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Abstrakt	  
I den här C-uppsatsen har vi studerat riskbeteende och förhållningssätt till risker i arbetet hos 

lavinobservatörer i Naturvårdsverkets lavinprognosprogram. Syftet med studien är att öka 

kunskapen om hur det individuella risktagandet påverkas av sociologiska faktorer vid arbete i 

högriskmiljöer. Vi undersökte: 1) Om det finns en skillnad mellan lavinobservatörernas 

privata och yrkesmässiga risktagande och hur det i så fall påverkar risktagandet i arbetet? 2) 

På vilket sätt arbetsförhållanden och arbetskulturen påverkar risktagandet? 3) Om det finns 

faktorer kring observatörernas arbetssätt och inställning till arbetet/risker som påverkar 

risktagandet och i sådana fall hur? Vi använde oss av en kvalitativ metod, tematisk analys och 

abduktiv ansats för att analysera vårt empiriska material som samlades in med hjälp av 

intervjuer och observationer. De teorier vi använde oss av var: edgework, kulturteori, 

säkerhetskultur samt Tulloch och Lupton’s (2003) teoretiserande kring frivilligt risktagande. 

Vi kom fram till att hos majoriteten av intervjupersonerna tas större frivilliga risker på 

fritiden än i arbetet och att de anpassar sitt risktagande efter yrkesrollen. Denna anpassning 

visade sig bero på en mängd olika sociala, kulturella och organisationsstrukturella faktorer. 

En av de viktigaste faktorerna vi fann var ”upplevd kontroll”. Liksom edgeworkteorin så 

visar våra resultat att upplevd kontroll är en viktig faktor för hur stora risker man är villig att 

ta men till skillnad mot edgeworkteorin så visar resultaten att det sällan är ”kicken” som 

själva risktagandet i sig självt kan ge som motiverar risktagandet. Slutligen så fann vi att den 

organisatoriska säkerhetskulturen har en avgörande inverkan på hur anpassningen sker. 

Säkerhetskulturen i kombination med arbetsförhållanden påverkar hur man förhåller sig till 

riskerna i arbetet. Detta innebär att sociala och kulturella faktorer verkar ha en stor inverkan 

på hur det privata frivilliga risktagandet kommer anpassas efter de förväntningar som ställs 

på yrkesrollen gällande risktagande och säkerhet.  

	  

Sökord:	  lavinsäkerhet,	  frivilligt	  risktagande,	  yrkesmässigt	  risktagande,	  edgework,	  kulturteori,	  
säkerhetskultur,	  	  högriskmiljöer,	  lavinobservatörer,	  Naturvårdsverket.	  
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1.0   Inledning	  	  

Laviner, benbrott, förfrysningar, stukningar, oförutsägbart väder samt skoter- och skidolyckor 

är ett axplock av bredden på risker som de svenska lavinobservatörerna på daglig basis måste 

hantera i den högriskmiljö som deras arbete utförs i. Detta arbete innebär att dagligen värdera 

riskacceptans och tolerans utifrån miljö, snö och mänskliga beteenden, tre element som är 

dynamiska och under kontinuerlig förändring.  

Generellt utförs detta arbete av människor verksamma både privat och yrkesmässigt i samma 

miljö som den för observationsarbetet. De dominerande intressena för denna grupp handlar 

om friluftsliv, skidåkning, klättring och andra aktiviteter som kan anses riskfyllda. Med andra 

ord kan denna grupp beskrivas som privat frivilligt risktagande. Även om nivån på utförandet 

av aktiviteterna kan anses vara på en säker nivå så kan detta ändå ses som ett risktagande 

intresse jämfört med generella intressen hos befolkningen. Detta med anledning av att de 

oftast utförs i riskfyllda miljöer och med potentiella stora konsekvenser för liv och hälsa.  

Den ovan beskrivna situation som kombinerar ett riskfyllt arbete med intressen för att 

frivilligt utsätta sig för vissa av dessa risker skapar en speciell dynamik gällande förhållning 

till risker i arbetet. Vi har för avsikt att med detta arbete undersöka dynamiken mellan det 

privata och det yrkesmässiga frivilliga risktagandet.  

 

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur det individuella risktagandet påverkas av 

sociologiska faktorer vid arbete i högriskmiljöer. Förhoppningen är sedan att olika 

organisationer skall kunna använda kunskapen för att skapa en högre säkerhet. Vi har valt att 

undersöka syftet genom att studera lavinobservatörer inom Naturvårdsverkets 

lavinprognosprogram. Det är en tydligt avgränsad kontext och en yrkesgrupp som är verksam 

i en alpin högriskmiljö. 

 Våra forskningsfrågor är: 

1) Finns det en skillnad mellan lavinobservatörernas privata och yrkesmässiga risktagande 

och hur påverkar det i så fall risktagandet i arbetet?  

2) På vilket sätt påverkar arbetsförhållanden och arbetskulturen risktagandet?  
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3) Finns det faktorer kring observatörernas arbetssätt och inställning till arbetet/risker som 

påverkar risktagandet och i sådana fall hur? 

	  

1.2	  Bakgrund	  	  

För att kunna förbättra säkerheten i en organisation så är kunskap om hur organisationens 

aktörer förhåller sig till riskerna som finns i anslutning till organisationen av central vikt. Att 

förstå aktörernas beteenden och förhållningssätt är dock väldigt komplicerat då det oftast 

finns ett oändligt antal mer eller mindre tongivande variabler som påverkar detta. Vilken 

tolerans och acceptans som finns för olika risker skiljer sig mellan olika individer. Nedan 

visas, i modell 1.0, hur risker brukar värderas i fråga om sannolikhet och konsekvens. Den 

visar även en röd linje som syftar till att det finns en kritisk gräns för när en risk blir för stor 

för att vara accepterad (den röda linjen dragen mellan Y och X axeln) samt att det finns en 

gräns för när risken blir så pass stor så att en åtgärd krävs för att den ska accepteras (den blå 

linjen dragen mellan Y och X axeln). Dessa gränser varierar beroende av den subjektiva 

riskuppfattningen som är unik hos varje individ och skapas utifrån bland annat kulturell 

tillhörighet, egna erfarenheter och upplevelser, personliga egenskaper, etc. Därför är det 

omöjligt att markera dessa linjer i en riskmatris utan att vara generaliserande. 

              

    

Modell 1.0 Modell över riskacceptans. Exempel på riskmatris med markerade toleranslinjer 

för accepterade och tolererade risker. Denna modell är inspirerad av Ortwin Renn’s 

(2008:150) modell över accepterad, tolererad och icke tolererad risk.  

Köksknivar

Bilkörning

Friklättring

<	  
Sa
nn

ol
ik
he

t	  <

<	  Konsekvens	  <

Modell	  över	  riskacceptans
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Exemplen i modellen redogör på ett tydligt sätt hur vi exempelvis accepterar köksknivar i 

vårt hem utan att vi kräver någon form av reglering av hur vi ska ha tillgång till dessa. 

Bilkörning ligger istället inom gränsen för tolererad risk och visar hur vi accepterar risken 

med bilkörning om den regleras i form av hastighetsbegränsningar och tillstånd för att få köra 

bil. Regleringen gör att sannolikheten och konsekvensen sänks eller bibehålls så pass mycket 

att vi anser att risken är värd att ta för det vi tjänar på den. Friklättring ligger däremot utanför 

den kritiska gränsen för tolerans och de flesta människor, om medvetna om risken, skulle ej 

tolerera att den finns i vår omgivning. Dock utgör friklättring en risk som lockar vissa 

människor till att frivilligt utsätta sig för den. Det frivilliga risktagandet och medvetenheten 

om risker är två starka faktorer som bidrar till problematiseringen av riskhantering. Detta 

eftersom att de gör gränsen för accepterad och tolererad risk flytande och subjektivt 

uppfattad. Observera också att vi tenderar att acceptera och tolerera risker med hög 

sannolikhet och låg konsekvens samt risker med hög konsekvens och låg sannolikhet i högre 

grad än risker med inte fullt lika höga värden av både sannolikhet och konsekvens (Renn, 

2008:150). 

Utifrån denna bakgrund om risktagande anser vi det intressant att undersöka om och hur 

privat risktagande skiljer sig från risktagande i arbetet. Vad som anses som accepterad risk i 

arbetet och hur risktagandet i sådana fall anpassas till yrket. 

1.2.1	  Svenska	  lavinprognosprogrammet	  
Naturvårdsverket erhöll genom regleringsbrevet 2015 regeringsuppdraget att påbörja en 

etablering av ett lavinprognosprogram för svenska fjällen i samarbete med relevanta aktörer 

(Ekonomistyrningsverket, 2016). Den svenska lavinprognostjänsten skall under vintern 2016 

publicera dagliga lavinprognoser för tre svenska fjällområden från och med 11 Januari till 2 

Maj. Dock skall inte skidområden inkluderas i dessa bedömningar då de sköts av 

skidanläggningarna. De tre områdena som det i dagsläget publiceras lavinprognoser för är 1) 

området kring Åre, Bydalen och Storulvån, 2) området kring Hemavan och Tärnaby, 3) 

Området kring Abisko, Riksgränsen och Björkliden. Syftet med prognoserna i dessa områden 

och för projektet är: 

•   att ge fjällbesökare förbättrad tillgång till pålitlig, relevant och användbar information 

om lavinfara. 

•   att bli bättre synkroniserade mot andra länders motsvarande verksamheter.  

•   att kunna ge potentiella användare ett förbättrat beslutsunderlag inför vistelse och 

generell riskhantering i lavinterräng, på skidor, snöskoter eller annat färdsätt. 
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•   att allmänt förbättra medvetandet och kunskapen om laviner och hur man kan undvika 

olyckor vilket även förväntas kunna förebygga olyckor med svenskar involverade i 

utomlands. 

 (Naturvårdsverket, 2015-09-09). 

Lavinprognostjänstens organisation består av att Naturvårdsverket har huvudmannaskapet för 

verksamheten och ansvarar för styrning och finansiering. Operativa delar av verksamheten 

kan läggas ut på andra aktörer. Arbetet sker i samverkan med ett antal externa parter som 

möjliggör prognoserna. Vilka dessa är och vilken funktion de har redogörs för i tabellen 

nedan.  

 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska  

institut (SMHI) 

Har en meteorolog i daglig tjänst med 
uppgift att göra prognoser anpassade efter 
lavintjänsten. Denna medverkar på dagliga 
telefonmöten och kan nås på telefon vid 
särskilda tillfällen om behov av 
meteorologstöd finns. 

Norska lavinprognostjänsten (NVE) Finns till för utbyte av information och 
samverkan vid angränsande fjällområden. 

Lavinprognosskribenter Består av externa konsulter som ansvarar 
för den fackmässiga kvaliteten och skriver 
prognoserna under 60 av säsongens dagar, i 
snitt 4 dagar i veckan. 

Områdesansvariga Dessa finns i varje område och ansvarar för 
planering av informationsinhämtning 
lokalt, bedömer lavinfara i området, 
rapporterar till skribenterna och är 
prognostjänstens kontaktperson lokalt 
under dagen. Dessa kan också genomföra 
observationer. 

Observatörer Gör observationsturer på fjället efter 
samråd med och beställning från 
områdesansvariga och /eller 
prognosskribenter.   

Övriga Skidanläggningar, turistföretag, guider och 
andra organisationer och människor som är 
verksamma i fjällen som på frivillig basis 
kan erbjuda information genom 
rapporteringssystemet Info-ex och sociala 
medier. 
 

Tabell 1.0  Beskrivning av den svenska lavinprognostjänstens organisation med externa parter 

(Naturvårdsverket, 2016). 
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I lavinprognoserna ges en bedömning tre dagar framåt med beskrivningar kring vad 

lavinfaran beror på och vart laviner är mest sannolika. Prognoserna bygger på information om 

lavinaktivitet, snötäckets uppbyggnad och aktuellt väder. Informationen samlas in av lokala 

observatörer och sammanställs sedan av en prognosskribent vid Naturvårdsverket kontor i 

Östersund. 

De observationer som genomförs görs med syftet att utvärdera snöstabilitet och lavinfaran i 

prognosområdet. Dessa planeras i samråd med områdesansvariga och prognostjänsten. 

Observationsdagarna skall anpassas efter väderförhållande och prioritering skall göras efter 

vad som är mest relevant för lavinprognosen. Dessa observationer rapporteras sedan in i 

programmet Info-ex (Naturvårdsverket, 2016). 

De lokala observatörerna som jobbar för naturvårdsverket vistas ofta i farliga miljöer för att 

kunna samla in information. Utöver själva lavinrisken så finns det också många andra faror 

med att vistas i fjällmiljö. Det kan handla om fallrisker, skoterolyckor, dåligt väder eller olika 

kombinationer av dessa.  För utförandet av observationer finns tydliga riktlinjer som 

specificerar vilken utrustning som skall medhavas, vilka faktorer som skall beaktas samt i 

vilken terräng man får vistas. Utöver detta skall färdmeddelande och en riskanalys registreras 

i Info-ex innan avfärd. Detta för att minimera att observatörerna drabbas av någon av de 

risker som finns i den riskfyllda miljö som de är verksamma i.  

Det nuvarande målet är att projektet i framtiden skall utökas till att täcka in välbesökta 

områden i större delen av den svenska fjällkedjan. Innan projektet startade så gjordes 

lavinprognoser bara i direkt anslutning till liftanläggningarna och det fanns ingen som gjorde 

prognoser för hela fjällkedjan 

I denna studie har vi fokuserat främst på den del av organisationen som utgörs av 

observatörer, områdesansvariga, prognosskribenter samt de med huvudansvaret på 

Naturvårdsverket. Detta för att kunna studera dynamiken mellan de delar av organisationen 

som kan påverka risktagandet hos de individer som arbetar som observatörer. 

 

2.0   Tidigare	  forskning	  
	  

Det var svårt att hitta forskning som tittat på den specifika dynamiken vi studerar där vi tittar 

på hur privat risktagande skiljer sig från det risktagande som görs i yrket. Vi sökte efter 

tidigare forskning, i framförallt databaserna Proquest social sciences och International snow 
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science workshops proceedings (ISSW) samt Google scholar. Vi kunde inte finna något som 

direkt relaterade till vår speciella dynamik, inriktning och kontext bortsett ifrån den 

enkätstudie vi presenterat nedan. Därför breddade vi vår sökning till framförallt studier 

inriktade på risktagande i arbetet, frivilligt risktagande, laviner, hur man förhåller sig till 

riktlinjer i arbetet och kulturell påverkan. Det gav oss betydligt fler träffar. De träffar vi fick 

visade på att forskningen generellt sett inom dessa områden är fokuserad på psykologiska 

inriktningar. När det gäller forskning kring hur man förhåller sig till riktlinjer så fick vi 

massvis av träffar men de hade som sagt främst en psykologisk ingång mot framförallt 

attityder, känslor och inställningar, och inte så mycket på hur det faktiska beteendet ser ut. 

Detta bekräftas också av en svensk studie som sammanställt forskning kring faktorer som 

påverkar hur riktlinjer efterlevs (Sommestad et, al., 2014). Majoriteten av studierna som 

behandlar frivilligt risktagande eller risktagande i arbetet verkar göra detta specifikt och inte 

utifrån den dynamiken vi valt att undersöka som kombinerar frivilligt risktagande med 

risktagande i arbetet. När det gäller lavinstudier så verkar det bara finnas studier som är 

inriktade på fritidsutövare och inte på de som tar lavinrisker i arbetet, de flesta studierna 

verkar också ha en kvantitativ ingång och inte kvalitativ som vår studie. 

