dag  men  förenat  med  livsfara  nästa  dag.  En  lavin  är  ett  stort  snöfält  i  

rörelse  som  kan  komma  upp  i  200  km/h  och  krossa  allt  i  sin  väg.  Hamnar  man  i  en  lavin  är  

det  därmed  stor  risk  att  man  blir  begravd  under  snömassorna  och  chanserna  att  överleva  är  

små  (SLAO,  2012a).    

Att  åka  offpist  i  lavinterräng  är  en  risk  både  för  skidåkaren  och  andra  i  omgivningen.  Ändå  

finns  det  många  skidåkare  som  frivilligt  utsätter  sig  för  den  faran  –  de  värderar  upplevelsen  

högre  än  riskerna.  Skidåkaren  kan  välja  att  ignorera  lavinförhållandena  och  därmed  godta  en  

hög  risknivå  eller  vidta  vissa  säkerhetsåtgärder  som  medför  ett  lägre  risktagande  (Jamieson,  

2008:10).  Att  åka  med  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsutrustning,  kontrollera  lavinförhållandena  och  

ha  god  lavinkunskap  är  säkerhetsåtgärder  man  kan  vidta  för  att  minska  riskerna  för  att  

hamna  i  en  lavin.    

De  skidåkare  som  väljer  att  åka  offpist  i  lavinterräng  tar  större  risker  än  de  som  väljer  att  åka  

i  pistade  backar,  därmed  borde  säkerhetsåtgärder  och  individens  riskuppfattning  mellan  

dessa  grupper  skilja  sig  åt.  Men  gör  de  verkligen  det?  Vidtar  offpiståkare  fler  skid-‐‑  och  

lavinsäkerhetsåtgärder  än  piståkaren  och  hur  skiljer  sig  dessa  grupper  åt?  
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1.1  Syfte  och  frågeställningar  

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  på  vilka  sätt  som  skid-‐‑  och  

lavinsäkerhetsåtgärder  skiljer  sig  mellan  offpiståkare  och  piståkare,  samt  att  undersöka  hur  

individens  riskuppfattning  kring  laviner  förklarar  variationer  i  offpiståkares  

lavinsäkerhetsåtgärder.    

För  att  undersöka  detta  på  ett  bra  sätt  så  formulerades  följande  frågeställningar:  

• Hur  skiljer  sig  offpiståkare  ifrån  piståkare  vad  gäller  demografi  så  som  kön,  ålder,  

civilstånd,  om  man  har  barn,  bostadsort,  utbildning  och  om  man  har  säsongskort?  

• Vad  finns  det  för  samband  mellan  olika  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  som  en  

skidåkare  kan  vidta?    

• Hur  skiljer  sig  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärderna  mellan  offpiståkare  och  piståkare?  

• Hur  påverkar  individens  riskuppfattning  kring  laviner  offpiståkares  

lavinsäkerhetsåtgärder?    

• Hur  kan  vi  utifrån  studiens  resultat  skapa  en  teoretisk  modell?  
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2.  TEORI  

I  denna  del  av  uppsatsen  redogörs  för  de  teoretiska  utgångspunkter  och  perspektiv  som  

antagits.  Dessa  ligger  också  till  grund  för  de  analytiska  resonemang  som  följer  efter  

presentationen  av  resultatet.  Här  presenteras  först  teoretiska  perspektiv  kring  individens  

riskuppfattning  och  hur  olika  individer  tenderar  att  agera  kring  risker.  Därefter  följer  en  

redogörelse  för  tidigare  forskning  närmare  relaterad  till  skidåkare  och  individens  

riskuppfattning.  

2.1  Riskuppfattning  –  ett  begrepp  inom  samhällsvetenskapen    

Individens  riskuppfattning  och  riskhantering  är  två  begrepp  som  återfinns  i  den  

samhällsvetenskapliga  riskforskningen,  vilket  är  ett  tvärvetenskapligt  område  där  olika  

teoretiska  perspektiv  används  för  att  förstå  och  förklara  individens  förhållningssätt  till  risk  

(Wall,  2010:5).  Två  av  dessa  forskningsfält  är  den  psykologiska  och  sociologiska  

riskforskningen  som  fokuserar  på  de  individuella  och  sociala  påverkansfaktorerna.  Forskare  

inom  dessa  områden  utgår  ifrån  att  individens  syn  på  risk  är  subjektiv  vilket  innebär  att  man  

förutsätter  att  den  sociala  omgivningen  har  betydelse  för  hur  individen  uppfattar  och  

hanterar  risker.  Inom  forskningsområdet  studeras  bland  annat  hur  uppfattningarna  skiljer  

sig  mellan  olika  grupper  och  individer,  och  den  sociologiska  synen  på  risker  är  att  de  till  viss  

del  skapas  inom  ramen  för  det  sociala  sammanhanget  (Olofsson  &  Rashid,  2009:21,31).  

Mycket  av  den  kunskap  som  genererats  kring  individens  riskuppfattning  har  sin  grund  i  de  

studier  som  bland  annat  Paul  Slovic,  Sarah  Lichtenstein  och  Baruch  Fischhoff  inledde  i  slutet  

på  1970-‐‑talet.  Denna  forskning  har  blivit  allmänt  känd  som  den  psykometriska  

riskforskningen,  och  fokuserar  på  såväl  skillnader  på  riskbedömningen  mellan  olika  

samhällsgrupper  och  skillnaden  mellan  experter  och  allmänhetens  riskuppfattning  

(Fischhoff,  Slovic,  Lichtenstein,  Read  &  Combs,  1978:127-‐‑130;  Lidskog,  Sundqvist  &  Uggla,  

2005:13).    

Inom  ramen  för  denna  studie  antas  ett  individbaserat  synsätt  på  riskuppfattning.  Många  

forskare  inom  sociologin  anser  att  individens  riskuppfattning  är  subjektiv  och  skapad  av  

individen  (Olofsson  &  Rashid,  2009:  21),  därför  har  vi  valt  att  använda  oss  av  definitionen;  
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Risk  perception  is  the  subjective  assessment  of  the  probability  of  a  specified  type  of  accident  

happening  and  how  concerned  we  are  with  the  consequences.  To  perceive  risk  includes  

evaluations  of  the  probability  as  well  as  the  consequences  of  a  negative  outcome.  (Rundmo,  

2004:8).    

Specifikt  för  denna  uppsats  är  också  att  vi  inte  talar  om  individens  riskuppfattning  i  

allmänhet,  utan  individens  riskuppfattning  om  risken  att  skadas  av  en  lavin.  

2.2  Det  omgivande  samhället  

Det  omgivande  samhället  är  en  av  många  aspekter  som  kan  förklara  individens  

riskuppfattning  och  innefattas  bland  annat  av  ekonomiska,  sociala  och  kulturella  faktorer  

(Slovic,  2001  refererad  i  Olofsson,  2009:56).  Sociologer  menar  att  individens  riskuppfattning  

måste  sättas  i  relation  till  det  sociala  och  kulturella  sammanhanget  som  individen  befinner  

sig  i  (Boholm,  1998  refererad  i  Wall,  2009:93).  Medvetet  eller  omedvetet  anpassar  sig  

individen  efter  de  normer  och  värderingar  som  finns  i  den  sociala  omgivningen.  Samma  risk  

kan  därmed  uppfattas  olika  riskfull  av  personer  i  olika  sociala  sammanhang.  Individer  lär  

sig  vad  som  är  acceptabelt  inom  en  grupp  och  formar  på  så  sätt  en  gemensam  

riskuppfattning.  En  djupare  förståelse  för  individens  riskuppfattning  kan  därmed  skapas  

genom  att  inkludera  det  sociala  och  kulturella  perspektivet  (Wall,  2009:93-‐‑94).  

Den  faktiska  platsen  har  en  påverkan  på  det  sociala  sammanhanget  och  är  därmed  av  stor  

vikt  oavsett  vad  man  studerar  inom  sociologin  (Gieryn  2000:463).  Vanligen  diskuteras  

platsanknytning  i  ett  brett  perspektiv  så  som  stad  och  landsbygdstillhörighet,  och  vad  dessa  

platser  har  för  inverkan  på  individen  (Pollini,  2005b:511-‐‑512).  Pollini  är  en  av  de  sociologer  

som  studerar  platsens  betydelse.  Han  använder  sig  av  begreppet  platsanknytning  eller  socio-‐‑

territoriell  tillhörighet  som  kan  beskrivas  som  individens  territoriella  –  det  vill  säga  rumsliga  

tillhörighet.  Som  begreppet  socio-‐‑territoriell  tillhörighet  antyder  så  innebär  det  också  att  

definitionen  av  ett  område  är  en  social  företeelse  som  inkluderar  de  faktorer  som  ger  

uppfattningen  av  gränser  (Pollini,  2005a:493-‐‑494).  Inom  begreppet  platsanknytning  anser  

Pollini  att  det  finns  fyra  dimensioner  som  spänner  mellan  det  konkreta  och  abstrakta;  

geografisk  plats,  ömsesidigt  deltagande,  social  tillhörighet  och  kulturella  värderingar.  Med  

en  geografisk  plats  menas  ett  avgränsat  område  inom  vilken  individen  är  placerad,  och  det  

innefattas  inte  någon  form  av  social  relation.  Dimensionen  av  kulturella  värderingar  
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innefattas  av  individens  gemensamma  attityder,  vilket  därmed  ses  som  det  mer  abstrakta  

inom  platsanknytning  (Pollini,  2005b:497-‐‑498).    

Genom  denna  beskrivning  framträder  även  den  subjektiva  dimensionen  av  platsanknytning,  

det  vill  säga  att  det  förutsätter  att  individen  har  en  känsla  av  tillhörighet  (Weber,  1922  

refererad  i  Pollini,  2005a:493).  Känslan  av  att  vara  en  del  av  ett  visst  område  utesluter  dock  

inte  känslan  av  att  också  vara  en  del  av  ett  annat  område.  Individen  kan  därför  känna  

tillhörighet  i  många  olika  sammanhang  samtidigt  (Pollini,  2005a:494).    

En  annan  del  av  det  omgivande  samhället  berör  individens  tillit  och  förtroende  till  system  

och  samhälleliga  institutioner,  vilket  är  en  viktig  aspekt  i  frågan  om  riskfyllda  situationer.  

Det  var  först  i  början  av  1990-‐‑  talet  som  forskare  började  uppmärksamma  betydelsen  av  tillit  

till  informationskällor  och  andra  samhällsaktörer,  och  dess  påverkan  på  individens  

riskuppfattning  (Olofsson,  2009:57).  Individer  använder  tillit  när  de  saknar  kunskap  och  

erfarenhet  kring  en  ny  situation  som  de  behöver  bilda  sig  en  uppfattning  om.  Många  

vardagssituationer  är  just  sådana  där  kunskap  saknas  och  individen  behöver  sätta  sin  tillit  

till  olika  samhälleliga  system  som  gör  livet  säkert  (Kohring,  Meijnders,  Midden,  Öhman,  

Olofsson,  Matthes,  Rusanen,  Gutteling  &  Twardowski,  2006:62-‐‑64),  till  exempel  

lavinriskskalan.    

2.3  Riskens  karaktär  

En  annan  viktig  aspekt  som  spelar  roll  för  individens  riskuppfattning  är  riskens  ursprung  

och  karaktär.  Olika  riskforskare  har  konstaterat  att  det  finns  några  specifika  egenskaper  för  

risken  som  påverkar  individens  riskuppfattning.    

Om  risken  har  ett  ”naturligt”  ursprung  eller  är  skapad  av  människan  så  påverkar  individens  

acceptans  till  den.  Risker  skapade  av  människan,  till  exempel  kärnkraft,  uppfattas  mer  

negativa  och  mindre  acceptabla,  i  motsats  till  översvämningar,  skapade  av  naturen,  som  

bedöms  mer  acceptabla.  Därtill  bedöms  risker  som  har  omedelbara  konsekvenser  som  

allvarligare  än  risker  som  genererar  konsekvenser  i  ett  framtida  perspektiv.  Frivilligheten,  

eller  ofrivilligheten,  har  också  en  viss  inverkan  på  individens  uppfattning  om  risken.  De  

risker  som  individen  frivilligt  utsätter  sig  för  kan  till  och  med  ses  som  positiva  då  individen  

uppnår  en  positiv  upplevelse.  Den  positiva  upplevelsen  och  frivilligheten  leder  till  en  

acceptans  av  risken  som  vi  inte  skulle  ha  om  den  betraktades  som  ofrivillig  (Olofsson,  
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2009:41,47-‐‑50).  Ett  exempel  på  en  accepterad  risk  med  positiv  upplevelse  är  offpiståkning  i  

lavinterräng.      

2.4  Individens  riskuppfattning  och  riskhantering  

Heterogenitet  är  en  viktig  aspekt  för  att  förstå  risker  utifrån  ett  samhällsvetenskapligt  

perspektiv,  med  begreppet  menas  att  invånare  skiljer  sig  från  varandra  i  bakgrund,  

förutsättningar  och  värderingar.  Forskning  har  nämligen  visat  att  alla  människor  i  ett  

samhälle  drabbas  i  olika  stor  utsträckning  av  risker  och  kriser,  och  att  vissa  grupper  därmed  

är  mer  utsatta  än  andra.  Detta  gör  att  heterogenitetsperspektivet  är  viktigt  att  ta  hänsyn  till  

när  det  gäller  förståelsen  kring  individens  riskuppfattning  och  riskhantering  (Olofsson  &  

Rashid,  2009:36).    

Ur  ett  sociologiskt  perspektiv  är  det  särskilt  intressant  att  studera  hur  de  demografiska  

skillnaderna  så  som  kön,  ålder,  utbildning  och  så  vidare,  påverkar  individens  

riskuppfattning.  Den  sociologiska  forskningen  har  inte  bara  visat  att  man  drabbas  olika,  det  

finns  även  betydande  skillnader  vad  gäller  individens  riskuppfattning  och  riskhantering  

(Olofsson  &  Rashid,  2009:35-‐‑36).  Dessa  skillnader  kommer  nu  att  presenteras.    

Forskning  har  visat  att  kvinnor  upplever  risker  i  allvarligare  grad  än  vad  män  gör,  och  att  de  

upplever  att  de  har  mindre  möjlighet  att  kunna  påverka  olyckor  som  sker  utanför  hemmet.  

Kvinnor  är  även  generellt  mer  positiva  mot  säkerhet  och  säkerhetsåtgärder  än  vad  män  är  

och  ser  det  som  mindre  besvärligt  att  vidta  sådana  åtgärder  (Enander  &  Johansson,  2005:34;  

Olofsson,  2009:62).  

Vad  gäller  ålder  så  upplevs  risker  generellt  som  allvarligare  bland  äldre  personer,  men  

forskning  har  även  visat  att  individer  upplever  olika  typer  av  risker  som  mer  eller  mindre  

riskfulla  under  olika  perioder  av  livet.  Risken  för  sjukdomar  upplevs  större  bland  äldre,  

medan  risker  relaterade  till  sex  och  våld  upplevs  allvarligare  bland  yngre.  Antalet  vidtagna  

åtgärder  tenderar  även  att  öka  med  ålder.  Generellt  så  anser  äldre  människor  att  

säkerhetsåtgärder  är  mer  meningsfulla,  i  jämförelse  med  yngre  personer  som  ser  dessa  som  

besvärliga  (Enander  &  Johansson,  2005:34-‐‑35;  Olofsson,  2009:62).    

Forskning  har  även  visat  att  personer  som  är  sammanboende  har  högre  riskuppfattning  än  

ensamstående.  Det  finns  tydliga  skillnader  i  inställningen  till  säkerhetsåtgärder  beroende  på  



  10  

vilket  civilstånd  man  har,  sammanboende  vidtar  fler  säkerhetsåtgärder  och  tenderar  att  

uppleva  dessa  som  mer  meningsfulla  än  ensamstående  (Enander  &  Johansson,  2005:36;  

Olofsson,  2009:62).    

Personer  som  har  barn  uppfattar  fler  risker  än  de  som  inte  har  barn.  Om  man  har  barn  har  

också  visat  sig  påverkat  säkerhetsbeteendet  genom  att  de  vidtar  fler  säkerhetsåtgärder  än  

personer  utan  barn  (Enander  &  Johansson,  2005:37;  Olofsson,  2009:62).    

Forskning  har  även  visat  att  individens  riskuppfattning  skiljer  sig  åt  beroende  på  individens  

bostadsort.  Personer  som  bor  på  landet  uppfattar  större  risk  för  brand  medan  stadsbor  har  

större  riskuppfattning  kring  våld  och  övergrepp.  De  som  bor  i  glesbygd  har  uppgett  att  de  

vidtar  fler  säkerhetsåtgärder  och  vanor  kopplat  till  säkerhet  än  stadsbor  (Enander  &  

Johansson,  2005:38).  Studier  av  Wall  har  också  visat  på  att  bostadsort  har  en  påverkan  på  

unga  individers  sätt  att  förhålla  sig  till  risker  i  vardagen  (2010:31).      

