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Abstract 

Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse kring hur en ideell idrottsförening som 

organisation gör för att hantera risker, samt hur den uppfattar och skapar mening kring de 

risker som den ställs inför i samband med sin verksamhet. Studien har en hermeneutisk 

utgångspunkt, och data har samlats in genom intervjuer, kvalitativa enkäter och granskning av 

dokument. Av resultaten framgår att föreningen hanterar risker genom att använda sig av ett 

fåtal personers erfarenhet och kunskap för ändamålet. Den riskhantering som finns har fokus 

på att de aktiva inte ska skadas, till exempel genom ett säkert banområde. Vad gäller 

uppfattningen och meningsskapandet av riskerna och riskhanteringen visar resultaten på att de 

flesta respondenterna delar bilden av att begreppet risk främst innefattar personskador. Dock 

visar både dokumentation samt en del respondenters svar på ett vidare begrepp av vad de 

anser är en risk. Ledarna har en mer positiv inställning till hur föreningen hanterar risker, än 

vad föräldrarna har. En av studiens slutsatser är att föreningens sätt att hantera risker pekar på 

en kultur som skiftar mellan det fatalistiska och hierarkiska fältet i Frosdicks (1995:45–54) 

teori om organisationers kulturer. Vidare framgår, baserat på Weicks (1995:71–72) teori om 

meningsskapande, att föreningens meningsskapande mestadels sker på generisk nivå.  

För att förbättra strukturen och formalisera föreningens arbete med riskhantering bör man 

bland annat inventera vilka risker föreningen och dess medlemmar utsätts för. 

 

Nyckelord: Sensemaking, riskhantering, idrottsförening 
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Inledning, syfte och frågeställning 

Bakgrunden till denna studie är att vi, genom en kombination av de insikter kring risker och 

riskhantering som vi har fått genom ämnesstudier vid universitet och de erfarenheter av 

idrottsföreningars verksamhet vi själva har, tror att det finns ett generellt behov av att 

undersöka hur riskhantering i praktiken går till i en förening. Kunskapen om hur det faktiskt 

fungerar i en förening ger möjlighet att utveckla riskhanteringen i föreningar.  

 

Riskhantering är i de flesta organisationer något som i den dagliga verksamheten inte ger 

några tydliga eller mätbara resultat (Kaplan, Mikes, Simons, Tufano & Hofmann 2009:71). 

Det är ofta först när riskhanteringen visar sig ha brister som den uppmärksammas och nyttan 

med en god riskhantering blir tydlig (Hetamsaria, 2005). Det gör också att det är svårt att 

motivera organisationer att lägga sina resurser på en riskhantering som organisationen inte 

riktigt förstår att den behöver. Detta blir extra tydligt i organisationer med små resurser, något 

ideella idrottsföreningar i allmänhet har (Leopold, 2006). 

 

Våra egna erfarenheter av idrottsföreningars arbete har visat att fokus snarare legat mer på 

själva idrotten än på idrottsföreningen som organisation och vad den kan göra för att hantera 

föreningens risker. Den forskning vi läst om kring idrottsföreningars risker, har till största del 

fokuserat på skaderisker; hur dessa uppfattas, bäst skall hanteras eller undvikas (Spörri, Kröll, 

Amesberger, Blake & Müller, 2012; Hrysomallis, 2013).  

 

Hur riskhanteringen i praktiken ser ut inom en idrottsförening, påverkas vidare av de 

idrottsförbund föreningen är del av. Vid sidan om Specialidrottsförbunden (SF), vilka är 

kopplade till sina respektive idrottsformer, finns Riksidrottsförbundet (RF) som organiserar 

och representerar idrott gentemot andra parter i samhället, exempelvis politiker (RF u.å.). RF 

tar fram en verksamhetsidé som idrottsföreningar ska följa, och de olika SF ser till att denna 

verksamhetsidé införlivas i idrottsföreningarna (Svenska skidförbundet; SSF u.å.). Dessutom 

skapar SF regler för sin idrottsforms tävlingar. 

 

Under SF är svenska idrottsföreningar organiserade i specialidrottsförbund på distriktsnivå 

(SDF). En fotbollsförening i ett län tillhör länets SDF – exempelvis Jämtland Härjedalens 
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fotbollsförbund och de ingår i sin tur i sitt SF, det vill säga Svenska fotbollsförbundet (RF 

u.å.). 

 

Denna struktur leder till att idrottsföreningar har en del regler och andra riktlinjer att förhålla 

sig till och som kommer från det hierarkiska system de ingår i. Vidare har enskilda 

idrottsföreningar egna regler och stadgar. Dessa kan av föreningens medlemmar ändras vid 

årsmöten som är föreningens högsta beslutande organ. Mellan årsmötena är det styrelsen som 

är föreningens högsta beslutande organ (RF 2010:13). Detta innebär rent juridiskt att det bara 

är föreningens medlemmar som kan ändra på hur föreningen agerar. 

 

Sammanfattningsvis är riskhantering i organisationer något som vanligen inte 

uppmärksammas förrän något är bristande (Hetamsaria, 2005). Den forskning vi läst om 

risker i idrottsföreningar har fokuserat på upplevelsen, hanteringen och preventionen av 

enbart skaderisker (Spörri, Kröll, Amesberger, Blake & Müller, 2012; Hrysomallis, 2013). 

Vidare leder idrottsförbundens hierarkiska struktur till att varje förening utifrån förbunden har 

vissa riktlinjer för riskhantering. 

Syfte 

Vi vill med denna studie uppmärksamma just riskhantering i en organisation och skapa en 

djupare förståelse kring hur en ideell idrottsförening gör för att hantera de risker som den 

ställs inför i samband med sin verksamhet. Detta vill vi göra utifrån ett brett perspektiv, där vi 

vill ge utrymme för alla sorters risker. Vi vill undersöka hur föreningens medlemmar och 

ledare med flera uppfattar och skapar mening kring risker i samband med sin verksamhet. 

Denna uppfattning och förståelse ligger till grund för vilka risker som anses finnas att hantera, 

och vi vill vidare studera hur dessa risker hanteras i föreningen. Dessutom vill vi jämföra 

föreningens riskhantering med teorier kring hur riskhantering bäst genomförs. 

Frågeställning 

Huvudfrågeställningen som studien söker besvara är hur den ideella idrottsföreningen som 

organisation hanterar risker den ställs inför i samband med verksamhet inom sin specialidrott. 

För att förstå hur och varför en förening agerar som den gör har vi valt att söka svar på två 

delfrågor: 
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 Hur uppfattar, förstår och värderar föreningen risker för sig, sina medlemmar 

och andra intressenter? 

 Vad är det som påverkar riskuppfattning och riskförståelse hos 

idrottsföreningar, sett som organisation? 
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Teoretisk referensram 

Riskhantering  

Vi människor hanterar varje dag en hel del risker oavsett om vi är medvetna om det eller inte. 

Att hantera en risk kan vara att kolla spisen en extra gång innan hemmet lämnas, eller att välja 

att gå på gångvägen istället för rakt över stadens mest trafikerade korsning. 

 

Även om risker hanteras i vardagen, är det ofta centralt att formalisera riskhantering på såväl 

samhällelig som organisatorisk nivå. Riskhantering består av både riskbedömning och 

riskkontroll (Isaac, 1995:225; Lockwood 2010:649–654). Detta innebär att man för att kunna 

hantera risker först behöver bedöma vad som faktiskt är en risk, och sedan efter det besluta 

hur denna risk skall kontrolleras.  

Isaac tar i sin artikel (1995:225–229) upp nio punkter som man bör beakta vid arbete med 

riskhantering: 

 

1 Metoden är inte lika viktig som målet 

2 Bestäm syftet med analysen, detta skall vara tydligt och konkret 

3 Orsak och verkan-diagram, så kallat fiskbensdiagram, är effektivt 

4 Beskriv varje risk noggrant och utförligt med en mening 

5 Bestäm skala för sannolikhet och effekt av risken 

6 Var uppmärksam på kompromisser vid bedömning enligt skalor i punkt 5 

7 Bedöm effekt för helhet och försök undvika att lägga in sannolika svar i bedömningen 

8 Bedöm om hanterandet av risken skall ske före eller efter risken har inträffat 

9 Identifiera klara brytpunkter för att agera om något händer 

 

Det är vidare viktigt att välja ut specifika lösningar, och inte ta flera lösningar på samma 

problem. Att ha flera lösningar på samma problem ger sällan bättre resultat, detta eftersom 

problemet i sig är likadant (med avseende på konsekvens och trolighet). Dessutom är det 

viktigt att argumentera för varför den självklaraste lösningen är självklar. (Isaac 1995:228) 

Isaac specificerar att det är viktigare att man jobbar med riskhantering än det sätt man gör den 

på. Detta då metoden blir mer och mer sofistikerad vartefter erfarenheten ökar. (Isaac 

1995:225) 

Att behandla risker som fristående händelser är något som Isaac avråder ifrån, detta då många 

risker står i relation till varandra. Man bör därför försöka kartlägga vilka risker som länkas 
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samman med varandra. Den risk som länkar samman till flest andra risker har oftast störst 

påverkan på utfallet. (Isaac 1995:227–228) 

 

Riskhantering i ideella organisationer  

Teoretiskt sett borde inte riskhanteringsarbete skilja sig beroende på organisationsform. 

Oavsett om den aktuella organisationen är organiserad som ett stort företag, litet företag eller 

ideell förening så borde inte det grundläggande riskhanteringsarbetet skilja sig nämnvärt. I 

verkligheten finns det dock ett antal skillnader. Trots att Lockwoods (2010) teorier inte är 

baserade på svenska ideella föreningar och deras organiseringsform, en organiseringsform 

som baseras på tradition och som i egenskap av juridisk person saknar egen lagstiftning, så är 

hennes teorier i stort tillämpbara även på svenska ideella idrottsföreningar. 

 

I ideella organisationer är det viktigt att de som sitter i styrelsen och har det övergripande 

ansvaret tänker på och diskuterar riskhanteringen (Lockwood 2010:643–644). Ofta blir dock 

riskhanteringen en fråga som delegeras vidare eller överlämnas till någon specifik del av 

organisationen, vilka får hela ansvaret. Problemet blir då att de som sitter i styrelsen (det vill 

säga de som är ytterst ansvariga) får stora problem när något oförutsett inträffar. De har sällan 

inblick i riskhanteringen och vet därför inte vad som redan gjorts och hur arbetet ska hanteras 

vidare (Lockwood 2010:643–644). Även om det är viktigt att styrelsen är insatt i 

riskhanteringen, menar Lockwood att man bör utse en person eller en grupp personer som 

löpande jobbar med riskhanteringen. Dessa ramar för vem/vilka som gör vad, skapar en 

struktur i det operativa arbetet med riskhantering. Riskhanteringsgruppen bör jobba med 

skapandet, implementeringen och uppföljningen av riskhanterandet och dess tillhörande 

dokument. (Lockwood 2010:646–647) Personerna i riskhanteringsgruppen kan ha väldigt 

olika bakgrund, då det viktiga är att de kan tillföra något av vikt samt att de har ett intresse av 

arbetet. Således är en persons bakgrund inte avgörande för ens nytta i riskhanteringsgruppen, 

olika bakgrunder i gruppen kan istället ha positiva effekter (Lockwood 2010:647). 

 

Precis som det är fördelaktigt att ha folk med olika bakgrund i riskhanteringsgrupper, är det 

viktigt att involvera funktionärer och frivilliga i riskhanteringsarbetet, exempelvis genom att 

låta dem vara med och tycka samt tänka kring organisationens arbete med riskhantering. 

Lockwood nämner att det alltid finns situationer när hela organisationen inte kan vara med 

och ha åsikter. Dessa situationer bör dock vara undantag snarare än regel. På så vis ökar de 
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aktivas kunskap om organisationens riskhanterande och riskhanterandet blir en naturlig del i 

organisationens kultur. Det är vidare viktigt att som ledare i en ideell förening ge tydliga 

direktiv. Dessa direktiv kan exempelvis vara nedskrivna förväntningar och uppgifter för 

specifika roller i ett dokument. Skrivna direktiv ökar tydligheten för vad den frivillige kan, 

bör och inte får göra. (Lockwood 2010:660–662) Att diskutera risker och ansvarsförhållanden 

samt uppdelning av dessa med samarbetspartners är en viktig del i riskhanteringsarbetet. 