Bland de studier vi tittat på så fann vi några särskilt intressanta, dels en stor svensk 

metaanalys som undersöker vilka faktorer som påverkar huruvida riktlinjer för 

informationsbestämmelser efterlevs. Sedan fann vi en editorial av Jens o. Zinn (2015) som vi 

tycker var det bästa på området och som vi har haft stor användning av. På ett omfattande sätt 

diskuterar han hur forskningen kring risktagande har sett ut, han sammanställer flera studier 

om hur människors risktagande motiveras i bland annat arbetet, samt ger förslag på hur 

forskningen bör utvecklas.  

Vi har även valt att presentera en enkätundersökning som granskar vilken roll 

organisationskulturen har som en bidragande faktor till incidenter och ”nära ögat” händelser i 

lavinprofessioner. Denna studie tangerar vår undersökning och våra resultat men är inte 

publicerad i någon tidskrift och vi kan inte heller med säkerhet veta att den är granskad. Dock 

är den genomförd av bland annat Montana state university i USA och finns publicerad i 

ISSWs databas vilket indikerar på att den är ordentligt genomförd. 

2.1	  Efterlevnad	  av	  riktlinjer 	  
Via försvarets forskningsinstitut så gjordes en världsunik svensk metaanalys där man tittade 

på vilka faktorer det är som påverkar huruvida informationssäkerhetsbestämmelser efterlevs 

(Sommestad et al., 2014).  
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Metaanalysen gjordes genom att enskilda resultat från enskilda studier slogs ihop till ett enda 

mer tillförlitligt värde. Analysen byggde på 29 studier som valts ut från ett betydligt större 

antal studier som kunde vara relevanta. Kriterierna på dessa 29 var att de skulle vara 

vetenskapligt granskade, vara kvantitativa och undersöka vilka faktorer som påverkar 

efterlevnad av bestämmelser (Sommestad et al., 2014:43-47). 

De sammanvägda resultaten visar hur stark förklaringskraft olika faktorer har på beteendet. 

Utifrån resultaten kan man också få svar på vilka teorier som förklarar mest av beteendet 

genom att titta på värdena för de viktigaste faktorerna i de olika teorierna. Utifrån det så är 

”theory of planned behavior ” bäst medan ”deterence theory” är sämst (Sommestad et al., 

2014:43-47). Teorierna förklarar väldigt lite av beteendet vilket artikelförfattarna delvis anser 

bero på att mänskliga beteenden är komplexa samtidigt som teorierna försöker förklara 

beteendet med ett fåtal faktorer (Sommestad et al., 2014:62).  

Bland de prediktorer som förklarar efterlevnad så dominerar emotionella värderingar (som 

”övertygelser” och ”värderingar”) medan mer objektiva variabler (som ”belöning för 

efterlevnad” och ”formella risker som är associerade med missbruk”) verkar ha svagare 

påverkan på beteendet. Detsamma gäller för regelbrott också, emotionella värderingar som 

(konstruerad neutralisation, attityd, moralövertygelser, subjektiv norm, upplevda inneboende 

fördelar) har stark förklaringskraft samtidigt som (formella och informella risker, sanktioner 

tilldelade för missbruk, datorövervakning) har svag. Det finns undantag men generellt sett så 

verkar ”mjuka” värden som känslor och normer ha en större förklaringskraft och 

prediktionsförmåga än ”hårda” värden som bestraffningar och materiella belöningar 

(Sommestad et al., 2014:56-57). Sommestad et al. (2014:57) föreslår utifrån detta att ledare 

därför bör försöka påverka känslor hos sina anställda istället för att försöka påverka dem med 

argument för att få en bättre efterlevnad av säkerhetspolicys. Även om studien visat på att 

”mjuka” resultat har större förklaringskraft än ”hårda” så förklarar de enskilda variablerna 

och modellerna bara en liten del av variansen i attityd, intention och värderingar (Sommestad 

et al., 2014:62).  

Den här studien innehåller framförallt psykologiska studier även om de ibland går in på 

socialpsykologi och viss sociologi. Vi tog med den framförallt för att visa vad psykologin kan 

bidra med men också för att det ofta är svårt att dra tydliga gränser mellan psykologiska och 

sociologiska faktorer. Samma fenomen kan många gånger studeras utifrån både psykologiska 

och sociologiska perspektiv. Då de psykologiska faktorerna i studien hade relativt låg 
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förklaringskraft så är det extra intressant att se om de sociologiska perspektivet skulle kunna 

bidra med ytterligare förklaringar till beteenden och förhållningssätt. 

 

2.2 Riskdomän 

Jens O. Zinn menar i sin editorial (2015) att tidigare riskforskning fokuserat på två separata 

områden för att förstå varför individer utsätter sig för risk. Det ena området handlar om 

frivilligt risktagande som en mer eller mindre medveten handling som individen medvetet, 

avsiktligt och reflexivt utsätter sig för (Zinn, 2015:101). Han menar att sociologer oftast 

tenderar att betona detta område och att man här inte nödvändigtvis ser risktagare som 

individer med fullständig kunskap och säkerhet till att risktagandet kan genomföras säkert, 

snarare att denna fullständiga säkerhet är sällsynt både hos experter och lekmän. Dock hävdar 

man att frivilligt risktagande individer är medvetna om dels att de tar risker men också att de 

är medvetna om en potentiellt negativ utkomst, men att risktagandet motiveras genom de 

potentiella positiva effekter det kan ge individen (Zinn, 2015:101).  

Det andra området tittar istället på individuella riskbeteenden och är det område som 

psykologer främst fokuserat på (Zinn, 2015:101). Här tenderas det istället att undersöka de 

negativa aspekter som kan uppstå till följd av individers förmåga att bedöma riskfyllda 

beteenden i både naturliga och sociala miljöer  (Zinn, 2015:101). Zinn menar att man inom 

detta område intar rollen som expert och utvärderar beteenden hos individen för att kartlägga 

faktorer som påverkar risktagandet och riskuppfattningar (Zinn, 2015:102). Vidare 

exemplifierar han detta genom att beskriva hur man exempelvis kunnat visa på ett ökat 

riskbeteende då fler människor, efter terrorattentaten den 11 september, omkom i bilolyckor 

eftersom att de valde att ta bilen istället för att flyga (Zinn, 2015:102). Han menar att man i 

detta område tenderar att privilegiera vetenskaplig kunskap baserat på statistik och 

sannolikheter härledda ur stora populationsstudier för att kunna kartlägga och identifiera 

skadliga och därigenom irrationella beteenden (Zinn, 2015:102) Vidare menar han att detta 

område, genom expertbedömningar och en irrationell syn på risk, missar att svara på om 

risktagandet anses riskfyllt eller om de som utför risktagandet ens är medvetna om att de tar 

risker (Zinn, 2015:103). 

Zinn menar istället att fokus bör läggas på vad han kallar den risktagande domänen (Zinn, 

2015:104). Han menar att detta domän uppstår eftersom att det finns en pågående konflikt i 

form av förhandling och identitetsskapande mellan de två olika områdena som 
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riskforskningen fokuserat på (Zinn, 2015:103). Med andra ord att det finns en dynamik 

mellan det frivilliga risktagandet och det riskfyllda beteendet och att denna dynamik avgör 

hur individen förhåller sig till riskerna i sin omgivning (Zinn, 2015:103). Han menar vidare 

att det därför bör fokuseras på de sociala processer som upprätthåller detta domän genom 

sociala kontexter i form av bland annat kulturella och institutionella förväntningar i 

kombination med individuella drivkrafter och viljor (Zinn, 2015:103).  Genom att fokusera på 

detta domän menar han att forskningen kommer kunna undersöka till vilken omfattning 

risktagande beror på frivilliga, reflexiva handlingar eller om de är ett resultat av vardagliga 

rutiner och vanor (Zinn, 2015:104). 

Vidare identifierar han, utifrån tidigare forskning, en mängd potentiella faktorer som kan 

bidra till förståelse för risktagande och som han ser som möjliga komponenter i den 

risktagande domänen (Zinn, 2015:104). Några av dessa som vi anser relevanta för studiens 

syfte redogörs under följande punkter. Vi har dock valt att inte redogöra för två av de faktorer 

som presenteras då vi inte anser dem relevanta. Dessa två faktorer syftar dels till hur 

risktagande görs genom kriminella beteenden som kan uppstå till följd av sociala 

missgynnade förhållanden samt att stigmatisering kan leda till risktagande i form av 

exempelvis rökning under graviditet.  

2.2.1 Kontroll 

Känslan av att kunna kontrollera situationen som uppstår vid risktagandet har genom studier 

av bland annat Lyng (1990) visat sig, vara ett starkt motiv till frivilligt risktagande. Känslan 

av kontroll är själva motivet för att uppnå den positiva önskade effekten av det risktagande 

beteendet. Detta uppstår då man närmar sig gränsen för vad man klarar av och Lyng menar 

att personer som utför dessa aktiviteter snarare har högt kontrollbehov än ett vårdslöst eller 

våghalsigt beteende (Lyng, 1990:871).  

2.2.2 Altruism 

Viljan att göra något meningsfullt och att hjälpa andra har i en studie av hjälparbetare 

genomförd av Roth (2015) visat sig påverka hur människor utsätter sig för risker. Enligt 

studien så drivs människor till risktagande på grund av viljan att hjälpa andra människor 

(Roth, 2015:9). Studien visade också att hjälparbetare hade tre olika coopingstrategier för 

osäkerheterna de befann sig i: 1) att motivera det genom ett resonemang om att ”bara leva 

också är farligt”, 2) att noggrant hantera exponeringen för riskerna de utsätts för, 3) att 

använda sin priviligierade position som hjälparbetare för att kontrollera riskerna (Roth, 
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2015:12). Roth (2015) visade att medvetenheten om riskerna fanns men att personerna var 

villiga att tolerera eller hantera dem för att genom deras arbete kunna hjälpa andra.  

2.2.3 Vanor och rutiner 

Flera studier av bland annat Vaughan (1996) visar att rutiner och "normalisering" av risker 

kan bidra till avvikande risktagande. Dessa avvikelser har identifieras som avgörande orsaker 

till större olyckor och katastrofer som exempelvis katastrofen vid uppskjutningen av 

Challenger rymdfärjan (Zinn, 2015:106). Här nämns även andra studier från andra områden 

bland annat Rhodes (1997) som visar på förändrat riskbettende hos drogmissbrukare på grund 

av deras rutin kring användandet.  

Det verkar enligt Zinn (2015:107) som att människor accepterar  faror till en viss grad som en 

normal del av livet utifrån deras miljöspecifika erfarenheter. Med andra ord så tänker han att 

det finns socialt konstruerade föreställningar och inrotade vanor som individen fått med sig 

från sin bakgrund och historia (faktorer som vi anser påminner om  Bourdieus (1990) 

habitus). Individen är omedveten om dessa och reproducerar dem genom sina handlingar och 

förhållningssätt i nuet. Zinn (2015:107) kopplar samman dessa faktorer med individens 

risktagande utifrån en rad studier. En konsekvens av denna typ av risktagande som han lyfter 

fram är att det kan vara väldigt svårt att förändra riskbeteenden som grundas i detta då det 

handlar om livsstil och social identitet. 

2.2.4	  	  Yrkesidentitet	  
Utifrån ett antal studier så drar Zinn (2015:108) slutsatsen att för många individer så är 

arbetet en central del av livet och därför så är det väldigt viktigt för dem att göra ett bra jobb. 

Det handlar om identitet och självkänsla. Han menar att denna yrkesidentitet kan ha en stark 

påverkan på risktagandet. Han hänvisar till flera studier från olika yrkesgrupper, bland annat 

en svensk (Sanne, 2008) med järnvägsunderhållningsarbetare som ignorerar säkerhetsrutiner 

med hänvisning till en generell norm om punktlighet. De är beredda att ta risker för att få 

eller behålla en önskad professionell identitet.	  Zinn (2015) menar att detta är något som 

ibland utnyttjas av organisationer där de i vinstsyfte pressar arbetare till att ta ännu större 

risker. Ojämlik maktfördelning kan reproducera sociala strukturer och få arbetare att ta risker 

åt arbetsgivaren. Rädsla att förlora jobbet eller att bestraffas gör att vissa tar risker. Exempel 

hämtas  från studier på oljeindustrin och prostituerade (Zinn, 2015:107-108).	  

Det har också gjorts studier på den svåra spänning som finns mellan individuell villighet att 

ta risker för en önskad identitet och organisationskulturer som uppmuntrar anställda att 
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deltaga i aktiviteter på deras egen risk (Zinn, 2015:108). Zinn nämner studier som kommit 

fram till att det finns indikationer på att arbetare struntar i säkerhetsriktlinjer när de motsäger 

deras subjektiva professionella bedömningar (Zinn, 2015:108. 

2.2.5	  Organisatorisk	  kontext	  och	  viljan	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb	  
Utifrån tidigare studier så drar Zinn (2015:110) några slutsatser kring hur organisatorisk 

kontext påverkar individuellt risktagande. Han menar att det finns bevis för att ekonomisk 

press på en organisation tenderar att skapa en högre riskacceptans och att arbetare dessutom 

generellt sett är väl medvetna ifall organisationen behöver spara pengar för att förbli 

konkurrenskraftig. Arbetare kan vara beredda att ta risker för att organisationen skall lyckas 

och de skall kunna behålla jobbet. Om organisationen ställer krav på högre kvalitet så är det 

också enligt studier troligt att arbetarna tar större risker för att leva upp till kraven. 

 

2.3	  Organisationskulturens	  betydelse	  för	  olyckor	  i	  lavinprofession.	  
Enkätstudien som genomfördes av Johnson at al (2012) tittade på hur organisationskulturen 

var en bidragande faktor till lavinolyckor och ”nära ögat” händelser i lavinprofessioner. Detta 

gjordes genom en enkät som skickade ut till olika individer verksamma inom olika 

lavinprofessioner. Främst var det guider, lavinobservatörer, skidpatrullörer och lavinutbildare 

som svarade på enkäten. De erhöll 395 enkätsvar från framförallt Nordamerika men även från 

Europa, Nya Zeeland  och Sydamerika. 

Resultaten från denna enkät visar att en stor mängd av de individer som svarat är verksamma 

inom flera olika yrken. Gemensamt för alla yrken är att de utförs i en miljö där det finns en 

påtaglig fara för laviner och att det frekvent händer olyckor som får stora konsekvenser. 

Medelåldern låg på 41 år och det var endast 9 % kvinnor som svarat. 43 % av respondenterna 

hade barn och 69 % hade någon form av universitetsutbildning. Karriärlängden inom 

lavinprofessionen varierade från 1 till 50 år med en median på 13 år (Johnson at al. 