Även  utbildningsnivå  är  en  faktor  som  har  visat  sig  påverka  individens  riskuppfattning  och  

vidtagande  av  säkerhetsåtgärder.  Bland  personer  med  lägre  utbildning  finns  en  tendens  att  

vidta  högre  säkerhetsvanor  än  högutbildade.  Detta  kombineras  med  att  högutbildade  

generellt  anser  att  säkerhetsåtgärderna  är  mer  besvärliga  än  vad  andra  gör.  Det  finns  dock  

inga  tydliga  skillnader  på  individens  riskuppfattning  mellan  olika  utbildningsnivåer  

(Enander  &  Johansson,  2005:35-‐‑36).  

Utöver  individens  demografiska  struktur  så  finns  det  även  andra  intressanta  aspekter  så  som  

egenskaper  och  karaktärsdrag  som  påverkar  individens  riskuppfattning.  Vissa  personer  

söker  spänning  och  äventyr  i  större  utsträckning  än  vad  andra  personer  gör.  Andra  är  mer  

oroliga  till  sin  läggning,  och  försöker  därmed  undvika  risker.  Detta  är  ett  personlighetsdrag  

som  brukar  kallas  riskaversiv,  och  innebär  att  personer  bekymrar  sig  mer  än  andra  oavsett  

vilka  risker  det  handlar  om  (Olofsson,  2009:50).    

Individer  tenderar  att  bedöma  risker  som  mindre  farliga  och  lägre  för  sig  själva  än  för  andra  

människor  i  allmänhet.  Enskilda  individer  har  en  benägenhet  att  se  sig  själva  som  mindre  

sårbara  än  andra,  vilket  inom  riskforskning  benämns  som  realistisk  optimism  (Sjöberg,  

2000:2).  Tendensen  av  realistisk  optimism  är  som  starkast  för  egenkontrollerade  

riskaktiviteter  som  t.ex.  bilkörning,  då  individen  upplever  att  risken  kan  kontrolleras  på  

egen  hand.  Realistisk  optimism  kan  även  förklara  varför  vissa  personer  väljer  att  utsätta  sig  
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för  vissa  risker  –  om  man  inte  tror  att  man  kommer  att  skadas  så  är  det  större  risk  att  man  

utsätter  sig  för  faror  (Weinstein,  1984:238,433).    

2.5  En  teoretisk  modell    

Ett  sätt  att  sammanfatta  människors  förhållningssätt  till  risk  har  gjorts  i  en  modell  av  

Enander.  Modellen  visar  hur  människor  utifrån  tanke-‐‑  och  beteendemönster  kan  

kategoriseras  i  fyra  olika  grupper  (Enander,  2005:46;  Enander  &  Johansson,  2005:44).  Bland  

de  modeller  som  återfinns  inom  riskforskningen,  så  ser  vi  att  Enanders  modell  är  den  som  är  

mest  användbar  i  vårt  sammanhang.  Utgångspunkten  för  modellen  har  varit  att  studera  hur  

variationer  i  respondenters  svar  går  att  härleda  till  specifika  tanke-‐‑  och  beteendemönster.  

Efter  de  klusteranalyser  som  Enander  och  Johansson  genomförde  så  uppkom  fyra  

grupperingar  med  liknande  och  sinsemellan  skilda  svarsprofiler.  Med  detta  menas  att  

människor  skiljer  sig  åt  beträffande  beteende  och  vanor  och  kan  därigenom  placeras  in  i  en  

av  de  fyra  olika  grupperna  (Enander,  2005:46;  Enander  &  Johansson,  2005:40-‐‑45).  De  fyra  

olika  grupperna  illustreras  i  figur  1.    

Figur  1.  Sammanfattande  karakterisering  av  fyra  skilda  sätt  att  uppfatta  och  tänka  kring  risk-‐‑  och  
säkerhetsfrågor  (Enander,  2005:46)  
  

Figuren  är  som  synes,  uppdelad  i  två  dimensioner,  trygghet  och  säkerhetsåtgärder  och  bildar  

därmed  fyra  olika  grupper.  De  två  översta  grupperna  beskrivs  som  individer  med  hög  

upplevd  trygghet  men  på  vitt  skilda  sätt.  Den  ena  gruppen  benämns  som  Säkerhetsaktivister  

vilka  representerar  de  individer  som  upplever  en  hög  trygghet,  samtidigt  som  de  anser  sig  

ha  kunskap  och  förmåga  att  påverka  sin  egen  säkerhet.  Denna  grupp  är  den  som  har  flest  

     

  

  

HÖG  

  

                          Trygghet  

                                                                                                LÅG  

Säkerhetsåtgärder  

                                            JA                                                                                                    NEJ  

  

Säkerhetsaktivister  

Fler:  yrkeskunskaper,  

samhällsengagemang.  

Osårbara  

Fler:  män,  yngre,  

storstadsbor,  hög  utbildning.  

Sårbara,  riskmedvetna  

Fler:  kvinnor,  äldre,  

troende.  

Maktlösa  

Fler:  kvinnor,  äldre,  sämre  

hälsa,  ekonomi.  
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säkerhetsinriktade  vanor  och  vidtar  flest  åtgärder.  Den  andra  gruppen,  de  Osårbara,  

upplever  en  hög  grad  av  trygghet  har  ett  motsatt  förhållande  till  säkerhetsåtgärder  och  

vanor.  Dessa  individer  lägger  lite  vikt  vid  och  uppfattar  säkerhetstänkande  som  något  

negativt,  vilket  leder  till  att  de  heller  inte  vidtar  säkerhetsåtgärder  i  någon  större  

utsträckning.  Individer  som  tenderar  att  hamna  i  gruppen  är  ofta  män,  yngre,  storstadsbor  

och  de  som  har  hög  utbildning  (Enander,  2005:45;  Enander  &  Johansson,  2005:42-‐‑43).    

De  två  nedre  grupperna  i  modellen,  se  figur  1,  upplever  en  lägre  grad  av  trygghet  men  har  

olika  förhållningssätt  till  säkerhetsåtgärder.  Den  ena  gruppen  benämns  som  Maktlösa  och  

beskrivs  som  en  grupp  med  låg  tilltro  till  sina  egna  möjligheter  och  gruppen  ses  som  

resurssvag.  Den  andra  otrygga  gruppen,  Sårbara,  riskmedvetna,  definieras  som  en  grupp  med  

låg  upplevd  trygghet  men  hög  grad  av  personlig  riskupplevelse.  Det  vill  säga  att  dessa  

personer  är  mycket  benägna  att  vidta  säkerhetsåtgärder  men  samtidigt  upplever  att  världen  

är  riskfylld  och  otrygg  (Enander,  2005:45-‐‑47;  Enander  &  Johansson,  2005:42-‐‑43).  

2.6  Tidigare  forskning  

När  det  gäller  riskuppfattning  kopplat  till  skidåkning  finns  en  del  tidigare  forskning  som  har  

sitt  ursprung  i  länder  med  alpina  regioner,  så  som  Österrike  och  Pyrenéerna  i  Spanien.  

Därtill  så  vittnar  forskarnas  olika  studieområden,  allt  ifrån  turism  till  psykologi  om  ämnets  

tvärvetenskapliga  karaktär.  Detta  leder  till  att  studierna  om  individens  riskuppfattning  

skiljer  sig  åt  beträffande  målsättningar  och  syften  men  metodmässigt  så  har  samtliga,  som  

återfunnits,  antagit  en  kvantitativ  form  (Eitzinger  &  Wiedemann,  2007:912;  Leiter,  2011:363).  

Leiter  har  undersökt  individens  riskuppfattning  ur  två  perspektiv;  hur  människor  uppfattar  

risken  att  dö  i  en  lavin  och  vilka  de  avgörande  faktorerna  för  deras  värdering  är,  samt  hur  

människor  uppfattar  risken  för  sig  själv  att  dö  i  en  lavin  (2011:361).  I  sin  forskning  så  visar  

Leiter  bland  annat  att  individuella  specifika  karaktärsdrag  så  som  tidigare  erfarenhet  av  

laviner,  geografisk  närhet,  ålder,  inkomst  och  utbildning  är  avgörande  faktorer  för  

individens  riskuppfattning.  Men  dess  relevans  och  påverkan  på  individens  riskuppfattning  

skiljer  sig  beroende  på  om  riskuppfattningen  syftar  till  mig  personligen  eller  en  

genomsnittlig  risk  för  andra  (Leiter,  2011:370).  De  undersökta  demografiska  variablerna  

återfinns  även  i  denna  undersökning,  vilket  bekräftar  det  sociologiskt  intressanta  och  

relevansen  för  oss  att  undersöka  dem.  
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När  det  gäller  personer  som  bor  i  områden  där  det  ofta  förekommer  laviner  så  har  

undersökning  visat  att  de  uppskattar  den  genomsnittliga  risken  att  dö  i  en  lavin  högre  för  

andra,  detta  gäller  även  unga  människor  och  lågutbildade  (Leiter,  2011:362).  Något  som  

också  kan  noteras  är  hur  respondenter  som  bor  på  landsbygden  där  exponering  för  laviner  i  

allmänhet  är  högre  än  i  större  städer,  är  benägna  att  bedöma  deras  personliga  risker  som  

låga.  Detta  kontrasteras  mot  skidåkare/  respondenter  med  personlig  erfarenhet  av  laviner  

samt  unga  människor  som  tenderar  att  uppskatta  den  personliga  risken  som  högre  (Leiter,  

2011:362).  Totalt  sett  visar  resultaten  att  risken  för  individen  personligen  uppskattas  som  

lägre  än  den  genomsnittliga  risken  för  andra  att  dö  i  en  lavin  (Leiter,  2011:370).      

Att  studera  individens  riskuppfattning  i  en  specifik  grupp  har  genomförts  av  Eitzinger  och  

Wiedemann  som  har  undersökt  turister  och  vilka  risker  som  de  anser  är  typiskt  relaterade  

till  alpinregioner,  samt  vem/vilka  som  görs  ansvariga  till  dessa  risker.  Turisterna  identifieras  

som  en  risktagande  grupp  då  de  har  en  mer  avslappnad  attityd  och  minskade  hämningar,  

vilket  leder  till  ett  större  risktagande  än  normalt.  Därtill  anses  de  också  vara  riskexponerade  

det  vill  säga  mer  sårbara  då  de  befinner  sig  i  främmande  miljöer  (2007:911-‐‑912).  Resultaten  

illustrerar  hur  skidåkningsolyckor  och  laviner  uppfattas  som  typiska  risker  för  

alpinregionen.  Riskerna  som  identifierats  kan  vidare  delas  upp  i  bland  annat  

naturkatastrofer  och  mänskliga  risker.  Där  de  mänskliga  riskerna  så  som  en  

skidåkningsolycka,  ses  som  en  kontrollerbar  och  frivillig  risk  där  du  anses  ha  ett  personligt  

ansvar.  Detta  i  motsats  till  naturkatastrofer,  så  som  laviner,  vilket  anses  vara  en  aktion  av  

Gud  och  bedöms  som  en  ofrivillig  och  okontrollerbar  risk  utan  personligt  ansvar  (Eitzinger  

&  Wiedemann,  2007:914-‐‑915).    

Med  denna  bakgrund  kan  vi  se  att  finns  likheter  med  vår  undersökning  och  andra  studier.  

Kopplingar  finns  tydligast  till  Leiter  som  undersöker  faktorer  vilka  påverkar  uppfattningen  

om  risken  att  skadas  av,  dö  i  en  lavin  (2011:361).  Däremot  finns  inga,  av  oss  funna,  studier  

som  utformats  på  liknande  sätt  där  individens  riskuppfattning  studeras  i  två  differentierade  

grupper  av  skidåkare  samt  riskuppfattningens  påverkan  på  offpiståkares  riskhantering.    
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3.  METOD  

I  denna  del  i  uppsatsen  redogörs  för  de  metodval  som  tillämpats.  Den  första  delen  berör  de  

olika  tillvägagångssätten  och  forskningsetiska  överväganden,  därefter  redovisas  de  

statistiska  analysmetoder  som  valts.  Metoden  avslutas  till  sist  med  reflektioner  kring  

studiens  reliabilitet  och  validitet.      

3.1  Metodologiska  utgångspunkter  

I  denna  studie  har  en  kvantitativ  ansats  valts  eftersom  syftet  med  studien  är  att  undersöka  

hur  offpiståkare  skiljer  sig  från  piståkare  med  avseende  på  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder,  

samt  att  undersöka  hur  individens  riskuppfattning  kan  förklara  variationen  i  offpiståkares  

lavinsäkerhetsåtgärder.  Genom  kvantitativa  metoder  skapas  förutsättningar  för  att  mäta  

skillnader  mellan  två  kontrasterande  grupper  genom  användandet  av  en  komparativ  design.  

Denna  undersökningsdesign  går  ut  på  att  jämföra  två  grupper  i  syfte  att  undersöka  variation  

inom  ett  visst  socialt  fenomen,  i  vårt  fall  individens  riskuppfattning  och  riskhantering.  I  den  

komparativa  designen  sker  datainsamlingen  i  de  olika  grupperna  vanligen  genom  en  

tvärsnittsdesign,  vilket  innebär  att  data  samlas  in  från  flera  olika  respondenter  vid  en  viss  

tidpunkt  (Bryman,  2002:57,69).  Detta  har  även  skett  i  vår  studie  igenom  en  

enkätundersökning  på  två  olika  geografiska  platser  vid  Skistars  skidanläggning  i  Åre.  De  

kvantitativa  och  kvantifierbara  data  som  uppkommer  i  tvärsnittsdesignen  hjälper  till  att  

upptäcka  mönster  och  samband  i  de  olika  grupperna,  vilket  återspeglas  i  studiens  syfte  

(Bryman,  2002:57).    

3.2  Operationaliseringar    

Inom  uppsatsen  används  ett  flertal  faktamässiga  begrepp  vilka  har  operationaliserats.  Detta  

har  gjorts  för  att  individens  riskuppfattning  och  riskhantering  ska  kunna  undersökas.  

Operationaliseringarna  av  begreppen  beskrivs  i  följande  underrubriker.  

3.2.1  Riskhantering    

Med  riskhantering  menas  för  denna  uppsats  hanterandet  av  risk  för  att  uppnå  mål  genom  att  

maximera  potentiella  möjligheter  och  minimera  eventuella  negativa  effekter  (Drennan  &  

McConnell,  2007:2).  När  vi  talar  om  riskhantering  är  det  för  denna  uppsats  alltså  de  åtgärder  
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som  individen  vidtar.  Riskhantering  i  denna  studie  specificeras  till  de  skid-‐‑  och  

lavinsäkerhetsåtgärder  som  individen  kan  vidta.  Genomgående  i  uppsatsen  kommer  

riskhantering  anges  som  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder.  De  olika  åtgärderna  som  ingår  i  

skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  är;  användning  av  skidhjälm,  ryggskydd  och  

lavinutrustning,  hantering  av  lavinutrustning,  kontrollering  av  lavinriskskalan,  rådgörande  

med  pistörer  om  lavinförhållandena  samt  deltagande  i  lavinkurs.    

Inom  lavinutrustning  ingår  tre  sammanlänkande  komponenter;  transceiver,  sond  och  spade.  

Lavinutrustning  bistår  i  räddningsarbetet  vid  en  lavinolycka  i  och  med  att  den  är  ett  

hjälpmedel  för  att  återfinna  begravda  personer.  Den  är  således  en  del  av  offpiståkares  

riskhantering.  

Den  lavinriskskala,  som  refereras  till  i  studien,  är  den  som  tillämpas  runt  om  på  

fjällanläggningar  i  Sverige  och  är  SLAO:s  version  av  den  internationella  femgradiga  

lavinriskskalan  (SLAO,  2012b).  Lavinriskskalan  är  större  tavla  med  rådande  

lavinriskinformation  vilken  är  strategisk  utplacerad  vid  varje  lift  så  att  alla  skidåkare  ges  

möjlighet  att  ta  del  av  den1.    

En  pistör  är  en  person  som  arbetar  inom  fjällvärlden,  bland  annat  med  skidsäkerhet.  

Pistörerna  är  utbildade  och  därmed  kvalitetssäkrade  genom  organisationen  Svenska  

liftanläggningars  organisation,  SLAO.  De  arbetar  både  proaktivt  genom  att  fungera  som  

rådgivare  åt  alla  skidåkare,  bland  annat  med  lavinriskinformation,  och  reaktivt  med  

räddningsinsatser  så  som  personsökning  efter  en  lavin2.    

För  att  minska  risken  att  drabbas  av  en  lavin  samt  utöka  kunskapen  om  laviner  och  

användande  av  lavinutrustning  kan  man  gå  en  så  kallad  lavinkurs  (SLAO,  2012c).  I  denna  

uppsats  har  begreppet  lavinkurs  definierats  av  respondenterna  själva  då  de  har  angett  om  

det  har  deltagit  i  en  kurs  eller  inte.  Exakt  vad  som  räknas  som  en  lavinkurs  framgick  inte  i  

enkäten,  varpå  detta  är  en  subjektiv  bedömning.  

Begreppet  lavinsäkerhetsåtgärder  är  en  övergripande  definition  på  de  åtgärder,  

riskhantering  som  bara  berör  lavinrisker.  Det  är  med  andra  ord  samma  åtgärder  som  ingår  i  

skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  förutom  användning  av  skidhjälm  och  ryggskydd.    

