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Förord
Varför hamnar erfarna svenska skid- och snowboard-åkare i lavinolyckor? Vad är det som 
gör att de trots mycket kunskap fattar beslut som kan ge ödesdigra konsekvenser? Det är  
frågor utan enkla svar men angelägna att ställa för att öka vår förståelse om hur vi kan  
arbeta för att nå riskgrupper.

Riskmedvetande är utan tvekan den centrala faktorn för säker åkning i lavinterräng.  
I riskmedvetande inbegrips kunskap, attityder och beteende. I den enkätundersökning som 
Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd för andra gången har genomfört tillsammans med 
skidsajten Freeride.se har dessa tre aspekter undersökts. Enkäten har riktats till svenska 
offpist-åkare på skidor och snowboard och frågorna handlar om laviner och lavinsäkerhet. 
Det viktigaste resultatet är att riskviljan och risktagandet har minskat jämfört med studien 
2013, vilket pekar mot säkrare vistelse och åkning i lavinterräng.

Den förra studien genomfördes efter en mycket olycksdrabbad vintersäsong. Sedan dess 
har dödstalen gått ned, vilket förhoppningsvis är steg i en positiv trend. En aspekt har dock 
förstärkts. Samtliga svenska skid- och snowboard-åkare som omkommit i laviner sedan 
2013/2014 har förolyckats utomlands. Det finns en uppfattning i Alperna att svenskar har ett 
särskilt högt risktagande jämfört med åkare från andra länder. Därför är resultaten om risk-
tagande, som presenteras i denna rapport, angelägna.

Topptursåkningen, dvs. åkning som inte nås med skidlift, är en annan trend som beskrivs  
i rapporten. Det har sannolikt aldrig varit enklare att nå branta offpiståk vilket innebär lavin-
terräng. Ultralätt utrustning öppnar upp för turer långt från skidanläggningarnas liftar där 
enbart den egna gruppens omdöme och beteende avgör om åken utefter orörda bergssidor 
kommer att göras på ett säkert sätt. Topptursåkningen är sannolikt del av en livsstilstrend där 
allt fler söker sig allt längre bort för en särskild naturupplevelse och för att nå det perfekta 
åket. Frågan är om kunskap, attityder och beteenden har följt de nya trenderna? Det finns 
flera tecken i enkätundersökningen att så inte är fallet.

Vintern 2015/2016 introducerade Naturvårdsverket sitt lavinprognosprogram för  
den svenska fjällkedjan. Det innebar ett viktigt steg i det svenska lavinsäkerhetsarbetet.  
Naturvårdsverket arbetar för en nollvision för dödsfall i lavinolyckor genom lavinprognos-
programmet samt inom ramen för Sveriges Lavinutbildningar (SVELAV). Men varken  
Naturvårdsverkets lavinprognoser eller utbildningar innebär några garantier. Samtidigt  
finns det intressanta resultat i undersökningen som indikerar att en attityd- och beteende-
förändring skett bland svenska skidåkare. Kanske kan det kopplas till lavinprognoser och 
satsningar på lavinutbildningar? Det är i så fall en mycket glädjande utveckling.

Naturvårdverket ser att resultatet av undersökningen är intressant och användbart för det 
förebyggande arbetet och vår ambition är att rapporten ska spridas och diskuteras av de som 
kommer i kontakt med och har intresse för lavinfrågor. På så sätt vill vi bidra till ett ökat 
kunskapsutbyte, förändrade attityder och ytterst en beteendeförändring mot säkrare åkning 
i lavinfarlig terräng. En särskild utmaning framåt är att, via svenska informationskanaler, nå 
fram och påverka risktagande och beslutsfattande hos de svenska skid- och snowboard-åkare 
som enbart åker till utländska destinationer.