2012:940). Genom resultaten som erhölls kunde kopplingar göras mellan hur starkt man 

upplevde ledningens engagemang gällande säkerhet och vissa aspekter av de anställdas 

lavinsäkerhetskunskaper och arbetsmetoder (Johnson at al. 2012:940). Dessutom visar 

resultaten att de främsta kopplingarna till olyckor och ”nära ögat” händelser beror på 

individuella beslutsfel och minskad medvetenhet för situationen. Parallellt med detta så 

skattar respondenterna sig själva som duktiga och kompetenta beslutsfattare (Johnson et al. 
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2012:940). Vidare menar de att en mer djupgående studie av detta skulle öka förståelsen av 

lavinolyckor i arbetet. Vilket motiverar den kvalitativa studie som vi genomfört. 

 

2.4	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  
Den tidigare forskningen vi lyft beskriver på ett bra sätt hur komplext ämnet kring 

risktagande är och hur flera faktorer kan påverka varför en individ väljer att utsätta sig för 

eller frivilligt ta en risk. Forskningen indikerar även på att risktagandet framförallt påverkas 

av ”mjuka” faktorer. Dock visar våra sökningar att det finns en lucka på området som vi valt 

att studera. Så gott som all forskning verkar vara kvantitativ. Den enda studie vi fann som 

direkt tangerade vårt område var Johnsons et al. (2012)  kvantitativa enkätstudie där man 

efterlyste en mer djupgående studie för att öka förståelsen av lavinolyckor i arbetet. Med vår 

kvalitativa studie så bidrar vi till att fylla detta kunskapshål. Zinn (2015) efterlyser forskning 

kring riskdomänet och specifikt kring hur individuellt frivilligt risktagande kan skapa konflikt 

med organisatorisk riskundvikande. Vi har studerat detta så även här bidrar vår studie till 

djupare förståelse till ett område med kunskapsluckor.   

	  

3.0   Teoretisk	  referensram	  

Vi har valt att analysera resultaten ur både en teoretisk ansats om frivilligt risktagande och en 

kulturteoretisk ansats. Detta möjliggör för oss att kunna analysera vad som skapar 

risktagande i organisationen samt hur det påverkas av sociala och kulturella faktorer. Genom 

detta kommer vi försöka fördjupa förståelsen om och i så fall hur individuellt frivilligt 

risktagande skapar konflikter för organisatoriskt riskundvikande.   

Gällande den teoretiska ansatsen för frivilligt risktagande utgår vi dels från Lyng's teori om 

edgework (2005) och även Tulloch och Lupton's (2002, 2003) teoretisering kring ämnet. 

Utöver dessa kommer även kulturteori användas för att bättre försöka förstå hur frivilligt 

risktagande uppstår och kan påverka säkerheten, detta framförallt med fokus på Rollenhagens 

(2005) definition av  säkerhetskultur.  

	  

3.1	  Frivillig	  risktagande	  
Tulluch och Lupton (2003) har visat att det finns tre diskursområden gällande frivilligt 

risktagande. Dessa syftar till att livet utan risktagande blir kontrollerat, begränsat och saknar 
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utmaningar (Tulloch & Lupton, 2003:37).  De menar att anledningen till att frivilligt 

risktagande kan anses som njutbart/fördelaktigt är för att de motverkar detta ovan nämnda 

och kan ge en känsla av utveckling och kontroll över det egna livet (Tulloch & Lupton, 

2003:37). Den första diskursen handlar om att risktagandet genomförs för att uppnå en form 

av utveckling av den egna personen och komma vidare i utvecklingen genom att flytta 

gränsen på vad vi tror att vi klarar av (Tulloch & Lupton, 2003:37) exempelvis att vi säger 

upp oss från jobbet och söker nya utmaningar. Den andra diskursen handlar istället om att vi 

tar risker för att komma bort från sociala och kulturella strukturer i samhället som kan 

upplevas tvingande och att vi genom detta känner att vi kan påverka våra egna liv (Tulloch & 

Lupton, 2003:37). Den tredje diskursen syftar istället till att risktagandet handlar om att 

kunna kontrollera de emotionella och kroppsliga reaktionerna vid utförandet av aktiviteter 

som är riskfyllda (Tulloch & Lupton, 2003:37) Det vill säga att kunna kontrollera 

risktagandet som uppstår i aktiviteten som utförs är den positiva vinsten. 

Tulloch och Lupton visar, genom dessa diskurser, att risk kan vara något positivt och att 

risktagandet kan ses som ett kontinuerligt pågående projekt för att utveckla personligheten 

och att gränserna för vad som ses som ett risktagande sätts av subjektiva normer och 

värderingar inom vår kulturella tillhörighet (Tulloch & Lupton, 2002:122). De menar vidare 

att även om risktagandet leder till att man bryter sig lös från kulturella gränser och in 

socialiserade ideal, som ofta upplevs som kontrollerande och styrande (Tulloch & Lupton 

2002:123), så är kontrollen avgörande för att dessa känslor som risktagandet ger skall 

upplevas njutbara, att man inte tappar kontrollen i den riskfyllda situationen (Tulloch & 

Lupton, 2002:123).  	  

3.1.1	  Edgework	  	  
Edgeworkteorin  handlar om frivilligt risktagande och har skapats genom att undersöka hur 

och varför frivilligt risktagande aktiviteter i moderna västerländska samhällen uppstår. Teorin 

rör sig på mikro- och makronivå och skiljer sig från många av de klassiska riskteorierna då 

den har en teoretisk utgångspunkt i att risktagande och osäkerhet har en positiv betoning för 

vissa aktörer i samhället (Lyng, 2008:109).  

Teorin menar att det, då man undviker en risks konsekvens genom konfrontation och 

kontroll, kan uppstå en positiv effekt som skapar attraktion gentemot risktagandet. Att då 

man närmar sig riskens konsekvenser utan att korsa den kritiska gränsen där man blir drabbad 

av dessa uppstår en känsla av kontroll. Att kontrollen i denna situationen ger en 

positiv/attraktiv effekt av risktagandet. Lyng menar att denna känsla uppskattas av vad han 
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väljer att benämna Edgeworkers (Lyng, 2008: 109). Teorin anser att denna positiva 

attraktionen uppstår eftersom att det ger individens handling i utförandet av risktagandet ett 

direkt och tydligt syfte, nämligen att det leder till överlevnad för personen som tar risken 

(Lyng 2008:111-112). 

Vidare menar teorin att viljan till detta frivilliga risktagande skapas utifrån individers 

subjektiva behov och att detta hänger ihop med sociala förändringar i samhället som förklaras 

utifrån klassisk sociologisk teori (Zinn 2008:171). Exempelvis genom Webers 

”disenchantment” teori som syftar till att världen ”avförtrollas” genom rationalisering och 

därför kan upplevas tråkig och meningslös (Ritzer 2009:118). Även Marx teori om 

”alienation” som syftar till att vi blir identitetslösa i vår omvärld och gentemot det vi 

producerar i exempelvis arbetet (Ritzer 2009:27-28).  

 

Genom de klassiska teorierna menar teorin att Edgework uppstår som ett försök att skapa 

kontroll över sig själv och sitt egna liv. Att detta uppstår som en motreaktion till den effekt 

som skapas av de tvingande/ kontrollerande samhällsstrukturerna som förklaras utifrån 

klassisk teori och som leder till identitets- och maktförlust (Ferrell, 2005:81-83). Edgework 

blir således ett försök att skapa identitet, syfte och självförverkligande av de egna 

handlingarna som skapar ett värde som skiljer sig från den inrutade och gråa vardagen 

(Ferrell, 2005:82-83). Vidare menar teorin att detta enbart kan upplevas genom utförandet av 

edgework, vilket försvårar förståelsen för fenomenet för de som inte är insatta i utförandet av 

aktiviteter förknippade med just detta (Ferrell, 2005:83).  

Edgework ger en dimension på risktagande som hjälper oss att fylla vissa luckor som finns i 

den klassiska synen på risk som ofta är en vägning mellan kostnad och nytta (Lyng, 

2008:134). Detta eftersom den belyser hur själva risktagandet kan vara en vinst i sig. 

Exempelvis kan vi utifrån edgework förstå varför vissa individer väljer att åka för fort med 

bilen vilket oftast, ur ett kostnad/nytta perspektiv, är helt orationellt utifrån vilken risk man 

tar. Individen ser, enligt edgeworkteorin, helt enkelt spänningen i kontrollen som uppstår i 

bilkörningen som en vinst värd att ta risken för.  

 

3.2	  Kulturteori	  	  
Tekno-vetenskapliga teorier behandlar risk som objektiva fenomen med kausala faktorer som 

utvecklar risken. Det kulturella perspektivet fokuserar istället på sociokulturella faktorer och 

gör således en skillnad mellan dessa två inriktningar (Tulloch, 2008:141). Enligt teorin 

uppstår vissa risker som ett resultat av både kulturella och sociala influenser genom att 
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riskperceptionen hos människor med tillhörighet i samma kulturella kontext och 

grupptillhörighet har samma moraliska principer (Tulloch, 2008:141-142). 

Risker anses inom teorin skapas dels utifrån socialkonstruktivistiska diskurser men även 

realistiskt/objektivt. Den senare med innebörden av att risken i sig är verklig men den 

kulturella synen på den avgör hur man väljer att respondera mot den (Tulloch, 2008:142). 

Genom resonemang om riskförståelse i det reflexiva samhället (Beck, 1998) menar teorin att 

vi har, genom vår reflexiva granskningsförmåga, svängt från att se institutioner (exempelvis 

industrier och statsledning) som producenter av goda effekter för samhället till producenter 

av risker (Tulloch, 2008:147). Teorin menar att detta i kombination med den ökande 

individuella osäkerheten kring exempelvis jobb har lett till ett oroligare samhälle där 

individerna tappat förtroendet till experter. Därigenom är vi mer benägna och beroende av att 

själva skaffa kunskap kring risker i våra liv vilket i sin tur har ökat betydelsen för hur vi 

kulturellt skaffar kunskap kring och skildrar risker i samhället (Tulloch, 2008:147). Genom 

teorin har det visats att vad vi som individer väljer att se som farligt är socialt konstruerat och 

symboliserat samt att det starkt hänger ihop med kulturella gränsdragningar (Zinn, 2008:169). 

Genom det ovan nämnda exemplet med bilkörning kan vi nu, utifrån ett kulturteoretiskt 

perspektiv, förklara att individen kör för fort för att hen har en kulturell tillhörighet i en 

grupp/samhälle där trafiksäkerhet ej är betraktad som en allvarlig risk eller risk över huvud 

taget. Därav kanske fortkörningen är ett omedvetet risktagande eller ett risktagande som inte 

anses allvarligt. 

3.2.1	  Säkerhetskultur	  
Begreppet säkerhetskultur kan tolkas i termer av processer, strukturer, normer, etc. som syftar 

till att upprätthålla välbefinnande genom att kontrollera och eliminera hot mot liv och 

välbefinnande (Rollenhagen, 2005:46). Vi har valt att i detta arbete utgå ifrån Rollenhagen’s 

(2005) definition av säkerhetskultur som ger en förståelse av begreppet som ett gränssnitt 

mellan strukturella och individuella faktorer (Rollenhagen, 2005:51). Med strukturella 

faktorer menar Rollenhagen objekt i yttervärlden som utgörs av dels teknologiska objekt som 

exempelvis  verktyg och byggnader. De utgörs också av symboliska representationer i form 

av arbetsbeskrivningar, instruktioner och organisationsscheman (Rollenhagen, 2005:285). 

Han menar att dessa är objektiva i meningen att de representerar tecken i yttre världen men 

att dessa måste tolkas av individer för att få mening och status (Rollenhagen, 2005:285).	  

Individuella faktorer syftar istället till psykologiska frågeställningar som kognition, 

perception och personlighetspsykologi etc. tolkat utifrån ett individ- snarare än 

grupperspektiv  (Rollenhagen, 2005:286). Säkerhetskulturen uppstår som gränssnittet mellan 
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dessa och syftar till hur människan socialt och kollektivt tillskriver mening till olika 

förhållanden, detta med betoning på det strukturella sammanhanget (Rollenhagen, 2005:286). 

Han menar att olika problem kan identifieras och lösas beroende om de uppstår på en 

strukturell, kulturell eller  individuell nivå (Rollenhagen, 2005:51). Modell 1.1 nedan visar 

och förtydligar detta resonemang och dynamiken mellan dessa faktorer. 

 

Problemidentifiering	   	   	   	   Problemlösning	  

	  

	  

	  

	  

Modell 1.1.  Rollenhagen’s rammodell för säkerhetskultur. (Rollenhagen 2005:51). 

Enligt Rollenhagen (2005:52) kännetecknas det gränssnitt som utgör säkerhetskulturen av 

följande punkter:  

•   Den är kollektiv. Kulturbegreppet fokuserar på människor i grupper som har en eller 

flera gemensamma egenskaper eller attribut. Då den är kollektiv är kommunikation 

avgörande för kulturens utveckling och förändring. 

•   Att individer aktivt söker mening. Denna mening skapas och påverkas av flera olika 

faktorer som exempelvis strukturer, roller och kommunikation. 

•   Varje individ tillhör flera kulturer och vardera av dessa kännetecknas av sina speciella 

dynamiska attribut. Säkerhetskultur kan således inte ses som enskild eftersom att den 

är bestående av en mångfald och komplexitet som utgörs av människors olika 

grupptillhörighet. 

Problem	  i	  fysiska	  
och	  organisatoriska	  
strukturer.	  

	  

Problem	  i	  kollektiva	  
attityder	  och	  vanor.	  

	  

Fokus	  på	  den	  
enskilde	  individen	  
som	  en	  källa	  till	  risk.	  

Teknologiska	  och	  
organisatoriska	  
strukturer	  som	  
lösning.	  

	  

Förändringar	  av	  
kollektiva	  värden,	  
föreställningar,	  etc.	  

	  

Fokus	  på	  beteenden,	  
urval,	  etc.	  
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•   Att kultur bör förstås utifrån relationen mellan individ och struktur. Att människan 

socialiseras in i kulturer och därigenom både påverkas av den samtidigt som hen är en 

del av att påverka och forma den. 

•   Att säkerhetskultur är den kultur som är speciellt relevant för att förstå hur säkerhet 

utvecklas i ett system. Det som utgör relevanta komponenter för att förstå 

säkerhetskulturen sannolikt varierar mellan olika organisationer och branscher och 

dess aktiviteter. Samt att dessa relevanta komponenter beror på var i utvecklingsfasen 

en organisation befinner sig. 

•   Att säkerhetskulturen kan förstås som de vanor, rutiner, strukturer, kunskaper, normer 

etc. som organisationen/gruppen använder för att problemsöka efter risker och hot. 

Samt av de strukturer och vanor som skapats för att lösa och hantera dessa. 

•   Att vad som är en bra och dålig säkerhetskultur varierar beroende av situation och 

omständigheter. Att det därför är farligt att tro att den egna säkerhetskulturen är bra 

eller dålig. Detta eftersom att omvärlden hela tiden förändras och utvecklas och därför 

påverkar de viktiga aspekterna i kulturen. 

Säkerhetskulturen utgörs alltså av beteenden, fysisk och organisatorisk omgivning samt av 

sociala normer och kulturer. Denna kan således påverkas av beteendemodifikation, 

attitydförändringar samt strukturella förändringar (Rollenhagen, 2005:53). 