                                                                                                                
1  Personlig  iakttagelse  den  27-‐‑28  februari  och  6-‐‑7  mars  2012.  
2  Aspholm,  Anders.  Drift-‐‑  och  Säkerhetschef,  Skistar  Åre,  via  intervju  den  10  maj  2012.  
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3.2.2  Skidåkare  

Inom  ramen  för  denna  uppsats  så  innebär  piståkare  de  skidåkare  som  har  åkt  i  relativt  flak  

terräng  och  pistade  backar.  Det  specifika  område  som  har  tillämpats  för  att  nå  dessa  åkare  är  

familjeområdet  Björnen  i  Skistars  skidanläggning  i  Åre  (se  bilaga  1).  Där  finns  endast  gröna  

och  blå  nedfarter,  vilket  innebär  att  det  är  ”mycket  lätta”  och  ”lätta”  nedfarter  (Skistar,  2011).    

Med  offpiståkare  så  menas  de  skidåkare  som  har  åkt  offpist,  vilket  innebär  att  de  åker  

utanför  pistade  backar,  så  kallad  offpiståkning.  Det  område  som  har  tillämpats  för  att  nå  

dessa  åkare  är  Susabäcken  i  Skistars  skidsystem  i  Åre,  (se  bilaga  1).  

3.2.3  Laviner  och  lavinterräng  

En  lavin  är  ett  stort  snöfält  i  rörelse  som  kan  komma  upp  i  en  hastighet  av  200  km/h.  För  att  

en  lavin  skall  kunna  ske  måste  att  ett  antal  olika  faktorer  samverka;  vindriktning  och  

temperatur,  terrängens  lutning  och  snötäckets  stabilitet.  Det  är  dessa  faktorer  som  avgör  

vilka  lavinförhållanden  som  råder  för  tillfället  och  hur  stor  lavinrisken  är.  Utöver  faktorerna  

krävs  också  en  ökad  belastning  på  snötäcket  för  att  snön  skall  börja  rasa.  I  vissa  fall  sker  

detta  genom  naturen  själv,  men  i  många  fall  beror  den  ökade  belastningen  på  en  skidåkare  

(Johansson,  2009:8,17,24).  På  grund  av  bergets  lutning  och  väderförhållanden  finns  det  

terräng  i  offpistområden  där  det  är  större  risk  för  laviner,  dessa  områden  benämns  som  

lavinterräng  (Jamieson,  2008:28).  Alla  skidåkarna  i  Susabäcken  har  åkt  i  lavinterräng  eller  i  

direktanslutning  till  lavinterräng  och  därmed  utsatt  sig  för  lavinrisk.  

3.3  Enkätkonstruktion    

Uppsatsens  data  samlades  in  genom  en  enkät  vilken  innefattas  av  ett  antal  frågor  som  

bygger  på  de  operationaliseringar  som  genomförts.  Numerisk  information  samlades  in  ifrån  

respondenterna  i  form  av  kryssfrågor,  vilket  motsvarar  en  kvantitativ  bearbetning  i  analysen  

(Patel  &  Davidson,  2011:54).  Enkätens  samtliga  frågor  är  därför  av  strukturerad  art  det  vill  

säga  att  respondenten  är  bunden  till  de  svarsalternativ  som  på  förhand  har  bestämts.  

Utformningen  av  enkäten  har  skett  i  en  process  genom  vilken  åtta  olika  delar  i  enkäten  har  

skapats.  De  olika  delarna  syftar  till  att  undersöka  fyra  huvudområden:  demografi  (del  1),  

skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  (del  2,  3  och  4),  riskuppfattning  (del  5  och  6),  

informationsinhämtning  (del  7  och  8)  (se  bilaga  3).      
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Neutrala  frågor  om  respondenternas  demografi  har  placerats  i  enkätens  första  del,  vilket  

enligt  Patel  och  Davidson  är  ett  vanligt  förfarande  (2011:77).  Resterande  delar  och  frågor  i  

enkäten  syftar  till  att  undersöka  respondenternas  förhållningssätt  vilket  har  medfört  en  

tillämpning  av  Likert-‐‑skalan,  ett  verktyg  för  att  mäta  attityder  (Patel  &  Davidson,  2011:88).  

Skalstegen  på  frågorna  varierade  mellan  fyra  och  fem  svarsalternativ  och  i  vissa  fall  fanns  

också  ett  sjätte  alternativ,  ”ej  relevant/vet  ej,  åker  ej  offpist”,  med.    

Efter  att  första  utkastet  var  klart  genomfördes  en  pilotstudie,  för  att  undersöka  om  enkäten  

var  lättförståelig  och  genomförbar.  Pilotstudien  gjordes  på  10  individer  med  olika  bakgrund  

vilket  därmed  skedde  i  enlighet  med  Brymans  rekommendationer  för  en  pilotstudie  

(2002:170-‐‑171).  Genom  förundersökningen  framkom  att  vissa  frågor  var  svårtolkade  vilket  

resulterade  i  värdefulla  förändringar  av  enkäten.  Några  av  respondenterna  kom  även  med  

förslag  på  ytterligare  frågor,  varpå  vissa  av  dessa  lades  till  i  enkäten.    

3.4  Urval  och  population    

Den  population  och  det  urval  som  har  använts  är  tillämpat  för  att  besvara  studiens  syfte  och  

frågeställningar.  Distributionen  av  enkäter  skedde  under  sportlovsveckorna  nio  och  tio,  på  

två  olika  geografiska  platser  inom  Skistars  skidanläggning  i  Åre  –  Susabäcken  och  Björnen  

(se  bilaga  1).  Sammanlagt  deltog  253  respondenter  i  undersökningen,  varav  149  i  Susabäcken  

och  104  i  Björnen.    Populationen  för  undersökningen  utgörs  av  alla  skidåkare  som  har  åkt  i  

respektive  område  vid  tidpunkten  för  vår  empiriinsamling.  Detta  resulterar  i  att  

populationens  storlek  inte  kan  definieras,  eftersom  statistik  på  antal  unika  åkare  i  respektive  

område  inte  finns  att  tillgå.  Däremot  uppger  Skistar  att  det  brukar  vara  mellan  6000  och  

12000  unika  skidåkare  i  hela  skidsystemet/dag  under  vecka  nio  och  tio3.    

Att  distribuera  enkäter  i  Susabäcken  var  ett  strategiskt  val  eftersom  alla  de  åkare  som  

passerar  detta  ställe  har  åkt  i  eller  nära  anslutning  till  lavinterräng4.  Det  var  därmed  en  

genomtänkt  strategi  för  att  nå  offpiståkare  som  utsätter  sig  för  lavinrisker.      

För  att  skapa  förståelse  för  enkätsvaren  från  offpiståkarna  i  Susabäcken,  genomfördes  även  

enkätstudien  på  en  referensgrupp.  Svaren  kan  därmed  jämföras  och  skillnader  för  hur  

offpiståkare  förhåller  sig  till  andra  åkare  kan  uppnås.  Som  referensgrupp  valdes  skidåkare  i  

                                                                                                                
3  Olofsson,  Ulf.  Skistar  Åre,  via  e-‐‑post  den  2  april  2012.  
4  Aspholm,  Anders.  Drift-‐‑  och  Säkerhetschef,  Skistar  Åre,  via  intervju  den  10  maj  2012.  
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Björnen,  vilket  är  ett  område  som  ligger  avskilt  från  den  resterande  skidanläggningen  och  på  

pistkartan  finns  det  ingen  markerad  lavinterräng  i  anslutning  till  området  (Skistar,  2011).  Det  

gör  att  de  åkare  som  föredrar  offpist  och  lavinterräng  troligtvis  inte  söker  sig  till  Björnen,  

därmed  minskar  risken  att  offpiståkare  även  skulle  inkluderas  i  referensgruppen.    

I  och  med  att  ett  familjeområde  valdes  som  referensgrupp  så  visar  resultatet  av  studien  hur  

offpiståkare  skiljer  sig  från  piståkare  i  familjeområde  och  inte  skidåkare  i  allmänhet.  Hade  vi  

valt  att  distribuera  enkäterna  för  referensgruppen  i  närheten  av  till  exempel  VM8:an,  som  är  

en  av  de  populäraste  liftarna  i  skidsystemet,  så  hade  vi  nått  skidåkare  i  allmänhet5.  Men  

risken  skulle  då  finnas  att  ett  stort  antal  av  respondenterna  i  referensgruppen  också  är  

offpiståkare  eftersom  det  finns  offpistterräng  i  anslutning  till  denna  lift.    

I  frågan  om  urval  har  vad  Bryman  benämner  som  bekvämlighetsurval  tillämpats,  vilket  

innebär  att  respondenterna  självmant  fått  delta  i  enkätundersökningen  (2002:114).  På  båda  

platserna  möttes  skidåkarna  först  av  en  gatupratare  med  texten:    

Ta  en  välbehövlig  paus.  Svara  på  några  korta  frågor  om  din  skidåkning.  Vi  bjuder  på  fika!  Ett  

samarbete  mellan  Mittuniversitetet  och  Skistar.  (se  bilaga  2).  

Därefter  fick  de  själva  ta  initiativet  att  komma  fram  till  det  bord  där  vi  stod  för  att  ta  emot  en  

enkät  som  fylldes  i  på  egen  hand.  Vid  deltagande  i  enkätundersökningen  fick  

respondenterna  varsin  kanelbulle  och  ett  glas  saft.  Genom  att  gatuprataren  och  bordets  duk  

hade  Mittuniversitetets  logga  så  framgick  det  tydligt  att  undersökningen  genomfördes  av  

representanter  från  universitetet  (se  bilaga  2).  Skistars  roll  i  uppsatsförfarandet  har  därmed  

enbart  handlat  om  att  ge  oss  tillträde  till  undersökningsområdet  samt  sponsrat  med  fika,  

vilket  gör  att  vår  självständighet  därmed  inte  har  påverkats.  Genom  vårt  tillvägagångssätt  

framgick  det  även  tydligt  för  respondenterna  att  undersökningen  inte  gjordes  på  uppdrag  av  

Skistar.  

     

                                                                                                                
5  Aspholm,  Anders.  Drift-‐‑  och  Säkerhetschef,  Skistar  Åre,  via  intervju  den  10  maj  2012.  



  19  

3.5  Forskningsetiska  överväganden    

Inför  studien  beaktades  forskningsetiska  aspekter  som  tagits  fram  av  Vetenskapsrådet  [VR]  

  för  den  samhällsvetenskapliga  forskningen.  VR  har  definierat  och  utformat  fyra  etikregler  

för  den  samhällsvetenskapliga  forskningen;  informationskravet,  samtyckeskravet,  

konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet  (Vetenskapsrådet,  2012:6).    

Informationskravet  belyser  forskarens  plikt  att  informera  respondenten  om  studiens  syfte  

(Vetenskapsrådet,  2012:7-‐‑8).  Detta  utfördes  skriftligen  på  enkäten  som  delades  ut  genom  

texten:    

Denna  enkätundersökning  syftar  till  att  undersöka  människors  riskuppfattning  i  fjällmiljö.  (se  

bilaga  3).  

Som  komplement  till  texten  informerades  det  muntligen  genom  att  vi  fanns  på  plats  och  

därmed  kunde  svara  på  frågor  om  studiens  syfte.  Samtyckeskravet  handlar  om  

respondenternas  rätt  att  bestämma  om  sin  medverkan  eller  inte  (Vetenskapsrådet,  2012:9-‐‑11).  

Detta  gjordes  genom  att  de  själva  fick  visa  ett  intresse  och  på  egen  hand  komma  fram  till  

bordet  där  vi  stod,  samt  att  vi  frågade  personerna  om  de  ville  delta  i  undersökningen.  Deras  

beslut  om  medverkan  respekterades  genom  att  de  som  nekade  inte  försökte  övertalas.  

Konfidentialitetskravet  innebär  att  uppgifter  om  respondenterna  behandlas  med  största  

tänkbara  konfidentialitet  (Vetenskapsrådet,  2012:12-‐‑13).  Detta  krav  uppfylldes  genom  att  

enkäten  inte  innehöll  frågor  om  personuppgifter  som  till  exempel  namn  och  personnummer,  

personerna  kan  därmed  inte  spåras  i  efterhand.  Respondenterna  informerades  även  

skriftligen  på  enkäten  om  att  undersökningen  är  anonym  genom  texten:    

Dina  svar  behandlas  anonymt!  (se  bilaga  3).  

Därtill  så  har  behandlingen  och  förvaringen  av  de  insamlade  enkäterna  beaktats  efter  

genomförd  empiriinsamling  genom  att  vara  insatta  i  pärmar  och  inlåsta  i  ett  skåp.  Den  sista  

etikregeln  handlar  om  nyttjandekravet,  vilket  innebär  att  uppgifter  om  enskilda  personer  

bara  får  användas  inom  ramen  för  forskningsändamålet  (Vetenskapsrådet,  2012:14).  Liksom  

övriga  etikregler  har  även  denna  regel  tagits  hänsyn  till  i  och  med  att  respondenternas  svar  

bara  ha  använts  för  denna  studies  ändamål.    
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3.6  Bortfall  

Ur  ett  etiskt  perspektiv  så  är  ett  frivilligt  deltagande  i  enkätundersökningen  korrekt,  däremot  

kan  det  diskuteras  vilken  grad  av  bortfall  som  finns  i  studien.  Så  som  Djurfeldt,  Larsson  och  

Stjärnhagen  visar  så  är  problematiken  med  bortfallet  dess  systematik  (2003:112-‐‑113).  Detta  

leder  i  förlängningen  till  att  urvalet  inte  blir  representativt  för  hela  populationen.    

Respondenternas  val  att  inte  delta  i  studien  benämns  som  externt  bortfall  (Patel  &  Davidson,  

2011:132).  Det  totala  externa  bortfallet  är  problematiskt  att  räkna  ut  i  undersökningen  

eftersom  statistik  över  den  exakta  populationen  inte  finns  att  tillgå.  Inom  ramen  för  denna  

undersökning  har  det  inte  funnits  någon  möjlighet  att  föra  statistisk  på  vilka  respondenter  

som  blivit  tillfrågande  men  tackat  nej  eller  de  som  åkt  förbi  empiriinsamlingsplatsen  och  inte  

stannat.  

I  undersökningen  så  finns  också  ett  så  kallat  internt  bortfall,  det  vill  säga  att  man  valt  att  inte,  

eller  glömt  att  svara  på  en  specifik  fråga  (Patel  &  Davidson,  2011:133).  Som  exempel  kan  det  

nämnas  att  inom  gruppen  för  demografi  så  finns  ett  internt  bortfall  mellan  0-‐‑13,4  %.    

För  att  minska  bortfallet  genomfördes  ett  antal  åtgärder  i  enlighet  med  Bryman  (2002:149-‐‑

150).  Layouten  på  enkäten  genomarbetades  noggrant,  alla  respondenter  bjöds  på  fika  och  vi  

fanns  på  plats  för  att  besvara  eventuella  frågor.    

3.7  Statistiska  analysmetoder  

För  att  bearbeta  den  empiri  som  samlats  in  genom  enkäterna  har  ett  antal  olika  

analysmetoder  använts.  Först  har  en  jämförelse  mellan  pist-‐‑  och  offpiståkare  i  demografiska  

skillnader  gjorts  genom  korstabeller  med  signifikans  testet  Pearson  Chi-‐‑Square.  Sedan  har  vi  

undersökt  hur  olika  variabler  som  berör  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  samvarierar,  detta  

har  gjorts  genom  faktoranalyser.  Därefter  har  de  samvarierande  skid-‐‑  och  

lavinsäkerhetsåtgärderna  jämförts  mellan  pist-‐‑  och  offpiståkare  i  t-‐‑tester.  Till  sist  

genomfördes  en  fördjupande  analys  av  offpiståkare  med  hjälp  av  t-‐‑test  och  korstabeller.  

Baserat  på  studiens  syfte  så  är  de  valda  analysmetoderna  de  som  lämpar  sig  bäst.  

Vid  analysarbetet  så  har  statistikprogrammet  SPSS  (version  20)  använts.  Eftersom  de  flesta  

av  enkätfrågorna  har  svarsalternativ  på  Likertskalan  behövde  dessa  kodas  om  när  enkäterna  

fördes  in  i  SPSS.  Som  exempel  så  omkodades  ”mycket  troligt”  till  5  och  i  fallande  ordning  så  
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att  ”absolut  inte  troligt”  motsvarade  1.  Mer  detaljer  kring  vilka  variabler  som  använts  för  

varje  analysmetod  och  dess  omkodning  återfinns  i  samband  med  beskrivningen  av  varje  

analys  i  följande  rubriker.      

3.7.1  Jämförelse  mellan  offpiståkare  och  piståkare    

För  att  skapa  en  övergripande  förståelse  och  kunna  jämföra  offpiståkare  med  piståkare  så  

genomfördes  bivariata  korstabeller  med  fokus  på  respondenternas  demografi.  I  korstabeller  

studeras  samvariationen  mellan  två  variabler  och  frekvensfördelningen  dem  emellan  kan  

utläsas  (Djurfeldt  et  al,  2003:143,148).    