Östersund december 2018

Anna Otmalm, chef för Miljöanalysavdelningen  
och tillika ordförande i Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd
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När Fjällsäkerhetsrådet tillsammans med skidsajten Freeride.se 2013 genomförde en enkät-
undersökning riktad till svenska skid- och snowboardåkare om laviner var det en av de 
mest omfattande studier i Sverige som hade genomförts inom området lavininformation och 
lavinsäkerhet. 

Våren 2017 återupprepades undersökningen och ger dels viktiga jämförelsedata men också 
kunskap inom nya områden. Rapporten är en del av det arbete som syftar till att bidra till 
bättre kunskaper samt att öka förstå-elsen för attityder och beteenden hos åkare som till-
bringar mycket tid i lavinfarlig terräng och ytterst bidra till att förhindra lavinolyckor.

Här följer några av huvudresultaten:
Erfarna åkare – Nio av tio av respondenterna har åkt skidor eller snowboard i minst tio år. 
(De åkare som deltog i enkäten definierade sig själva som antingen liftnära offpist eller 
 topptursåkare.) 

Flera med egen lavinerfarenhet – Tre av tio har själva varit med om en lavin, hälften har  
vänner som har en sådan erfarenhet.

Toppturandet allt populärare – Drygt sex av tio går oftare på topptur jämfört med för tre år 
sedan. 

Tecken på minskad riskvilja – En majoritet anser att det är nödvändigt att ta risker för att få 
bra offpist-åkning. Andelen riskvilliga har dock minskat jämfört med 2013. Flera möjliga 
förklaringar till förändringen kan sökas. En kan vara etableringen av Naturvårdsverkets 
lavinprognoser som bidrar till att skapa uppmärksamhet och sprida kunskap om laviner. 

Lavinkunskaperna brister enligt respondenterna – Enbart en av tre anser samtidigt att de har 
god kunskap om laviner och lavinsäkerhet. 

Allt fler går lavinkurser – De flesta använder fortfarande internet som sin primära källa till 
lavinkunskap. Andelen som har gått en lavinkurs har samtidigt ökat sedan 2013, från drygt 
hälften (54 procent) till knappt sex av tio (59 procent). Kvinnor är överrepresenterade bland 
dem som gått en lavinkurs, 71 procent mot 57 procent bland männen.

Välutrustade men övar sällan – Respondenterna är mycket välutrustade och nästan samtliga 
har det som föreskrivs i en lavinutrustning. Andelen som använder lavinryggsäckar har mer 
än fördubblats sedan 2013. Däremot är det bara sex av tio som tränar med sin utrustning 
varje säsong.

Fyra av tio redo för kamraträddning – Endast fyra av tio anser att de är förberedda för att 
kunna agera som kamraträddare vid ett lavintillbud. 

Naturvårdsverkets lavinprognoser har fått en viktig roll – Naturvårdsverkets lavinprognoser 
etablerades inför vintern 2015/2016. Användningen är redan utbredd. De används av många 
som en del i beslutsfattandet inför en skiddag och är en viktig beslutsgrund när man väljer 
att åka eller att avstå från ett potentiellt farligt åk i lavinterräng. 

Lutning sällan beslutsparameter – Endast två av tio svarar att de ”alltid” eller ”oftast” mäter 
lutningen när de ska bestämma om de ska genomföra ett potentiellt lavinfarligt offpist-åk 
eller inte.

Svensk lavininformation mäter sig allt mer med utländsk – De respondenter som har erfaren-
het av både utländsk och svensk lavininformation har ombetts att jämföra dessa. För fyra år 
sedan ansåg nästan hälften att den utländska var bättre. Fyra år senare har detta gap  
halverats.

Sammanfattning
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Sedan vintern 2000/2001 har 33 svenska 
skid- och snowboardåkare omkommit i 
lavinolyckor. Det innebär i snitt 1,8 omkom-
na per vintersäsong. Av olyckorna har 30 
inträffat utanför Sverige, de flesta i Alperna 
men också i Kanada, USA, Chile och Indien. 