 

3.3	  Teoretisk	  sammanfattning	  
De valda teorierna bidrar till ökad förståelse för riskbeteenden och riskuppfattningar hos 

individer i organisationer. Detta genom att kulturteorin kan förklara varför vissa beteenden 

uppstår på en meso nivå, i och med att kulturen rör sig någonstans mellan den privata 

subjektiva perceptionen och den etablerade allmängiltiga vetenskapen (Tulloch, 2008:142) 

medens Lyng's (2008) samt Tulloch och Lupton's (2003) resonemang ger oss ett verktyg som 

bättre låter oss förstå riskbeteenden på mikronivå. Denna teoretiska ansats ger oss därför en 

bredare förståelse för risktagande än vad var och en av teorierna skulle gjort om de användes 

separat. 
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4.0   Metod	  

4.1	  Val	  av	  metod	  /Förhållningssätt	  	  

Eftersom att vi vill gå på djupet och försöka skapa förståelse för vad som ligger till grund för 

beteenden och förhållningssätt har vi valt att använda en kvalitativ metod. Vi vill kunna få 

fram bakomliggande latenta faktorer som påverkar riskbeteendet vilket kvalitativ metod 

lämpar sig bäst för (Eliasson, 2013:27-29).  

Vi utgick från en abduktiv ansats vilket gav oss mer utrymme att använda vår förförståelse än 

vid en renodlat induktiv. Abduktion kan beskrivas som ett växelspel mellan induktiv och 

deduktiv metod. Abduktion utgår precis som den induktiva metoden från empiri, men under 

forskningsprocessen tillåter man inspiration från tidigare forskning, så att det sker en växling 

mellan teori och empiri, där båda kan omtolkas utifrån varandra (Alvesson & Sköldberg, 

2008:54-56). Tyngdpunkten i vår studie ligger på det induktiva men eftersom att vi utgått 

från tidigare forskning och vår förförståelse och justerat denna (genom ny kunskap från 

empirin) under processens gång så beskriver den abduktiva ansatsen vårt tillvägagångsätt 

bättre.  

	  	  

4.2	  Förförståelse	  	  

Vår förförståelse handlar om att vi båda är väldigt vana vid fjällmiljö. Vi upplever att det gör 

att vi har en bra känsla för kontexten och vilka risker som finns i miljön samt vilka attityder 

och förhållningssätt som kan finnas. Vår beteende-förståelse har mest sociologiska glasögon, 

men vi har också en del psykologiska kunskaper från tidigare utbildningar samt stor 

erfarenhet av att jobba med människor i olika sammanhang.  

Fördelen med vår förförståelse är att vi förstår vad observatörerna pratar om och att vi kan 

ställa relevanta frågor. En nackdel skulle kunna vara att vi själva är en del av den kontext vi 

undersöker och därför missar saker som någon utifrån skulle kunna se. Ett exempel som vi 

dock uppmärksammat skulle kunna vara det vi tar upp i resultatet om att ”små-risker” och 

”små-skador” (som till exempel förfrysningar) nonchaleras och upplevs som något normalt. 

Dylika saker skulle vi eventuellt kunna missa.	  
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4.3	  Urval	  	  

Vi hade en tydligt avgränsad urvalsgrupp från början. Urvalsgruppen var observatörer i 

Naturvårdsverkets nystartade lavinprognosprogram. Vi erhöll en lista från naturvårdsverket 

med namn på de observatörer de använt sig av som vi utgick ifrån. På grund av omfattningen 

på arbetet har vi inte kunnat inkludera alla observatörer. Vid en mer omfattande studie hade 

alla observatörer kunnat inkluderas och därigenom eventuellt gett ett mer heltäckande 

resultat. 

Det fanns 18 namn på listan men två hade inte varit ute på några observationer så de valde vi 

bort. Vi såg till att ha representanter från alla geografiska områden eftersom att ha flera 

områden representerade ger en ökad säkerhet i resultaten men också möjligheter att jämföra 

eventuella skillnader (Ahrne & Svensson, 2011:24-25). När vi valde observatör så 

prioriterade vi de som varit ute mest eftersom att vi antog att de skulle sitta inne på mest 

erfarenheter. När erfarenheterna var jämförbara valdes de slumpvis från listan. Två 

observatörer som vi tillfrågade kunde inte medverka på grund av andra jobb som kom i vägen 

men annars har alla tillfrågade kunnat ställa upp. 	  

Vi gjorde totalt 8 intervjuer. Två på vardera plats i Åre, Hemavan, Abisko och 

Riksgränsen/Björkliden. Ahrne & Svensson, (2011:44) menar att om man gör 6-8 intervjuer 

kring frågor som handlar om uppfattningar eller förhållanden på arbetsplatser så får man svar 

som är relativt representativa. I vårt fall där vi upplever populationen som en ganska 

homogen grupp och halva populationen finns representerad så kan vi antagligen till stor del 

betrakta svaren som representativa för gruppen.  

	  
4.4	  Beskrivande	  information	  om	  observatörerna	  
De intervjuade observatörerna var i åldern 27-48 år. Medelåldern var 36 år. Män var kraftigt 

överrepresenterade. Vi ställde aldrig några frågor gällande etnicitet men samtliga såg ut att ha 

svenskt/europeiskt ursprung och ingen bröt på någon accent. 	  

De flesta av de intervjuade observatörerna var eller hade bakgrund som skidpatrullörer. 

Många var också mångsysslare som försökte pussla ihop flera olika arbeten, oftast handlade 

det om säkerhetsrelaterade yrken. En person stack ut genom att arbeta i en bransch som inte 

var säkerhetsrelaterad.	  

Erfarenheten av att i någon form ha arbetat med lavinobservationer varierade mellan 1-17år, 

snittet ligger på 7års erfarenhet. Även hur mycket man varit ute för Naturvårdsverkets 
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räkning varierade kraftigt från några enstaka observationer till att ha haft observerandet som 

huvudsysselsättning och jobbat 32 timmar i veckan. En grov uppskattning är att genomsnittet 

har varit ute ungefär 12 timmar i veckan. Halva gruppen var uppdragstagare och halva 

anställda.	  

Alla observatörer har lavinteknikerutbildning som ett minimikrav sedan har många betydligt 

mer lavinutbildning än så. Dessutom har många annan relevant utbildning för att vistas i 

fjällmiljö och hantera situationer som kan uppstå (sjukvård etc).	  I lavinutbildningarna som 

observatörerna har gått så lyfts frågan om personlig säkerhet men det berörs mest indirekt 

genom att  de lär sig mer om snö och laviner. Det som direkt rör den egna säkerheten är 

vilken utrustning som skall användas och i vilken terräng man kan vistas i.  I 

Naturvårdsverkets riktlinjer finns också ett avsnitt om detta. Observatörerna skall enligt dem 

bland annat ha med sig lavinutrustning (spade, sond, tranciver och uppblåsbar lavinryggsäck), 

extra kläder, mat och dryck, eventuellt GPS eller SPOT-sändare och förstahjälpenkitt. Vissa 

har dessutom också med sig vindsäck och skidor/snöskor, verktyg och reservdelar till skotern 

för att ta sig hem om skotern går sönder. 	  

Samtliga intervjupersoner har en passion för skidåkning och friluftsliv och  brinner för sitt 

arbete. De ser det som en förmån att kunna vara ute på fjället och tilltalas av flexibiliteten och 

friheten i arbetet. Flera har bakgrund som extremskidåkare. Några säger att de  sökt sig till 

arbetet på grund av en form av ”nörderi”, där man ”snöat in” på snö eller säkerhetsarbete, ett 

specialintresse som man vill fördjupa sig i. De ser arbetet som en möjlighet att utvecklas i  

privata intressen. Många anger viljan att hjälpa andra att undvika olyckor som en mycket 

viktig drivkraft i arbetet. Kombinationen av att kunna utöva sitt intresse och på samma gång 

hjälpa andra människor anses av många oslagbar.	  

Karakteristiskt för observatörerna verkar också vara att de är väldigt riskmedvetna. De jobbar 

med och tänker mycket kring risker. Skidpatrulls och räddningsbakgrunden som många har 

lyfts också fram som en anledning till riskmedvetenheten då många genom jobbet har fått se 

när människor drabbats av olyckor och vad som kan hända. Egna erfarenheter från ett tidigare 

mer risktagande liv verkar också ha påverkat många att ta mindre risker och gett dem större 

kunskaper och medvetenhet.  
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4.5	  Val	  av	  plats	  

Vi valde att åka till orterna där observatörerna verkar för att möjliggöra våra observationer 

och få en bättre förståelse för kontexten. Det gjorde det också möjligt för oss att träffa 

intervjupersonerna på plats i deras egen miljö istället för att göra intervjuerna via telefon eller 

Skype. Det tror vi höjde kvaliteten på intervjuerna avsevärt. Ahrne & Svensson (2011:46) 

menar att telefonintervjuer kan fungera om man skall undersöka rena sakfrågor men när det 

gäller att fånga in nyanser i en kultur och de föreställningar som finns i en viss social miljö, 

vilket vi var ute efter så fungerar de sämre.  	  

Platsen för intervjuerna anpassades efter intervjusubjektens önskemål. Ofta var det praktiska 

och logistiska faktorer som påverkade valet.  En intervju genomfördes i en observatörs hem 

andra platser för intervjuerna var café, hotellobby, bibliotek och en arbetsplats. Vi kunde 

genomföra intervjuerna ostört på samtliga platser. En sak som vi försökte tänka på men som 

var svår att styra över var att platsen för intervjun kan påverka på vilket sätt intervjusubjektet 

väljer att framställa sig själv, till exempel så finns det en risk att man vill framställa sig som 

duktig på sitt jobb när man intervjuas på sin arbetsplats (Ahrne & Svensson, 2011:44-45). 	  

  	  

4.6	  Empiriinsamling	  	  

Vi samlade in vår Empiri genom intervjuer som kompletterades med observationer för att få 

en bättre förståelse för kontexten. Våra intervjuer har elit- och faktakaraktär. Elitintervjuer 

innebär att man intervjuar ledare eller experter. Faktaintervjuer innebär att man försöker få 

fram faktisk information (Kvale & Brinkmann, 2009:163-169). Ahrne & Svensson(2011:40)  

anser att det i praktiken är svårt och egentligen inte ens önskvärt att dra tydliga gränser 

mellan olika intervjumetoder, de menar att man  kan blanda friskt så länge man tydligt 

beskriver hur man gått tillväga. Därför har vi inte lagt så stor vikt vid vilken typ av 

intervjumetod vi använt oss av, utan vi la istället energin på att försöka skräddarsy 

intervjuerna så att de fick en form som passade i just detta sammanhang. 	  

Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer. Utifrån inspiration från tidigare forskning och 

teorier så skapade vi en intervjuguide (se appendix) med färdiga huvudteman och förslag till 

frågor samt förslag på möjliga följdfrågor/ämnen att ta upp för att förtydliga och fördjupa 

svaren.  Vi använde intervjuformen eftersom att den precis som Kvale & Brinkmann 

(2009:43) säger gav oss möjlighet att vara flexibla så att vi kunde ställa följdfrågor och 
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anpassa oss utifrån hur intervjupersonerna svarade så att vi fick svar som stämde överens med 

det vi ville undersöka. 

Ahrne och Svensson (2011:46-47) rekommenderar att man är så väl förberedd som möjligt 

innan intervjun, ett bra sätt att förbereda sig på är enligt dem att genomföra pilotintervjuer. 

För att se till att vi var väl förberedda och för att kontrollera att vi hade bra och relevanta 

frågor till intervjumallen så genomförde vi en pilotintervju på en av observatörerna i vår 

population som inte hade jobbat så mycket åt naturvårdsverket men som hade stor erfarenhet 

av lavinobservationer genom sitt arbete som skidpatrullör. Efter pilotintervjun så gjordes en 

del justeringar i intervjumallen, några frågor behövde förtydligas, andra kändes inte relevanta 

och togs bort och till sista så lade vi till några frågor och möjliga följdfrågor.   

Vid själva genomförandet så spelades samtliga intervjuer in. Vi la upp intervjuerna så att en 

av oss höll i intervjuandet medan den andre huvudsakligen lyssnade aktivt och förde 

anteckningar. Detta för att undvika rörighet och få intervjuerna så enhetliga som möjligt. 

Genom att ha en person som gjorde iakttagelser och anteckningar så fick vi också möjlighet 

att fånga upp ansiktsuttryck och kroppsspråk som ett komplement till de inspelade 

intervjuerna.  

Vi märkte tidigt, redan efter 2-3 intervjuer att många svar och tankegångar började 

återkomma i de olika intervjuerna så vi hade redan då en viss mättnad. När vi hade gjort alla 

8 intervjuer så upplevde vi att ytterligare intervjuer troligen inte hade tillfört något nytt. 

Enligt Ahrne och Svensson (2011:44) kan man då prata om att man har uppnått en 

tillfredställande nivå av mättnad. Det kan givetvis vara så att fler intervjuer hade inneburit 

nya och annorlunda svar, det får vi aldrig veta men vi såg tydliga återkommande mönster och 

upplevde som sagt en mättnad. Fler intervjuer hade även kunnat stärka trovärdigheten 

ytterligare men det var inte aktuellt med den tidsbegränsning som fanns. Den information vi 

fått kändes tillräckligt bra för att gå vidare.  

 

4.7	  Observationer	  	  

Vi medverkade på två observationsturer på skidor. Den första var i Abisko där vi var med och 

grävde en snöprofil. Den andra i Åre där vi fick vara med och ”känna på snön” samt mäta en 

spricka i en hängdriva. Syftet med observationerna var huvudsakligen att skapa en bättre 

förståelse för observatörernas arbetsmiljö och kontext, vilket hjälpte oss att förstå våra 

intervjusvar bättre. Vi räknade inte med att själva se så mycket riskbeteende på turerna 
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eftersom att det är troligt att observatörerna inte agerar som de normalt gör när de har två 

”kontrollanter” med sig.  	  

Utöver fältobservationerna så har vi också medverkat på en avrapportering på 

Naturvårdsverket för att få se hur det går till. Dessutom har vi fått inloggning till olika interna 

system som till exempel Info-ex  för att kunna kolla där. Vi har också fått tillgång till olika 

riktlinjer och dokument som vi studerat.     

	  

4.8	  Transkribering	  	  

Innan vi började med transkriberingen så lyssnade vi först igenom intervjuerna och gjorde 

anteckningar för att bli bekanta med materialet. Därefter följde vi Kvale & Brinkmann 

(2009:193-194) rekommendationer och transkriberade intervjuerna ordagrant. Vi valde bort 

att använda utskriftkonventioner, utfyllningsord och ljud (som till exempel ”hmm”, ”ehh”, 

”ööööh”) då det bara hade krånglat till det och inte tillfört något eftersom vi inte hade för 

avsikt att göra en rent språklig analys (Kvale & Brinkmann, 2009:197-200).   

 

4.9	  Analysmetod	  	  

Utifrån Ahrne och Svensson (2011:26) rekommendation så satt vi oss direkt efter 

genomförandet av intervjuerna ned och diskuterade fram små preliminäranalyser av 

materialet som vi skrev ned. Dessa anteckningar kompletterade vi sedan när vi tillsammans 

lyssnade igenom de inspelade intervjuerna i sin helhet. De justerade och förbättrade 

anteckningarna användes sedan i sin tur som ett stöd till att kontrollera och utvärdera 

resultaten av vårt mer metodiska tillvägagångssätt som beskrivs nedan.  