För  var  och  en  av  enkätens  demografiska  frågor  (kön,  ålder,  civilstånd,  om  man  har  barn,  

bostadsort,  avklarad  utbildning  och  om  man  har  säsongskort)  så  skapades  korstabeller  där  

dessa  definierades  som  beroende  variabler.  I  samtliga  korstabeller  definierades  den  

oberoende  variabeln  som  urvalsgrupperna  pist-‐‑  och  offpiståkare.  Alla  variabler  användes  i  

sin  originalform  förutom  variabeln  ålder  som  kodades  om  i  sju  olika  åldersgrupper;  10-‐‑20  år,  

21-‐‑30  år,  31-‐‑40  år,  41-‐‑50  år,  51-‐‑60  år  och  61-‐‑72  år.  Detta  gjordes  eftersom  man  i  korstabeller  

ofta  slår  samman  olika  värden  för  att  skapa  ett  mer  överskådligt  resultat  vilket  göra  det  

lättare  att  tolka.  Det  finns  inga  givna  regler  för  vart  gränserna  mellan  åldersgrupperna  skall  

gå  (Djurfeldt  et  al,  2003:73-‐‑74),  därför  valde  vi  med  eget  omdöme  att  använda  oss  av  tioårs  

intervall  eftersom  det  då  blir  tydligt  och  relativt  lättöverskådligt.    

I  det  här  fallet  fungerar  korstabellerna  som  beskrivande  statistik  som  visar  demografiska  

skillnader  mellan  offpiståkare  och  piståkare.  För  samtliga  korstabeller  genomfördes  Pearson  

Chi-‐‑Square  test  för  att  kontrollera  om  tabellerna  var  statistiskt  signifikanta.  

3.7.2  Olika  samband  inom  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  

Redan  vid  enkätutformningen  resonerades  det  kring  olika  huvudområden  vilket  gör  det  

möjligt  att  misstänka  att  det  finns  starkare  samband  mellan  vissa  av  variablerna.  Detta  

medför  att  faktoranalys  är  ett  användbart  analysverktyg  för  att  undersöka  variablernas  

samvariation  (Barmark,  2009:69).  Vilket  gör  att  denna  analysmetod  har  tillämpats.    

Själva  faktoranalysförfarandet  har  skett  i  en  process  i  fyra  steg  med  fyra  olika  faktoranalyser,  

vilka  redogörs  för  i  resultatdelen.  När  faktoranalyserna  har  genomförts  så  har  den  

övergripande  extraktionsmetoden  Principal  Component  Analysis,  PCA,  använts  då  denna  
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lämpar  sig  bäst  då  syftet  är  datareduction  (Barmark,  2009:82).  Specificerade  

extraktionsmetoderna  som  använts  är  Egenvärde  över  1  vilket  innebär  att  faktorer  med  

egenvärden  högre  än  1  kan  sägas  förklara  mer  än  en  femtondel  eller  niondel  (eftersom  vi  har  

femton  respektive  nio  variabler)  av  den  sammanlagda  variansen  i  variablerna  (Barmark,  

2009:84-‐‑85).  Factors  to  extract,  alltså  antalet  fixerade  faktorer  har  också  bestäms.  För  att  

generera  ett  analytiskt  meningsfullt  resultat  så  har  Varimax  konstant  angetts  som  

rotationsmetod  (Barmark,  2009:91-‐‑95).  Därtill  så  har  det  interna  bortfallet,  Missing  values,  

ersatts  med  medelvärdet  för  övriga  respondenter  vilket  överensstämmer  med  ett  vanligt  

genomförande  av  faktoranalyser.  Detta  görs  för  att  undvika  internt  bortfall  (Djurfeldt,  

2009:37).    

De  variabler  som  har  valts  ut  till  första  faktoranalysen  är  de  variabler  som  återfinns  i  del  två  

och  tre  i  enkäten  (se  bilaga  3).  Denna  avgränsning  och  valet  att  inte  inkludera  fler  variabler  

har  gjorts  baserat  på  studiens  syfte.  De  specifika  variablerna  som  valts  ut  berör  därför  

individens  riskuppfattning  och  riskhantering.  

Inom  samhällsvetenskapen/beteendevetenskapen  så  ligger  variablerna  ofta  på  så  kallad  

ordinalskalenivån  och  inom  faktoranalysen  bör  variablerna  som  studeras  befinna  sig  på  

intervallnivå.  Detta  är  något  som  tagits  i  beaktande  men  bortsetts  ifrån  eftersom  Gunsjö  visat  

på  att  skillnaden  mellan  ordinalskalevariabler  och  intervallskalevariabler  är  näst  intill  

försumbara  (1994:85).    

3.7.3  Jämförelser  inom  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  

Den  faktoranalys  som  tidigare  genomförts  ligger  till  grund  för  den  fortsatta  jämförelsen  

mellan  offpiståkare  och  piståkare.  Utifrån  var  och  en  av  de  faktorer  som  framkom  i  analysen  

så  har  index  skapats.  Ett  index  består  av  ett  antal  variabler,  där  värdena  från  dessa  läggs  

samman  i  en  totalsumma.  Detta  underlättar  mätningen  av  ett  komplext  socialt  fenomen  som  

innefattar  många  aspekter  (Djurfeldt  et  al,  2003:473).  I  vårt  fall  består  varje  index  av  de  

variabler  som  ingick  i  de  olika  faktorerna  från  faktoranalysen,  vilka  berör  skid-‐‑  och  

lavinsäkerhetsåtgärder.  Detta  gör  att  det  går  att  mäta  hur  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  

genom  de  olika  faktorerna  skiljer  sig  åt  mellan  offpiståkare  och  piståkare.        
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För  att  de  ingående  variablerna  ska  kunna  organiseras  i  index  bör  de  ursprungliga  

kvalitativa  variablerna  omvandlas  till  så  kallade  dummyvariabler  (se  bilaga  4),  en  anledning  

till  det  är  att  de  kvalitativa  variablerna  har  olika  antal  skalnivåer  (Djurfeldt  et  al,  2003:473).    

Jämförelsen  av  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  mellan  offpiståkare  och  piståkare  har  sedan  

skett  genom  medelvärdesanalyser  i  form  av  t-‐‑test.  Vilket  är  en  bra  analysmetod  att  använda  

för  att  jämföra  medelvärdet  mellan  två  olika  grupper  (Djurfeldt  et  al,  2003:266-‐‑267).  Det  

medelvärde  som  har  jämförts  mellan  pist-‐‑  och  offpiståkare  är  alltså  det  genomsnittliga  

indexvärdet  för  varje  faktor.    

3.7.4  Offpiståkares  lavinsäkerhetsåtgärder  i  förhållande  till  dess  riskuppfattning    

Utgångspunkten  i  den  fördjupande  delen  av  analysen  är  att  undersöka  hur  den  personliga  

riskuppfattningen  att  skadas  av  laviner  förklarar  variationer  i  offpiståkares  

lavinsäkerhetsåtgärder.  Därmed  har  fokus  endast  riktats  mot  offpiståkare.    

Eftersom  denna  analys  fokuserar  på  lavinrisker  valdes  de  variabler  från  faktoranalysen  som  

berör  lavinsäkerhetsåtgärder.  De  variabler  som  exkluderades  var  där  med  användning  av  

skidhjälm  respektive  ryggskydd,  vilket  vi  anser  vara  generella  säkerhetsåtgärder  för  

skidåkare  och  inte  något  som  definierar  en  offpiståkare  i  sig.  Eftersom  syftet  är  att  skapa  

djupare  förståelse  för  hur  individens  riskuppfattning  att  personligen  skadas  av  laviner  

påverkar  beteendet  hos  en  offpiståkare  så  behövdes  ytterligare  en  variabel  lyftas  in  i  

analysen.  Denna  variabel  är;  Riskuppfattningen  att  personligen  skadas  av  laviner,  och  den  har  

kodats  om  till  en  binärvariabel  för  att  förenkla  utläsningen  av  tabellerna.  Respondenternas  

individuella  riskuppfattning  att  skadas  av  en  lavin  antar  därmed  ett  värde  som  hög  

respektive  låg  (se  bilaga  5).  

Först  analyserades  hur  individens  riskuppfattning  att  personligen  skadas  av  laviner  

påverkar  användandet  av  lavinutrustning,  vilket  innefattas  av  transceiver,  sond  och  spade.  

På  grund  av  att  dessa  tre  är  beroende  av  varandra  samt  faktoranalysens  resultat  av  dess  

samvariation  så  skapades  ett  index  vilket  har  benämnts  till  lavinutrustning  (se  bilaga  6).  

Sedan  analyserades  detta  index  i  ett  t-‐‑test,  där  medelvärdet  för  användandet  av  

lavinutrustning  jämfördes  mellan  de  som  upplever  hög  risk  att  skadas  av  laviner  med  de  

som  upplever  låg  risk  att  skadas  av  laviner.    
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Därefter  analyserades  hur  individens  riskuppfattning  att  personligen  skadas  av  laviner  

påverkar  hantering  av  lavinutrustning,  deltagande  i  lavinkurs,  kontrollering  av  

lavinriskskalan  och  rådgörande  med  pistörer  om  lavinförhållandena.  Detta  gjordes  i  

korstabeller  där  individens  riskuppfattning  att  personligen  skadas  av  laviner  fungerade  som  

oberoende  variabel  och  de  andra  variablerna  var  beroende.  Även  de  beroende  variablerna  

har  kodats  om  till  binära  variabler  (se  bilaga  7)  vilket  enligt  Djurfeldt  et  al,  förenklar  

utläsningen  av  tabellerna.  Eftersom  vårt  material,  149  st  observationer  inte  heller  är  så  stort  

kan  en  sådan  omkodning  förespråkas  (2003:153-‐‑154).    

3.8  Reliabilitet  och  validitet  

När  det  gäller  studiens  undersökningskvalitet  finns  såväl  styrkor  som  svagheter  inom  dess  

reliabilitet  och  validitet.  Reliabiliteteten  syftar  till  frågornas  tillförlitlighet,  det  vill  säga  hur  vi  

mäter  (Bryman,  2002:86;  Djurfeldt  et  al,  2003:108;  Trost,  2007:64).  För  att  öka  reliabiliteten  i  

undersökningen  så  har  utformningen  av  enkäten  skett  igenom  en  noggrann  process  och  

därtill  så  har  en  pilotundersökning  genomförts.  Enkäten  med  dess  strukturerade  utformning  

i  form  av  kryssfrågor,  gör  att  reliabiliteten  kan  anses  vara  mycket  hög  då  risken  för  

missförståelse  av  respondenternas  svar  är  nästintill  obefintlig.  Risken  att  respondenterna  

missuppfattat  frågorna  i  undersökningen  finns  självfallet,  men  det  har  motverkats  genom  

enkla  formuleringar  av  frågorna,  pilotstudien  samt  vår  närvaro  vid  ifyllandet.  

Ett  pragmatiskt  val  av  dagar  och  veckor  för  empiriinsamlingen  har  tillämpats,  vilket  innebär  

att  undersökningen  genomfördes  de  dagar  som  passade  bäst  i  tidsplaneringen  för  studien,  

någon  hänsyn  till  väderförhållandena  har  inte  heller  vidtagits.  Empiriinsamlingen  

genomfördes  under  fyra  dagar,  varav  två  dagar  vecka  nio,  27  och  28  februari,  och  två  dagar  

vecka  tio,  6  och  7  mars,  dessa  dagar  fördelades  jämt  mellan  pist-‐‑  och  offpiståkare.  

Lavinriskskalan  den  27  och  28  februari  var  utsatt  till  en  3:a  respektive  en  4:a,  och  den  6  och  7  

mars  var  lavinriskskalan  en  2:a.  Reliabiliteten  påverkas  delvis  negativt  att  undersökningen  

genomförts  på  olika  dagar  och  veckor.  I  förlängningen  leder  det  också  till  att  studiens  

replikerbarhet  påverkas,  då  olika  geografiska  områden  i  Sverige  har  sportlov  under  olika  

veckor  och  väderförhållanden  har  inverkan  på  vilka  skidåkare  som  är  ute  och  åker.  Ur  ett  

praktiskt  perspektiv  är  dock  detta  inget  som  kunnat  påverkas.      
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Validitetsbegreppet  handlar  om  frågornas  förmåga  att  mäta  vad  de  syftar  till  att  undersöka  

(Bryman,  2002:88-‐‑89;  Djurfeldt  et  al,  2003:108).  I  vårt  fall  är  det  att  undersöka  individens  

riskuppfattning  och  riskhantering  hos  olika  skidåkare.  Det  har  gjorts  genom  

operationaliseringar  av  begrepp  i  den  enkät  som  distribuerat  till  olika  grupper  av  skidåkare.    

Då  mycket  tid  och  arbete  har  lagts  ned  på  enkätutformningen  och  genomförandet  av  

pilotstudien  bidrar  det  till  studiens  övergripande  kvalitet.  Detta  leder  till  studiens  ökande  

validitet  och  reliabilitet  (Djurfeldt  et  al,  2003:109).    

 

  

     



  26  

4.  RESULTAT  OCH  ANALYS  

I  detta  avsnitt  redovisas  de  resultat  som  studien  har  genererat  samt  analys  som  knyter  

samman  resultatet  med  den  teoretiska  referensramen  som  har  presenterats.  Först  presenteras  

resultat  och  analys  som  är  jämförande  mellan  offpiståkare  och  piståkare,  vad  gäller  

demografiska  skillnader.  Därefter  följer  resultaten  kring  hur  variabler  som  berör  skid-‐‑  och  

lavinsäkerhetsåtgärder  samvarierar  och  hur  dessa  skiljer  sig  mellan  pist-‐‑  och  offpiståkare.  

Sedan  redogörs  för  de  resultat  och  den  analys  som  enbart  fokuserar  på  offpiståkare  och  då  

med  fokus  på  hur  individens  riskuppfattning  för  laviner  förklarar  variationen  i  deras  

lavinsäkerhetsåtgärder.  Till  sist  avslutas  denna  del  med  en  teoretisk  och  empirisk  analys  som  

leder  fram  till  skapandet  av  en  modell.    

4.1  Skillnader  mellan  offpiståkare  och  piståkare  

För  att  beskriva  vad  som  karaktäriserar  och  skiljer  offpiståkare  från  piståkare  så  gjordes  ett  

antal  korstabeller.  Enkätens  demografiska  frågor  användes  som  beroende  variabler  och  

urvalet,  offpist-‐‑/piståkare,  användes  som  oberoende  variabel  i  samtliga  korstabeller.  I  en  

korstabell  kan  procentfördelningen  mellan  grupper  studeras  och  i  den  sammanfattande  

tabellen  1  visas  de  analyser  som  genomförts.    

Eftersom  det  ur  ett  sociologiskt  perspektiv  är  särskilt  intressant  att  studera  hur  de  

demografiska  skillnaderna  påverkar  individens  riskuppfattning  har  detta  gjorts.  

Forskningen  har,  som  tidigare  nämnts,  visat  att  det  finns  betydande  skillnader  vad  gäller  

individens  riskuppfattning  och  riskhantering  (Olofsson  &  Rashid,  2009:35-‐‑36).  Följande  

demografiska  frågor  undersöktes:  kön,  ålder,  civilstånd,  om  man  har  barn,  bostadsort,  

högsta  avklarade  utbildning  och  om  man  har  säsongskort  hos  Skistar  i  Åre.  För  att  

kontrollera  signifikansen  i  korstabellerna  så  har  signifikans  testet  Pearson  Chi-‐‑Square  angetts  

vid  analysförfarandet  (Djurfeldt  et  al,  2003:225).  
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Tabell  1:  Sammanställd  korstabell  med  demografiska  skillnader  för  offpiståkare  
respektive  piståkare  
   Demografiska  variabler     Offpiståkare   Piståkare     

   Kön           
   Man  

Kvinna  
83  %  *  
17  %  *  

46  %  *  
54  %  *  

  

   Ålder           
   10  –  20  år  

21  –  30  år  
31  –  40  år  
41  –  50  år  
51  –  60  år  
61  –  72  år  

41  %  *  
20  %  *  
7  %  *  
23  %  *  
7  %  *  
2  %  *  

22  %  *  
4  %  *  
25  %  *  
34  %  *  
11  %  *  
4  %  *  

  

   Civilstånd           
   Sammanboende/Gift  

Särbo  
Ensamstående/änka/änkling  
Bor  med  föräldrar  eller  i  kollektiv  

36  %  *  
4  %  *  
12  %  *  
48  %  *  

69  %  *  
2  %  *  
4  %  *  
25  %  *  

  

   Barn           
   Har  inte  barn  

Har  barn  
68  %  *  
32  %  *  

32  %  *  
68  %  *  

  

   Bostadsort           
   Landsbygd,  <  200  invånare  

Ort,  200  –  24  999  invånare  
Stad,  25  000  –  200  000  invånare  
Stockholm/Göteborg/Malmö  

8  %  *  
25  %  *  
26  %  *  
41  %  *  

3  %  *  
11  %  *  
20  %  *  
66  %  *  

  

   Högsta  avklarade  utbildning           
   Grundskola  

Gymnasium  
Högskola/Universitet  
Övrigt  

33  %  *  
26  %  *  
36  %  *  
5  %  *  

22  %  *  
6  %  *  
69  %  *  
3  %  *  

  

   Säsongskort  i  Åre           
   Har  inte  säsongskort  

Har  säsongskort  
65  %  *  
35  %  *  

92  %  *  
8  %  *  

  

Kommentar:  Pearson  Chi-‐‑Square  testen  är  statistiskt  signifikant,  *  indikerar  signifikans  på  1  %  sign.nivå.  
Oberoendevariabel:  urvalsgrupperna  offpiståkare  och  piståkare.  