I den förra studien 2013 kunde det påvisas 
att svenskar, sett till antal åkdagar, är över-
representerade bland förolyckade i laviner  
i Alperna. Av de svenskar som omkommit i 

lavinolyckor sedan 2001 har nio av tio om-
kommit utomlands, ett fenomen som i den 
förra rapporten beskrevs som ”exporterade 
lavinoffer”. Det är också en utveckling som 
förstärkts de senaste fem vintersäsongerna. 
Samtliga lavinolyckor sedan 2013/2014 där 
svenska skid- eller snowboard-åkare har om-
kommit har skett utomlands. En norsk stu-
die presenterad 2012 visade att motsvarande 
andel i Norge var omkring 15 procent.1

Enkätundersökningen är en del i Natur-
vårdsverkets Fjällsäkerhetsråds arbete med 
lavinsäkerhet och har nu genomförts för 
andra gången. Syftet har varit att kartlägga 
kunskaper, attityder och beteenden rela-
terade till offpiståkning och laviner bland 
svenska offpiståkare (alpint och snowboard). 
Dels ställdes frågor som ingick i den förra 
studien 2013 för att kunna studera föränd-
ringar, dels ställdes nya frågor för att öka 
kunskapen om svenska offpist-åkare. 

Projektet har letts av Per-Olov Wikberg 
vid Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd, i 
samarbete med Freeride.se och tillsammans 
med lavinexperterna Stefan Mårtensson, 
Petter Palmgren och Mattias Tarestad vid 
Naturvårdsverket samt Daniel Nordlund vid 
konsultföretaget New Republic. 

Studien genomfördes i form av en web- 
baserad enkät ställd till läsare av Freeride.
se under perioden 12 april till 19 maj 2017. 
Respondenterna bjöds in att delta genom en 
nyhetsartikel på Freeride.se, där projektet 
beskrevs. Bedömningen är att representati-
viteten hos respondentgruppen är hög, trots 
att ett obundet slumpmässigt urval inte  
användes. Detta kommer att beskrivas  
närmare nedan.

Totalt besvarades enkäten av 1 213 respon-
denter. Av dessa svarade 1 028 att de fram-
för allt åker offpist (tre fjärdedelar åker 
oftast liftburen offpist och en fjärdedel går 
oftast toppturer), vilket är den bas som  
rapporten bygger på. I de fall ett resultat har 
jämförts med den föregående mätningen har 
tumregeln varit att förändringen ska vara 
fem minst procentenheter för att kommen-
teras.

Några av de centrala frågorna  
i undersökningen var:
•  Hur ser riskgruppens åkvanor ut och  

vilken erfarenhet av laviner har de?

•  Vad har de för attityder till offpist-åkning 
och risktagande?

•  Vad har de för lavinutrustning och hur 
använder de den?

•  Vilka är deras kunskapsnivåer om laviner 
och hur förbereder de sig inför ett off-
piståk?

Som komplement till enkätundersökningen 
genomförde Freeride.se fem e-postintervjuer 
med namnkunniga svenska friåkare vintern 
2018. Dessa redovisas i anslutning till res-
pektive rapportavsnitt.

■ Utomlands   ■ Sverige
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Antal omkomna svenska skidåkare i lavinolyckor 2001–2018 (till och med juni 2018)

Sammanhanget – ”exporterade lavinoffer”

Om undersökningen

1 K.Kristenssen, NGI (ICAR Prevention Workgroup 2012)
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Urvalets representativitet
Frågan om urvalets representativitet är central för hu-
ruvida resultaten kan anses vara relevanta för svenska 
offpiståkare i ett bredare perspektiv.

Respondentgruppen jämfördes därför med statistiken 
avseende svenska åkare som omkommit i laviner mellan 
2001–2017. (I föregående avsnitt redovisas även om-
komna 2018).