Annars finns det en stor fara för att en risk inte täcks upp av någon part, vilket kan leda till att 

båda parterna drabbas (Lockwood 2010:661). Tydligt och överlappande 

informationsöverförande kring de regler, policys och andra dokument som gäller i 

organisationen, är även det en viktig del i riskhanteringen, annars kan något helt missas eller 

missuppfattas (Lockwood 2010:662). 

 

Precis som i fallet med vikten av tydlig informationsöverföring, är de avtal som finns i ideella 

organisationer viktiga för att ge den aktive personen en god inblick i vilka ansvar samt 

åtaganden denne har. En person som till exempel är aktiv i organisationen vid en tävling, kan 

behöva skriva på ett avtal om att hen som individ, och inte bara organisationen i stort, också 

är ansvarig för till exempel hur hen uppför sig under tävling. Detta innebär inte att 

organisationen är friskriven från ansvar för individens framtida agerande, utan bara att alla i 

organisationen följer avtalen snarare än att avtalen bara ligger i ett arkiv. (Lockwood 

2010:645) 

 

Ideella organisationer behöver också, precis som alla organisationer, skapa 

riskhanteringsplaner - även kallat riskregister, för att på så vis kunna ha en god kontroll på sin 

riskhantering. Riskregister/riskhanteringsplaner är specifika dokument som tar upp samtliga 

risker en organisation står inför (Hopkin 2010:345). De är dock riktade mot de mest 

signifikanta riskerna som finns för organisationen. Förutom alla risker innehåller riskregistren 

också de åtgärder som används för att hantera riskerna samt vem som ansvarar för hanterandet 

av varje enskild risk (Hopkin, 2010:345).   

 

Dessa typer av dokument är bra verktyg för att svetsa samman styrelsen samt för att skapa en 

gemensam terminologi kring riskhanteringen (Isaac, 1995:229; Lockwood 2010:644). Med 

detta menas dock inte att det bara är styrelsen eller en enskild grupp som skall arbeta med 

riskhanteringsplanen. Det är helt enkelt ett bra sätt att få folk att jobba åt samma håll och prata 

samma språk kring risker.  
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Förutom att skapa riskhanteringsplaner, är det också viktigt att följa upp och revidera tidigare 

riskhanteringsdokument oavsett dokumenttyp. Det är dock inte bara dokumenten som skall 

inventeras, utan även det pågående riskhanteringsarbete som föreningen gör i nuläget. 

Inventerandet sker för att kunna överväga ifall det som står i dokumentet verkligen stämmer 

överens med organisationens verksamhet. Även om man som ledare under en inventering 

finner att ett visst agerande är baserat på sunt förnuft, bör denne ändå reflektera kring ifall 

agerandet är riskhantering och varför denna existerar. Om ett sådant agerande existerar av en 

god anledning bör det dokumenteras. Det är också bra att kontrollera gamla dokument för att 

se om de aktiva verkligen följer och förstår dem. Om de aktivas arbetssätt av någon anledning 

inte överensstämmer med dokumentets riktlinjer, är det bra att se vad som faktiskt stod i 

dokumentet. Det skulle kunna vara så att riktlinjerna är opassande eller har ett fokus på fel del 

av risken. (Lockwood 2010:645–649) 

Riskuppfattning - sker på individuell nivå 

En förutsättning för att kunna hantera risker är att uppfatta dem. Slovic (2000) beskriver 

riskuppfattning som individens intuitiva bedömning av risk, baserat på psykologiska faktorer, 

det alla människor använder för att bedöma alla de risker vi ställs inför. Dessa bedömningar 

baseras främst på erfarenhet och sker medvetet eller omedvetet (Slovic 2000:220). När 

individer, framför allt lekmän, ska värdera risker saknar de ofta statistiska data om riskerna 

och måste istället förlita sig på vad de exempelvis kommer ihåg om risken. Då detta är 

komplexa frågor använder sig hjärnan av förenklingar, så kallade heurestiker, som kan liknas 

vid minnesregler. Sådana regler kan dock leda till missbedömningar. (Slovic, 2000:105) 

Slovic (2000) tar upp ett antal faktorer som har stor inverkan på hur risk (miss-) uppfattas.  

● Availability - Är risker som vi påminns om och har aktuellt i minnet. Dessa tenderar vi 

att bedöma som allvarligare än de är. Det kan vara självupplevt eller så har man sett 

risken manifesteras på TV eller i andra sammanhang. Även risker som är mer 

dramatiska till sin karaktär minns vi starkare och därför överskattas de också. Denna 

faktor fungerar även omvänt; på så sätt att den risk som inte syns eller hörs, uppfattas 

också som att den inte finns. (Slovic, 2000:105–107,109) Kort sagt: ju bättre vi kan 

föreställa oss risken, desto allvarligare bedömer vi den som. 
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● Overconfidence - Handlar om att individer överskattar sin förmåga att bedöma 

sannolikheten för att man har rätt. Följden blir att vi “inte uppfattar hur lite vi vet”. 

(Slovic, 2000:109) 

● Desire for certainty - Människor har väldigt svårt att lösa risk-benefit-frågor om det är 

okända faktorer, även vid små osäkerheter. Denna osäkerhet skapar en ångest hos 

individen som den försöker att dämpa. Ett sätt att dämpa denna ångest är att helt enkelt 

förneka eller bortse från att det finns en osäkerhet. Förutom att direkt påverka 

riskbedömningen så är det även ytterligare en orsak till ovan nämnda overconfidence. 

Ett sätt att faktiskt undvika en osäkerhetsfaktor är att skapa regler som förbjuder eller 

på annat sätt skapar säkerhet kring den. (Slovic, 2000:110) Denna strävan efter att 

eliminera osäkerhet är relevant om den sker på ett medvetet sätt där man accepterar 

och synliggör kvarvarande osäkerheter och är medveten om kostnaden för denna 

säkerhet. (Slovic, 2000:111) 

● Disaster potential - Denna faktor förklarar varför människor uppfattar risker och kan i 

förlängningen förklara vad de menar med att något är riskfyllt. Den innebär att ju 

allvarligare man bedömer följderna av en risk ju tydligare uppfattar man den. (Slovic, 

2000:117) 

Vad vi uppfattar som risk styrs också av sociala faktorer, till exempel genom availability. Det 

innebär att omgivande individers riskuppfattning även påverkar individens riskuppfattning, 

vilket likformar uppfattningen i grupper. (Slovic, 2000:221) 

Meningsskapande – en bas för riskhantering 

Individers meningsskapande är beroende av kontexten vilket gör att individer på olika 

position i en organisation skapar olika mening kring samma företeelse (Weick, 1995:53). 

Meningsskapandet kring de uppfattade riskerna bildar alltså grunden för riskhanteringen, både 

på individuell och på organisatorisk nivå. 

 

Meningsskapande är en process som har fyra egenskaper. Den baseras på identitetsskapande, 

den är retrospektiv, agerar sin omgivning, det vill säga att man påverkar sin omgivning med 

sitt agerande, vilket i sin tur påverkar ens förståelse. Den är vidare social, pågående, fokuseras 

av- och bestående av “extracted cues”, drivs av sannolikhet snarare än korrekthet. 

Meningsskapande handlar egentligen inte om kunskap utan om att utveckla en uppsättning 

idéer som ger möjliga förklaringsmodeller. (Weick, 1995:xi) 
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Meningsskapande startar ofta genom en “chock”, som kan utgöras av en plötslig händelse 

eller känsla hos en eller flera individer i organisationen. Denna chock kan uppstå av såväl 

yttre som inre stimuli. (Weick 1995:84–85) 

Meningsskapande i organisationer 

Meningsskapande på högre nivå, det vill säga närmare makro än på det individuella planet 

(micro), sker på tre nivåer: 

1. Intersubjektivt meningsskapande som uppstår då individuella tankar, känslor och avsikter, 

alltså meningsskapande, slås samman i konversation med andra. Detta leder till att “Self” 

övergår från att vara “jag” till att vara “vi”. Intersubjektivitet uppstår alltså genom 

interaktion mellan individer och är den nivå som är kreativ så till vida att ny förståelse 

skapas. (Weick, 1995:70–71, 73) 

2. Generisk subjektivitet uppstår i sociala strukturer, till vilka organisationer hör. Den 

utmärkande egenskapen för den här nivån är att individen som subjekt inte längre existerar 

utan att individen endast fyller roller. Dessa roller definieras av regler som subjektet har 

att följa. Den här nivån är avgörande för hur organisationen skapar mening. Om 

förutsättningar eller fenomen ändras och som kräver förståelse som inte täcks in av dessa 

regler återgår dock meningsskapandet till nivån under (1) och sker genom intersubjektivt 

meningsskapande. (Weick, 1995:71–72) 

3. Extrasubjektivt meningsskapande handlar om skapandet av en kultur. På den här nivån har 

“jaget” som innehaft roller och då haft rollen som generiskt subjekt, upphört och ersatts av 

vad Karl Weick kallar “pure meaning” som skapar mening och förståelse. (Weick, 

1995:72) Pure meaning är det som uppstår när förståelse om något ses som självklart och 

inte behöver något subjekt som förstår det. 

De här tre nivåerna länkas samman av det som är organisationsformen samtidigt som de 

förklarar hur meningsskapandet som process är uppdelat i olika avsnitt med olika karaktär. 

De gemensamma rutiner som uppstår genom att reglerna från det extrasubjektiva 

meningsskapandet följs, är förutsättningen för att enskilda individer, agenterna för 

organisationen, ska vara utbytbara. Dessa generiska rutiner bekräftas och rekonstrueras ofta 

intersubjektivt. Om samma individer utför samma uppgifter i samma kontext gång efter gång 

så är det troligt att deras agerande blir starkare gemensamt beroende, gemensamt definierat, 

gemensamt förutsägbart och utsatt för en större gemensam förståelse. Den generiska 

subjektiviteten ökar alltså (Weick, 1995:74). 
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Frosdicks tillämpning av Douglas grid/group-modell – ett sätt att 
kategorisera organisationer 

Mary Douglas har tagit fram en modell för att kategorisera individer i fyra olika kvadrater 

baserat på deras kulturella agerande. Denna modell kallas grid/group-modellen (Douglas 

1978:7-8). 

Frosdick operationaliserar Mary Douglas grid/group-modell och tillämpar den på 

organisationer istället för som Douglas, på individer. 

Frosdick har använt sig av grid/group-modellen för att på ett kulturteoretiskt sätt kunna 

förklara vad det är som lett till det stora antalet olyckor som skett på engelska fotbollsarenor. 

Frosdick använder grid/group-modellen för att kunna visa på att olyckor uppkommer som en 

följd av den konflikt som uppstår av åsikts- samt riskvärderingsskillnaderna mellan de 

organisationer som är intresserade av fotbollsarenasäkerhet. (Frosdick 1995:45–47) För att 

öka tydligheten i sin artikel har Frosdick döpt om de olika kvadraterna i grid/group-modellen. 

A har fått termen individualism, B fatalism, C hierarki och D egalitarianism. 

 

Frosdick introducerar också en tanke om hur de olika grupperna ser på risker. Han anser att 

individualisterna (A) ser världen som allmänt god, och om en eventuell olycka skulle ske så 

beror det inte på strukturella brister. Det beror istället på att enskilda individer, grupper eller 

organisationer har förrått organisationen, eller så har olyckan helt enkelt skett utav en slump. 