Vi använde oss av en tematisk analys, meningskodning och meningskoncentrering. Enligt 

Ahrne & Svensson (2011:194) så innebär det i korthet att man sammanfattar, kodar och 

kategoriserar data för att den skall bli enklare att tolka och jämföra. 

Vi följde Ahrne och Svensson (2011:196-197) rekommendation och började med att läsa 

igenom vårt transkriberade material från början till slut flera gånger för att få en överblick. 

Sedan markerade vi nyckelord och delade in datan i övergripande teman/kategorier. I nästa 

steg sorterade vi in fraser och formuleringar i preliminära kategorier och därefter i alltmer 

fasta (Ahrne & Svensson, 2011:201). Vi hade både kategorier som gjorts i förhand och 

sådana som gjordes i efterhand. Det beskrivna tillvägagångssättet kallas för meningskodning 
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(Kvale & Brinkmann, 2009:217-221). För att materialet skulle bli mer överskådligt och 

jämförbart använde vi oss också först av meningskoncentrering vilket innebär att man 

sammanfattar naturliga meningsbärande enheter i texten till olika teman (Kvale & 

Brinkmann, 2009:221-223). Genom detta möjliggör man att korta ned texten men behålla 

innehållet. Efter detta reducerades materialet genom att vi valde ut de delar som ansågs 

relevanta för forskningsfrågorna, genom detta löste vi representationsproblemet som innebär 

omöjligheten i att visa allt (Ahrne & Svensson, 2011:194). De första kategoriindelningarna vi 

gjorde visade på relativt manifesta saker i intervjuinnehållet men i ett senare skede så växte 

olika mer eller mindre latenta teman också fram.  

När vi var klara med meningskodning och meningskoncentrering  och skapat teman så 

analyserade vi vårt  material mot teori och tidigare forskning. Vi ville få ut så mycket som 

möjligt ur materialet och inte bli begränsade i vårt tankesätt. Därför hämtade vi inspiration 

från Alvesson & Sköldbergs (2008) reflexiva tolkningsmodell.  

Alvessons & Sköldbergs (2008:499) beskrivning av den reflexiva tolkningen består i korthet 

av fyra tolkningsnivåer: Empiriskt material/datakonstruktion, tolkning, kritisk tolkning samt 

självkritisk och språklig reflektion. Själva grundidén med det reflexiva förhållningssättet är 

att skapa kreativitet för att se fler tolkningsmöjligheter med utrymme för flera 

förhållningssätt. De vill inte att man skall ”fastna” i någon av de fyra nivåerna. De menar att 

reflektionen uppstår i relationen och skärningspunkterna mellan de olika tolkningsnivåerna 

(Alvesson& Sköldberg, 2008:490-492). De vill att alla nivåerna skall finnas representerade 

vid tolkning men menar att tyngdpunkten kan läggas på en av nivåerna utifrån vad man har 

för material och syfte Alvesson& Sköldberg (2008:503). 

Enligt Alvesson (2011:136) så innebär det reflexiva förhållningssättet bland annat att man 

använder en rad olika kompletterande perspektiv och tolkningslinjer. Han menar att det 

handlar om att pröva olika tolkningar, konfrontera sina diskurser och använda alternativa 

metaforer och argument. Vi har försökt göra det till viss del genom att till exempel inte bara 

se till det manifesta i svaren utan att också försöka se vilka diskurser (t.ex. ”små-skadorna” 

som nonchaleras) som finns och vad de innebär och vilka underliggande motiv som kan 

tänkas finnas bakom olika svar. Vi har också varit självkritiska och reflekterat över hur vi 

själva som forskare påverkat materialet. Detta är något som också Ahrne & Svensson 

(2011:202) lyfter fram som något viktigt, de anser att man måste vara medveten om att ens 

egen inställning och teoretiska perspektiv styr vad man ser och hur man sorterar materialet.  
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Kvale & Brinkmann (2009:217) är inne på samma linje och menar att vi som uttolkare blir 

medskapare till de uttolkade meningarna genom våra antaganden och frågor till texten. 

 

4.10	  Etik	  	  

Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll är fyra stycken etiska 

riktlinjer som vi har försökt att jobba utifrån och som enligt Kvale och Brinkmann (2009:84) 

är viktiga att ta hänsyn till vid en kvalitativ studie. 	  

Undersökningsdeltagarna delgavs information om informerat samtyckte muntligen vid 

förfrågan och i direkt anslutning till intervjun och fick då möjlighet att ge sitt samtycke 

alternativt avstå från att delta.  	  

Frågan om konfidentialitet var ett viktigt etiskt ställningstagande i undersökningen då det är 

en liten organisation där många känner varandra och där de valda nyckelpersonerna därför 

löper stor risk att identifieras. Vi har tänkt väldigt aktivt på detta när vi redovisat resultatet för 

att försöka undvika risken för identifiering. 	  

Konsekvenserna av studien blir antagligen goda, då förhoppningen är att studien skall 

generera kunskap som indirekt kan leda till ökad säkerhet för intervjupersonerna. Dock finns 

det en risk för negativa konsekvenser för intervjupersonerna om någon av dem skulle 

sammankopplas med svar som till exempel arbetsgivaren skulle ogilla. 	  

Forskarens roll handlar om vikten av att forskaren har en stark moralisk integritet och kan 

göra goda val när etiska och vetenskapliga intressen vägs mot varandra. Det handlar också 

om etiska krav för en hög vetenskaplig kvalitet. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90-91). Det är 

principer som vi försökt följa exempelvis genom att noga beskriva vårt tillvägagångssätt. 	  

 Naturvårdsverket sponsrade vår intervjuresa. Det har varit väldigt lätt att få observatörer att 

ställa upp vilket eventuellt kan förklaras genom att de kan se nyttan med studien och att vi 

har en seriös organisation i ryggen. Naturvårdsverket har varit väldigt tillmötesgående och 

transparenta. 	  

En viktig fråga att ställa sig är om vi kan ha blivit färgade av naturvårdsverkets önskemål. 

Denna fråga ställde vi oss redan innan vi inledde samarbetet och för att undvika detta 

problem så har vi varit väldigt tydliga gentemot Naturvårdsverket med att vi i första hand 

kommer tillgodose universitetets önskemål. Man kan nämligen tänka sig att Naturvårdsverket 
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efterfrågar praktisk, konkret och tillämpbar kunskap medan universitetet efterfrågar mer 

teoretisk kunskap och att det skulle kunna råda en viss konflikt däremellan och att vi som 

forskare känner press att leverera något som organisationen som investerat i oss efterfrågar 

och således inte bedriva helt fri forskning. För att inte gå i den fällan så har vi valt att göra en 

separat rapport med mer praktisk kunskap fylld av tips på åtgärder för ökad säkerhet som 

naturvårdsverket kan ha nytta av och som dessutom tydliggör tillämpbarheten i vår studie för 

andra läsare. På så vis får Naturvårdsverket det de kan tänkas vilja ha ut av studien samtidigt 

som vi slipper en eventuell outtalad press att leverera. 	  

  	  

4.11	  	  Metoddiskussion	  	  

Intervjuer möjliggör att snabbt ta del av flera personers upplevelser, reflektioner och 

erfarenheter men också språkbruk, normer, emotioner och saker som tas för givna (Ahrne & 

Svensson, 2011:56). Vi har fått mycket intressanta svar i det rent manifesta, men vi har också 

kunnat identifiera mer latenta saker som normer, saker som tas för givna och diskurser. Där 

har inspiration från den "reflexiva metoden" hjälpt oss att söka djupare och betrakta 

materialet ur olika perspektiv. 	  

Oftast har det gått bra och inte funnits så stora tveksamheter men ibland har det varit svårt att 

tolka materialet, till exempel kan det ibland vara svårt att avgöra om personen råkade 

formulera sig klantigt eller om det är saker som personen faktiskt tycker som kommer fram i 

ordvalet. Att vi gjort intervjun på plats och att vi var två personer där som kunde tolka tonfall 

och ansiktsuttryck etc. upplever vi har varit till hjälp för att kunna göra en bra bedömning.	  

En möjlighet som vi har missat med vårt upplägg är att kunna växla mellan intervju och 

analys. Om vi hade haft mer tid på oss så hade vi kunnat identifiera spännande områden i 

resultaten från de första intervjuerna och sedan göra fördjupande intervjuer kring dessa 

områden (Ahrne & Svensson, 2011:56). Trots det har vi ändå fått ett väldigt bra material 

mycket tack vare ett gott förarbete och en väl genomtänkt intervjumall.  	  

Ett problem med intervjuer är enligt Ahrne & Svensson (2011:56-57) att man inte kan ta för 

givet att det intervjusubjekten säger stämmer med vad de gör. Även om intervjusubjekten har 

ärliga avsikter så kan de ha syften som intervjuaren inte tänkt sig eller förstår.  Därför anser 

de att observationer och dokumentstudier kan vara bra komplement, därför har vi också 

använt oss av dessa. Våra observationer kan dock ifrågasättas som metod att försöka se hur 
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observatörerna beter sig, dels därför att det skulle behövas mycket mer tid för att dra några 

generella slutsatser och sedan är det som vi redan varit inne på troligt att observatörerna 

"skärper till sig” när de blir "kontrollerade", men som metod till att skapa en bättre förståelse 

för kontexten, vilket var vårt syfte så fungerade metoden bra. 	  

Lavinprognosprogrammet har bara pågått ett år, flera av observatörerna har inte varit ute så 

mycket åt naturvårdsverket därför kan man tänka sig att det inte finns tillräckligt med 

erfarenheter för att kunna ge bra svar på vissa frågor. Detta problem upplevde vi dock som 

litet eftersom att den stora majoriteten hade betydligt längre erfarenhet av lavinobservationer 

från andra sammanhang. I många av våra frågor kring beteende där vi lagt vårt fokus så hade 

det heller ingen eller mindre betydelse i vems regi man arbetat.  

	  

5.0   Resultat	  och	  analys	  

Vi har fått många intressanta resultat från vårt material, men det är av utrymmesskäl omöjligt 

att redovisa dem alla därför så har vi valt ut de resultat som vi tycker varit tydligast och som 

ligger närmast våra frågeställningar. För det mesta så har svaren varit förvånansvärt 

homogena men ibland har åsikter och förhållningssätt skiljt sig litegrann och då har vi varit 

tvungna att dra generaliserande slutsatser. Vi har valt att redovisa några citat från våra 

intervjuer för att stärka och förtydliga våra resultat. Dessa citat har vi också ibland putsat till 

lite för att de skall bli enklare att läsa och för att kunna hålla på konfidentialiteten.  

 

5.1 Resultat från observationerna	  
Syftet med observationerna var huvudsakligen att skapa en bättre förståelse för kontexten 

som observatörerna verkar i för att bättre förstå intervjusvaren. Vi kommer därför inte lägga 

så stor vikt vid att presentera vad vi såg där. Det är också en fråga om konfidentialitet 

eftersom att det blir lätt att spåra.	  

Vi fick se exempel på sådant som kan öka risken får ”småskador”.	  Vi fick se hur vädret kan 

skifta, vid den ena observationen var det väldigt soligt och risk för snöblindhet och 

brännskador. Vid den andra var det till en början dimmigt och väldigt dålig sikt men sedan 

sprack det upp. Det var bra snö för skidåkning så vi som skidåkare fick ett tydligt exempel på 

hur frestande det kan vara att ta ett fint åk när man har möjligheten.	  
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Som vi sett tidigare så kan det finnas en skillnad mellan vad man säger och vad man gör 

(Ahrne & Svensson, 2011:56-57), vi upplevde dock att observatörerna betedde sig på ett 

liknande sätt som de sagt och att förhållandena också stämde bra med de av dem beskrivna. 

 

5.2 Observatörernas syn på risker i arbetet	  
Generellt sett så tycker alla observatörer att Naturvårdsverkets riktlinjer är bra, men att det 

finns små förbättringspunkter. De anses fylla sin funktion och bidra till ett säkrare beteende. 

Kritiken består i att vissa anser att man får sämre kvalitet på observationerna om man följer 

riktlinjerna till punkt och pricka. Det kan till exempel vara svårt att komma åt vissa områden 

utan att passera någon farlig passage. Sedan tycker flera att riktlinjerna kring 

incidentrapportering kan utvecklas och förtydligas.	  

Samtliga intervjupersoner verkar väldigt medvetna om de allvarliga risker som finns i arbetet 

och förhåller sig till dem reflexivt. Hur stora risker man tar skiljer sig en del. De flesta tycker 

inte att de tar så stora risker. Någon tycker dock att hen personligen tar för stora risker på 

jobbet. De flesta tar större risker på fritiden än vad de är beredda att göra på jobbet. Det är 

vanligt  att ”små-risker” (förfrysningar, streckningar etc.)  nonchaleras. Exempelvis erhöll vi 

följande citat från en som tyckte att hen tog för stora risker: 	  

”Jag tycker att jag tar för stora risker i jobbet om man ser det ur ett arbetsmiljöperspektiv. Sett över 

en vinter till exempel så är det alldeles för många riskfyllda situationer, som i ju för sig nästan alltid 

går bra men de händer tillräckligt ofta för att om jag nu håller på i si och så många år så kommer det 

ju statistiskt sett för eller senare att gå ganska illa”	  

De faror som identifieras av intervjupersonerna är till exempel att de riskerar att dras med i en 

lavin eller att de skulle drabbas av fallolyckor. Det största problemet verkar enligt dem vara 

skoterkörning som kommer fram i samtliga intervjuer, många ser det som den största faran. 

Det identifieras många saker som kan leda till skoterrelaterade olyckor: att välta, dålig sikt, 

skotern lägger av och man kör fast långt ute på fjället etc. Vissa är starkt negativa till 

skoterkörningen medans ingen verkar se skidåkningen som ett stort problem trots att det 

konstateras att det finns risker med det som skulle kunna leda till skador. 	  

Ensamarbete betraktas av många som en risk. Vilket verkar bero på att konsekvenserna blir 

större. Det som betraktas som en stor risk är allvarligare skador, att inte ta sig hem, välta med 

skotern, hamna i en lavin, etc. Mindre risker anses vara att förfrysa näsan, dra knä ur led, etc. 	  
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”Sedan så känns det inte som att skidor är det värsta utan en stor del av faran som jag ser det är ju 

att köra skoter om man är själv. Det krävs ju inte så mycket för att det skall gå illa, det räcker ju med 

att  det är dålig sikt till exempel så kan det ju fort skita sig”.	  

De flesta anser att de kan kontrollera riskerna som finns i arbetet. Att undvika lavinterräng 

betraktas av de flesta som enkelt. Skoterkörningen anses dock av de flesta svår att ha full 

kontroll på. Någon anser sig ha kontroll på det hen själv gör men är orolig när andra kommer 

in i lavin-området, vad de skall göra och ställa till med.  

	  

5.3	  Arbetskultur	  
Samtliga intervjupersoner anser att det generellt sett är en bra gemenskap mellan 

observatörerna och många umgås också privat. Vissa observatörer jobbar dock ganska 

självständigt och har inte så mycket kontakt med andra observatörer. Det finns ett stort 

förtroende för varandra, de ser varandra som kompetenta och som personer som man kan 

räkna med om något händer. Den stora majoriteten upplever inte att det finns någon speciell 

jargong eller machokultur, däremot anser några att det kan finnas viss machokultur i 

skidpatrullörsyrket men att den tonas ned alltmer.	  