Resultaten, som bör tolkas med viss försiktighet mot 
bakgrund av att de omkomna bara är 32 till antalet, 
påvisade en god överensstämmelse avseende de tre para-
metrar som studerades.

Den första var kön. Drygt åtta av tio av deltagarna  
i studien 2017 var män och det stämmer i allt  
väsentligt med den tillgängliga olycksstatistiken. 

Den andra parametern var ålder. Även här fanns  
en stark överensstämmelse mellan åldersfördelning  
i enkäten och den bland dem som omkommit  
i lavinolyckor under aktuell period.

Den sista parametern som studerades var geografisk 
fördelning, dvs. var respondenterna framför allt åker 
skidor eller snowboard. Även här stämde undersökning-
ens resultat relativt väl med olycksstatistiken.

Slutsatsen är att urvalet i den aktuella enkätundersök-
ningen är representativt för de svenska åkare som har 
omkommit i lavinolyckor mellan 2001–2017. Denna 
rapport speglar förmodligen även attityder och kun-
skapsnivåer hos offpiståkare som riskerar att drabbas av 
en lavinolycka. 

En jämförelse av resultaten för två av parametrarna 
mellan undersökningarna 2013 och 2017 gjordes därför 
också. Den visade stor överensstämmelse mellan resulta-
ten för de studerade parametrarna, kön och ålder.

Andelen kvinnor i den förra studien var 14 procent och 
hade ökat marginellt till 16 procent i den nya  studien. 
Männens andel hade i motsvarande utsträckning 
 minskat från 86 till 84 procent.

Åldersfördelningen mellan de två studierna visade också 
stor överensstämmelse. 48 procent av respondenterna 
var 30 år eller yngre, jämfört med 56 procent 2013. 22 
procent var mellan 31 till 40 år jämfört med 27 procent 
2013. 28 procent var 41 år eller äldre jämfört med 17 
procent i den föregående mätningen.
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Könsfördelning, omkomna 2001–2017,  
respektive fördelning undersökning.

Åldersfördelning, omkomna 2001–2017,  
respektive fördelning undersökning.

Geografisk fördelning, omkomna 2001–2017,  
respektive fördelning undersökning.  

(För undersökningen avses andel som  
enbart åkt i Sverige).
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Åkare med egen lavinerfarenhet

Respondentgruppen består av erfarna åkare. Nio av tio har 
åkt i minst tio år. Tre av tio svarar att de har egen erfaren-
het av laviner. Hälften känner någon som har råkat ut för 
en lavinolycka.

De skid- och snowboardåkare som svarat på enkäten är 
genomgående mycket vana åkare med många år på snö 
bakom sig. Drygt nio av tio svarar att de har åkt skidor 
eller snowboard i minst tio år. 
Tidigare i undersökningen har det påvisats att under-
sökningens respondenter till sin åldersfördelning liknar 
de svenskar som omkommit i lavinolyckor sedan år 
2001. Det ger en indikation om att de svenska lavin-
offren är erfarna åkare.

Tre av tio har själva upplevt en lavin

Någon enstaka procent av respondenterna har varit med 
om en lavinolycka där de helt har begravts. En något 
större andel har upplevt en större lavin men lyckats att 
hålla sig på ytan och inte begravts.
En av fyra svarar att de har varit med om en mindre 
lavin. Respondenterna har själva fått definiera sin upple-
velse, dvs. ingen beskrivning har givits av vad en mindre 
lavin är.
Män är tydligt överrepresenterade bland dem som varit 
med om en lavin. 

Hälften har vänner med lavinerfarenhet

Mönstret med lavinerfarna offpist-åkare blir än tydliga-
re när även deras vänners erfarenheter adderas. Hälften 
av respondenterna svarar att de har vänner som dragits 
med i en lavin. Det är samtidigt en minskning från sex 
av tio i undersökningen 2013.
En djupare analys av vad skillnaden i lavinerfarenhet 
beror på är svår att göra. Till det behövs sannolikt en 
längre tidsserie. Någon fråga hur länge det var sedan 
respondenterna hade sin senaste lavinerfarenhet har  
heller inte ställts.
Kvinnorna har i något större utsträckning bekanta som 
dragits med av en lavin, drygt hälften (53 procent), mot 
männen där andelen är knappt hälften (47 procent).
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Hur många år har du åkt skidor/snowboard?