Fatalisterna (B) tänker på världen som oförutsägbar, allting som sker händer av en slump eller 

tack vare högre makter. (Frosdick 1995:46–47) De hierarkiskt lagda (C) tänker sig världen 

som tolerant upp till en viss gräns. Vardagen kommer bete sig naturlig ända tills någon beger 

sig ut på okända vatten. Detta leder till att grupper med hierarkiska åsikter skyller olyckor på 

avvikande beteende och regelbrott. För de grupper och personer som hör till den 

egalitarianistiska kvadraten (D) ter sig världen som kortlivad och det leder till att personerna i 

kvadraten ser risker och faror som ett ständigt närvarande fenomen. (Frosdick 1995:46–47) 

 

Frosdick placerar, baserat på organisationernas struktur och världssyn(kultur), in 

organisationerna i de fyra kategorierna. Avgörande är att dessa fyra typer av kulturer är 

beroende av att samtliga existerar, de kan också existera tillsammans i en organisations 

vardag (Frosdick 1995:46–47; Ng & Rayner 2010:89). Exempelvis kan en hierarkisk kultur 

påverka strukturen kring en organisation vars egen kultur är individualistisk. 
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Den grupp av organisationer som återfinns inom den individualistiska kategorin, är 

organisationer som självständigt ser till att den egna verksamheten går bra. Således är dessa 

organisationer sällan helt bundna till andra organisationer. Individualistiska organisationer 

konkurrerar fritt med andra organisationer, och även i de fall som dessa organisationer 

samarbetar med andra organisationer, kommer de inte att förvänta sig att dessa andra 

organisationer hjälper den egna till framgång. Dessutom är det inte heller givet att den 

individualistiska organisationen kommer hjälpa andra organisationer till framgång. De 

individualistiska organisationerna ser som tidigare nämnt risk som något som sker för att man 

har otur eller blir förråd, vilket leder till att ett visst regelböjande även är tillåtet på kort sikt. 

(Frosdick 1995:47–54) 

 

De organisationer som hamnar inom den fatalistiska kategorin är egentligen de som faktiskt 

inte riktigt bryr sig om riskerna, man har ingen åsikt utan tänker att det som sker helt enkelt 

sker. Av denna anledning hamnar vanlig icke organiserad befolkning här samt även de 

organisationer som bara följer strömmen. (Frosdick 1995:47–54) 

 

I den hierarkiska kategorin finns organisationer som är ömsesidigt beroende av andra 

organisationer. Ett exempel är RF och SF, där SF är beroende av att RF tar fram 

verksamhetsidéer medan RF är beroende av att SF ser till att verkställa dessa. Respektive 

organisation har sin egen verksamhet, men behöver också den andra verksamheten. Samtidigt 

är det viktigt att respektive organisation respekterar den andra organisationens verksamhet 

och inte själv tar över denna. Varje organisation har alltså ett eget territorium av 

arbetsuppgifter. Denna grupp av organisationer ser risker som något som bör hanteras med 

regler. (Frosdick 1995:47–54) Frosdick beskriver till sist den egalitarianska gruppen som 

bestående av organisationer vars medlemmar inte är särskilt hårt bundna till den egna 

organisationen, medlemmarna kan samtidigt vara med i andra organisationer, även 

konkurerande sådana. Tack vare det mer ostrukturerade upplägget och att den egalitarianska 

gruppen som tidigare nämnt ser världen som kortlivad vill organisationerna i den 

egalitarianska kategorin inte ha några förändringar som kommer utifrån, då de ser det som en 

risk. (Frosdick 1995:46–54) 
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Begreppsdefinitioner 

 Meningsskapande: Eftersom vi inte har hittat någon vedertagen, eller riktigt korrekt, 

översättning av sensemaking har vi valt att översätta det på två sätt. Processen 

sensemaking är det vi har översatt till meningsskapande 

 Förståelse: Det som uppstår ur meningsskapandet benämns även det som 

sensemaking på engelska men vi har valt att översätta det till förståelse 
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Metod 

Metodval 

Denna studie har genomförts med en metod som har inspirerats av tillvägagångssättet i 

fallstudien. Studien har ett hermeneutiskt angreppssätt där vi söker en djupare förståelse för 

föreningens agerande. Med hjälp av metodtriangulering har data från olika källor använts för 

att belysa temat (Creswell 2013:251). Med en hermeneutisk utgångspunkt har vi sökt finna 

meningen i de data som har analyserats. Mening kan exempelvis återfinnas i allt från texter 

till utförandet av handlingar (Kvale & Brinkmann 2009:30, 66-67). Med denna hermeneutiska 

utgångspunkt söker denna studie till viss del förklara men framför allt förstå (Thurén, 

2007:94) hur riskhantering sker i den studerade idrottsföreningen och vad denna hantering 

baseras på. 

Urval 

Föreningen som har studerats valdes ut utifrån följande kriterier; den har verksamhet i en 

idrott, alpin skidåkning, där vi har gjort ett antagande att det finns ett brett spektrum av risker, 

den har verksamhet för ett brett spektrum av aktiva, från barn till juniorer, och den har även 

funnits tillräckligt länge – det vill säga att det har funnits tid för att skapa en 

organisationskultur. Vi kontaktade föreningen via telefonsamtal med ordföranden som sedan 

förmedlade kontakt till andra tänkbara intervjupersoner, främst på föreningens kansli.  

 

För datainsamlingen gjordes urvalet enligt följande  

 Djupintervjuer med tre personer, vilka är del av vad som kan sägas vara föreningens 

ledning; styrelsen och sektionen för den idrottsgren vi har valt att studera. De tre har 

även varit eller är aktiva som funktionärer vid träning och tävling. De har valts för att 

deras åsikter kan anses representera föreningens ledning. Deras position i 

organisationen ger också stort inflytande över organisationens agerande.  

 Kvalitativa enkäter genomfördes med åtta föräldrar till barn i en träningsgrupp i 

föreningen. Ett antal ansvariga ledare för träningsgrupper kontaktades och tillfrågades 

om vi kunde få komma och prata med föräldrar och barn. Den träningsgrupp som 

svarade först kom också att bli vårt val. Vi besökte dem vid deras säsongsavslutning 

och åtta av föräldrarna intervjuades då med hjälp av en kvalitativ enkät. 
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 Ett samtal genomfördes med tre barn i grupp vid samma tillfälle som de kvalitativa 

enkäterna genomfördes. Barnen kom spontant fram och ville prata med oss. Tillstånd 

att intervjua barn hade inhämtats i samband med att vi presenterade oss för 

föräldrarna. 

 De dokument som ingår i datamaterialet har dels funnits på föreningens publika 

hemsida och dels har vi under studiens gång fått tips om vilka andra dokument som 

kan vara relevanta och hur vi fått tillgång till dem. Tre dokument har använts: 

föreningens krismanual, ett policyprogram för ökad säkerhet vid träning samt ett 

dokument som närmast kan sägas vara en formulering av föreningens värdegrund samt 

policy om uppförande för föreningens representanter och aktiva. 

Undersökningens avgränsning 

Riskhantering är i någon form en del av all verksamhet, även i en idrottsförening.  Då det 

hade blivit alltför omfattande för denna uppsats att studera riskhanteringen i hela föreningen 

och dess verksamhet har vi valt att avgränsa oss och studera riskhantering kopplat till 

tävlingsverksamheten inom en tävlingsgren. Denna avgränsning ger oss möjlighet att djupare 

undersöka riskhanteringen inom det avgränsade området och på så sätt få en djupare förståelse 

för hur riskhanteringen kan fungera i en idrottsförenings verksamhet. 

Undersökningsinstrument 

Djupintervjuer  

Samtliga intervjuer har genomförts i föreningens lokaler. Djupintervjuerna har genomförts 

enligt ostrukturerad metod med endast ett antal ämnen och teman som intervjuaren har sökt 

svar på, detta i linje med vad Yin skriver (Yin 2006:117) om intervjuer i fallstudier där han 

menar att de ofta tar formen av styrda samtal mer än strukturerade intervjuer. Intervjuerna har 

varit cirka 30 till 45 minuter långa och intervjuaren har till sin hjälp haft en intervjuguide, 

samt spelat in samtalet digitalt (Bilaga 1). Alla tre intervjuer genomfördes av samma 

intervjuare. 
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Kvalitativa enkäter 

Åtta kvalitativa enkäter har besvarats av föräldrar till barn som aktivt deltar i träning och 

tävling i klubbens regi. De har genomförts genom att intervjuare frågat respondenterna de 

frågor som ingått i enkäten och även noterat svaren. Enkäterna har bestått av ett antal 

flervalsfrågor med möjlighet att bifoga kommentarer till varje fråga. Enkäten innehöll även 

två öppna frågor (Bilaga 2). 

Gruppintervju med barn 

Kvale & Brinkmann skriver följande när det gäller intervjuer med barn (2009:162). Intervjuer 

med barn genomförs med fördel i deras naturliga miljö, detta för att överbrygga klyftor mellan 

barn och vuxna. Man bör undvika ledande frågor då barnen anpassar sig till dem, och även 

andra problem och svårigheter som förekommer vid intervjuer med vuxna förstärks när det är 

barn som intervjuas. Med detta i åtanke genomfördes en kort gruppintervju, som pågick i 

cirka tio minuter med tre barn. Den genomfördes enligt ostrukturerad metod, där intervjuaren 

hade ett antal frågor som han sökte svar på (Bilaga 3). Detta för att undvika att styra barnen.  

Dokumentanalys 

Innehållet i de granskade dokumenten har tematiserats och kopplats till studiens 

frågeställning. På det viset har data från dem användas för triangulering av data från övriga 

källor i enlighet med Creswell (2013:251) och Wolming (1998:98). Med triangulering menas 

att forskaren studerar det undersökta ämnet på så många olika sätt som möjligt för att på så vis 

kunna bedöma informationens validitet (Wolming 1998:98). Forskaren kan exempelvis först 

genomföra intervjuer, för att sedan kontrollera intervjuinformationen genom observationer av 

samma ämne. I vårt fall har vi använt föreningens dokument för att se om det respondenterna 

säger motsvarar hela föreningens dokumenterade riktlinjer. 

Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann räknar upp fyra etiska områden som en forskare bör vara uppmärksam 

på. Vi har i denna studie försökt att följa de råd Kvale och Brinkman ger. För det första 

innebär informerat samtycke, att forskaren skall informera respondenten om det allmänna 

syftet med studien samt de risker och fördelar som kan följa av att delta i studien. Det är också 

viktigt att respondenten vet om att dennes deltagande är frivilligt samt att hen kan dra sig ur 
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när hen vill. (Kvale & Brinkmann 2009:87) Alla respondenter (och föräldrar för de som inte 

är myndiga) har informerats enligt dessa riktlinjer. För det andra, är konfidentialitet viktigt. 

Detta handlar om att respondentens privata data inte skall framgå och på så vis avslöja vem 

hen är (Kvale & Brinkmann 2009:88). För att kunna ge en så hög anonymitet för föreningen 

och respondenterna som möjligt, har vi ändrat namn och benämningar på dokument, samt i 

vissa fall ändrat citat där namn eller andra beskrivningar förekommit. Vi har också avstått från 

att presentera kön, namn samt ålder på respondenterna. För det tredje måste man ta hänsyn till 

de konsekvenser en studie kan ge upphov till. Här skall forskaren innan och under sin studies 

gång ta hänsyn till om det arbete som utförs ger mer nytta eller skada för det undersökta fallet. 

Givetvis skall all forskning generera mer fördelar än nackdelar för de inblandade. (Kvale & 

Brinkmann 2009:89–90) För denna studie måste fördelar och nackdelar beaktas för dels 

föreningen, dels individen men även hela den alpina rörelsen. 

 

För det fjärde, måste man reflektera över forskarens roll. Här är det viktigt att tänka på att 

studien skall hålla hög vetenskaplig kvalitet, vilket innebär att studien skall vara så 

informationsmässigt korrekt som möjligt och utförandet så välbeskrivet som möjligt. 

Forskarens roll täcker även upp det faktum att forskaren skall vara oberoende i sitt agerande. 

Med detta menas att forskaren inte skall ta parti för en eventuell finansiär eller det undersökta 

fallet. (Kvale & Brinkmann 2009:90–91) 

Databearbetning 

I kvalitativa arbeten förekommer ofta en väldigt stor mängd data och även data av varierande 

slag. Det kan vara allt från intervjuer till observationer. För att underlätta för läsaren måste 

forskaren göra vissa urval av vad som skall presenteras samt i vilken utsträckning och på 

vilket sätt det skall presenteras. (Nylén 2005:13–16) Vi har därför valt att skapa ett kapitel där 

vi förklarar hur vi har bearbetat vår empiri, dessa förklaringar följer här under. 

Kvalitativa enkäter 

Data från de kvalitativa enkäterna kan sägas bestå av två delar. Dels svar på ett antal 

flervalsfrågor, dels kommentarer till dessa svar och svar på ett antal öppnare frågor. 