  

Tabell  1  visar  att  den  största  andelen  offpiståkare  är  män,  nämligen  83  %.  Piståkare  har  

däremot  en  jämnare  fördelning  mellan  könen.  Vad  gäller  respondenternas  ålder  så  visar  

tabellen  att  det  är  en  större  andel  unga  åkare,  10-‐‑30  år,  i  offpistgruppen.  Medan  en  större  del  

av  skidåkare  i  30-‐‑50  års  åldern  tenderar  att  vistas  i  pistad  backe.  Ett  annat  intressant  värde  är  

att  det  är  4  %  av  piståkare  som  är  i  åldersgruppen  21-‐‑30  år.  I  frågan  om  vilket  civilstånd  som  

skidåkarna  har  framgår  det  att  majoriteten  av  offpiståkarna  har  uppgett  att  de  bor  med  

föräldrar  eller  i  kollektiv.  Majoriteten  av  piståkarna  är  istället  gifta  eller  sammanboende.  Av  
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offpiståkare  är  det  68  %  som  inte  har  barn,  i  jämförelse  med  piståkare  där  32  %  inte  har  barn.  I  

frågan  om  vilken  bostadsort  som  skidåkarna  kommer  från  så  är  svarsfrekvensen  relativt  

jämn  mellan  offpist-‐‑  och  piståkare.  Den  mest  förekommande  bostadsorten  i  båda  grupperna  

är  Stockholm/Göteborg/Malmö.  När  svarsfrekvensen  kring  högsta  avklarade  utbildning  

studeras  visar  tabell  1  en  skillnad  mellan  offpist-‐‑  och  piståkare.  För  offpiståkare  är  det  

relativt  jämn  spridning  mellan  de  olika  utbildningsnivåerna  medan  de  största  grupperna  

ibland  piståkare  har  grundskola  eller  högskola  som  högsta  avklarade  utbildning.  Till  sist  kan  

innehavandet  av  säsongskort  utläsas  i  tabellen,  vilket  visar  att  majoriteten  av  skidåkare  

offpist,  65  %,  och  pist,  92  %,  inte  har  något  säsongskort.  Men  av  de  som  har  säsongskort  så  är  

andelen  större  ibland  offpiståkare,  35  %,  i  jämförelse  med  piståkare,  8  %.  

Dessa  resultat  kan  analyseras  utifrån  de  teoretiska  perspektiv  som  beskrivits  om  individer  

och  dess  riskuppfattning,  vilka  visar  på  betydande  skillnader  för  olika  grupper  i  samhället  

(Enander  &  Johansson,  2005:34-‐‑38;  Olofsson,  2009:62;  Wall,  2010:31).  Det  blir  därmed  

intressant  att  se  hur  väl  teoretiska  generella  perspektiv  går  att  tillämpa  på  vår  studie  om  

olika  skidåkares  riskuppfattning.    

Inom  de  undersökta  demografiska  variablerna  finns  övergripande  intressanta  resultat.  Vi  ser  

att  offpiståkare  generellt  är  män,  unga,  ensamstående,  personer  som  inte  har  barn,  bor  i  

storstad,  har  hög  utbildning  och  inte  har  säsongskort.  Detta  blir  intressant  då  den  teoretiska  

förförståelsen  säger  att  dessa  tenderar  att  ha  en  lägre  riskuppfattning  än  andra  grupper  

(Enander  &  Johansson,  2005:34-‐‑38;  Olofsson,  2009:62;  Wall,  2010:31).  I  denna  studie  

kontrasteras  offpiståkare  med  piståkare,  vilken  i  sin  tur  kan  sammanfattas  med  helt  andra  

bakomliggande  variabler.  Generellt  är  piståkarna  kvinnor,  medelålders,  

sammanboende/gifta,  har  barn,  bor  i  storstad,  har  hög  utbildning  och  har  inget  säsongskort,  

det  är  därmed  inte  barnen  i  familjeområdet  som  har  svarat  på  enkäten  utan  deras  föräldrar.    

Resultatet  har  visat  signifikanta  skillnader  i  bakomliggande  variabler,  och  det  kan  hjälpa  till  

att  förklara  offpiståkare  som  en  grupp  med  lägre  riskuppfattning  utifrån  de  teoretiska  

utgångspunkter  som  tidigare  beskrivits.  Teori  har  visat  att  unga,  män,  ensamstående  och  

personer  som  inte  har  barn  har  en  lägre  riskuppfattning  (Enander  &  Johansson,  2005:34-‐‑38;  

Olofsson,  2009:62).  Den  höga  andelen  män  som  åker  offpist  stärks  av  teorier  och  tidigare  

forskning  att  män  ser  risker  som  mindre  allvarliga  än  kvinnor.  Kvinnor  tenderar  dessutom  
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att  vara  mer  positivt  inställda  till  säkerhet,  vilket  i  vår  studie  kan  förklara  avsaknaden  av  

kvinnor  i  offpistterräng  (Enander  &  Johansson,  2005:34;  Olofsson,  2009:62).  Att  det  dessutom  

är  många  unga  i  offpistterräng  förstärker  även  intrycket  att  det  är  ett  område  förenat  med  

risker.  Unga  anser  inte  att  risker  är  lika  allvarliga  som  äldre  människor  gör  (Enander  &  

Johansson,  2005:34-‐‑35;  Olofsson,  2009:62).  Att  offpiståkare  skulle  vara  en  grupp  som  

uppfattar  risken  som  mindre  allvarlig  förstärks  av  de  teoretiska  och  empiriska  resultat  som  

visar  att  civilståndet,  ensamstående,  och  om  man  inte  har  barn  påverkar  individen  att  ha  en  

lägre  riskuppfattning  (Enander  &  Johansson,  2005:36-‐‑37;  Olofsson,  2009:62).    

Att  vistas  i  lavinterräng  är  ett  risktagande,  man  utsätter  sig  för  en  större  risk  än  att  vistas  i  en  

pistad  backe6.  Därmed  har  resultaten  från  vår  studie  bekräftat  tidigare  forskning  om  

risktagande  individer,  i  och  med  att  de  som  åker  i  lavinterrängen  är  män,  unga,  

ensamstående.  Då  är  alltså  en  grupp  som  tar  större  risker  inom  skidåkning.    

4.2  Samband  inom  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  

För  att  undersöka  om  det  fanns  några  bakomliggande  mönster  mellan  olika  skid-‐‑  och  

lavinsäkerhetsåtgärder,  och  kunna  gruppera  dessa  så  gjordes  en  explorativ  faktoranalys  

(Barmark,  2009:72).  De  variabler  som  valdes  ut  för  faktoranalysen,  som  återfinns  i  del  2  och  3  

i  enkäten  (se  bilaga  3),  handlar  om  respondenternas  självuppskattade  skid-‐‑  och  

lavinsäkerhetsåtgärder.    

Först  genomfördes  en  faktoranalys  med  samtliga  variabler,  15  st,  i  en  extraktion  med  

egenvärde  över  1.  Resultatet  av  den  första  faktoranalysen  gav  4  faktorer  där  den  fjärde  

faktorn  endast  innefattades  av  en  variabel  (se  bilaga  8).  Då  detta  inte  är  eftersträvansvärt  

eftersom  det  bör  vara  minst  tre  till  fem  variabler  som  korrelerar  i  respektive  faktor,  så  

genomfördes  en  ny  faktoranalys  (Barmark,  2009:79).  Denna  gång  valdes  samma  variabler,  15  

st,  men  extraktionen  ändrades  till  factors  to  extract,  alltså  antalet  fixerade  faktorer  bestämdes  

till  tre.  Beslutet  att  tre  faktorer  skulle  fixeras  baserades  på  den  föregående  analysens  resultat  

med  4  faktorer.  Resultatet  som  genererades  uppnådde  kriteriet  om  att  minst  tre  variabler  

samkorrelerar  i  respektive  faktor.  Däremot  gav  denna  analys  ett  resultat  utan  logisk  

empirisk  lösning,  vilket  gör  att  det  är  svårt  att  tolka  resultatet  (se  bilaga  9).  Eftersom  detta  

var  fallet  så  fattade  vi  beslut  om  att  exkludera  ett  antal  variabler  innan  ytterligare  analyser  
                                                                                                                
6  Aspholm,  Anders.  Drift-‐‑  och  Säkerhetschef,  Skistar  Åre,  via  intervju  den  10  maj  2012.  
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genomfördes,  i  förhoppning  om  att  resultatet  skulle  bli  tydligare.  Färre  variabler  kan  skapa  

problem,  till  exempel  att  faktorerna  inte  innehåller  minst  tre  samkorrelerande  variabler.  Men  

samtidigt  uppfattades  vissa  av  de  inkluderade  variablerna  i  första  faktoranalysen  som  

diffusa  i  sammanhanget,  så  som  åker  i  grupp  i  offpistterräng  med  flera.  Exkluderandet  av  

variabler  har  alltså  skett  baserat  på  upplevd  relevans  och  empirisk  tolkningsbarhet.  De  nio  

utvalda  variablerna  som  slutligen  inkluderades  var:  användning  av  transceiver,  sond  

respektive  spade,  om  man  deltagit  i  en  lavinkurs,  om  man  upplever  att  man  kan  hantera  sin  

lavinutrustning,  hur  ofta  man  kontrollerar  lavinriskskalan  och  rådgör  med  pistörer,  samt  

användning  av  skidhjälm  och  ryggskydd.  Dessa  variabler  analyserades  i  en  faktoranalys  och  

extraktionen  skedde  genom  egenvärde  1.  Resultatet  visade  ett  empiriskt  logiskt  resultat  där  

tre  faktorer  skapades.  Däremot  uppstod  problemet  med  att  två  av  faktorerna  endast  innehöll  

två  variabler  vardera  (se  bilaga  10).  För  att  undersöka  om  detta  gick  att  undvika  gjordes  

ytterligare  en  faktoranalys  med  samma  variabler,  men  extraktionen  ändrades  till  factors  to  

extract,  alltså  antalet  fixerade  faktorer  har  valts,  två  stycken.  Resultatet  visade  ett  empiriskt  

svårtolkat  resultat  och  faktor  2  innehöll  även  denna  gång  bara  två  variabler  (se  bilaga  11).    

Genom  de  olika  faktoranalyserna  så  har  vårt  empiriska  material  visat  sig  som  tydligast  och  

mest  logiskt  i  den  tredje  genomförda  faktoranalysen.  Resultatet  av  den  innehåller  visserligen  

problemet  med  att  två  av  faktorerna  ”bara”  innehåller  två  variabler,  men  de  andra  

genomförda  analyserna  har  visat  mer  ologiska  resultat  där  problemet  dessutom  kvarstår.  Så  

som  Barmark  visar  så  kan  faktoranalysen  generera  en  empiribaseradbild  av  materialet  

(2009:99-‐‑100).  Då  målet  med  faktoranalysen  är  att  utforska  underliggande  mönster  i  vårt  

empiriska  material  så  har  vi  valt  den  empiriska  tolkningen.  Vi  anser  därmed  att  

kriteriet/önskemålet  om  tre  eller  fler  samverkande  variabler  i  respektive  faktor  blir  irrelevant  

för  vår  studie.  

Resultatet  av  den  tredje  faktoranalysen  med  nio  utvalda  variablerna  i  extraktion  genom  

egenvärde  1,  visas  i  tabell  2.    
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Tabell  2:  Faktoranalys  på  utvalda  variabler  från  enkäten  
   Variabler   Faktor  1   Faktor  2   Faktor  3     
   Lavinutrustning   Kontrollering   Skidskydd     
   Använder  transceiver  vid  offpiståkning   0,853   0,163   0,100     
   Använder  sond  vid  offpiståkning   0,901   0,158   0,116     
   Använder  spade  vid  offpiståkning   0,907   0,094   0,115     
   Deltagit  i  en  lavinkurs   0,566   0,275   -‐‑  0,052     
   Kan  hantera  sin  lavinutrustning   0,783   0,242   0,112     
   Kontrollerar  lavinrisken  på  lavinriskskalan   0,087   0,867   0,072     
   Rådgör  med  pistörer  om  lavinförhållanden                                                                      0,365   0,695   -‐‑  0,015     
   Användning  av  skidhjälm   -‐‑  0,002   -‐‑  0,075   0,915     
   Användning  av  ryggskydd   0,338   0,377   0,555     
Kommentar:  PCA,  Extraktion;  Egenvärde  1.  Rotationsmetod;  Varimax.  Missing  values;  replace  with  mean.    
Faktoranalysen  är  statistiskt  signifikant  på  Bartlett'ʹs  Test  of  Sphericity.  Sig,  0,00  sign.nivå7.  KMO  är  icke  
signifikant  p  0,8368.  Faktoranalysen  visar  vilka  variabler  som  har  ett  samband  i  respektive  faktor.    

  

Faktoranalysen  visar  att  de  nio  variablerna  empiriskt  delas  upp  i  tre  faktorer,  dessa  har  vi  

benämnt;  Lavinutrustning,  Kontrollering  och  Skidskydd.  För  variablerna  inom  varje  faktor  finns  

en  samvariation,  vilket  innebär  att  variablerna  inom  respektive  faktor  uttrycker  aspekter  av  

samma  underliggande  fenomen  (Barmark,  2009:69-‐‑70).  De  variabler  som  samvarierar  i  

Lavinutrustning  är  användning  av  transceiver,  sond,  spade,  upplevd  förmåga  att  hantering  

sin  lavinutrustning  och  deltagande  i  en  lavinkurs.  I  Kontrollering  är  det  två  variabler  som  

samvarierar  –  respondenternas  kontroll  av  lavinrisken  på  lavinriskskalan  samt  dess  

benägenhet  att  rådgöra  med  pistörer  om  lavinförhållanden.  Till  sist  är  det  användning  av  

skidhjälm  och  ryggskydd  som  samvarierar  i  den  sista  faktorn  Skidskydd.  Våra  resultat  visar  

därmed  att  det  finns  en  samvariation  mellan  olika  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder.  

4.3  Skillnader  i  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder    

För  var  och  en  av  de  tre  faktorer  som  framkom  i  faktoranalysen  så  skapades  index.  

Skapandet  av  index  gör  det  möjligt  att  på  ett  överskådligt  sätt  jämföra  faktorernas  

medelvärde  (M),  standardavvikelse  (SD)  det  vill  säga  den  genomsnittliga  avvikelsen  ifrån  

                                                                                                                
7  Faktoranalysen  visar  ett  statistiskt  signifikant  värde  på  Bartlett'ʹs  Test  of  Sphericity,  vilket  betyder  att  
de  inom  alla  bivariata  korrelationer  i  korrelationsmatrisen  finns  det  någon  som  är  signifikant.  
8  Då  Bartlett'ʹs  Test  of  Sphericity  i  sig  inte  säger  så  mycket  om  helheten  så  anges  också  värdet  på  Kaiser-‐‑
Meyer-‐‑Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy,  KMO-‐‑testet.  Detta  test  anger  om  urvalet  av  variabler  
fungerar  i  en  faktoranalys  och  varnar  för  variabler  som  inte  bidrar  till  identifiering  av  faktorer  
(Barmark,  2009:92).  Detta  test  ska  därmed  visa  ett  icke  signifikant  svar,  vilket  även  vårt  visar.    
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medelvärdet  samt  medelvärdesskillnad  (MS)  mellan  två  populationer.  Detta  har  skett  genom  

t-‐‑tester  mellan  olika  indexvärden  för  offpist-‐‑  och  piståkare,  se  tabell  3.    

Varje  index  har  benämnts  med  ett  samlingsnamn  som  indikerar  variablernas  karaktär.  De  

variabler  som  ingår  i  faktorn  Lavinutrustning  har  benämnts  som  Lavinkunskap  och  

användning  av  lavinutrustning,  då  de  inkluderade  variablerna  berör  användning  av  

lavinutrustning,  kunskap  om  utrustningen  och  deltagande  i  lavinkurs.  De  variabler  som  

ingår  i  faktorn  Kontrollering  tituleras  som  Kontrollering  av  lavinrisker,  då  de  inkluderade  

variablerna  berör  respondenternas  benägenhet  att  kontrollera  lavinrisken  på  lavinriskskalan  

samt  rådgör  med  pistörer  om  lavinförhållanden.  Slutligen  har  det  sista  indexet  som  baseras  

på  variablerna  som  ingår  i  faktorn  Skidskydd  benämnts  som  Användning  av  skidskydd,  då  de  

inkluderade  variablerna  är  användning  av  skidhjälm  och  ryggskydd.  

I  Lavinkunskap  och  användning  av  lavinutrustning  inkluderades  fem  variabler,  se  

faktorlösning  tabell  2.  Detta  medför  att  det  största  värdet  som  en  respondent  kan  anta  är  5,  

och  lägsta  0.  Värde  5  innebär  att  respondenten  har  mycket  lavinkunskap  och  använder  

lavinutrustning  i  hög  utsträckning,  medan  värde  0  innebär  att  individen  uppgett  att  de  inte  

använder  någon  lavinutrustning  och  inte  har  någon  lavinkunskap.    

I  Kontrollering  av  lavinrisker  ingår  två  variabler,  se  faktorlösning  tabell  2,  detta  medför  att  

största  värdet  som  en  respondent  kan  anta  är  2,  och  lägsta  0.  Värde  2  innebär  att  

respondenten  har  kontrollerat  lavinriskerna  i  förebyggande  syfte  genom  att  kontrollera  

lavinriskskalan  och  rådgjort  med  pistörer  om  lavinförhållanden,  medan  värde  0  innebär  att  

respondenten  inte  har  gjort  det.  