Intervjupersonerna tyckte att ledarskapet överlag är engagerade i deras säkerhet. Flera 

upplevde dock att engagemanget avtagit lite efter uppstarten och att det saknades lite 

uppföljning. Någon tyckte att det fanns lite ”låt gå attityd” och tyckte att ledarskapet skulle 

vara lite mer aktivt och ”sätta ned foten” om de misstänker att någon tar för stora risker.	  

Samtliga intervjupersoner tycker att kommunikationen med ledarskapet och mellan varandra 

fungerar bra. Samtliga upplever också att det med den personal som nu finns inte skulle 

finnas något onödigt skuldbeläggande. De tror att ledarskapet och kollegor skulle se sakligt 

på en eventuell incident och försöka att diskutera fram en lösning. De tror att ledningen ser 

misstag som ett sätt att lära för framtiden. Som vi sett tidigare så menar Rollenhagen 

(2005:51) att kommunikationen spelar en avgörande roll för utvecklingen av en kultur vilket 

skulle kunna indikera på att det finns en stark arbetskultur här då resultaten visar på en 

fungerande kommunikation. 

” Bra, men vi är ju vänner hela gänget så det vore märkligt om vi inte kommunicerade. Å andra sidan 

så kanske det är då som man inte kommunicerar.” 
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Intervjupersonerna nämner även tydliga organisationskulturella faktorer som bidrar till att 

minska risktagandet. Några faktorer som främst nämns som viktiga och bidragande till ett 

lågt risktagande är den öppna dialogen och omtanken i organisationen, att ha mandat för att 

avbryta arbetet om det känns osäkert utan att det ifrågasätts, att man har förväntningar på 

varandra att agera säkert, att man organisatoriskt och individuellt reflekterar över 

riskhanteringen och att det finns tydliga policys och riktlinjer för vad som får/inte får göras.  

Det verkar som att det finns en stark gemenskap, engagemang och en fungerande 

kommunikation i observatörsgruppen. Gruppen verkar också vara ganska homogen med 

många gemensamma intressen och värderingar. Detta tänker vi skulle kunna innebära att 

kulturella faktorer får större genomslagskraft på beteendet än vad de hade fått om 

sammanhållningen var svagare. 

	  

5.4 Identifierade faktorer som påverkar risktagandet i arbetet	  

Utifrån det erhållna materialet har ett antal faktorer identifieras som påverkar hur man 

förhåller sig till risker i arbetet. Dessa faktorer har visat sig ha antingen ökande eller 

minskande effekt på risktagandet. Flera av dessa har varit genomgående teman hos samtliga 

intervjupersoner. Andra faktorer har inte varit tydligt enhetligt förankrade men ändå relativt 

enkla att identifiera.  

5.4.1	  Förväntningar	  på	  yrkesrollen	  
Vi identifierade tydliga indikationer på att risktagandet hos många av våra intervjupersoner 

anpassas och sänks då de går in i yrkesrollen. Det vill säga att det finns en slitning mellan 

risktagandet privat och det som utförs i arbetet. Exempelvis svarar en av personerna att: 	  

"Har jag gjort en observationstur så åker jag det snälla fältet eftersom att man aldrig ska utsätta sig 

för någon onödig risk på jobbet, men skulle jag vara ute privat och det där fältet ser väldigt bra ut 

och jag bedömer det som säkert.. jamen då skulle jag åka där istället eftersom att det känns bra och 

jag tycker det är kul att åka branta åk"	  

Detta indikerar på en anpassning i risktagandet efter yrkesrollen. Så gått som samtliga 

intervjupersoner anser att då de är i tjänst ska de ha större marginaler och inte utsätta sig för 

risker även om de själva anser att de klarar av det. Detta tydliggörs av flera intervjupersoner 

och de menar att det finns flera risker som de skulle utsätta sig för privat men inte med 

arbetskläderna på samt att de har större marginaler i arbetet. 	  
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Vissa resultat visar också på att denna anpassning kan leda till att man blir offer för sina egna 

intressen, det vill säga att ens egna intressen lockar till ett risktagande som man egentligen 

vill undvika i arbetet. Exempelvis så säger en av intervjupersonerna följande: 	  

" Vi hade då gått upp på en fjällsida för att gräva en profil på hög höjd, det såg jättebra ut och det 

fanns en väg ner som såg jättefin ut. Då blir man ju skidåkare helt plötsligt igen och sugen på det. 

Men då måste man komma ihåg att man inte skall göra det. Jag tänker mig att det är det som är den 

stora faran helt enkelt, just i jobbet när man har möjlighet och sådär" 	  

Detta citat visar att konflikten kan ha en ökande effekt på risktagandet om man inte hela tiden 

är medveten om att förhålla sig till yrkesrollen. Vi har erhållit flera svar som indikerar på att 

intresset för att åka skidor i riskfylld terräng hänger ihop med både viljan att utvecklas som 

skidåkare och känslan att man kan kontrollera riskerna som detta görs i, men att denna vilja 

dämpas genom att man förhåller sig "professionellt" till yrkesrollen och minskar sitt 

risktagande eftersom att man anser att det krävs för att göra ett bra jobb. Detta kan tydligt 

kopplas till dels Lyng’s (2008) resonemang om att risktagande motiveras genom känslan av 

kontroll. Samt att man genom att utvecklas i sitt risktagande flyttar gränsen för vilka risker 

man är beredd att utsätta sig för och känner att man klarar av. Även Tulloch och Lupton’s 

(2003) diskussion om att risktagandet blir en del av den personliga utvecklingen går tydligt 

att koppla till individernas vilja och motivation till att ta risker privat, men att dessa faktorer 

kan dämpas genom tydligt specificerade förväntningar i yrkesrollen. 	  

Vi har också fått svar som indikerar på att risktagandet privat minskar om man, i sin sociala 

omgivning, förknippas med sin yrkesroll. Exempelvis svarar en av de intervjuade att:	  

"som person så förknippas jag med min profession, så här uppe så har jag svårt att åka de brantaste 

åken när det är hög lavinfara" 	  

Detta visar att denna konflikt även finns utanför arbetet på ledig tid. Att man förväntas bete 

sig på ett visst sätt även utanför arbetet. Vilket indikerar på att beteendeförväntningar från 

professionen kan fungera som en starkt påverkande faktor även på det privata risktagandet. 

Viljan att sköta sitt jobb påverkar således det frivilliga risktagandet både privat och i arbetet, 

om förväntningar finns på att man i sin profession ska bete sig säkert. Detta resonemang 

bekräftar kulturteoretiska diskussioner om att vad vi ser som risker och att hur vi förhåller oss 

till risker starkt påverkas av sociala miljöer, normer och förväntningar i vår omgivning.	  
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5.4.2	  Pararbete	  	  

En fördel som flera intervjupersoner lyfter fram med att inte arbeta ensam är att de kan ha en 

dialog och få inputs från kollegor vilket enligt dem leder till bättre riskbedömningar. 

Samtidigt så uttrycker flera av intervjupersonerna att de tänker efter mer och har större 

marginaler när de jobbar ensamma.	  

”man kan diskutera och få bättre beslut, om personerna som är med är vettiga. Är man själv så får 

man tänka efter mer och ha en inre dialog, blir mer uppmärksam då. Man saknar någon att diskutera 

med och tar då alltid det hundra procent säkra”	  

Samtliga intervjupersoner uttrycker att de känner sig tryggare när de har sällskap. Vilket 

förklaras genom att konsekvenserna av eventuella incidenter kan begränsas när det finns 

tillgång till hjälp. De flesta efterfrågar också mindre ensamarbete och ser pararbete som en 

viktig åtgärd för att öka säkerheten. 	  

”Skillnad om man är två och har en backup, så man kan ta större risker”	  

”Det känns tryggare om man är två, tre och man kan njuta mer på vägen ned. Man kan släppa på mer 

och ha lite trygghet på vägen ned, veta att om något händer så kan man få hjälp.”	  

Intervjupersonerna uttrycker alltså tydligt att de känner sig tryggare när de inte arbetar 

ensamma och att de upplever att säkerheten skulle öka om de jobbade i par eller grupp 

eftersom att konsekvenserna av eventuella incidenter blir mindre.  Några lyfter fram att de tar 

klokare beslut tillsammans samtidigt som den stora majoriteten uttrycker att de är beredda att 

ta större risker och att marginalerna minskar när de inte är ensamma. Majoriteten verkar alltså 

föredra att jobba med större risk för incidenter med mindre konsekvenser än att jobba med 

mindre risk för incidenter men med stora konsekvenser. Det blir alltså en fråga om vad som 

väger tyngst, sannolikhet eller konsekvens? Vilket kopplar ann till ovan redogjorda modell 

1.0. Konsekvenserna av riskerna regleras och minskar när man inte arbetar ensam, vilket 

leder till att intervjupersonerna får en större risktolerans. Det handlar om medvetna och 

kalkylerade risker men det frivilliga risktagandet gör gränsen subjektiv och flytande. 	  

5.4.3	  Rutiner	  
En tydlig faktor som majoriteten av intervjupersonerna ansåg ökade risktagandet var hur 

intervjupersonerna förhåller sig till rutiner gällande bland annat mat och trötthet. Det visade 

sig i flera intervjuer att de trodde att de tenderade till att ta  större risker om det var trötta, frös 

eller hade slarvat med maten. Detta trodde de kunde leda till att de riskerade att ta genvägar 

eller kanske välja att åka en potentiellt lavinfarlig sluttning för att spara tid och komma hem 
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snabbare. Exempelvis stötte vi på uttrycket ”lavinteknikerlunch” som syftar till att man äter 

sin lunch snabbt ute i fält samtidigt som arbetet med bedömmandet av snöprofilen fortsätter. 

Om den organisatoriska kulturen tillåter liknande saker så kommer det kunna bidra till att ett 

ökat risktagande sker eftersom att det blir ansett som norm och standard. Det vill säga att 

personerna i linje med kulturteoretiska resonemang (Tulloch, 2008) socialiseras in i ett visst 

beteende som i sin tur leder till ökat risktagande.	  

5.4.4	  Press	  
En annan faktor som kan öka risktagandet är press från organisationen. Detta gäller både 

tidspress och press på att lämna en viss kvalité på informationen. Tidspress var hos vissa 

intervjupersoner något som uppenbart kunde öka risktagandet. Om det var ont om tid att få in 

rapporten till Naturvårdsverket så kunde det leda till att de genade eller frestades till att gena 

över eller nedanför lavinfarlig terräng för att kunna hålla deadline. Detta visas tydligt i 

följande 2 citat ifrån frågor om upplevd press:	  

”Jag kanske omedvetet är beredd att ta större risker. Den här stressade dagen exempelvis när man 

bara tänker att nu kör vi bara så vi hinner med det här och så de får sin rapport i slutändan.”	  

”Förmodligen är det mest från mig själv och för att jag vill leverera en bra produkt. Men visst det 

kommer ju antydningar om att vi skulle behöva mer information om det här och det här, jamen jag 

ska se om jag hinner liksom men jag har den här förmiddagen på mig, och sedan har man den där 

tidspressen och mänskliga faktorer. Och så går man ut och gör nåt för att man vet att det här 

verkligen behövs för att kunna skriva en bra prognos. Och så gör man nåt som man kanske borde ha 

låtit ta en eller två timmar längre eller att man borde ha tagit med sig en kompis så att man hade varit 

två i alla fall när man gjort det.”	  

Dock verkar det som att tidspress främst upplevs som ett problem av de som har någon form 

av leverantörsrelation gentemot uppdragsgivaren. Denna slutsats görs utifrån att vi fått in svar 

som visar på att man inte upplever tidspress som något problem om man är anställd och inte 

direkt har tagit på sig uppdraget att leverera informationen till beställaren. 	  

Pressen att leverera bra kvalité på informationen är också en faktor som kan öka risktagandet 

om förväntningarna på hög kvalité i organisationen är höga. Denna problematik beskrivs i 

följande citat från en av intervjupersonerna:	  

”det är en stor press på att leverera kvalitetsinformation, för prognosskribenterna vill ju verkligen ha 

så mycket information som möjligt för att skriva bra prognoser. Så att det är mycket fokus på det när 

vi har våra eftermiddagsmöten att de vill ju ha in så mycket som möjligt…  men jag vet ju hur det är 
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att sitta där. Jag skulle också vilja ha in så mycket som möjligt så att, jaah.. Det är lite svårt att 

hantera faktiskt. Det är ju ingen uttalad press att jag skall ut och göra farliga saker utan det är ju i 

grunden styrt av avtalet att det skall vara ett säkert jobb men för att kunna skriva bra prognoser 

måste man ju ha bra information, så är det ju.”	  

Intervjupersonen syftar under intervjun också på att det även är självvalt att hen jobbar som 

hen gör. Att ansvaret när hen går utanför riktlinjerna för hur man säkert samlar in information 

ligger hos hen själv. Men citat beskriver bra hur organisatorisk press och förväntan på hög 

kvalité på exempelvis information kan leda till ett förhöjt risktagande.  

När det gäller press från organisationen som kan leda till ökat risktagande så anser samtliga 

observatörer att det inte finns någon uttalad sådan och att det alltid finns möjlighet att avbryta 

arbetet om det känns för farligt. Någon anser att pressen snarare verkar i motsatt riktning, att 

det finns en press på att agera säkert. Andra upplever att det finns en indirekt press och 

tidspress på att leverera resultat som kan leda till ett ökat risktagande. Denna upplevelse 

gällde framförallt de med ett leverantörsansvar. Pressen verkar dock snarare komma från 

viljan att göra ett bra jobb än från den ojämna maktfördelning som Zinn pratar om (Zinn, 

2015:107-108). 

”Det är nästan tvärtom, det finns nog mer outtalade förväntningar om att man skall sköta säkerheten. 
Vad tänkte du när du tog den där risken?”	  

5.4.5	  Ansvar	  
Ansvar har i många av våra svar visat sig påverka hur risktagandet ser ut och att risktagandet 

anpassas efter graden av ansvar både i yrket och det privata. Exempelvis svarar en av 

intervjupersonerna gällande riskbeteende i grupp- eller vid ensamarbete att:	  

”Jag är nog lite mer mån när jag arbetar i grupp i och med att jag är ansvarig. Så när jag är i 

gruppen här nu i arbetet så är jag nog lite mer noggrann för att jag har ansvar liksom. Att om man 

sitter där på en fika och det går en brytpinne och jag säger åt någon annan att ta på en sele för att vi 

ska göra det, så då gör ju jag det också ”	  

Citatet visar på att ansvar över andra människor och arbetet påverkar hur noggrann man är 

med att följa de säkerhetsregler som finns i organisationen. Om ens eget beteende gentemot 

riktlinjer och instruktioner kan påverka andras risktagandebeteende blir man mer benägen att 

följa dessa. 	  
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Våra resultat visar även att ansvar påverkar risktagandet både privat och i yrket. Ett svar som 

vi fick från en av de intervjuade visar tydligt på detta då hen svarar på frågan om hur 

risktagandet ser ut i professionen jämfört med det privata risktagandet:	  

”Jag tror att det mer är kopplat till om jag är ensam eller har något slags ansvar för andra. För jag 

kan ju ta betydligt större  risker själv än om jag är ute med familjen till exempel eller guidar gäster. 