Resultaten från ett antal av flervalsfrågorna presenteras för tydlighetens skull i tabeller och 

diagram.  
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Meningskoncentrationsanalys av djupintervjuer 

Djupintervjuerna har behandlats med meningskoncentrationsanalys. En sådan analys 

fokuserar på essensen i vad respondenten berättar (Kvale & Brinkmann 2009:221–222). Det 

som analyseras är det manifesta innehållet, det vill säga vad respondenten faktiskt berättar, 

snarare än att forskarna ska tolka in vad som menas eller ta fasta på hur en respondent 

uttrycker sig (Kvale & Brinkmann 2009:221–222). Visserligen användes 

meningskoncentrationsanalys från början inom den fenomenologiska psykologin men den har 

dock utvecklats och används nu även inom sociologin (Tesch 1990:13 & 93). 

 

Vid meningskoncentrationsanalys krymper forskaren ner respondentens uttalanden till kortare 

stycken för att därefter kunna plocka fram några enstaka ord som kan ge huvudinnebörden av 

vad respondenten har sagt (Kvale & Brinkmann 2009:221–222). På så vis kan ett omfattande 

och komplext datamaterial analyseras för att generera “naturliga meningsenheter”; det vill 

säga meningar där vad respondenten menar framgår. Ur den naturliga meningsenheten kan det 

utläsas ett huvudtema som beskriver just essensen i meningsenheten. De huvudteman som tas 

fram kan sedan lägga grunden för mer omfattande tolkningar samt analyser (Kvale & 

Brinkmann 2009:223). 

 

I den här studien har djupintervjuerna analyserats enligt det tillvägagångssätt för 

meningskoncentrationsanalys som Kvale och Brinkmann (2009:221–223) föreslår: 

1. Forskaren läser igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. 

2. Forskaren fastställer de naturliga “meningsenheterna” i texten som de uttrycks av 

intervjupersonen. 

3. Forskaren formulerar det tema som dominerar en naturlig “meningsenhet” så enkelt 

som möjligt och tematiserar “meningsenheten” utifrån hur forskaren uppfattar 

respondentens synvinkel. 

4. Forskaren ställer frågor till de identifierade “meningsenheterna” utifrån syftet med 

undersökningen. 

5. Intervjuns samtliga icke överflödiga teman knyts samman i en deskriptiv utsaga.   

 

När det gäller punkt två förtydligar Whitting (2002:65) i sin artikel att detta steg handlar om 

att forskaren skall läsa igenom den transkriberade intervjun flera gånger för att sedan 

identifiera de områden i intervjun som tydliggör respondentens erfarenheter av det undersökta 
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fenomenet. Under punkt fyra påpekar Whitting (2002:68) i sin artikel att forskaren även skall 

ställa frågan till de teman som har tagits fram. 

 

Eftersom vi varit två personer som arbetat med meningskoncentrationsanalyserandet valde vi 

att först sitta var för sig under steg ett till tre. När vi började med steg fyra satte vi oss ner för 

att tillsammans diskutera de teman och meningsenheter vi valt ut. Sedan ställde vi frågor från 

syftet till de teman och meningsenheter som vi tillsammans fann representativa för 

respondentens uttalanden. 

 

I de fall det har funnits skilda åsikter kring hur respondentens uttalande skulle tolkas så valde 

vi att följa den som genomfört intervjuns tolkning. Vi valde detta arbetssätt då Whitting i sin 

artikel menar att det varit henne till stor hjälp att ha genomfört intervjuerna själv, då hon fick 

en god känsla för helheten av vad respondenten menade (Whitting 2002:64).  Dessutom har 

den som genomförde intervjuerna viss förförståelse kring alpinttävlande och alpinåkning som 

den andre av oss saknar.   

Transkribering av intervjuer 

Wibeck beskriver att transkribering görs på tre olika detaljnivåer. Transkription på nivå ett 

görs på så vis att forskaren tar med allt som sägs ordagrant; även pauser, betonade ord, 

talhastighet, inandningsljud, felstarter och tvekljud skrivs ned. Nivå två ligger väldigt nära 

nivå ett, då allting skrivs ned ordagrant. Forskaren håller sig dock i hög utsträckning till 

konventionell stavning. Detta innebär att till exempel tvekljud, till exempel hummanden, inte 

skrivs ut. Slutligen innebär nivå tre att transkriptionen är helt skriftspråksnormerad; det vill 

säga att den text som transkriberas fram liknar en vanlig skriven text. Medan en transkription 

på nivå två till exempel kan innehålla ofullständiga meningar, är meningarna i transkription 

på nivå tre fullständiga och korrekta. (Wibeck, 2010:93–96) Våra djupintervjuer har 

transkriberats till motsvarande nivå tre. 

Metoddiskussion 

Förklaring till val av intervjumodell 

Eftersom syftet är att klargöra hur organisationen hanterar risker är det av intresse att 

intervjua personer med ett visst mått av insikt i föreningens policys och regler och som har 
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varit med i skapandet av dessa men även med möjlighet att påverka föreningens agerande. 

Genom att intervjua dessa personer som är i ledande ställningar i klubben i kombination med 

analys av dokument, erhålls en bild av hur föreningen som organisation sett agerar och skapar 

mening kring risk.  

 

Detta sätt att intervjua lämpar sig då intervjun har ett förklarande syfte. (Gilbert, 2008:247) 

Den ostrukturerade intervjumetoden lämpar sig också för komplexa ämnen, som vi anser att 

riskhantering är, då det tillåter intervjuaren att förklara och förtydliga frågor för att säkerställa 

att respondenten har tillräcklig förståelse för att kunna ge ett värdefullt svar. (Gilbert, 

2008:248) 

Förförståelsens påverkan på objektiviteten 

Den hermeneutiska ansatsen innebär att den förståelsen som undersökningen söker finna till 

viss del bygger på forskarens förförståelse av fenomenet. Utan förförståelse skulle just 

förståelsen som hermeneutiken eftersträvar inte gå att uppnå. Det innebär också att det inte 

går att kontrollera om forskaren har förstått rätt. Förståelsen är också beroende på kontexten 

kring fenomenet. Detta innebär att i de delar av rapporten som handlar om förståelse så kan 

ingen objektivitet hävdas. (Thurén, 2007:96–97) 

Varför fallstudie som inspiration 

Fallstudien är lämplig för att förstå komplicerade sociala företeelser. Det ger möjlighet att 

behålla helheten och det meningsfulla i verkliga händelser. Forskningsfrågor kan 

kategoriseras i, vad, var, hur och varför. Denna studies huvudfråga är “hur” för vilken 

fallstudier lämpar sig eftersom fallstudier fungerar väl för att förklara fenomen. (Yin 2006:18; 

22–23) 

 

Fallstudier är effektiva för att förklara komplexa fenomen, då man kan använda flera olika 

typer av datakällor (Yin 2006:25). Användandet av flera datakällor är bra för att kunna öka 

studiens reliabilitet samt validitet. Detta då flera datakällor ger fler infallsvinklar på samma 

ämne och kan på så vis öka kvalitén. (Wolming 1998:98) 

 

“Fallstudiens väsen, den centrala tendensen i alla typer av fallstudier är att den försöker belysa 

ett beslut eller en uppsättning beslut: varför de fattades, hur de genomfördes och vilka 
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resultaten blev” (Yin 2006:30). Givetvis kan fallstudier användas till att forska på många 

andra saker än beslut, exempel på dessa saker är individer, organisationer eller stadsdelar (Yin 

2006:30).  

 

Eftersom fallstudien studerar en företeelse i dess verkliga kontext är den bra när man vill 

undersöka kontextuella faktorer och när gränsen mellan företeelsen och kontexten inte är 

tydliga. Med gränsen mellan företeelse och kontext avses möjligheten i att skilja på var det 

ena börjar och det andra slutar, ett exempel på en miljö där kontext och företeelse är tydligt 

avgränsade är i en laboratoriemiljö. (Yin 2006:31) Detta då man i en laboratoriemiljö försöker 

fokusera enbart på företeelsen som i detta fall kan vara en svamp och inte det kontext 

svampen lever i. 

Fallstudiens för- och nackdelar 

Kritik mot fallstudier grundar sig enligt Yin (2006:27) ofta på slarv från forskare som använt 

sig av metoden, vilket resulterar i att systematiska procedurer har saknats eller inte följts och 

att dessa forskare har låtit bias och dåligt underbyggda belägg påverka arbetets resultat och 

slutsatser. En tänkbar anledning till detta är att det inte finns lika mycket litteratur som i detalj 

beskriver arbetssätten för fallstudier som för andra kvalitativa forskningsmetoder. 

 

Det är svårt att generalisera baserat på fallstudier. Precis som med till exempel experiment är 

det sällan vetenskapliga slutsatser kan baseras på ett enda resultat. Det krävs flera exempel, 

vilket man kan få genom multipla fallstudier. 

 

Trots det kan man inte generalisera på hela populationer men däremot på teoretiska hypoteser. 

Målet med fallstudier måste alltså vara att utveckla och generalisera teorier, inte att beskriva 

frekvenser. (Yin 2006:28) Fallstudier förknippas ofta med fältstudier, vilket kan bero på dess 

ursprung i etnografin, men de behöver inte innehålla fältstudier. (Yin 2006:27–28) 

 

Många uppfattar det som att fallstudier behöver utföras över mycket långa tidsperioder för att 

kunna utröna data. Yin hävdar att fallet inte alls behöver vara så, utan bra fallstudier kan 

skapas under korttid. (Yin 2006:28) 
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Mycket av den kritik som lyfts emot fallstudier beror på missförstånd. Dessa missförstånd har 

lyfts av Flyvbjerg och omnämns i Kvale och Brinkmann, de lyder som följer: 

1. Generell kontextoberoende kunskap är mer användbar för forskare än vad konkret 

kontextberoende kunskap är 

2. Det går inte att generalisera med underlag av enbart ett fall 

3. Fallstudier är enbart användbara som grund för utvecklande av hypoteser till mer 

utförlig forskning 

4. Fallstudier leder till att bekräfta forskarens förutfattade åsikter 

5. Det är svårt att skapa teorier baserat på specifika fallstudier 

 

Flyvbjerg i Kvale och Brinkmann svarar dock på dessa och förklarar att det inte går att skapa 

några generella universella teorier över mänskliga förhållanden och att man därför bör 

fokusera just på specifika fall. I enlighet med Yin ovan menar Flyvbjerg också på att det går 

att generalisera på bara ett fall, man får bara se till att göra det genom att utveckla och 

generalisera teorier. Vad gäller punkt tre så faller den också på punkt tvås argument att 

fallstudier kan generalisera teorier. Enligt Yin (ibid) finns det heller inget belägg för att 

fallstudier skulle verifiera forskarens fördomar. Åtminstone inte om de genomförs på korrekt 

sätt. Flyvbjerg har för sin del nästan funnit ett motsatt förhållande i denna fråga. Sist men inte 

minst menar Flyvbjerg på att fallstudier ligger längst fram i den teoriutvecklande fronten, som 

exempel nämns Freuds framsteg genom fallstudier. (Flyvbjerg enligt Kvale & Brinkmann 

2009:283–284) 
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Resultat 

Tävlingsregler – hur förbundet påverkar riskhanterandet 

Som beskrivits i inledningen är idrottsföreningar anslutna till ett specialidrottsförbund. Detta 

leder till att föreningens agerande till stor del påverkas av regler som kommer via 

specialförbundet men även via Riksidrottförbundet. Då denna studie har fokus på 

tävlingsverksamheten listar vi här nedan de delar av regelverket som har störst relevans för 

riskhanteringen i samband med tävling i den förening som är föremål för denna studie. Som 

den följande redovisningen av resultaten visar så baserar föreningen i stor utsträckning sin 

riskhantering vid tävlingar på dessa regler. 

 

 Vid anordnandet av farttävlingar på nationell-, regions- eller distriktsnivå exempelvis 

störlopp, skall en nationell teknisk delegat ansvara för säkerhet, teknisk rådgivning 

och kontroll. I den tekniska delegatens ansvarsområde ingår bland annat att tillse att 

deltagarnas utrustning följer reglerna, till exempel att de har hjälm. Även det 

slutgiltiga ansvaret för att banan är säker med hänsyn till skyddsnät, publikens 

placering och så vidare faller på den tekniska delegaten. 