Användning  av  skidskydd  består  av  två  variabler,  se  faktorlösning  tabell  2,  vilket  leder  till  

att  värdena  varierar  mellan  0  och  2.  Värde  2  innebär  att  respondenten  alltid/ofta  använder  

skidskydd,  och  värde  0  innebär  att  respondenten  aldrig/sällan  gör  det.  
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Tabell  3:  Skillnader  i  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  mellan  offpist-‐‑  och  piståkare  
      Offpiståkare   Piståkare     

      M   SD   MS   M   SD   MS     
   Lavinkunskap  och  användning  

av  lavinutrustning  
1,39  *   1,70  *   0,80  *   0,60  *   1,17  *   0,80  *  

  

   Kontrollering  av  lavinrisker   0,91  *   0,70  *   0,32  *   0,56  *   0,59  *   0,32  *     

   Användning  av  skidskydd   1,41  *   0,70  *   0,36  *   1,05  *   0,51  *   0,36  *     

Kommentar:  T-‐‑testen  är  statistiskt  signifikant  *  indikerar  signifikans  på  1  %  nivå.  T-‐‑testen  undersöker  om  det  
finns  skillnader  mellan  medelvärdena,  M,  standardavvikelse,  SD  och  medelvärdesskillnad  MS  i  de  olika  
grupperna.    
  

Medelvärdet  för  Lavinkunskap  och  användning  av  lavinutrustning  för  offpiståkare  är  1,39  

jämfört  med  piståkares  värde  som  är  0,60.  Detta  innebär  ett  signifikant  resultat  att  

offpiståkarna  upplever  att  de  har  lavinkunskap  och  åker  med  lavinutrustning  i  större  

utsträckning  än  piståkarna.  Det  kan  dock  konstateras  att  båda  medelvärdena  är  väldigt  låga  

då  5  var  det  högsta  värdet  som  kunde  antas.  I  tabellen  utläses  också  att  standardavvikelsen,  

det  vill  säga  den  genomsnittliga  avvikelsen  från  medelvärdet,  visar  att  respondenternas  svar  

har  större  variation  i  Susabäcken.  Med  detta  menas  att  svaren  har  varierat  mer  inom  

gruppen  offpiståkare  än  piståkare.    

Resultatet  för  Kontrollering  av  lavinrisker  visar  att  offpiståkarna  kontrollerar  lavinriskerna  i  

högre  utsträckning  än  vad  piståkarna  gör,  detta  är  statistiskt  signifikant.  Medelvärdet  för  

offpiståkare  är  0,91  respektive  0,56  för  piståkare.  Detta  visar  att  medelvärdet  visserligen  är  

högre  för  offpiståkare  än  piståkare,  men  inte  så  högt  vilket  innebär  att  det  är  många  

skidåkare  som  åker  offpist  men  inte  kontrollerar  lavinriskerna  i  förväg.  

Resultatet  för  Användning  av  skidskydd  visar  signifikanta  skillnader  i  medelvärdena,  1,41  

för  offpiståkare  respektive  1,05  för  piståkare.  Vilket  innebär  att  offpiståkare  använder  

skidhjälm  och  ryggskydd  i  större  utsträckning  än  piståkare.  

Resultaten  som  framkommit  mellan  pist-‐‑  och  offpiståkare  anser  vi  är  mycket  intressanta!  

Dessa  skillnader  ska  nu  analyseras  utifrån  teoretiska  perspektiv.  Då  tidigare  teorier  om  de  vi  

undersökt  skulle  kategoriserar  offpiståkare,  utifrån  demografisk  struktur,  som  en  grupp  vars  

benägenhet  att  vidta  säkerhetsåtgärder  är  liten  (Enander  &  Johansson,  2005:34-‐‑38).  Så  visar  

vår  studie  att  de  är  mer  benägna  att  använda  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsutrustning  än  piståkare.  

Statistiskt  signifikanta  skillnader  mellan  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsbeteende  har  framträtt.  
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Även  om  offpiståkare  generellt  antar  högre  medelvärden  än  piståkare,  alltså  mer  benägna  att  

uppge  att  de  använder  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsutrustning,  så  är  de  inte  så  höga  som  vi  

förväntat  oss.  De  som  utsätter  sig  för  större  risker  borde  vidta  åtgärder  för  att  skydda  sig  i  

mycket  hög  utsträckning,  men  detta  är  inte  fallet.    

Lavinkunskap  och  användning  av  lavinutrustning  antar  mycket  låga  värden  i  båda  grupperna.  

Det  högsta  värdet  som  kunde  antas  var  5  och  offpiståkare  antog  värdet  1,39  och  piståkare  

0,60.  Den  första  spontana  reflektionen  var  det  är  bra  att  de  som  vistas  i  offpistterräng  antar  

ett  högre  värde  än  piståkare.  Därefter  väcks  frågan  om  varför  det  ändå  är  så  pass  lågt?  

Offpiståkare  vistas  i  ett  ”farligare”  område,  och  borde  därmed  ha  stor  kunskap  och  använda  

lavinutrustning  i  väldigt  stor  utsträckning.  En  möjlig  förklaring  kan  vara  att  våra  

respondenter  gjort  aktiva  val  dagen  för  empiriinsamlingen  då  det  var  en  3:a  (27/2-‐‑2012)  samt  

en  2:a  (6/3-‐‑2012)  på  lavinriskskalan.  Denna  förklaring  belyser  individens  riskuppfattning  

som  något  genuint  subjektivt.  Individen  som  avläser  lavinriskskalan  gör  en  subjektiv  

bedömning  om  huruvida  risken  är  låg  eller  hög.  Det  ska  även  tilläggas  att  en  3:a  på  

lavinriskskalan  innebär  att;  

Lavinrisk  3  Mänskligt  utlösta  laviner  sannolika.  Spontana  laviner  möjliga.  Rekommendationer.  

Var  mycket  försiktig  i  lavinterräng.  (SLAO,  2012c).  

En  3:a  på  en  femgradigskala  kan  därför  anses  vara  låg,  baserat  på  siffran,  men  3:as  

betydelser  i  ord/definition  kan  tolkas  på  ett  annat  sätt.  Subjektiviteten  i  individens  

riskuppfattning  blir  tydlig.    

En  annan  möjlig  förklaring  till  den  låga  graden  av  Lavinkunskap  och  användning  av  

lavinutrustning  bland  offpiståkare  kan  bero  på  bristande  kunskap  om  platsen  som  sådan.  

Offpistområdet  kan  missbedömas  och  tros  vara  del  av  skidsystemet  på  samma  sätt  som  

övriga  backar,  eftersom  det  råder  brist  på  skyltar  och  information  om  att  man  åker  in  i  ett  

offpistområde.  Det  kan  även  ses  som  en  plats  för  utmaning  och  lek,  vilket  gör  att  många  inte  

reflekterar  över  offpistområdets  risker9.  Lavinutrustning  och  lavinkurser  har  dessutom  höga  

kostnader,  vilket  kan  leda  till  att  många  avstår  ifrån  och  inte  har  möjlighet  med  en  sådan  

ekonomisk  utgift.  Något  som  är  viktigt  att  komma  ihåg  är  också  offpiståkares  värde  på  

standardavvikelsen,  vilket  indikerade  på  en  stor  spridning  mellan  respondenternas  svar.  

                                                                                                                
9  Personlig  iakttagelse  den  27-‐‑28  februari  och  6-‐‑7  mars  2012.    
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Detta  kan  ses  som  en  indikation  på  att  gruppen  offpiståkare  har  en  heterogen  

sammansättning  (Olofsson  &  Rashid,  2009:35).        

Den  undersökta  Kontrolleringen  av  lavinriskerna  visade  återigen  på  en  högre  grad  av  

riskhantering  för  offpiståkare  i  jämförelse  med  piståkare.  Inom  det  undersökta  indexet  så  

ingår  två  variabler  vilka  ligger  till  grund  för  resultatets  utfall.  Lavinriskskalan  som  alltid  

befinner  sig  på  samma  geografiska  plats  genom  att  de  sitter  vid  varje  lift,  och  pistörer  som  är  

rörliga.  Tillgängligheten  av  pistörer  kan  ha  därför  ha  påverkat  utfallet  då  det  kan  vara  svårt  

att  träffa  på  dem  i  skidsystemet10.    Till  skillnad  ifrån  lavinkurs  och  lavinutrustningens  

kostnad  så  är  de  åtgärder  som  mäts  i  Kontrollering  av  lavinriskerna  gratis.  Det  finns  alltså  inget  

ekonomiskt  hinder  för  någon  skidåkare  att  genomföra  dessa  åtgärder.  Här  handlar  frågan  i  

stället  om  individernas  kunskap  och  tillit  för  sociala  system,  eller  i  det  här  fallet  saker  som  

representerar  det  (Kasperson,  Golding  &  Tuler,  1992:161-‐‑187).  Lavinriskskalan  och  pistörer  

utgör  delar  av  ett  socialt  system  utanför  individen.  Om  individerna  ska  kontrollera  skalan  

och  rådgöra  med  pistörerna  måste  därför  tillit  för  dem  finnas.  Som  komplement  till  tilliten  

måste  skidåkarna  även  veta  om  att  de  kan  vända  sig  till  pistörer  för  rådgivning  kring  skid-‐‑  

och  lavinsäkerhet.  Av  resultatet  att  döma  finns  mer  att  önska  gällande  respondenternas  

kunskap  och/eller  tillit  till  systemet.    

De  höga  värdena  av  Användningen  av  skidskydd  visar  på  att  många  väljer  att  skydda  sig  med  

skidhjälm  och  ryggskydd.  Utifrån  iakttagelser  vid  empiriinsamlingen  kan  vi  konstatera  att  

hjälmanvändning,  som  var  en  av  de  inkluderande  variablerna,  är  ett  väldigt  vanligt  

skidskydd  inom  båda  grupperna.  I  och  med  det  kan  man  ifrågasätta  varför  värdet  för  

Användning  av  skidskydd  är  lägre  för  piståkare.  En  förklaring  skulle  kunna  vara  att  

offpiståkare  utöver  skidhjälm  också  väljer  att  åka  med  ryggskydd,  då  skulle  kunna  löpa  

större  risk  att  ramla  och  skada  sig  på  en  sten  eller  en  rot.    

Lavinriskens  ursprung  går  att  analysera  utifrån  riskkällan  som  Olofsson  beskriver  (2009:47-‐‑

50).  Lavinrisken  har  både  ett  naturligt  ursprung  och  samtidigt  skapad  av  människan  då  en  

lavin  kan  utlösas  av  sig  själv  eller  i  samband  med  mänsklig  inblandning  så  som  Johansson  

beskriver  (2009:8).  De  som  vi  anser  är  mest  påtagligt  är  att  skidåkning  ofta  är  en  

fritidsaktivitet  och  ett  nöje,  vilket  leder  till  att  risker  i  samband  med  det  betraktas  som  

                                                                                                                
10  Personlig  iakttagelse  den  27-‐‑28  februari  och  6-‐‑7  mars  2012.  
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frivilliga  och  kontrollerade  risker  (Olofsson,  2009:41-‐‑50).  Lavinrisken  blir  därför  en  

kontrollerad  risk  där  den  dessutom  kan  ses  som  positiv  då  den  sker  på  frivillig  basis.  Därtill  

kan  risken  för  laviner  ses  som  accepterad  på  det  sätt  som  Olofsson  beskriver,  då  den  kan  

kategoriseras  som  en  risk  med  ett  naturligt  ursprung  skapad  av  naturen  (2009:47-‐‑50).  Baserat  

på  teoretiska  utgångspunkter  anser  vi  att  riskkällan  i  vårt  fall  upplevs  på  samma  sätt  för  

pist-‐‑  såväl  offpiståkare.  Därmed  tror  vi  inte  att  riskkällan  har  någon  särskild  betydelse  för  

hur  individens  riskuppfattning  skiljer  sig  mellan  grupperna.                    

Vi  kan  även  spekulera  huruvida  det  finns  olika  sociala  strukturer  inom  de  olika  grupperna.  

Normer  och  värderingar  kan  antas  se  olika  ut  beroende  på  vilken  sammansättning  av  

individer  som  befinner  sig  var  (Wall,  2009:93-‐‑94).  Eftersom  de  olika  grupperna  studerats  och  

de  finns  uppenbara  skillnader  mellan  dem,  både  demografiskt  och  vad  gäller  riskhantering  

igenom  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder,  så  kan  kulturella  skillnader  uppstå.  En  inbördes  

påverkan  mellan  individerna  i  de  olika  grupperna  kan  skapa  en  gemensam  riskuppfattning  

(Wall,  2009:93-‐‑94).  Individens  demografi  ska  också  ses  i  kombination  med  det  sociala  

sammanhanget  (Olofsson  &  Rashid,  2009:36).  Genom  hypotesen  att  offpiståkare  skiljer  sig  

ifrån  piståkare  så  sätts  demografin  in  i  ett  förhållande  till  platsanknytning,  olika  platser  i  

skidsystemet.  Vi  kan  alltså  baserat  på  vårt  resultat  tolka  pist-‐‑  och  offpiståkare  som  individer  

i  olika  grupper  med  olika  platsanknytning,  både  genom  geografisk-‐‑  och  social  tillhörighet  så  

som  Pollini  diskuterar  geografisk  plats  och  kulturella  värderingar  (2005b:497-‐‑498).  Vanligen  

diskuteras  dock  platsanknytning  i  ett  vidare  perspektiv  så  som  stad  och  

landsbygdstillhörighet  (Pollini,  2005b:511-‐‑512).    

Skidåkare  i  sig  kan  ses  som  en  grupp  individer  vars  platsanknytning  upplevs  som  hela  

skidsystemet.  Inom  denna  geografiska  plats  återfinns  olika  individer  på  olika  platser,  pist-‐‑  

och  offpiståkare.  Dessa  kan  därmed  ses  som  grupper  av  individer  vars  platsanknytningar  är  

skilda.  Det  vill  säga  att  pist-‐‑  och  offpiståkares  olika  platsanknytning  är  en  del  i  en  större  

perspektiv.  Pist-‐‑  och  offpiståkare  åker  på  skilda  geografiska  platser  i  skidsystemet  där  

terrängen  skiljer  sig  åt.  I  och  med  att  offpiståkare  främst  är  unga  män  kan  vi  också  

argumentera  för  att  de  har  andra  värderingar  och  samhörighet  än  piståkarna  som  består  av  

medelålders  kvinnor.  Pist-‐‑  och  offpistskidåkare  förefaller  därmed  vara  heterogena  grupper,  

det  vill  säga  att  de  skiljer  sig  från  varandra  i  bakgrund,  värderingar  och  förutsättningar  på  

liknande  sätt  som  Olofsson  och  Rashid  pratar  om  heterogenitet  (2009:35).    
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4.4  Offpiståkares  riskuppfattning  och  dess  påverkan  

Då  en  av  de  uppsatta  frågeställningarna  syftar  till  att  undersöka  huruvida  individens  

riskuppfattning  om  att  skadas  av  en  lavin  förklarar  variationen  i  lavinsäkerhetsåtgärder  som  

offpiståkare  vidtar,  genomfördes  en  fördjupande  analys.    De  variabler  som  använts  i  dessa  

analyser  har  omkodats  för  att  resultatet  tydligare  ska  kunna  utläsas  (se  bilaga  5,6  och  7).  Den  

oberoende  variabeln  Riskuppfattning  att  personligen  skadas  av  en  lavin  anges  i  svarsalternativen  

Låg-‐‑  respektive  Hög  risk.  Av  offpiståkarna  anger  89  %  att  de  uppfattar  risken  som  låg  att  

skadas  av  en  lavin,  i  jämförelse  med  11  %  som  anger  hög  riskuppfattning.  Den  första  

analysen  som  presenteras  nedan  innefattar  en  medelvärdesanalys  där  vi  undersöker  om  

uppfattningen  om  risken  att  drabbas  av  en  lavin  kan  förklara  variationen  i  användningen  av  

lavinutrustning.  Därefter  följer  korstabeller  med  uppfattningen  att  drabbas  av  en  lavin  som  

oberoende  variabel  och  upplevd  förmåga  att  hantera  sin  lavinutrustning,  deltagande  i  

lavinkurs,  kontrollering  av  lavinriskskalan  och  benägenhet  att  rådgöra  med  pistörer  om  

lavinförhållanden  som  beroende  variabler.  Till  sist  analyseras  dessa  resultat  i  ett  gemensamt  

stycke.    

Analysen  i  medelvärdestestet,  t-‐‑test,  visar  ett  signifikant  resultat  hur  uppfattningen  att  

skadas  av  en  lavin  påverkar  användningen  av  lavinutrustning.  Som  lavinutrustning  räknas  

transceiver,  sond  och  spade,  vilka  har  förenats  i  ett  index,  Användning  av  lavinutrustning.  

Eftersom  tre  variabler  ingår  kan  medelvärden  här  variera  mellan  0  och  3  där  värde  0  innebär  

att  respondenten  inte  säger  sig  använda  någon  av  de  tre  utrustningarna,  medan  indexvärde  

3  innebär  att  respondenten  säger  sig  använda  samtliga  tre.    