Helikopterskidåkning eller offpist-guidning då har jag mycket mindre risktolerans. Då vill jag ha 

större marginaler. Men när jag är ute ensam och vet att det här bara drabbar mig om det händer 

något, även om det i förlängningen drabbar min familj och alla jag känner så accepterar jag en 

större risk när det inte är någon annan som blir drabbad så att säga.”	  

Flera av våra intervjupersoner arbetar som guider i sina andra yrken och vi har fått flera svar 

som bekräftar att ansvaret i yrket påverkar vilka risker de är beredda att utsätta sig för, både i 

guideyrket och i observatörsyrket. Ansvar verkar således påverka risktagandet om det 

potentiellt kan påverka andra människor, oavsett om det är kollegor, kunder, gäster eller 

familjemedlemmar. Detta innebär att även om de känner att de själva kan utsätta sig för en 

risk så undviker de att exponera andra för samma risk. Vilket indikerar på att det privata 

risktagandet inte anses så pass säkert att de vågar utsätta andra för risken. En annan förklaring 

skulle kunna vara att de inte litar tillräckligt mycket på de andras förmåga att hantera 

risktagandet och att detta dels skapar ett ansvarstagande för att inte utsätta dem för något som 

de inte kan hantera. Det skulle teoretiskt sätt också kunna ha ett självbevarande syfte för att 

de inte vill hamna i en riskfylld situation som kan påverkas av andra personer. Vilket ger en 

tydlig koppling till  Lyng’s (2008) teoretisering gällande kontroll vid risktagande. 	  

5.4.6	  Altruistiska	  motiv	  
Till skillnad från ansvar som kan skapa ett riskundvikande beteende verkar viljan att hjälpa 

andra kunna öka risktagandet. Några av våra svar har indikerat på att det finns en övertygelse 

om att ett väl utfört observationsarbete kan leda till minskade risker för tredje part, vilket 

leder till att man är beredd att utsätta sig själv för större risker för att få in så bra information 

som möjligt. Detta tydliggörs i citatet nedan från en fråga som handlar om hur viktigt man 

tycker det är att följa de säkerhetsriktlinjer som finns för att inte utsätta sig för någon onödig 

risk.	  

”Jag tycker att tillgången till så bra information som möjligt är så viktig. Jag har svårt för att klara 

av att vi gör dåliga prognoser för det kommer ju drabba någon annan. Om vi inte har bra koll på hur 

snötäcket ser ut för att vi har haft för bra säkerhetsmarginaler, då kan det ju faktiskt drabba tredje 
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person. Och det har jag svårare för så det är ju en del av drivkraften att vi vill ju ha bra koll på läget 

och då kompromissar jag med min egen säkerhet där.”	  

Detta indikerar på en benägenhet att utsätta sig själv för de risker som man ska skydda andra 

emot. Vilket tenderar att motiveras av att man själv anser sig kunna kontrollera situationen 

bättre än de som kanske ska besöka området. Därigenom anses det bättre att man själv 

utsätter sig för den risken än att någon annan, som inte har koll, gör det. Återigen blir det en 

fråga om att känna kontroll som avgör vilka risker man tar och att det i kombination med en 

vilja att hjälpa andra kan leda till att risktagandet i arbetet ökar. Vilket gör att vi återigen kan 

koppla kontroll till Lyng’s (2008) edgeworkteori men att vi nu istället ser motivationen 

komma från altruistiska syften. Här kan vi även göra en tydlig koppling till Zinn’s tidigare 

arbete där han utifrån Roth’s (2015) studie presenterar just altruism som en faktor som kan 

motivera risktagande. 

5.4.7	  Vanemässigt	  risktagande	  	  

I en av våra intervjuer så stötte vi på något som skulle kunna vara ett tydligt exempel på 

vanemässigt risktagande, intervjupersonen hade levt hela sitt liv i och arbetat i fjällmiljö. Hen 

beskrevs av andra som en risktagare som åkte skidor i väldigt brant terräng etc. men personen 

tyckte inte själv att hen utsatte sig för några allvarliga risker. Detta skulle kunna förklaras 

genom att hen ”vant” sig vid miljön och accepterar riskerna som en ”normal” del av livet men 

det kan också vara så att personens stora vana och kompetens gjorde att hen kunde 

kontrollera riskerna i större utsträckning än andra och därmed inte var lika exponerad för 

riskerna. 

Ett av våra resultat som vi fick i våra intervjuer var att majoriteten, dock inte alla, av 

observatörerna nonchalerade ”små-risker” som antagligen i många andra branscher hade setts 

som stora arbetsmiljöproblem, det handlade om köldskador, vridna knän, streckningar, 

skavsår etc. Nonchaleringen/ acceptansen av ”små-risker” och faror är något vi tänker skulle 

kunna förklaras genom att risktagandet blivit en vana. Detta skulle kunna vara en orsak till att 

visst risktagande kan tyckas vara en normal del av att jobbet eller att det hör till att vara ute 

på fjället. En annan förklaring skulle kunna vara att det läggs stort fokus på att hantera de 

livshotande riskerna som finns med laviner och skoterkörning etc. och att ”små-riskerna” blir 

just små risker som glöms bort i skuggan av de livshotande.  En möjlig förklaringen till denna 

tolerans/acceptansen skulle kunna ligga i ett vanemässigt risktagande. 	  
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”När jag är ute med naturvårdsverket så ser jag egentligen inte så stora risker… men det kan också 

vara för att jag är trygg med att vara i den miljön och jag är van vid att köra skoter och jag håller 

mig i den terräng som är säker liksom så att jag känner inga större risk med att vara ute liksom… Det 

kan ju vara sådana här smågrejer som kylan eller att det skulle dra in dålig sikt… jag förfrös förvisso 

näsan i början av säsongen, men det är ju sådana små-risker som är för små för att de egentligen 

skall vara något sådär.”	  

En annan intressant iakttagelse vi gjorde var att det pratades väldigt mycket om skoterkörning 

som en risk men väldigt lite om skidåkning. Vilket skulle kunna förklaras med hjälp av vana 

och erfarenhet kring risktagandet. Detta eftersom många hade bakgrund som skidåkare och 

då kanske vant sig vid att lite skador ”hör till sporten”  men det kan också förklaras utifrån att 

de har en passion för skidåkning och därför tycker det är mer okej att ”ta några smällar” för 

något de tycker om. Vidare så skulle det också kunna förklaras genom att de faktiskt är 

skidåkare och har större kontroll på skidorna än skotern vilket leder till en mindre faktisk 

risk. Det är alltså svårt att säga hur stark förklaringskraft vanemässigt risktagande har i detta 

fall.	  

5.4.8	  Viljan	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb	  

Som vi ovan i tidigare forskning redogjort för så har yrkesidentiteten visat sig kunna göra att 

arbetare är beredda att ta risker. Vi fann att det var mycket viktigt för samtliga att göra ett bra 

jobb, men att det fanns olika uppfattningar kring huruvida man var villig eller ansåg det vara 

nödvändigt att ta risker för att kunna göra ett bättre jobb. Vissa ansåg att de fick betydligt 

bättre information nära lavinfarlig terräng medan majoriteten ansåg att de förvisso fick 

tillgång till lite bättre information i den farliga terrängen men att de kunde få tag i tillräckligt 

bra information på säkrare platser. Ytterligare någon ansåg att det inte var någon nämnvärd 

skillnad på informationskvaliteten och därför helt meningslöst att ta risker. Följande citat 

visar hur viljan att göra ett bra jobb kan öka risktagandet enligt resonemanget ovan. 

”Jamen det är ju grunden till problemet, jag vill leverera en bra produkt. Jag vill göra ett bra jobb”. 

Helt riskfritt ansåg samtliga att arbetet inte kunna bli eftersom att riskfyllda moment som 

skoterkörning var oundvikligt. Mindre risker som förfrysningar och att behöva gå hem 

verkade de flesta villiga att ta.	  

 

5.5	  Avslutande	  analys	  
Det privata risktagandet hos intervjupersonerna verkar till stor del avgöras av vilken grad av 

kontroll de anser sig ha på situationen,  dock visar våra svar att man inte alltid måste ha full 
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kontroll på riskerna om de möjliga konsekvenserna av risktagandet bara drabbar den egna 

personen, det vill säga om man bara har ansvar för sin egen säkerhet. Detta bekräftar 

utgångspunkten i den forskningsinriktningen om frivilligt risktagande som Zinn (2015) menar 

att sociologer tenderar att fokusera på. Dessa utgår ifrån att risktagande individer är medvetna 

om att de tar risker och att det kan få negativa konsekvenser, men att denna medvetenhet inte 

innebär att risktagandet måste ske utifrån en övertygelse om fullständig säkerhet. Upplevd 

kontroll i sin tur verkar skapas utifrån subjektiva övertygelser om bland annat vilka förmågor 

och kunskaper man har genom erfarenhet. Detta bekräftar Lyng’s (2008) teori samt Tulloch 

& Lupton’s (2003:37) resonemang kring deras första diskursområde om kontroll och att man 

utvecklas som person i sitt risktagande och därför anser sig kunna ta större risker. Känslan av 

kontroll verkar dock också skapas utifrån vilken nivå man har för accepterad och tolererad 

risk i kombination med hur högt man värderar säkerheten både privat och i organisationen. 

Det vill säga att graden av kontroll är betydligt mer komplex än att det bara handlar om den 

egna förmågan, kunskaper och lärdomar från tidigare erfarenhet. Dock skulle denna 

acceptans och tolerans även kunna påverkas av den känslomässiga intensiteten som uppstår i 

risksituationen, vilket knyter väl an till Tulloch och Lupton’s (2003:37) sista diskurs om att 

kunna kontrollera de känslor som uppstår vid risktagandet. Att utsätta sig för risk kan 

nämligen innebära både rädsla och stress vilket vi alla har en subjektiv gräns för. 	  

Våra resultat visar tydligt på att det finns både strukturella, sociala och kulturella aspekter 

som påverkar hur individer förhåller sig till frivilligt risktagande i arbetet. Resultaten visar att 

man anpassar sitt risktagande efter framförallt förväntningar, normer och krav som ställs på 

yrkesrollen. Detta indikerar i sin tur på att den organisatoriska säkerhetskulturen får en tydlig 

roll i denna anpassning eftersom att den, enligt säkerhetskulturteorin, avgör hur man förhåller 

sig till strukturella objekt och funktioner, som exempelvis riktlinjer och policys 

(Rollenhagen, 2005:285). Vilket också stärks av de resultaten vi fått som visar på 

organisationskulturella faktorer som minskar risktagandet i arbetsgruppen exempelvis den 

öppna dialogen, att kunna avbryta arbetet utan att det ifrågasätts, omtanke i organisationen 

och att man har förväntningar på varandra att agera säkert.	  

Ett av de tydligaste resultatet vi fann visar på hur risktagandet påverkas av 

organisationskulturella förutsättningar. Vi har i våra svar kunnat identifiera flera faktorer som 

bidrar till både ökat och minskat frivilligt risktagande. Några av dessa är press, ansvar, rutiner 

och yrkesrollen. Dessa faktorer hänger tydligt ihop med vilken typ av kultur som finns i 

organisationen. Det vill säga hur man i organisationen väljer att förhålla sig till och 
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uppmärksamma de riskerna som finns i miljön som organisationen är verksam i. För att 

organisationen skall kunna ge sina medarbetare så säkra förutsättningar som möjligt och 

minska ett potentiellt frivilligt risktagande krävs därför att man aktivt jobbar med och 

utvecklar de strukturella och kulturella förhållningsättet till de faktorer som vi identifierat. 

Genom detta kan vi således bekräfta säkerhetskulturteorin som menar att för att skapa en väl 

fungerande säkerhetskultur krävs en organisation som är medveten om de problem som kan 

uppstå strukturellt, kulturellt och individuellt (Rollenhagen, 2005:52).   

Vissa av våra resultat indikerar också på ett möjligt omedvetet risktagande som följd av 

sociala faktorer. Vi visade exempelvis att vanor och rutiner kan vara viktiga faktorer till vad 

som anses vara en risk i den miljön man är aktiv i. Detta bekräftar dels ovan nämnda studier 

som gjorts på vanor och rutiner men även Zinn’s (2015) resonemang om att risktagande är en 

konflikt mellan medvetet frivilligt risktagande och omedvetet riskbeteende. Att riskerna man 

väljer att ta påverkas av konflikten mellan dessa två områden. Även här får organisationen en 

viktig uppgift i att kommunicera vad som är accepterad och tolererad risk. Genom att göra 

detta kan organisationen både uppmärksamma riskerna och sätta gränserna för vad som är 

acceptabelt i den organisatoriska kulturen. Kommunikationen blir därför kritisk vilket också 

bekräftas av Rollenhagen’s (2005:52) första punkt i hans beskrivning av säkerhetskultur.  

  

6.0   Diskussion	  

6.1	  Teori	  kritik	  

Edgework förklarar en del om varför man utvecklas och ökar sitt risktagande men kanske inte 

syftet med det. Kontroll i en farlig miljö verkar inte enligt våra resultat vara den avgörande 

faktorn till varför man vill ta risker, utan kontroll verkar snarare vara en viktig faktor till 

varför man känner att man kan ta större risker. Motivet till att ta risken verkar enligt våra 

resultat i större grad handla om till exempel njutningen och glädjen i själva skidåkningen. Det 

är alltså enligt våra resultat mer sporten än själva risken som lockar till risktagandet. Detta 

kan dock förklaras genom edgework-teorin genom att inte se personerna som edgeworkers, 

men gränsen för vart detta går blir här väldigt otydlig. Teorin friskriver sig själv lite här också 

då den bekräftar sig själv genom att kalla individer för just edgeworkers. Passar man in i 

teorin så är man en edgeworker men passar individen inte in så är den det inte, det blir 

således svårt att bekräfta eller falsifiera teorin. 	  
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Genom kulturteori kan vi tillsammans med våra resultat visa på vikten av att ha gemensamma 

sociala normer och uppfattningar över hur man förhåller sig till organisatoriska strukturer. Att 

detta spelar stor roll för hur risktagandet i organisationen påverkas och anpassas. Vi har bland 

annat sett indikationer på att den starka säkerhetskulturen minskar det gemensamma 

risktagandet som utförs av personalgruppen. Dock ger det teoretiska ramverket gällande 

säkerhetskultur inte några konkreta indikationer på vad som behövs för att uppnå en bra 

säkerhetskultur. Vilket den också motiverar genom att lyfta de subjektiva behov och 

förutsättningar som olika kulturer har. Detta gör dock att teorin är svår att använda för att 

exemplifiera konkreta förbättringsförslag. 

Den andra diskursen som Tulloch och Lupton (2003) identifierat handlar om att risktagande 

sker för att bryta sig ut från kulturella och sociala strukturer i samhället. Detta verkar inte 

vara applicerbart på en organisatorisk nivå, utifrån den organisation och de förhållanden vi 

studerat, eftersom de kulturella och sociala strukturerna snarare minskar risktagandet i 

arbetet. Detta kan såklart också vara beroende av hur den organisatoriska säkerhetskulturen 

ser ut och huruvida man känner sig som en del av denna som individ. Organisationen vi 

undersökte präglades av hög gemenskap och stark säkerhetskultur vilket verkar motverka att 

risktagande utifrån denna diskurs uppstår. Eftersom att vi har fått resultat som visar på en 

stark gemenskap och en hyfsat homogen grupp så tänker vi att de kulturella faktorerna kan 

vara starkare i våra resultat än de kan tänkas vara i andra mindre homogena och 

sammanhållna grupper. 