 Vid anordnandet av nationellt SM, ÄJSM
1
, YJSM

2
, USM

3
 och Veteran-SM samt 

Lilla Världscup
4
-finaler, skall en nationell teknisk delegat ansvara för säkerhet, 

teknisk rådgivning och kontroll detta gäller samtliga discipliner. 

 Vid anordnandet av tävling som inte är farttävling eller nationellt SM, ÄJSM, YJSM, 

USM och Veteran-SM samt Lilla Världscup-finaler, ansvarar tävlingsjuryn för 

arrangemanget. Denna jury består av tävlingsledare, banchef och en vid tävlingen 

närvarande representant från SSF
5
, SDF

6
 eller ledare som ej tillhör arrangerande 

klubb.(Svenska skidförbundet, 2012:21–22) 

 Teknisk Delegat, TD 

Funktionär utsedd av förbundet att övervaka tävlingen, i synnerhet gällande 

säkerhetsfrågor. Ska inte tillhöra den arrangerande organisationen och har vetorätt 

gällande säkerhetsfrågor och tävlingens genomförande.(SSF, 2012) 

                                                 
1
 Svenskt Mästerskap för Äldre Juniorer 

2
 Svenskt Mästerskap för Yngre Juniorer 

3
 Svenskt Mästerskap för Ungdomar 

4
 Tävling för 11-14 åringar med regions och landsdelsfinaler 

5
 Svenska skidförbundet 

6
 Specialdistriktsförbund, nivån under Svenska skidförbundet 
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Riskhantering på pappret – vad säger föreningens dokumentation 
om riskhantering? 

Föreningen har upprättat ett antal styrdokument för framför allt träning, men mycket av 

innehållet är överförbart även på tävlingssituationer vilket man identifierar som en del av 

riskhanteringen kring tävlingar. 

Krismanual för föreningen 

Krismanualen är relevant ur riskhanteringsperspektivet dels för att krishantering i sig är en del 

av riskhanteringen, och dels därför att den även identifierar ett antal risker som föreningen 

utsätts för. 

I krismanualen förklaras hur man definierar kris. Man exemplifierar också med ett antal 

händelser som faller inom definitionen samt ger en “checklista” med kriterier som ska 

uppfyllas för att en händelse ska betecknas som kris eller “kritisk situation”. 

Manualen innehåller även kontaktuppgifter till de personer som ingår i kristeamet samt en 

stödgrupp ur vilken medlemmarna kan kallas in efter behov. Arbets- och ansvarsfördelningen 

i kristeamet finns också beskrivet. 

Manualens definition av kris är  

”Händelse som: 

● Den kan ha stor negativ påverkan på föreningens varumärke 

● Bygger upp ett starkt- och långvarigt negativt intryck av föreningen 

● Något som placerar föreningen i strålkastarljusen – av fel anledningar 

● Refererar till starka emotionella känslor 

 

För att få kallas kris måste händelsen uppfylla ett av kriterierna nedan 

● Ej förväntad händelse 

● Eskalerande aktiviteter 

● Personer som förlorar kontrollen/översikten 

● Mental blockering 

● Panik 

● Opålitlig/bristfällig information 

● Kortsiktig fokusering 

 

Exempel på krissituationer: 

● Allvarlig bilolycka 

● Dopingskandal 

● Strejk 
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● El-problem 

● Livsfarlig skada på åkare/i banan 

● Etiska problem – som kan påverka föreningen” 

 

Det finns två typer av händelser som man identifierar kan föranleda att kristeamet ska 

aktiveras. 

”1. Direkt - kriser inom området 

 2. Utifrån – vid en bilolycka som kan påverka oss” 

Policyprogram för ökad säkerhet vid alpin träning 

Policyprogrammet togs fram inför säsongen 11/12 av säkerhetsgruppen inom föreningen 

tillsammans med en större grupp tränare och andra ledare. Policyprogrammet innehåller en 

lista med tio punkter med generella råd och instruktioner samt ett antal ”kom ihåg” för 

specifika platser och aktiviteter i samband med träning. 

 

Dokumentets syfte är att hantera risk för personskador, såväl för allmänhet, som för personer 

kopplade till föreningens verksamhet. Både åtgärder för att förhindra skador och 

omhändertagande vid eventuell skada tas upp i dokumentet. 

 

Noterbart är att behovet av att bedöma risker eller göra andra bedömningar uttryckligen tas 

upp ett flertal gånger. Trots det står det inte beskrivet hur eller på vilka grunder dessa 

bedömningar ska göras. 

Dokument innehållande föreningens värdegrunder 

Detta dokument är enligt föreningen ”ett verktyg för att uppfylla föreningens vision” 

Relevant för riskhanteringen i detta dokument är att individens ansvar för sitt agerande och 

sina handlingar poängteras och att det uttryckligen står att individens agerande kan påverka 

föreningen. Vad för agerande det handlar om går inte att utläsa av dokumentet.  

 

Det konkretiseras också, bland annat i formuleringen “Vi uppträder schysst där vi tränar, bor, 

och under resor så att vi alltid är välkomna åter”. Det finns även en referens till SLAOS 

“utförsåkarens trafikregler” och uppmaning om att den ska följas. ”Utförsåkarens trafikregler” 
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innehåller de regler som gäller för alla som vistas inom ett liftsystem. Ett exempel är att den 

som kommer uppifrån i backen är skyldig att väja. 

I dokumentet med värdegrunder beskrivs även ett önskvärt förhållningssätt till skador - vikten 

av att låta skador läka helt och inte stressa fram träning och tävling. 

Riskhantering i föreningen – ur ledares och funktionärers 
perspektiv 

Meningsskapande av begreppet risk 

Genom att ställa så öppna frågor som möjligt i intervjuer med respondenterna har vi sökt 

finna deras egen uppfattning om risker; till exempel vad de identifierar som risk och vem eller 

vilka som utsätts för dessa risker. 

Det framgår tydligt ur djupintervjuerna att man främst förknippar begreppet risk med risk för 

skador på aktiva. Risker för organisationen kommer upp i samtalet men ges ett sekundärt 

värde. Föreningens krismanual tar upp risken att föreningens varumärke kan skadas. 

Exempelvis säger en av respondenterna så här om innehållet i krismanualen  

Ja, varumärket... Ja, alltså att någon skulle dö är ju mycket värre än att varumärket blir 

skadat… om man ska ha en nyans på det… 

Detta trots att respondenten ingår i föreningens styrelse och alltså kan förutsättas ha god 

kunskap om innehållet i krismanualen. 

Trots att man nästan uteslutande identifierar personskador som den allt överskuggande risken 

och inte fäster särskilt stor vikt vid andra risker, så tar respondenterna också upp att 

föreningen tagit fram policys för hur föreningens representanter ska uppföra sig. Detta med 

den uttalade tanken att det är dåligt för föreningen om dess representanter upprör eller i värsta 

fall skadar utomstående genom sitt beteende. 

De negativa konsekvenserna av dåligt uppförande eller annat agerande av klubbens 

medlemmar eller representanter som kan uppfattas negativt av utomstående tas upp av en av 

respondenterna. Hen går inte närmare in på vilka dessa konsekvenser skulle vara, annat än att 

juridiska risker i samband med ansvarsfrågor har en ganska framträdande roll. Vad dessa 

juridiska risker består av har vi inte fått svar på men flera respondenter berättar att man har 

varit i kontakt med jurister för att få råd i frågan. Alla respondenter diskuterar också 

ansvarsfrågor relaterat till klubbens verksamhet vid tävling och det framkommer att det trots 
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råd av juridiskt kunniga inte är klarlagt hur ansvarsfördelningen ser ut och skulle fördelas om 

en allvarligare olycka skulle ske. 

 

Den av respondenterna som talar om risker med att aktiva tävlingsåkare värmer upp och testar 

utrustning i öppna delar av anläggningen, identifierar risker som att det finns risk för olyckor 

där utomstående blir involverade. Detta ses som en risk för personskador och även som en 

risk för föreningen då den riskerar dålig publicitet. Att konsekvenserna för föreningen av en 

sådan olycka är okända och svåra att överblicka är en risk i sig och förstärker risken för dålig 

publicitet. Det okända och oöverskådliga illustreras av att en av respondenterna på frågan om 

vad som skulle kunna hända svarar med ett ganska vagt: ”att det inte skulle se bra ut för 

föreningen” utan att kunna precisera det vidare.  

 

Respondenterna tar upp specifika faror som kan resultera i kroppsskador, till exempel höga 

farter och dåligt preparerat underlag, men framför allt kollisioner i banan. Åkare riskerar att 

kollidera med funktionärer, utomstående människor eller lös utrustning som lämnats på 

olämpliga platser men även fasta föremål i arenan. Med olämpliga platser menas här områden 

som utgör ”uråkningszoner” runt banan. 

 

Alla respondenter konstaterar också att farten i sig är en riskfaktor men de anger lite olika 

motiveringar till varför den påverkar risken; fartgrenar är farligare och att farten ökar i takt 

med att de tävlande blir äldre. Två drar slutsatsen att fartgrenarna är förknippade med större 

och fler risker på grund av farten medan en resonerar kring att riskerna visserligen ökar med 

farten men att även teknikgrenarna har sina specifika faror och risker som man måste ta 

hänsyn till och försöka begränsa. Respondenter tar upp skaderisker som kommer sig av stora 

krafter i teknikgrenar och risken att skada sig då man gränslar käppar som exempel på risker 

som framför allt finns i teknikgrenarna
7
. 

 

En faktor som tillsammans med farten anses påverka skaderisken är underlaget i banan. Dels 

grunden i hur den är preparerad, om det är hårt eller mjukt underlag men också hur man 

underhåller banan på bästa sätt genom till exempel hasning under tävlingens gång om så 

behövs. Hasning görs dels för att underlaget ska vara så rättvist som möjligt, men framför allt 

handlar om det om säkerhet genom att få bort löst material. Det kräver att man förstår hur 

                                                 
7
 Teknikgrenar är Slalom och Storslalom, i motsats till fartgrenarna Super G och Störtlopp 
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man ska hasa där en missuppfattning är att enbart “race-line”, det idealiska spåret i banan, ska 

hasas, även vallar utanför måste dock tas bort för att minimera skaderisker. 

 

Avgörande för respondenternas och organisationens meningsskapande och uppfattningen av 

risk i samband med tävling, är hur respondenter och föreningen tolkar och avgränsar 

begreppet tävling. Två av de tre respondenterna ser tävling eller tävlingssituation enbart som 

det som händer i banområdet eller “arenan”. Vad som händer utanför detta anses inte höra till 

tävlingsmomentet utan dessa två respondenter säger att det är individens ansvar som 

föreningen har lite eller ingen kontroll över, dessutom identifieras det heller inte som 

föreningens angelägenhet. 

 

Den tredje av respondenterna tar upp risker som uppkommer i samband med att aktiva 

tävlingsåkare värmer upp och testar utrustning i öppna delar av anläggningen.  Detta i 

samband med att föreningens värdegrund diskuteras, då just risker kring det specifikt nämns i 

detta dokument. 

Hur hanteras risken? 

Vad gör man för att hantera de identifierade riskerna? Här nedan redovisas de risker som 

respondenterna tar upp och identifierar som risker. Dessutom redovisas risker som 

respondenterna inte explicit tar upp som risker under intervjun men som de enligt vår tolkning 

beskriver hur de hanterar i verksamheten. 

Respondenterna resonerar mycket kring ansvarsfördelning om allvarligare olyckor eller andra 

allvarligare incidenter skulle ske och föreningens kontakter med juridisk expertis, 

idrottsförbund och branschorganisationer för föreningen och deras samarbetspartners, tolkar 

vi som en aktiv hantering av de risker som föreningen anser sig vara exponerade för. 

Att inte hållas som ansvarig tycks ses som en stor del av riskhanteringen i sig, kanske den 

viktigaste delen, sett ur organisationens perspektiv. Med ansvarsfri menas här ur juridisk 

synpunkt, till exempel att inte hållas ansvarig efter en allvarlig olycka. 