  

Tabell  4.  Skillnader  mellan  användning  av  lavinutrustning  i  förhållande  till  individens  
riskuppfattning    
   Riskuppfattning  att  personligen  skadas  av  en  lavin     

      Låg  risk   Hög  risk     
      M   SD   MS   M   SD   MS     

   Användning  av  lavinutrustning   0,57  *   1,04  *   -‐‑  1,18  *   1,75  *   1,29  *   -‐‑1,18  *     

Kommentar:  T-‐‑testen  är  statistiskt  signifikant  *  indikerar  signifikans  på  1  %  nivå.  
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Resultatet  visar  att  de  som  upplever  att  det  är  en  hög  risk  att  skadas  av  laviner  antar  ett  

medelvärde  på  1,75  vilket  innebär  att  de  använder  transceiver,  sond  och  spade  i  högre  

utsträckning  än  de  som  upplever  låg  risk  där  medelvärdet  är  0,57,  se  tabell  4.  Resultatet  visar  

också  att  standardavvikelsen,  det  vill  säga  den  genomsnittliga  avvikelsen  från  medelvärdet,  

är  1,04  respektive  1,29  vilket  i  det  här  fallet  indikerar  en  stor  spridning  av  respondenternas  

svar.  Alltså  har  de  respondenterna  som  upplever  hög  risk  svarat  olika,  vilket  leder  till  en  

högre  standardavvikelse.  

Korstabellerna  visar  hur  uppfattningen  att  drabbas  av  en  lavin  påverkar  den  upplevda  

förmågan  att  hantera  sin  lavinutrustning,  deltagande  i  lavinkurs,  kontrollerande  av  

lavinriskskalan  samt  benägenhet  att  rådgöra  med  pistörer  om  lavinförhållanden.  

Korstabellerna  visar  den  procentuella  fördelningen  mellan  hur  man  upplever  lavinrisken.  

  

Tabell  5.  Sammanställd  korstabell  med  hur  individens  riskuppfattning  kring  laviner  
påverkar  lavinsäkerhetsåtgärder    
            Riskuppfattning  att  personligen  skadas  av  en  lavin  

                                                                                                                                                Låg  risk                                                      Hög  risk  
  

   Upplevd  förmåga  att  hantera  sin  lavinutrustning           
   Kan  inte  hantera  

Kan  hantera  
54  %  *  
46  %  *  
100  %  *  

13  %  *  
87  %  *  
100  %  *  

  

   Deltagande  i  lavinkurs             
   Har  inte  deltagit  

Har  deltagit  
73  %  
27  %  
100  %  

63  %  
37  %  
100  %  

  

   Kontrollering  av  lavinriskskalan           
   Sällan  

Ofta  
34  %  **  
66  %  **  
100  %  **  

7  %  **  
93%  **  
100%  **  

  

   Rådgör  med  pistörer  om  lavinförhållanden           
   Sällan    

Ofta  
82  %  *  
18  %  *  
100%  *  

44  %  *  
56  %  *  
100  %  *  

  

Kommentar:  Chi2  -‐‑  testen  är  statistiskt  signifikant  *,  **  indikerar  signifikans  på  1  %  respektive  5  %  nivå.  

  

Tabell  5  visar  att  de  respondenter  som  upplever  en  hög  risk  att  skadas  av  laviner  i  högre  

grad  är  benägen  att  anse  sig  kunna  hantera  sin  lavinutrustning  än  individer  som  upplever  en  

låg  risk.  Detta  resultat  är  statistisk  signifikant  på  1  %  nivå.    
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Respondenter  som  upplever  en  hög  risk  att  skadas  av  en  lavin  har  i  högre  utsträckning  också  

deltagit  i  en  lavinkurs.  Det  finns  inga  signifikanta  skillnader  mellan  dem  som  har  hög  och  

dem  som  låg  riskuppfattning,  vad  gäller  deltagande  i  en  lavinkurs.  

Ur  tabellen  kan  det  generellt  konstateras  att  det  är  många  respondenter  som  anger  att  de  ofta  

kontrollerar  lavinriskskalan.  De  som  upplever  en  hög  risk  att  skadas  av  laviner  kontrollerar  

dock  skalan  i  högre  utsträckning,  93  %  än  de  upplever  låg  risk,  66  %.  Skillnader  mellan  

kontrollerandet  av  lavinriskskalan  baserat  på  individens  riskuppfattning  kring  laviner  visar  

ett  statistisk  signifikant  resultat  på  5  %  nivå.  

Den  sista  delen  i  tabellen  visar  respondenternas  benägenhet  att  rådgöra  med  pistörer  om  

lavinförhållanden.  Liksom  tidigare  resultat  anger  de  som  upplever  hög  risk  att  skadas  av  

laviner  att  de  rådgör  i  högre  utsträckning  än  de  som  upplever  låg  risk.  Dessa  skillnader  är  

statistisk  signifikanta  på  1  %  nivå.  

Av  den  fördjupande  fokuseringen  på  offpiståkares  riskuppfattning  kan  vi  först  konstatera  

det  finns  skillnader  inom  gruppen.  Offpiståkare  kan  därmed  inte  ses  som  en  homogen  grupp  

där  alla  har  lika  riskuppfattning.  Detta  betyder  att  det  inom  gruppen  finns  skillnader  i  

bakomliggande  variabler,  värderingar  och  förutsättningar  (Olofsson  &  Rashid,  2009:36).  Det  

vi  sett  är  att  baserat  på  om  man  har  låg  respektive  hög  riskuppfattning  att  skadas  av  en  

lavin,  så  påverkar  det  offpiståkares  benägenhet  att  vidta  lavinsäkerhetsåtgärder.  Den  stora  

andelen  av  offpiståkarna  anser  att  det  är  en  låg  risk  att  skadas  av  laviner,  alltså  antar  en  låg  

riskuppfattning.  Ett  intressant  resultat  är  att  89  %  av  de  som  åker  offpist  uppger  att  de  har  en  

låg  riskuppfattning,  det  vill  säga  uppfattar  en  låg  risk  att  skadas  av  laviner.  Att  så  många  

offpiståkare  upplever  en  låg  risk  trots  att  de  vistas  i  lavinterräng  kan  visa  på  tendenser  av  

det  som  teoretiskt  definieras  av  Sjöberg  som  realistisk  optimism  (2000:2).  Det  vill  säga  att  

offpiståkare  upplever  lavinrisken  som  kontrollerad  och  underskattar  den  verkliga  risken.  Då  

realistisk  optimism  är  tydligare  vid  egenkontrollerade  risker  så  som  bilkörning,  anser  vi  att  

det  med  fördel  kan  tillämpas  för  individens  riskuppfattning  kring  lavinrisker.  Utifrån  detta  

kan  man  anta  att  detta  bör  vara  fallet  även  för  offpiståkning  –  om  man  inte  tror  att  man  

kommer  att  skadas  av  laviner  är  det  större  risk  att  man  åker  offpist  och  utsätter  sig  för  

lavinrisker.  Den  realistiska  optimismen  skulle  då  kunna  förklara  varför  de  individer  som  har  

en  låg  riskuppfattning  konsekvent  antar  mindre  lavinsäkerhetsåtgärder.  Även  om  våra  
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resultat  visar  på  offpiståkares  generellt  låga  riskuppfattning  med  en  antydan  till  realistisk  

optimism  betyder  inte  det  att  den  kontrasterande  gruppen,  piståkare,  kan  benämnas  som  en  

grupp  med  tendenser  till  det  som  teoretiskt  benämns  som  riskaversi  (Olofsson,  2009:50).  Då  

riskaversi  och  realistisk  optimism  beskriver  ett  tanke-‐‑  och  beteendemönster  anser  vi  att  det  

kan  förekomma  i  båda  grupperna,  men  att  det  bara  är  en  del  av  förklaringen  till  individens  

riskuppfattning.    

4.5  En  modell  för  offpiståkares  riskuppfattning  och  riskhantering      

Denna  del  är  en  kombination  av  teorier  om  individens  riskuppfattning  och  resultatet  av  vår  

studie.  Här  utökar  vi  analysen  igenom  att  inspireras  av  Enanders  modell,  se  figur  1,  och  

skapa  en  egen  modell  baserat  på  teori  och  empiri  ifrån  vår  studie.  Vi  vill  belysa  att  detta  

avsnitt  handlar  om  våra  egna  tillämpningar  och  tolkningar  och  påminna  om  att  vi  inte  har  

undersökt  respondenternas  demografi  relaterat  till  riskuppfattning  och  riskhantering.  

I  Enanders  modell  visas  hur  människor  utifrån  tanke-‐‑  och  beteendemönster  kan  

kategoriseras  i  fyra  olika  grupper,  se  figur  1  (Enander,  2005:46;  Enander  &  Johansson,  

2005:44).  Den  ursprungliga  modellen  baseras  på  studiet  om  hur  den  upplevda  tryggheten  

samvarierar  med  individuella  karaktärsdrag  och  vidtagna  säkerhetsåtgärder.  Vi  anser  att  

modellen  trots  det  psykologiska  ursprunget  går  att  utveckla  inom  ett  sociologiskt  perspektiv,  

det  Enander  benämner  som  trygghet  väljer  vi  dock  se  som  individens  riskuppfattning  och  

säkerhetsåtgärder  väljer  vi  att  tolka  som  riskhantering.  Att  vi  väljer  att  benämna  och  hantera  

dessa  olika  har  sitt  ursprung  i  att  Enander  har  ett  psykologiskt  perspektiv  och  använder  

begrepp  som  trygghet  och  säkerhet.  Medan  vi  studerar  helt  andra  begrepp,  riskuppfattning  

och  riskhantering,  de  teoretiska  perspektiven  skiljer  sig  därför  åt.    

Offpiståkare  är  en  grupp  vars  demografiska  struktur  teoretisk  stämmer  överens  med  vad  

Enander  definierar  som  de  Osårbara  alltså  unga,  män,  stadsbor  och  hög  utbildning.  Enligt  

Enanders  modell,  figur  1,  så  vidtar  dessa  personer  få  säkerhetsåtgärder,  men  resultatet  av  

vår  studie  visar  tvärtemot.  I  jämförelser  mellan  gruppernas  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsbeteende  

är  offpiståkare  mer  benägna  att  vidta  säkerhetsåtgärder  än  piståkare.  Våra  resultat  visar  att  

vi  inte  bara  kan  se  demografi  som  förklarande  till  dess  benägenhet  att  vidta  skid-‐‑  och  

lavinsäkerhetsåtgärder.    
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Vi  kan  se  att  Enander  funnit  fyra  olika  grupper  i  jämförelse  med  vårt  fokus  som  hamnar  mer  

på  ytterligheterna.  Vi  skulle  vilja  särskilja  två  olika  grupper  inom  gruppen  offpiståkare,  de  

Aktiva  och  de  Passiva,  se  figur  2.  De  Aktiva  blir  de  offpiståkare  som  har  hög  riskuppfattning  

och  vidtar  fler  lavinsäkerhetsåtgärder,  kontra  de  Passiva  som  har  låg  riskuppfattning  och  inte  

vidtar  lavinsäkerhetsåtgärder.  Inspirerat  av  Enanders  modell  och  teori  kan  vi  också  

hypotetisk  anta  att  de  Aktiva  skulle  påminna  om  Säkerhetsaktivisterna  och  de  Passiva  de  

Maktlösa.  I  samband  med  denna  uppdelning  är  det  också  relevant  att  anta  andra  teoretiska  

perspektiv  vilket  kan  fördjupa  förståelsen  mellan  de  Aktiva  och  de  Passiva.  De  demografiska  

skillnadernas  påverkan  på  individens  riskuppfattning  är  i  detta  resonemang  högst  relevant.  

Då  offpiståkare  som  grupp  består  av  majoriteten  män  är  det  rimligt  att  spekulera  i  andra  

demografiska  skillnader.  Baserat  på  teori  skulle  då  de  Aktiva  hypotetisk  bestå  av  äldre,  

sammanboende  personer  som  har  barn.  Medan  de  Passiva  skulle  vara  yngre,  ensamstående  

och  personer  som  inte  har  barn.  

För  att  förstå  individens  riskuppfattning  och  riskhantering  måste  vi  även  ta  hänsyn  till  det  

omgivande  samhället.  Våra  resultat  kan  tolkas  utifrån  individens  platsanknytning,  alltså  

platsen  vart  skidåkaren  befinner  sig  rumsligt  och  socialt,  i  offpist.  Vi  menar  alltså  att  

kategorisering  av  olika  offpiståkare,  se  figur  2,  måste  tolkas  genom  platsanknytning.  Genom  

platsanknytning  kan  vi  då  tolka  offpiståkare  som  en  grupp  med  gemensamma  kulturella  

värderingar  och  en  geografisk  platstillhörighet  som  fogar  dem  samman  och  skapar  en  vi-‐‑

känsla.  Detta  kan  därför  tolkas  utifrån  Pollinis  begrepp  platstillhörighet,  både  geografiskt  

och  värderingsmässigt  (2005a:493-‐‑494).  
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Figur  2.  Sammanfattande  karakterisering  av  två  grupper,  Aktiva  och  Passiva,  och  deras  riskuppfattning  
och  riskhantering  i  det  rumsliga-‐‑  och  sociala  sammanhanget  
  

Med  inspiration  ifrån  Enanders  modell,  figur  1,  har  vi  baserat  på  våra  resultat  och  teoretiska  

resonemang  skapat  en  egen  modell,  se  figur  2.  Vår  modell  baseras  därför  på  de  Aktiva  och  de  

Passiva  inom  det  sociala  och  rumsliga  sammanhanget  offpiståkning.  

     

  
Aktiva  

Hög  riskuppfattning  

Fler  åtgärder  

Passiva  

Låg  riskuppfattning  

Färre  åtgärder  

Det  sociala  sammanhanget  
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5.  DISKUSSION  

Resultatet  av  vår  studie  har  visat  att  det  i  huvudsak  är  unga  män  som  åker  offpist  och  

utsätter  sig  för  lavinrisker,  medan  det  är  medelålders  kvinnor  som  väljer  att  åka  i  

familjeområden.  En  annan  fråga  vi  ställde  oss  var  hur  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder  

skiljer  sig  mellan  offpist  och  piståkare.  Här  visar  studien  att  offpiståkare  generellt  vidtar  fler  

säkerhetsåtgärder  än  piståkaren,  trots  det  är  graden  av  säkerhetsåtgärder  för  offpiståkare  

inte  så  stor.  I  och  med  de  risker  som  offpiståkare  utsätter  sig  för  anser  vi  att  de  bör  vidta  fler  

säkerhetsåtgärder  än  vad  de  gör  enligt  studiens  resultat.  Den  näst  sista  frågan  vi  ställde  oss  

var  hur  offpiståkares  riskuppfattning  kring  laviner  påverkar  deras  benägenhet  att  vidta  

lavinsäkerhetsåtgärder.  Studiens  resultat  visar  att  de  som  har  hög  riskuppfattning  är  mer  

benägna  att  vidta  fler  säkerhetsåtgärder  än  de  som  har  låg.  Dock  är  det  väldigt  många  av  

offpiståkarna  (89%)  som  har  en  låg  riskuppfattning  kring  laviner  och  därmed  upplever  att  

det  är  en  låg  risk  för  dem  att  skadas  av  laviner.  Den  sista  frågeställningen  handlade  om  hur  

en  teoretisk  modell  kan  skapas  utifrån  resultatet  av  vår  studie.  Här  visade  studien  goda  

möjligheter  att  inspireras  teoretiska  perspektiv  och  skapa  en  modell  baserat  på  våra  resultat.    

Genom  vår  studie  har  vi  bidragit  till  en  utökad  förståelse  för  individens  riskuppfattning  

kring  skidåkning  och  laviner.  Detta  är  av  stor  vikt  då  det  är  något  som  inte  undersökts  inom  

det  svenska  forskningsfältet  förut.  Resultaten  av  vår  studie  är  även  av  betydelse  i  ett  större  

perspektiv  eftersom  skidåkning  är  en  allt  mer  växande  industri  och  offpiståkning  är  något  

som  lockar  fler  människor  (Nyaupane,  Morais  &  Graefe,  2004:540-‐‑541).  När  fler  personer  

söker  äventyr  i  fjällvärlden  blir  säkerheten  allt  viktigare  att  prioritera  både  för  skidåkarna  

och  skidanläggningarna.  Skidåkarna  behöver  förse  sig  med  kunskap  och  förståelse  kring  de  

faror  och  risker  som  är  förenat  med  offpiståkning  däribland  snötäckets  oberäkneliga  natur  

och  faktorer  som  indikerar  lavinfara.  Skidanläggningarna  behöver  i  sin  tur  skapa  en  

förståelse  kring  hur  skidåkarna  tänker  och  uppfattar  riskerna  så  att  de  kan  jobba  proaktivt.  

Att  förstå  hur  individen  skapar  sin  riskuppfattning  och  hur  den  påverkar  individens  

riskhantering  kan  hjälpa  till  att  förebygga  framtida  lavinolyckor.  Genom  kunskap  och  

förståelse  om  individens  riskuppfattning  kan  rätt  förebyggande  åtgärder  vidtas  och  

information  till  olika  grupper  kan  utformas  på  ett  effektivt  sätt.    