 

6.2	  Diskussion	  kring	  resultaten	  och	  förslag	  till	  framtida	  forskning	  
När det gäller par eller ensamarbete så anser vi att det är väldigt viktigt att väga in alla 

aspekter då man tar beslut om hur man vill jobba. Det vi lyft fram är att pararbete troligtvis 

ökar risken för incidenter men att det samtidigt minskar konsekvenserna av de incidenter som 

kan ske. Vad som gynnar säkerheten mest måste bedömas från fall till fall, vi säger inte att 

det ena är bättre än det andra. Man måste göra en avvägning, om man vill jobba med liten 

risk för incidenter men med allvarliga konsekvenser om något går fel eller om man vill jobba 

med stor risk för incidenter men med mindre allvarliga konsekvenser när olyckan är framme. 

Det är svårt att ge ett generellt svar på detta eftersom att det är många aspekter att väga in. En 

aspekt kan ju också vara observatörernas känsla av trygghet, vilken blir en viktig 

arbetsmiljöfråga även om det inte nödvändigtvis ökar säkerheten rent objektivt. Vi ser också 
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en fara i att det kan vara frestande för organisationen att se en möjlighet till ekonomiska 

besparingar vilket kan försämra bedömningen.	  

Våra intervjupersoner är insatta i och har ett stort intresse för att skapa säkerhet, jobba med 

räddning och att hjälpa andra vilket kan ha påverkat våra resultat. Dessa faktorer kan också 

tänkas påverka hur risktagandet anpassas efter yrkesrollen. Därför vore det intressant att 

jämföra denna studie med en liknande gjord på en mindre säkerhetsmedveten organisation för 

att se om det finns en skillnad. 

Våra intervjusvar visar också på stor förståelse för riskbegreppet och att man har lätt för att 

diskutera och förhålla sig till risk. Detta skulle kunna innebära att det teoretiskt sett, i 

kombination med anpassningen till yrkesrollen, kan vara så att individer som är frivilligt 

risktagande privat har bättre förståelse för risker i arbetet samt för hur de bör hanteras och 

därför underlättar etablerandet av en ”god” säkerhetskultur i en organisation. I vårt fall är det 

också mycket sannolikt att det handlar om att riskmedvetenheten kommer ifrån att personerna 

är verksamma i ett säkerhetsfokuserat yrke. Detta eftersom att det är deras jobb att agera och 

tänka kring risker på daglig basis.  

Vi kunde, som nämnts ovan, bekräfta flera av Zinn’s (2015) presenterade faktorer, vilket 

skulle kunna uppfattas som lite ”för bra för att vara sant”. Vi kan därför diskutera om vi 

färgats av dessa faktorer då vi utformade intervjuguiden delvis utifrån hans artikel och de 

faktorer som han identifierat utifrån tidigare forskning. Att vi då hade hans ”glasögon” på oss 

vilket kan förklara att vi identifierat de resultat som vi såg. Faktorerna är dock relativt 

generella vilket gör dem ytterst tillämpbara. Att vi då känner igen saker som Zinn tar upp från 

den tidigare forskningen på liknande sätt som de flesta normala människor har spår eller små 

tendenser till olika psykologiska diagnoser trots att de inte är psykiskt sjuka. Det som 

verkligen är intressant är därför hur stor förklaringskraft de olika faktorerna har. Därför så 

efterfrågar vi kvantitativa studier där man tittar på de faktorer vi identifierat och testar deras 

förklaringskraft. Ett intressant nästa steg skulle därför vara att genomföra en kvantitativ 

studie liknande den som Sommestad et al (2014) gjorde för att mäta styrkan i våra resultat.  

 

6.3	  Tillförlitlighet	  och	  tillämpbarhet 
I kvantitativa studier så pratar man ofta reliabilitet och validitet men i kvalitativa studier som 

vår så talar man istället om tillförlitlighet. Tillförlitligheten handlar mycket om att vara 

transparent och visa vad som gjorts, vilket är något vi försökt vara noga med. Många av våra 



	   47	  

resultat påminner och stämmer i det stora hela väl överens med teori och tidigare forskning 

vilket ökar generaliserbarheten. Dock så är resultaten kontextuella och inte nödvändigtvis 

reproducerbara (Kvale & Brinkmann, 2009:74).	  

Teorin om säkerhetskultur menar att man inte kan säga vilken funktion som är viktigast för 

en specifik säkerhetskultur. Utan att detta är beroende av vilket stadie en organisation  

befinner sig i samt vilken bransch och vilka aktiviteter som utförs i organisationen 

(Rollenhagen, 2005:52).  Därav kan vi inte heller dra slutsatsen att våra resultat är direkt 

överförbara på en annan organisation. (Det är också svårt att tala om generaliseringar vid 

kvalitativa studier då alla resultat alltid är mer eller mindre unika). Snarare bör våra resultat 

ses som indikationer på vad som skulle kunna uppstå givet att förutsättningarna ser 

någorlunda lika ut som för den organisation som vi studerat, det vill säga en organisation där 

säkerheten är starkt betonad och förväntad. Våra resultat kan också ha påverkas av att 

organisationen befinner sig i vad som skulle kunna kallas en ”smekmånadsfas”. Detta 

eftersom att den är relativt nystartad och fortfarande är under etablering. Därför skulle det 

kunna vara intressant att följa upp vår studie om några år för att jämföra resultatet och se om detta kan 

ha haft någon betydelse.  

Resultaten från studien är mycket tillämpbara. Det är uppenbart att resultaten kan användas 

av Naturvårdsverket till att utvärdera och förbättra säkerheten i organisationen men resultaten 

kan också vara intressanta internationellt sett. Vi fick nämligen mycket liknande resultat som 

Johnson at al. (2012) fick i sin enkätstudie. De hade respondenter från flera länder och tryckte 

på att likheterna mellan respondenternas olika arbetsplatser och förhållanden var mycket 

större än skillnaderna  (Johnson at al., 2012:940).  Det innebär att deras resultat antagligen är 

relevanta för samtliga arbetsplatserna och eftersom att våra resultat stämmer så bra med deras 

borde det gälla våra resultat också. Genom Johnsons et al. (2012) studie, tillsammans med vår 

egen, skulle vi därför kunna tolka våra resultat som applicerbara för en stor del av den 

moderna västerländska delen av världen. Dock väcker detta frågor om hur risktagande ser ut i 

organisationer i länder utanför moderna västerländska samhällen och om problemet med 

frivilligt risktagande kan uppstå i dessa organisationer. Lyng (2008) argumenterar för att 

risktagande uppstår som en reaktion till följd av det moderna västerländska samhällets 

utveckling. Detta görs genom klassisk teori om det moderna västerländska samhället av bland 

annat  Marx alienationsteori och Webers teori om disenchantment. Om risktagandet uppstått 

som en motreaktion till det moderna västerländska samhället så borde således inte frivilligt 

risktagande, enligt edgeworkteorin (2008) uppstå på samma sätt i länder som inte anses 
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moderna. Genom att undersöka detta skulle teoretisk kunskap kunna erhållas som potentiellt 

skulle kunna lyfta viktig kritik gentemot delar av vårt resultat och delar av det teoretiska 

ramverk vi utgått ifrån. Förslagsvis skulle detta kunna göras på exempelvis Sherpas i Nepal 

eller skidpatrullörer i Pakistan. 

 

7.0   Slutsats	  

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur det individuella risktagandet påverkas 

av sociologiska faktorer vid arbete i högriskmiljöer. Utifrån våra resultat kan vi till att börja 

med konstatera att det hos majoriteten av intervjupersonerna tas större frivilliga risker på 

fritiden än i arbetet och att de anpassar sitt risktagande efter yrkesrollen. Denna anpassning 

har visat sig bero på en mängd olika sociala, kulturella och organisationsstrukturella faktorer. 

En av de viktigaste faktorerna vi fann är upplevd kontroll. Liksom både edgeworkteorin samt 

Tulloch och Lupton’s resonemang så visar även våra resultat att upplevd kontroll är en viktig 

faktor för hur stora risker man är villig att ta men till skillnad mot teorin så visar resultaten att 

det sällan är ”kicken” som själva risktagandet i sig självt kan ge som motiverar risktagandet.	  

Slutligen kan vi se att den organisatoriska säkerhetskulturen har en avgörande inverkan på 

hur anpassningen sker. Säkerhetskulturen i kombination med arbetsförhållanden påverkar hur 

man förhåller sig till riskerna i arbetet. Detta innebär att sociala och kulturella faktorer verkar 

ha en stor inverkan på hur det privata frivilliga risktagandet kommer anpassas efter de 

förväntningar som ställs på yrkesrollen gällande risktagande och säkerhet.  
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9.0	  Appendix	  

9.1	  Intervjuguide	  
Intervjuguide 

Guiden skall ses som en mall som vi kan improvisera utifrån och ställa naturliga följdfrågor 
utifrån de svar vi får. 

Inledningsvis: 

•   Välkomna intervjupersonen 
•   Berätta om hur intervjun kommer att gå till 
•   Längden för intervjun är ca 60 min. 
•   Syftet är att undersöka den interna säkerheten för observatörer i 

lavinprognosprogrammet med fokus på sociologiska faktorer som påverkar 
risktagandet. 

•   Genomgång av de etiska ställningstagande (se rubrik nedan). 
•   Att hela intervjun kommer att spelas in. 
•   Meddela att det inte finns något rätt eller fel svar 
•   Signalera om något är jobbigt att prata om. Du har rätt att inte svara på frågor och 

närsomhelst avbryta intervjun.  
•   Om något känns oklart, fråga oss. 

Etiska ställningsantaganden: 

•   Informationskrav: samtliga berörda kommer att bli informerade om forskningens 
ändamål vid tidpunkten för intervjun. 

•   Samtyckeskrav: samtliga deltagare kommer att själva få bestämma sitt deltagande och 
ha rätt att avbryta deltagandet när de själv önskar 

•   Konfidentialitetskrav: allt insamlat material kommer att behandlas med sekretess och 
anonymitet. Detta för att materialet och resultaten inte skall kunna kopplas tillbaka på 
individerna i organisationen.  

•   Nyttjande krav: Vår studie kommer att läggas upp på diva och den kommer eventuellt 
att bifogas till naturvårdsverkets utredning som skickas till regeringen. Vi kommer 
också att maila ut studien till alla observatörer.  

•   Nyttan: Nyttan med studien är att vi förhoppningsvis får fram kunskap som kan öka 
säkerheten, i bästa fall också generaliserbart till andra yrkesgrupper. 
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Bakgrundsvariabler 
Ålder? 

Kön? 

Yrke till vardags? 

Hur länge har du arbetat med lavinobservationer? 

Hur mycket har du jobbat åt naturvårdsverket? 

Vilket företag arbetar du för? 

Relevant utbildning? 

Lyfter man fram observatörernas säkerhet i utbildningarna? 

 

Frågor om individuella uppfattningar och risktagande  
Vad fick dig att börja jobba som observatör? 

•   Vad är det bästa med ditt jobb, vad är det som lockar med det? 

Hur tänker du kring risker i ditt arbete? 

•   Uppfattar du din arbetsmiljö som riskfylld? 
•   Uppfattar du arbetet riskfyllt? Vilka risker ser du i så fall? 
•   Har du några ”nära ögat” upplevelser? 

 

Attityder mot riktlinjer 

Vad tycker du om Naturvårdsverkets säkerhetsriktlinjer?  

•   Fyller de sin funktion? 
•   Finns det någon brist? 
•   I vilken utsträckning anser du att det är möjligt att följa riktlinjerna?  
•   Anser du det ok att i vissa fall bryta mot dem?  
•   Upplever du att de inskränker på din frihet? 

 

Självförtroende/ egen kontroll/ Edgework 

Till vilken grad anser du att du själv ansvarar för din egen säkerhet?  

Kan du kontrollera riskerna som du tar i arbetet med prognoserna? 

 

Grupptryck 

Vilka förväntningar upplever du från Naturvårdsverket, arbetsgivare och kollegor när det 
gäller att agera säkert och vilka förväntningar har du på dem? 
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Hur är gemenskapen med dina kollegor? 

•   Har du förtroende för dem? 
•   Finns det någon jargong? 

På vilket sätt tänker du att dina kollegor påverkar ditt riskbeteende? 

 

Yrkesidentitet  

Hur viktigt är det för dig på att göra en bra observation? 

Vilka förväntningar finns på dig och vilka förväntningar har du på andra att leverera hög 
kvalitet på observationerna? 

Hur tungt väger resultat mot personlig säkerhet? 

•   Hur mycket är du beredd att riskera? 
•   Dilemma: Vi ger dem ett dilemma där de får resonera kring hur de 

skulle agera om de sett en person begravas av en lavin men att det 
fortfarande är farligt att vistas i området. 

 

Professionellt förhållningssätt till risker 

Hur ser ditt risktagande ut i din profession jämfört med ditt privata risktagande? 

Edgework/kontroll  

Ser du någon vinst/syfte med att ta risker? 

•   Identitet? 
•   Kontroll? 
•   Kick? 
•   Tidsbesparing? 
•   Lärdomar? 
•   Altruism? 

Chansar du ibland när du tar risker? 

Vanor/rutin 

Vad tror du kan orsaka slarv med säkerheten?   

Skillnad vid ensamarbete/ team. 

Hur skiljer sig ditt riskbeteende när du arbetar ensam mot när du arbetar i grupp? 

Karaktäristiskt för arbetsgruppen  

Vad tänker du är karaktäristiskt för personer som jobbar som observatörer,  hur skiljer de sig 
från befolkningen i allmänhet? 

•   Skidåkarintresse? 
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•   Tidigare risktagare? 

Press från organisationen 

Upplever du att det finns press från organisationen som skapar risktagande (tidsbrist, 
resursbrist, etc)? 

Är du bered att ta risker för att din arbetsgivare inte ska bli missnöjd med det jobb du gör? 

Finns möjlighet att avbryta arbetet om det känns för farligt? 

 

Organisatoriska frågor 

Engagerat ledarskap och Kommunikation 

Hur engagerat är ledarskapet i observatörernas säkerhet? 

•   Engagemang 
•   Förtroende  
•   Toppstyrt/ mandat 
•   Investeringar 
•   Skillnad mellan Naturvårdsverket och arbetsgivaren (för dem som är anställda)? 

Hur upplever du att kommunikationen inom organisationen fungerar? 

•   Icke skuldbeläggande 
•   Processfel och inte individuellt 
•   Öppen kommunikation/ högt i tak. 

Dokumentation / utvärderingen 

Hur dokumenteras och utvärderas incidenter som uppstått i organisationen? 

•   Riskanalyser 
•   Incidentrapportering 
•   Återkoppling av incidenter. 

Beredskap för oförutsedda händelser 

Vad finns det för beredskap för oförutsedda händelser? 

Rutiner/ systematik/ Kompetens 

Hur kontrolleras det att skyddsutrustning fungerar och används? 

Hur ofta genomför ni säkerhetsövningar? 

Avslutning 

Känner du dig nöjd med svaren eller är det något ytterligare du vill tillägga? 

Är det någon fråga du tycker att vi borde ha ställt? 

Har du någon fråga till oss? 