Föreningen stödjer sig mycket på regelverk från svenska skidförbundet och anser att 

föreningen hanterat riskerna om man uppfyller kraven i reglerna. Respondenterna anser att det 

dessutom krävs erfarenhet av att arrangera tävlingar/vara funktionär för att man ska ha 

kompetens att följa reglerna på ett sätt så att de har avsedd effekt, detta gäller allt från krav på 

deltagarnas utrustning till tillgången på sjukvårdsresurser. 
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I de tävlingar där det finns en teknisk delegat (TD) för tävlingen så är denna utbildad och även 

utsedd av förbundet för att särskilt ansvara för framför allt säkerhetsfrågor medan 

tävlingsledaren, som också måste ha genomgått förbundets utbildning, utses av föreningen 

och är ansvarig för tävlingens genomförande i sin helhet. Föreningen utbildar också sina 

frivilliga funktionärer internt.  

En av respondenterna svarar så här på frågan om vad den enskilt viktigaste delen i 

riskhanteringen vid tävling är: 

Klubben, om man tänker föreningen som sådan alltså det är ju att utse de här 

funktionärerna som har ett ansvar och liksom att bedöma det här. Och det tror jag att 

alla... Där litar man på liksom kunskapen som finns då. Så styrelsen eller vem det nu är 

ifrågasätter aldrig det utan de [funktionärerna] är ju utbildade till att ta beslut. 

Även om man genomför en del utbildning så förlitar man sig dock främst på att kunskap 

överförs och erhålls genom att de berörda skaffar sig praktisk erfarenhet under ledning av mer 

erfarna funktionärer och ledare. 

 

Föreningens stora erfarenhet och rutin av att arrangera många tävlingar beskrivs som en faktor 

som positivt påverkar säkerhetsarbetet. Specifikt nämns också att föreningen och dess 

medlemmars erfarenhet av att delta i tävlingar på hög nivå, där säkerhetsarbetet är ännu mer 

utvecklat, är en fördel då man får erfarenhet man kan ta med sig till sina egna tävlingar. Dessa 

större tävlingar är bidragande till att säkerhetssystemet i anläggningen som föreningen har 

tillgång till är väl utbyggd. Att man kan förlita sig på att skidanläggningen dels har en del 

permanenta säkerhetsanordningar i form av nät och liknande i områden där man arrangerar 

tävlingar, dels att anläggningen står för sjukvårdsresurser med hög kompetens vilket avlastar 

föreningen. Man påpekar även att man är medveten om att detta inte alltid är lika väl utvecklat 

när föreningens aktiva är på tävlingar på andra platser. En form av riskhantering som flera 

respondenter tar upp, är att föreningens tränare och funktionärer genom sin stora erfarenhet av 

mångårig och frekvent arrangerande av tävlingar, kan minska riskerna för tävlande även vid 

deltagande i tävlingar arrangerade av andra genom att dela med sig av sin erfarenhet och sina 

synpunkter. Respondenterna tar dock inte spontant upp detta som en del av föreningens 

riskhantering, men som svar på frågor resonerar de kring det och anser att det minskar 

riskerna för föreningens aktiva. Respondenterna säger även att detta bör göras med viss 

finkänslighet för att inte uppfattas som negativt just på grund av att man kommer från en stor 

förening med relativt stora resurser och infrastruktur för säkerhetsarbetet. 
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Alla tre respondenter betonar att besluten och de bedömningar besluten baseras på gällande 

säkerhet och riskhantering vid tävlingar vilar på de individer som är funktionärer vid det 

aktuella tillfället. En del av dessa individer har fått utbildning antingen internt eller externt 

men det är dock sällan alla funktionärer har någon form av formell utbildning. Alla tre talar 

också om hur dessa bedömningar bygger på individernas egen riskuppfattning och besluten på 

individuell riskbenägenhet (se citaten nedan).  Respondenterna är även överens om att både 

riskuppfattning och riskacceptansen är svåra eller omöjliga att påverka och något man helt 

enkelt måste acceptera att man är beroende av. Två respondenter säger så här: 

Det finns lite olika... hur vi tänker [kring risk], som personer, där några tänker mer 

säkerhet än andra. En del tänker mer på säkerhet, en del mindre... 

Vissa människor har det ju naturligt, det ser man ju, de ser ju på en gång vad som är ett 

hinder: Det där bör vi ta bort.  Medan andra personer ser inte detaljer eller har inte en 

tanke på vad som är farligt. Det är ofta individstyrt, oavsett utbildningsgrad. 

Ansvarsfrågan är något som diskuteras också i det här sammanhanget. Att det är individerna, 

oavsett vilken roll de har, som tar de operativa besluten i tävlingssituationen som är ytterst 

ansvariga: 

Och under tävling är det ju också delegerat ansvar där det kanske är tävlingsledaren som 

har huvudansvaret tillsammans då med de övriga, men det är ju fortfarande individen 

Föräldrarnas syn på riskhantering i föreningen 

Tabell 1 nedan, är ett resultat från enkäten och visar vilka risker föräldrar har tagit upp. 

Sammanställningen baseras dels på svaren från fråga 1 där de ombads nämna tre risker i 

samband med tävling (se bilaga 2) och dels via kommentarer eller svar på de öppna frågorna i 

slutet på enkäten. 
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Tabell 1 – Risker föräldrar spontant tar upp 

Riskkategori – risker som tas upp Antal respondenter   

Personskada 7 

Kollision 6 

Dålig bankvalitet  4 

Risk att tävling ställs in 4 

Åkarens färdighet 3 

Transport 2 

Kompetensbrist hos funktionär 1 

Utrustningsfel 1 

Hastighet 1 

 

Som framgår av tabellen lyfter de flesta föräldrar, i likhet med ledare och funktionärer i 

föreningen fram risker med personskador, tätt följd av den risk det innebär när obehöriga 

befinner sig i banan under tävling och träning. Att en tävling skulle ställas in är också en risk 

som ett flertal föräldrar tar upp. Hastighet däremot, som ledare i föreningen tar upp som en 

risk, tas inte upp i lika stor utsträckning bland föräldrarna. Brister i utrustning och 

funktionärers kompetens nämns också men i låg utsträckning. Däremot har bristande 

kompetens hos funktionärerna tagits upp av många respondenter, bland annat som en 

bidragande orsak till kollisionsrisk. 

Noterbart är en acceptans för vissa av riskerna. Skador ses som en naturlig del av utförsåkning 

även om man gör sitt bästa för att minimera dem. Även om hastighet endast tas upp av en 

förälder, så nämns det ofta i kommentarerna som en bidragande orsak till personskador. 

 

Föräldrarna blev tillfrågade om hur de bedömer föreningens riskhanteringsarbete. De allra 

flesta svarar att föreningens arbete i hög eller mycket hög grad är bra medan två respondenter 

ger avvikande svar och svarar ”i någon grad”. 

Av kommentarerna framgår att föreningens storlek, tillgången till infrastruktur i form av fasta 

säkerhetsnät och god kompetens hos anläggningen och dess personal, samt föreningens stora 

erfarenhet av att ordna tävlingar ses som positivt bidragande till riskhantering. Ett exempel är: 

Föreningen är duktig på det tack vare sina stora resurser och erfarenhet som ger 

kompetens 

Bland det negativa som kommer upp är det noterbart att man tar upp bristen på struktur och 

formalisering i föreningens arbete. Detta gäller både det säkerhetsarbete som ingår i 
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riskhanteringen och utbildning i frågorna. Som en del i det tar föräldrarna upp att arbetet 

bygger för mycket på att enskilda har kompetens och själva söker kunskap aktivt. Det krävs 

inte att man genomgår någon form av utbildning över huvud taget för att hjälpa till som 

funktionär vid tävling. Detta framgår också av följande citat: 

 Information och utbildning behöver bli tydligare. 

 Eftersom det finns så många med mycket kunskap och erfarenhet så uppfattar man 

kompetensen som självklar och missar då att lära ut den. 

 Det saknas kvalitetssäkring, kompetensen är hög hos enskilda individer men den säkerställs 

eller kontrolleras inte. 

Det saknas även ett strukturerat kontrollsystem av vad enskilda har för kompetens vilket 

innebär att föreningen inte heller vet om funktionärer har relevant kompetens vilket till 

exempel diskuteras så här: 

Det saknas kvalitetssäkring, kompetensen är hög hos enskilda individer [som är 

funktionärer] men den säkerställs eller kontrolleras inte. 

Det saknas även kunskap om de olyckor och tillbud som faktiskt händer, någon form av 

incidentrapportering vore bra enligt en av respondenterna. 

Det finns de som menar att de som lyfter fram att erfarenheten av stora tävlingar och tävlingar 

på hög nivå skapar en falsk säkerhet i organisationen. De menar att det gör att man ibland inte 

anpassar arbetet efter behoven i andra typer av tävlingar. En förälder som även engagerar sig 

som funktionär vid tävlingar säger så här: 

Även om kompetensen är mycket hög gällande tävlingsarrangemang och säkerhet så 

saknas ibland förståelse för specifika gruppers olika behov. Man förstår till exempel inte 

att ungdomar åker ur på andra ställen än seniorer eller “åt fel håll” på grund av bristande 

styrka och teknik. Kompetensen att arrangera stora tävlingar på hög nivå är en fälla i 

detta fall. 

Föräldrarna tillfrågades också hur aktiva de är kring frågan om risk och hur mycket de själva 

gör för riskhanteringen. Alla utom en svarade att de gör ”ganska mycket” eller ”mycket”  

De som gör något aktivt gör det framför allt genom att vara funktionär under tävlingar. Man 

hjälps också åt att ”hålla koll” på barnen så att de håller sig på angivna platser vid friåkning, 

inåkning och under övrig tid där de inte tävlar själva. 



32 

 

I kommentarerna nämns också att klubben är bra på att bemöta önskemål och oro från aktiva 

och föräldrar, även om andra tycker att önskemålet eller oron är obefogad. De säger att 

föreningen inom rimliga gränser vidtar åtgärder för att minska den upplevda risken. I figuren 

nedan framgår att föräldrarna anser sig ha relativt bra kunskap om vem som ansvarar för 

säkerhet vid tävlingar. 

 

 

Figur 1 - Respondenters vetskap om säkerhetsansvarsfördelning vid tävling (antal svar 8). 

Man vet ofta vem som har det organisatoriska ansvaret, men kanske inte vem personen är som 

innehar just den rollen. Ju mer involverad man är, som tränare eller ledare, vid ett givet 

tillfälle, desto bättre informerade upplever man att man är. 
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Föräldrarna fick även frågan om hur de har fått information eller utbildning i frågor som rör 

säkerhet och riskhantering. 

 

Figur 2 - Hur föräldrar får information om säkerhet och riskhantering 

Av figuren framgår att föräldrarna ser erfarenhetsöverföring och informell information mellan föräldrar och 

ledare som den största källan till information om riskhantering och säkerhet. Att några svarar att de fått 

information via skriftligt material eller utbildning och möten visar att mer formaliserad information trots allt 

finns men kanske inte når ut.  

 

En annan fråga rör hur barnen fått information om säkerhet och riskhantering. Så här svarar 

föräldrarna på den frågan (figur 3). 

 

 

Figur 3 - Har barnen fått information om säkerhet och riskhantering 

Annat stapeln representerar svar som inte fallit inom de andra svarsalternativen. Noterbart är att alla svar i denna 

stapel innebär att man svarat att man inte vet, men förutsätter att kunskap ges till barnen integrerat med träning 

och andra aktiviteter. 

 

Några representativa kommentarer till båda dessa frågor är: 

Det sker inget strukturerarat, utan man får lära sig genom att vara med. 
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och 

Tror inte det förekommer något strukturerat. Vet inte i vilken omfattning. 

Kommentarerna styrker det figurerna visar, att de flesta föräldrarna ser information som når 

dem via mer informella kanaler som viktigare än den som de uppfattar som formell från 

föreningen. 

Av båda diagrammen framgår att information och kunskap främst överförs på informell väg. 

Det finns en del skriftlig information men även om man vet att den finns är det inte säkert att 

man tagit del av den. Av kommentarerna framgår att det, generellt sett, efterfrågas mer och 

bättre information kring säkerhetsarbete och riskhantering. Föräldrarna vet till exempel inte 

riktigt vad barnen får lära sig eller om de får lära sig om risker. De föräldrar som även är 

tränare förklarar att de går igenom säkerheten i tävlingsbanan med barnen under träning, dock 

är detta inte ett uttalat måste utan är mer upp till varje grupps tränare.  