  44  

Ett  resultat  som  är  extra  viktig  för  skidanläggningar  att  ta  till  sig  är  den  stora  andel  av  

offpiståkare  som  har  en  väldigt  låg  riskuppfattning  för  laviner.  Det  indikerar  på  att  de  inte  är  

fullt  medvetna  om  vilka  risker  som  innefattas  av  att  åka  offpist  och  vad  det  kan  innebära  att  

dras  med  i  en  lavin.  Vi  ser  detta  som  ett  primärt  område  för  skidanläggningar  att  jobba  

vidare  med  då  en  satsning  innebär  en  investering  i  det  långa  loppet.  Genom  

informationskampanjer  och  större  tydlighet  kan  man  öka  kunskapen  och  medvetenheten  hos  

skidåkarna  på  ett  bra  sätt.  Eftersom  det  är  många  som  har  en  låg  riskuppfattning  är  det  bara  

en  tidsfråga  innan  någon  ger  sig  ut  i  lavinterrängen  under  farliga  förhållanden  och  utlöser  en  

lavin  som  kan  ge  förödande  konsekvenser.      

Att  åka  i  lavinterräng  när  det  råder  hög  lavinrisk  är  en  risk  både  för  skidåkaren  och  för  andra  

i  omgivningen,  därför  borde  man  avråda  alla  från  att  ta  dessa  risker.  Under  vintern  

2011/2012  uppmärksammades  flera  lavinincidenter  och  tog  en  stor  plats  i  svenska  

nyhetsmedier  (Dagens  Nyheter,  2012;  Göteborgsposten,  2012;  Krisinformation.se,  2012;  

Sveriges  radio,  2012).  Lavinolyckor  och  andra  skidolyckor  sprider  sig  snabbt  genom  sociala  

medier  och  kan  på  så  sätt  skapa  ett  negativt  ryckte  om  en  skidanläggning.  Detta  kan  i  sin  tur  

leda  till  att  gästerna  väljer  en  annan  skidanläggning  nästa  gång  de  skall  på  semester.  Ett  av  

de  viktigaste  arbetsområdena  för  skidanläggningar  är  därför  att  skapa  en  säker  plats  att  

vistas  på  och  göra  vad  de  kan  för  att  förebygga  lavinolyckor.  Denna  uppgift  måste  baseras  

på  individens  upplevelse  och  riskuppfattning.  Ett  effektivt  förebyggande  av  lavinolyckor  

räddar  inte  bara  människoliv  utan  stärker  även  skidanläggningars  rykte  och  anseende  som  

tillförlitliga.  Men  i  och  med  att  många  skidåkare  ser  lavinrisker  som  acceptabla  och  positiva  

risker,  anser  vi  att  man  inte  kan  förbjuda  sådan  typ  av  åkning.  Det  vi  efterfrågar  är  dock  ett  

större  ansvarstagande,  både  av  skidåkare  och  skidanläggningar,  för  att  öka  

riskmedvetenheten  så  att  onödiga  olyckor  kan  undvikas.    

5.1  Förslag  till  fortsatt  forskning  

Utifrån  vår  studie  finns  många  fler  områden  att  forska  vidare  inom,  bland  annat  hade  det  

varit  intressant  att  undersöka  hur  individens  riskuppfattning  varierar  inom  demografiska  

skillnader.  Ett  annat  område  som  är  av  intresse  är  att  skapa  en  förståelse  för  varför  

offpiståkare  väljer  att  utsätta  sig  för  lavinrisker  genom  en  kvalitativ  studie.  
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Forskningsområdet  riskuppfattning  i  alpinmiljö  är  ett  outforskat  område  och  möjligheterna  

till  fortsatta  studier  är  obegränsade.  
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7.  BILAGOR  

Bilaga  1.  Pistkarta  

  

  

Björnen  Susabäcken  



  II  

Bilaga  2.  Egen  bilddokumentation  från  empiriinsamlingen  

  

  

  



  III  

Bilaga  3.  Enkäten  

  



  IV  

  

     



  V  

Bilaga  4.  Omkodning  av  skid-‐‑  och  lavinsäkerhetsåtgärder    

Original  variabel     Skalsteg   Värde   Nytt  
värde  

Definition   Index    

Använder  skidhjälm  när  
du  åker  

skidor/snowboard  

Aldrig   1   0  
  

Åker  utan  
skidhjälm  

Användning  av  
skidskydd  Sällan   2  

Ibland   3  
Ofta   4   1  

  
Åker  med  
skidhjälm  Mycket  ofta/  varje  gång   5  

Använder  ryggskydd  när  
du  åker  

skidor/snowboard  

Aldrig   1   0   Åker  utan  
ryggskydd  Sällan   2  

Ibland   3  
Ofta   4   1  

  
Åker  med  
ryggskydd  Mycket  ofta/varje  gång   5  

Kontrollerar  lavinrisken  
på  lavinskalan  

Aldrig   1   0  
  

Kontrollerar  ej  
lavinskalan  

Kontrollering  av  
lavinrisker  Sällan   2  

Ibland   3  
Ofta   4   1  

  
Kontrollerar  
lavinskalan  Mycket  ofta/varje  gång   5  

Rådgör  med  pistörer  om  
lavinförhållandena  

Aldrig   1   0   Rådgör  ej  med  
pistörer  Sällan   2  

Ibland   3  
Ofta   4   1  

  
Rådgör  med  

pistörer  Mycket  ofta/varje  gång   5  

Åker  offpist  med  
transceiver/lavinsändare  

Åker  ej  offpist   1   0  
  

Åker  utan  
transceiver  

Lavinkunskap  och  
användning  av  
lavinutrustning  

Aldrig   2  
Sällan   3  
Ibland   4  
Ofta   5   1  

  
Åker  med  
transceiver  Mycket  ofta/varje  gång   6  

Åker  offpist  med  sond   Åker  ej  offpist   1   0  
  

Åker  utan  sond  
Aldrig   2  
Sällan   3  
Ibland   4  
Ofta   5   1  

  
Åker  med  sond  

Mycket  ofta/varje  gång   6  
Åker  offpist  med  spade   Åker  ej  offpist   1   0  

  
Åker  utan  spade  

Aldrig   2  
Sällan   3  
Ibland   4  
Ofta   5   1  

  
Åker  med  spade  

Mycket  ofta/varje  gång   6  
Jag  har  deltagit  i  en  

lavinkurs  
Instämmer  inte  alls   1   0  

  
Har  inte  deltagit  i  

lavinkurs  Instämmer  inte   2  
Instämmer  delvis   3   1  

  
Har  deltagit  i  en  

lavinkurs  Instämmer  helt  och  
hållet  

4  

Jag  kan  hantera  min  
lavinutrustning  

Ej  relevant  /  vet  ej   1   0  
  
  

Kan  inte  hantera  
lavinutrustning  Instämmer  inte  alls   2  

Instämmer  inte   3  
Instämmer  delvis   4   1   Kan  hantera  

lavinutrustning  Instämmer  helt  och  
hållet  

5  



  VI  

Bilaga  5.  Omkodning  av  personlig  riskuppfattning  kring  laviner  

Original  variabel     Skalsteg   Värde   Nytt  värde   Definition  
Hur  stor  tror  du  att  risken  
för  DIG  personligen  att  

skadas  av  laviner?  

Mycket  liten   1   0  
  

Låg  risk  
Liten   2  

Måttlig   3  
Stor   4   1  

  
Hög  risk  

Mycket  stor   5  
Mycket  ofta/varje  

gång  
5  

  

     



  VII  

Bilaga  6.  Omkodning  av  transceiver,  sond  och  spade  

Original  variabel     Skalsteg   Värde   Nytt  
värde  

Definition   Index    

Åker  offpist  med  
transceiver/lavinsän

dare  

Åker  ej  offpist   1   0  
  

Åker  utan  
transceiver  

Användning  av  
lavinutrustning  Aldrig   2  

Sällan   3  
Ibland   4  
Ofta   5   1  

  
Åker  med  
transceiver  Mycket  ofta/varje  gång   6  

Åker  offpist  med  
sond  

Åker  ej  offpist   1   0  
  

Åker  utan  sond  
Aldrig   2  
Sällan   3  
Ibland   4  
Ofta   5   1  

  
Åker  med  sond  

Mycket  ofta/varje  gång   6  
Åker  offpist  med  

spade  
Åker  ej  offpist   1   0  

  
Åker  utan  spade  

Aldrig   2  
Sällan   3  
Ibland   4  
Ofta   5   1  

  
Åker  med  spade  

Mycket  ofta/varje  gång   6  

  

     



  VIII  

Bilaga  7.  Omkodning  av  lavinsäkerhetsåtgärder    

Original  variabel     Skalsteg   Värde   Nytt  värde   Definition  
Jag  kan  hantera  min  

lavinutrustning  
Ej  relevant  /  vet  ej   1                                       Uteslöts  ur  

omkodningen/analysen  
Instämmer  inte  alls   2   0  

  
Kan  inte  hantera  
lavinutrustning  Instämmer  inte   3  

Instämmer  delvis   4   1   Kan  hantera  
lavinutrustning  Instämmer  helt  och  

hållet  
5  

Jag  har  deltagit  i  en  
lavinkurs  

Instämmer  inte  alls   1   0  
  

Har  inte  deltagit  i  
lavinkurs  Instämmer  inte   2  

Instämmer  delvis   3   1  
  

Har  deltagit  i  en  
lavinkurs  Instämmer  helt  och  

hållet  
4  

Kontrollerar  lavinrisken  på  
lavinskalan  

Aldrig   1   0  
  

Kontrollerar  ej  
lavinskalan  Sällan   2  

Ibland   3  
Ofta   4   1  

  
Kontrollerar  lavinskalan  

Mycket  ofta/varje  
gång  

5  

Rådgör  med  pistörer  om  
lavinförhållandena  

Aldrig   1   0   Rådgör  ej  med  pistörer  
Sällan   2  
Ibland   3  
Ofta   4   1  

  
Rådgör  med  pistörer  

Mycket  ofta/varje  
gång  

5  

  

     



  IX  

Bilaga  8.  Faktoranalys  1    

Faktoranalys  1.  15  variabler,  Egenvärde  1,  Varimax,  Missing  values  –  replace  with  mean.    

  

Signifikans  tester  -‐‑  KMO  and  Bartlett'ʹs  Test  

Kaiser-‐‑Meyer-‐‑Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy.  

Bartlett'ʹs  Test  of  Sphericity  Sig.  

,876  

,000  

  

  

Rotated  Component  Matrixa  
   Component  

1   2   3   4  
Skidhjälm  Använder  skidhjälm   ,054   ,065   -‐‑,002   ,949  
Ryggskydd  Använder  ryggskydd   ,090   ,714   ,226   ,309  
Lavinskala  Kontrollerar  lavinrisken  på  
lavinskalan  

,228   ,140   ,738   -‐‑,031  

Pistörer  Rådgör  med  pistörer  om  
lavinförhållanden  

,478   ,224   ,366   -‐‑,070  

Offpiståkning  Åker  offpist   ,279   ,804   ,105   -‐‑,114  
Transceiver  Offpiståkning  med  transceiver   ,656   ,567   ,040   -‐‑,032  
Sond  Åker  offpist  med  sond   ,723   ,539   ,007   -‐‑,002  
Spade  Åker  offpist  med  spade   ,710   ,555   -‐‑,047   -‐‑,011  
Gruppåkning  Åker  i  grupp  i  offpistterräng   ,149   ,857   ,160   ,003  
GruppUtrustning  Åker  i  grupp  som  bär  
lavinutrustning  

,600   ,663   ,102   ,028  

SkalaIdag  Kontrollerat  lavinskalan  idag   -‐‑,052   ,120   ,812   -‐‑,089  
VetStegen  Vet  vad  stegen  i  skalan  innebär   ,175   ,209   ,699   -‐‑,045  
UpplevdLavinrisk  Upplever  att  det  är  hög  
lavinrisk  idag  

,027   -‐‑,077   ,601   ,236  

Lavinkurs  Deltagit  i  en  lavinkurs   ,778   -‐‑,074   ,178   ,049  
HanteraUtr  Hantera  lavinutrustning   ,817   ,239   ,137   ,107  

Extraction  Method:  Principal  Component  Analysis.    
  Rotation  Method:  Varimax  with  Kaiser  Normalization.  

a.  Rotation  converged  in  6  iterations.  
  

     



  X  

Bilaga  9.  Faktoranalys  2  

Faktoranalys  2.  15  variabler,  Factors  to  extract  3,  Varimax,  Missing  values  –  replace  with  

mean.    

  

Signifikans  tester  -‐‑  KMO  and  Bartlett'ʹs  Test  

Kaiser-‐‑Meyer-‐‑Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy.  

Bartlett'ʹs  Test  of  Sphericity  Sig.  

,876  

,000  

  

  

Rotated  Component  Matrixa  
   Component  

1   2   3  
Skidhjälm  Använder  skidhjälm   -‐‑,001   ,204   ,012  
Ryggskydd  Använder  ryggskydd   ,182   ,736   ,216  
Lavinskala  Kontrollerar  lavinrisken  på  
lavinskalan  

,240   ,113   ,738  

Pistörer  Rådgör  med  pistörer  om  
lavinförhållanden  

,507   ,144   ,368  

Offpiståkning  Åker  offpist   ,413   ,726   ,090  
Transceiver  Offpiståkning  med  transceiver   ,740   ,450   ,038  
Sond  Åker  offpist  med  sond   ,800   ,416   ,007  
Spade  Åker  offpist  med  spade   ,792   ,431   -‐‑,047  
Gruppåkning  Åker  i  grupp  i  offpistterräng   ,286   ,817   ,144  
GruppUtrustning  Åker  i  grupp  som  bär  
lavinutrustning  

,696   ,562   ,098  

SkalaIdag  Kontrollerat  lavinskalan  idag   -‐‑,036   ,129   ,807  
VetStegen  Vet  vad  stegen  i  skalan  innebär   ,201   ,185   ,696  
UpplevdLavinrisk  Upplever  att  det  är  hög  
lavinrisk  idag  

-‐‑,010   -‐‑,028   ,607  

Lavinkurs  Deltagit  i  en  lavinkurs   ,748   -‐‑,179   ,194  
HanteraUtr  Hantera  lavinutrustning   ,834   ,129   ,148  

Extraction  Method:  Principal  Component  Analysis.    
  Rotation  Method:  Varimax  with  Kaiser  Normalization.  

a.  Rotation  converged  in  5  iterations.  

  

  

     



  XI  

Bilaga  10.  Faktoranalys  3  

Faktoranalys  3.  9  variabler,  Egenvärde  1,  Varimax,  Missing  values  –  replace  with  mean.    
  

  

Signifikans  tester  -‐‑  KMO  and  Bartlett'ʹs  Test  

Kaiser-‐‑Meyer-‐‑Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy.  

Bartlett'ʹs  Test  of  Sphericity  Sig.  

,836  

,000  

  

  

Rotated  Component  Matrixa  
   Component  

1   2   3  
Transceiver  Offpiståkning  med  transceiver   ,853   ,163   ,100  
Sond  Åker  offpist  med  sond   ,901   ,158   ,116  
Spade  Åker  offpist  med  spade   ,907   ,094   ,115  
Lavinkurs  Deltagit  i  en  lavinkurs   ,566   ,275   -‐‑,052  
HanteraUtr  Hantera  lavinutrustning   ,783   ,242   ,112  
Lavinskala  Kontrollerar  lavinrisken  på  
lavinskalan  

,087   ,867   ,072  

Pistörer  Rådgör  med  pistörer  om  
lavinförhållanden  

,365   ,695   -‐‑,015  

Skidhjälm  Använder  skidhjälm   -‐‑,002   -‐‑,075   ,915  
Ryggskydd  Använder  ryggskydd   ,338   ,377   ,555  

Extraction  Method:  Principal  Component  Analysis.    
  Rotation  Method:  Varimax  with  Kaiser  Normalization.  

a.  Rotation  converged  in  4  iterations.  
  

  

     



  XII  

Bilaga  11.  Faktoranalys  4  

Faktoranalys  4.  9  variabler,  Factors  to  extract  2,  Varimax,  Missing  values  –  replace  with  
mean.    
  

Signifikans  tester  -‐‑  KMO  and  Bartlett'ʹs  Test  

Kaiser-‐‑Meyer-‐‑Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy.  

Bartlett'ʹs  Test  of  Sphericity  Sig.  

,836  

,000  

  

  

Rotated  Component  Matrixa  
   Component  

1   2  
Transceiver  Offpiståkning  med  transceiver   ,837   ,139  
Sond  Åker  offpist  med  sond   ,877   ,157  
Spade  Åker  offpist  med  spade   ,856   ,155  
Lavinkurs  Deltagit  i  en  lavinkurs   ,631   -‐‑,023  
HanteraUtr  Hantera  lavinutrustning   ,806   ,149  
Lavinskala  Kontrollerar  lavinrisken  på  lavinskalan   ,441   ,091  
Pistörer  Rådgör  med  pistörer  om  lavinförhållanden   ,624   ,012  
Skidhjälm  Använder  skidhjälm   -‐‑,075   ,912  
Ryggskydd  Använder  ryggskydd   ,440   ,575  

Extraction  Method:  Principal  Component  Analysis.    
  Rotation  Method:  Varimax  with  Kaiser  Normalization.  

a.  Rotation  converged  in  3  iterations.  
  

  

  

  

  

  

  