 

Eftersom det finns många kompetenta och erfarna ledare och funktionärer i föreningen 

uppfattas mycket av riskhanteringen i form av säkerhetsarbete som självklart. Dock menar 

föräldrarna att det bidrar till att det inte finns någon strukturerad eller formaliserad överföring 

av den kunskapen. Man upplever att man lär sig av andra genom erfarenhet men det saknas 

struktur och uppföljning av kunskapsöverföringen. De som har gått kurs har funktioner som 

tränare eller tävlingsledaren. 

Risk – ur barns perspektiv 

Det som oroar barnen mest kring tävlingssituationen är risken att krocka med någon annan i 

banan. Det är också i samband med det som de uppfattar skaderisken som störst. Även att 

krascha själv är något de tycker är läskigt. Att åka ur banan eller gränsla tar de också upp men 

då inte för att de ser några fysiska risker med det, utan för att de blir diskvalificerade ur 

tävlingen. 

 

En orsak till krascher och uråkningar är att barnen upplever att det är svårt att minnas vad man 

såg och fick tips om av sina tränare på inspektionen och genomåkningen av banan. Det är 

enligt barnen särskilt viktigt att komma ihåg hur dolda partier av banan ser ut, eller hur det ser 

ut om det är dålig sikt. Följderna av att inte minnas kopplar de också till de riskerna de 

spontant tar upp, det vill säga risk att krascha och göra sig illa om man är oförberedd på vad 
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som ska komma upp i banan. En annan risk är att inte hinna anpassa sin åkning eller att man 

åker ur banan. 

 

Barnen upplever att de får hjälp av tränarna att komma ihåg viktiga saker från genomåkningen 

av banan, och de pratar även med tränarna om de tycker att något är obehagligt eller om de 

känner sig rädda inför något i tävlingen. 

På frågan om de vet vem som är ansvarig för säkerheten och att ingen olycka ska hända dem 

på tävling så är de överrens om att det är tränarens ansvar, men de tillägger att det finns 

funktionärer i banan som ska flagga av och ge stopptecken om något hinder uppstår i banan. 

De berättar också att träningen också handlar om att lära sig vad olika tecken från 

funktionärer betyder, till exempel tecken för att man ska stanna och det universella tecknet för 

att man ska se upp och undvika något ”som korslagda skidor eller annat”. 
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Analys och diskussion 

Syftet med denna studie har varit att skapa en djupare förståelse kring hur en ideell 

idrottsförening som organisation gör för att hantera de risker som den ställs inför i samband 

med sin verksamhet. Syftet har också varit att undersöka hur föreningen uppfattar och skapar 

mening kring risker i samband med sin verksamhet. Det senare menar vi är avgörande för hur 

föreningen uppfattar risker och även hur den hanterar risker som den utsätts för. 

Meningsskapande av begreppet risk 

Genom att använda Karl Weicks (1995:70–74) teori om meningsskapande i organisationer, 

och de tre nivåerna han presenterar, kan vi se hur förståelse för olika begrepp skapas i 

organisationen. På den extrasubjektiva nivån är det organisationens kultur som styr individers 

meningsskapande, där föreningens förståelse för ett fenomen är så självklar att den anammas 

av alla eventuella nya medlemmar. En sådan självklar förståelse kallar Karl Weick för ”pure 

meaning” (1995:72). I resultatet framgår att alla respondenter (intervjuade ledare, föräldrar 

och barn) med självklarhet ser risken för kroppsskador som den allvarligaste risken. Detta 

säger oss att meningen skapas på extrasubjektiv nivå och är just en ”pure meaning” som ingår 

i föreningens organisationskultur.  

 

Även föreningens dokument “Policyprogram för ökad säkerhet” är tydligt inriktad mot att 

hantera risken för kropps- och personskador vilket ytterligare förstärker vår slutsats att detta 

meningsskapande sker på extrasubjektiv nivå. Föreningens krismanual tar dock inte upp 

kroppsskador annat än om de är mycket allvarliga. Inte heller i det dokumentet som innehåller 

värdegrunden fästs så stor tonvikt vid risk för skador. I den betonas istället ett bra uppförande 

för att inte riskera negativ uppmärksamhet mot föreningen. 

 

Att inte heller respondenter som har varit med i utvecklingen av dessa dokument, och som 

också representerar föreningens styrelse, fäster vikt vid risker som tas upp i en förenings 

styrdokument kan tyda på två saker: antingen är dokumentens innehåll inte förankrade i 

verkligheten eller så sker meningsskapandet i detta fall generiskt. Det senare då den mening 

som skapas kring ett begrepp, i det här fallet risk, är beroende av rollen eller uppgiften som 

individen har i organisationen, detta menar vi är en troligare förklaring. Diskrepansen mellan 

innehållet i dokumenten och de svar respondenterna ger i intervjuerna kan då bero på att de 
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tar olika roller vid skrivandet av dokumenten (där respondenterna har en formell roll) 

respektive vid intervjutillfället (där respondenterna har en informell roll).  

 

Flera respondenter ur urvalsgrupperna föräldrar, ledare och styrelse tar upp föreningens 

mångåriga erfarenhet och rutin av att arrangera tävlingar, och att erfarenheterna av att ingå i 

organisationen kring stora tävlingar på hög nivå är värdefull för föreningens kompetens. 

Funktionärer och ledare, vars förståelse av riskhantering kan sägas representera föreningens, 

ser detta enbart som något positivt medan flera respondenter ur föräldragruppen ser det som 

något negativt. Vår tolkning är att detta pekar på att meningsskapandet i det här fallet sker på 

generisk nivå, det avgörs av den roll individen har i föreningen. Att det avgörs av rollen syftar 

i det här fallet till att det är oavhängigt vilken individ som tar rollen, det är de regler och 

normer som tillhör rollen som individen tar och som i sin tur styr meningsskapandet. 

Svaren från respondenter i alla urvalsgrupper visar också på att föreningen tycks underskatta 

risker på grund av det Slovic (2000:109) kallar overconfidence. Det vill säga då föreningen 

själv inte tycks uppfatta att de drar en eventuellt felaktig slutsats kring nyttan av att ingå i 

organiserandet av stora tävlingar på hög nivå. Att denna slutsats skulle kunna vara fel 

illustreras av citatet där en förälder identifierar risken att man inte inser olika gruppers behov 

av säkerhetsarrangemang. Att meningsskapande sker på generisk nivå framgår enligt vår åsikt 

utifrån det faktum att det är ett fåtal ledare och funktionärer i föreningen som har mycket djup 

kunskap. Respondenter ur olika urvalsgrupper; föräldrar respektive ledare, skapar olika 

mening kring samma fenomen baserat på sin roll i organisationen och de regler och normer 

som förknippas med den rollen. 

 

Vilka företeelser man ser som risk beror också på vilka risker man uppfattar. Alla 

respondenter i såväl djupintervjuer som enkäter och i samtal med barnen, samt även en del av 

föreningens styrdokument tar upp två risker de ser som väldigt allvarliga: att en aktiv ska 

drabbas av skada eller att en åkare kolliderar med en annan person i banan. Att det är just 

dessa risker som tas upp kan förklaras av två faktorer i Slovics psykometriska modell; med 

begreppen availability och disaster potential (2000:105–107,109 & 117). Detta då riskfyllda 

incidenter som inträffar ofta, är just skador och kollisioner. Availability då det är risker som 

alltid är aktuella då de diskuteras och förekommer. Disaster potential då framför allt en 

kollision har potential att få mycket allvarliga följder. Både skador som en följd av träning 

eller tävling, och skador som sker vid kollision med utomstående i backen kan som 
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respondenterna uttrycker det, få katastrofala följder, i värsta fall dödsfall. Det gör också att 

dessa risker prioriteras högt i föreningen. 

 

Kollisionsrisken liksom de risker som följer av ökad hastighet ses också som tätt 

sammanlänkade med, och kan sägas fungera som, förstärkande faktorer eller orsaker till 

personskada. Detta visar tydligt på att risker måste sättas in i ett sammanhang där de kan 

länkas till varandra. På så vis får man en helhetsbild över vilka risker som hör ihop och 

påverkar varandra – något som vi menar att föreningens medlemmar, aktiva och ledare, inte 

ser. Detta är enligt Isaac (1995:227–228) också ett viktigt steg i riskhanteringen. 

 

Som framgår av resultaten ger flera av respondenter, både ledare, föräldrar och barn, uttryck 

för den sorts fatalism gällande olyckor och risker i stort som Frosdicks (1995:46–54) modell 

tar upp. De accepterar att idrotten är riskfylld och att många av riskerna är mer eller mindre 

oundvikliga. Flera diskuterar också att alla människor bedömer risker olika och att 

värderingen för när något börjar bli riskfyllt är helt individuellt. På så vis menar de att 

riskhanterandet aldrig kan bli lika i hela föreningen, oavsett vem som hanterar risken. Denna 

samstämmighet gör att man kan anta att denna bild av riskhanteringen, eller mening, skapas 

på ett extrasubjektivt plan inom organisationen och kan sägas vara en norm i föreningen eller 

ingå som en del i organisationskulturen. Respondenternas samstämmighet menar vi gör att 

man kan placera föreningen i det fatalistiska fältet av Frosdicks modell (1995:46–54). 

 

Vår bild är att föreningen skulle gynnas av att ha ett komplett riskregister i den form 

Lockwood (2010:643–649) förespråkar. Vår tolkning är att det ändå finns ett antal dokument, 

som kan sägas fungera som ej kompletta riskregister. Det innebär enligt oss att föreningen 

förlitar sig mer på individuell riskuppfattning och riskförståelse än vad som hade varit fallet 

om man hade upprättat och förankrat ett riskregister. Det medför dessutom att de risker som 

berörs riskerar att överskattas på grund av faktorn availability enligt den psykometriska 

riskuppfattningsteorin. En annan tolkning, utifrån Weicks (1995:70–71,73) teori för 

meningsskapande i organisationer, är att meningsskapande kring dessa risker snarare sker på 

intersubjektiv nivå, mellan individer, än på de högre nivåerna där meningsskapande sker via 

roller eller inom kulturer. 

 

Vi menar att om meningsskapandet hade skett på en högre nivå (organisatorisk) hade det varit 

lättare för föreningen att strukturera arbetet med riskhantering och att avgöra i vilken ordning 
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risker ska hanteras. Det senare är enligt Lockwood (2010:646–647 & 660-662) en central del i 

en bra och väl fungerande riskhantering. 

Hantering av risk 

Föreningens fokus på de ansvarsfrågor som tas upp av respondenterna är ett sätt att skapa 

säkerhet kring en företeelse man uppfattar som riskfylld. Vi menar att denna säkerhet skapas 

genom att föreningen låter någon annan överta risken och därmed också det tillhörande 

ansvaret. Exempel på sådan risköverföring är att föreningen anser att den överlämnar hela 

ansvaret för risker på tävlingar till de individer som är funktionärer. Detta är ett agerande som 

enligt Slovics (2000:110) begrepp, desire for certainty, kan tolkas som att föreningen utsätter 

sig för risker som är okända. Genom att man inte anser sig ha något ansvar ser man även 

risken för att ställas till svars om något negativt inträffar som överförd. 

 

Överföringen av risk kan kopplas till Svenska skidförbundets (2012:21–22) regler om 

tävlingsfunktionärers ansvarsområden, och resultaten visar också att föreningen fäster stor 

vikt vid sådana regler och regelefterlevnad. Vår bild är att föreningen och dess representanter 

ser regelefterlevnad som riskhantering i sig, inte minst när det gäller risker som uppkommer i 

samband med ansvarsfrågan. 

 

Föreningen har ett tydligt fokus på reglerna och föreningen anser att de hanterar de risker som 

finns genom att uppfylla regelkraven, krav som dessutom formulerats högre upp i den hierarki 

föreningen verkar i. Enligt vår mening visar detta att föreningen agerar i vad Frosdick 

(1995:47–54) skulle definiera som en hierarkisk omgivning, alltså att den omgivande kulturen 

är hierarkisk. Detta står i kontrast till att föreningens medlemmar enligt vår analys placeras i 

vad Frosdick (ibid) skulle definiera som mer i den fatalistiska delen av modellen, vilket 

innebär att de förväntar sig att föreningen och de regler som finns ska hantera de risker som 

uppkommer. 

 

De flesta respondenterna menar att föreningen är kompetent inom riskhanteringsområdet, man 

tycks vara eniga om det och ser det som självklart. Detta tolkar vi som att denna självbild är 

en norm i föreningen. Denna gemensamma förståelse kan därför anses vara skapad på den 

nivå Weick (1995:72) kallar ett extrasubjektivt meningsskapande. Vi ser också i resultaten att 

flera föräldrar trots det kritiserar delar av föreningens riskhantering. De uppfattar att 
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riskhanteringsarbetet har brister vad gäller struktur och uppföljning.  De upplever också att 

alltför mycket av riskhanteringen baseras på enskilda personer och deras individuella 

kunskap. Med andra ord identifierar föräldrarna brist på formaliserat riskhanteringsarbete, 

något som bland annat Lockwood (2010:646–647) lyfter fram som centralt. 

 

Vår sammantagna analys visar att det finns en bristande struktur i föreningens arbete med 

riskhantering. Detta illustreras av att respondenterna beskriver att kunskapen och 

informationen förmedlas informellt. En sådan kunskapsöverföring går tvärt emot Lockwoods 

(2010:660–662) råd om att man bör ha överlappande kunskapsöverföring samt tydliga roll- 

och ansvarsbeskrivningar. Detta får till följd att föreningens riskhantering kan anses vara 

sårbar. Att föräldrarna inte riktigt vet vad eller hur deras barn lär sig om risker och 

riskhantering är ytterligare något som pekar på brister i strukturen och i informationsflödet 

kring riskhantering. Vidare upplever föräldrarna att information om rollen som funktionär 

vidareförmedlas informellt, vilket är ett exempel på otydlig rollbeskrivning. Att föräldrar inte 

vet vad funktionärsrollen innebär eller vad barnen vet om risker, skulle vidare kunna ge 

konsekvenser, till exempel när föräldrar är funktionärer vid tävling och inte vet hur de skall 

kommunicera med åkarna i banan. 

Även det faktum att många av respondenterna inte tar upp de dokument som föreningen 

faktiskt har, och som vi menar innehåller information gällande riskhantering, kan visa på 

bristande struktur eller också kan det betyda att de saknar kunskap om dokumentens innehåll. 

En annan möjlig förklaring är dock att dokumenten och deras innehåll är så självklart för 

respondenterna att man inte kommer att tänka på det vid en intervju, vilket i sig inte motsäger 

bristen på struktur i riskhanteringsarbetet. Detta visar vikten av att riskhanteringsdokument 

hålls levande och uppdaterade för såväl gamla som nya medlemmar. 

 

Trots att föreningen saknar en formell struktur, som till exempel tydliga rollbeskrivningar och 

formaliserad information gällande riskhanteringsarbetet, så har föreningen en hög grad av 

deltagande och delaktighet i verksamheten från föräldrarnas sida. Det visas till exempel 

genom att de flesta föräldrarna svarar att de är ganska mycket eller mycket aktiva i 

riskhanteringen vid tävling. Som exempel nämner de att de engagerar sig som funktionärer 

eller att de “uppfostrar” barnen i riskfrågor. Vidare tolkar vi deras svar som att de vet vem 

som är ansvarig vid säkerhet på tävlingar, vilket tyder på att föräldrarna har en aktiv roll vid 

tävlingsarrangemang. Detta är positivt då delaktighet i riskhanterandet är mycket viktigt för 

en bra riskhantering i föreningen, något som Lockwood (2010:660–662) lyfter fram. 
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Flera föräldrar svarar att detaljgraden av kunskapen om vem som är ansvarig för säkerheten 

beror på vilken roll de för tillfället har. Det kan tolkas som att förståelsen kring vikten av den 

kunskapen baseras på vilken roll man har, och även för denna urvalsgrupp menar vi att den är 

generiskt skapad enligt Weicks (1995:71–72) teori. 

 

De dokument som berör riskhantering kan, trots att de var för sig pekar på några specifika 

risker, i framtiden tillsammans utgöra delar av ett komplett riskregister som enligt Isaac 

(1995:225–229) och Lockwood (2010:643–649 & 660-662) har stor betydelse för ett lyckat 

riskhanterande. Vidare är det positivt att många personer har haft möjligheten att arbeta med 

innehållet i dessa dokument. På så vis ökar sannolikheten att organisationens alla delar får en 

bättre överblick över och insyn i riskhanterandet, vilket är något Lockwood (2010:660–662) 

tar upp som en viktig del i möjligheten att göra riskhanterandet till en del av organisationens 

kultur.  

 

För att kunna upprätta ett välformulerat riskregister med de existerande dokumenten som bas 

krävs ett antal åtgärder. Dels bör tydligheten kring hur bedömningar ska göras öka, och dels 

bör riskernas konsekvenser, samt vad som kan göras för att hantera riskerna, framgå tydligare 

och i större utsträckning. Lockwood (2010:660–662) och Isaac (1995:225–229) skriver båda 

att tydliga och utförliga direktiv behövs i ett riskhanteringsdokument.   

 

Ett exempel på bristande direktiv i ett dokument är ”Policyprogram för ökad säkerhet vid 

alpin träning”. Dokumentet tar upp ett antal risker och även att de berörda bör göra 

bedömningar för att hantera dessa. Hur dessa bedömningar skall göras beskrivs däremot inte i 

dokumentet. Enligt vår åsikt uppfyller dokumentet alltså inte Isaacs (1995:228) beskrivning 

av riskhanteringsplaner, då de skall ha specifika lösningar på risker som tas upp. Genom att 

innehålla tydligare direktiv skulle de även i högre utsträckning följa de råd som Lockwood 

(2010:660–662) ger om att även frivilliga, ideellt arbetande, behöver tydliga direktiv. 

Dokumentet skulle enligt vår bedömning utgöra en bra grund för en riskhanteringsplan med 

dessa kompletteringar. 
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Var finns riskerna? 

Det finns till att börja med ingen tvekan hos någon av respondenterna om vad som ingår i 

begreppet tävlingssituation, det tycks självklart i organisationen. Däremot kan de under ett 

samtal om uppförandepolicyn, vilket liknas vid ett riskhanteringsdokument, resonera kring 

om denna avgränsning faktiskt är rätt eller om begreppet kanske borde ha en vidare betydelse. 

Denna diskrepans mellan dokumentation, som är förankrad i demokratiska beslut i 

föreningen, och medlemmarnas förståelse är intressant då det pekar på vikten av att hålla 

dokumentationen levande och att använda eller uppdatera dem.  

Begreppet tävlingssituation och vad respondenterna anser att den innefattar är intressant då 

det är helt självklart, eller väl integrerat i synen på verksamheten. Något alla respondenter 

vittnar om. I dokumenten framgår dock att det har resonerats kring riskhantering då 

begreppets betydelse har vidgats. Den avgränsning av begreppet tävlingssituation som 

respondenterna är överrens om är att tävling endast är mellan start och mål i banan och 

området precis runt banan, det respondenterna benämner som “arenan”. 

 

Några få ur gruppen med föräldrar diskuterar spontant, utan att vi under intervjun har frågat 

om det, även risker i samband med transporter till och från tävling samt risk att föreningen 

inte kan arrangera tävlingar alls, på grund av brist på funktionärer eller yttre faktorer som till 

exempel väder. 

En av respondenterna resonerar under en djupintervju även kring risker utanför arenan för 

både föreningen som organisation och enskilda individer. Både risk för olyckor när tävlande 

förbereder sig för tävling i nedfarter som är öppna, och risk för dålig publicitet och 

uppmärksamhet för föreningen om dess representanter missköter sig. 
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Slutsatser 

Analysen ger en blandad bild av föreningens riskhantering. 

I föreningen finns en kultur av riskhantering som är mycket fokuserad på säkerheten för 

de aktiva. Att det arbete som finns är så integrerat i föreningens kultur är i sig positivt, 

men det hindrar också föreningen från att arbeta mer strukturerat med riskhantering. Ett 

strukturerat arbete som enligt litteraturen bör ta sin början i en systematiserad 

riskinventering. Riskhanteringsarbetet förlitar sig även på ett fåtal personers kompetens. 

 

 Riskhanteringen ingår på ett sätt i organisationskulturen och sker med självklarhet. 

Samtidigt är den ostrukturerad och informellt organiserad vilket leder till brister och 

sårbarheter i riskhanteringen då föreningen inte riktigt vet vilka risker som behöver 

hanteras, vilka som hanteras och hur de i så fall hanteras. 

 Den riskhantering som fokuserar på säkerheten för de aktiva är i stor utsträckning 

baserad på erfarenhet hos relativt få enskilda personer inom föreningen. Det gör detta 

arbete sårbart då kunskapen riskerar att gå förlorad när de slutar. 

 Analysen visar på flera motsägelser både vad gäller meningsskapandet och förståelsen 

kring olika begrepp och fenomen, och vad gäller själva hanteringen av risk. 

 Meningsskapande sker på flera nivåer. Framför allt sker meningsskapandet på 

generisk nivå, alltså baserat på vilken uppgift en person med en specifik roll inom 

organisationen har att utföra och på extrasubjektiv nivå där meningsskapandet inte 

längre är beroende av individer utan handlar om normer och organisationskultur. 

 Sett ur ett kulturteoretiskt perspektiv, så som Frosdick använder kulturteori, så agerar 

föreningen i en hierarkisk omgivning, styrd av lagar, regler och struktur men 

föreningens medlemmar kan sägas befinna sig i den fatalistiska delen av modellen. 

Föreningen i sig tycks glida mellan dessa, vilket kan peka på att Frosdicks modell inte 

går att tillämpa fullt ut. Det kan tänkas vara så att organisationerna i modellen bygger 

på idealtyper, medan organisationer i verkligheten är mer komplexa. 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie visar att riskhanteringen i den studerade föreningen sker enligt väl inarbetade 

rutiner. Det är inte formaliserat i någon högre grad utan bygger till stor del på enskilda 

personers kompetens. Ett intressant ämne för fortsatt forskning skulle vara att utvidga studien 
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till andra delar av föreningens verksamhet, andra föreningar eller andra idrotter, för att på så 

vis undersöka om detta är typiskt för ideella idrottsföreningar.  
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Bilaga 1 

 Vad är farligt?  

Vilka risker uppfattar individen respektive organisationen och hur förstår den riskerna 

och skapas mening kring dem 

 För vem? 

○ Individer, i så fall vilka 

○ Föreningen 

○ Andra organisationer 

 Varför? 

○ Hur påverkar risken den som är utsatt av risken? 

○ Typ av risk? 

 Hur är ansvaret fördelat? 

○ Föreningen 

○  Individ 

○ annan organisation 

● Vad gör man för att hantera risker? 

o Föreningen 

o Individer 

● Varför gör man det? 

● När är det farligt? Är det farligare vid en viss tid, situation eller plats?  

● På vilket sätt är det farligt?  

● Används någon form av riskhanteringsstrategi?  
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Bilaga 2 

1. Nämn 3 risker/faror i samband med tävling 

1. 

2. 

3. 

Kommentar: 

2. Hur upplever du att föreningen arbetar med att hantera dom risker som finns? 

1. Inte alls 

2. I någon grad 

3. I hög grad 

4. I mycket hög grad 

Kommentar: 

3. Vad gör du för att hantera de risker som finns? / Gör du något aktivt? 

1. Inte alls 

2. Lite 

3. En del 

4. Ganska mycket 

5. Mycket 

I så fall vad? 

4. Vet du vem som är ansvarig för säkerheten vid tävlingar?  

5. Har du fått någon form av information eller utbildning om säkerhet och risker vid 

tävling?  

(Ett eller flera alternativ) 

1. Kurs eller möte 

2. Dokument? Vad? 

3. Erfarenhetsöverföring? Hur? 

4. Annat? Vad 

Kommentar: 

6. Har barnen fått information och/eller utbildning?  

1. Möte/utbildning 

2. Dokument 

3. Annat 

7. Finns något generellt som är viktigare än annat gällande riskhantering vid tävling? 

8. Är det något mer du vill tillägga som inte har tagits upp? 
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Bilaga 3 

 

1. Är du orolig/rädd för något när du är på tävling? 

I så fall vad och varför? 

2. Vem frågar du eller pratar med om du är det? 

3. Vet du vem som ska se till att inget händer? 

 