Har du själv dragits med i en lavin någon gång?

Har någon av dina åkkamrater eller anhörig  
dragits med i en lavin någon gång?

Avsnitt 1 – Respondentgruppen 
”Jag har mycket stor respekt för snö och laviner.  
Förlorade en god vän i en lavinolycka där jag var med.” 
EN RÖST I ENKÄTEN
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1. Vad har du för egna erfarenheter av laviner? 

– Sluff (lössnölaviner) förekommer en hel del 
när vi åker men oftast kör vi inte på extremt 
exponerade ställen när det är för mycket 
sluff för att inte bli meddragen. Annars 
jobbar jag med att lära mig hantera sluff 
på bästa sätt. Jag hamnade i en lavin på en 
boothike förra året, blev begravd och sedan 
uppgrävd efter några minuter. 

2. Har du sett kompisar åka med i en lavin? 

– Inte mer än den jag själv blev meddragen 
i. Som tur var hamnade min vän på toppen 
och kunde hålla sig flytande. 

3. Har ditt beteende förändrats och din  
riskmedvetenhet ökat efter det inträffade? 

– Jag kunde inte åka utanför pisten eftersom 
jag fick panikattacker. I början var jag rädd 
för att absolut allt runt mig skulle släppa 
och var extremt (extremt är nästan en un-
derdrift) riskmedveten. Nu läser jag lavin-
prognosen, åker inte på exponerade ställen 
om det är en fyra eller mer på skalan. Vid 
varje nytt snöfall (även om det är en tvåa 
eller trea) kalkylerar jag risk och väljer bort 
åk som jag inte tror håller. Jag ski-cuttar 
mycket för att checka stabilitet.  Är nitisk 
med att kontrollera transceivers med alla i 
gruppen och väldigt selektiv med vilka jag 
åker med. Om jag inte tror att de kan rädda 
mig så åker jag inte med dem. 

4. Vad har du för erfarenhet av lavinsäkerhet? 
Har du gått någon utbildning? 

– Ja, flera lavinutbildningar och vi tränar 
med transceiver varje år. 

5. Har du upplevt problem när du har åkt off-
pist i grupp? Att fel beslut fattas? Att gruppen 
inte tar beslut på rätt sätt eller liknande? 

– Många gånger. Folk förstår inte vad de har 
att göra med, ofta har människor mer tur 
än vad de förtjänar. Jag har sagt nej många 
gånger när jag tycker att de tar fel beslut. 
Freeriders är även dåliga på att hålla jämn 
nivå i gruppen så någon hamnar ofta på 
efterkälken, vilket inte alls är bra om något 
skulle hända för den person som ligger efter. 
Många förstår inte att det alltid ska vara 
en först och en sist som kan åka bra, för att 
hålla ihop gruppen. Många kör bara på helt 
själviskt och tänker enbart på sig själva och 
deras åk.

6. Har du fått något gott råd angående laviner 
som du brukar använda själv? 

– Många, och pratar ofta med personer som 
är duktiga om varför vi åker där vi åker och 
hur snön är uppbyggd just där. Eftersom jag 
är rätt nojjig i år efter lavinen i april förra 
året behöver jag ofta att någon berättar hur 
och varför snön kommer /inte kommer att 
hålla. 

7. Har du något ytterligare att tillägga på 
temat laviner och lavinsäkerhet! 

– Folk är i allmänhet extremt dumma när 
det kommer till att åka utanför pist. 

Intervju med  
Sanne Mona 
Sanne Mona är 27 år och uppvuxen i Åre, men bor numera  
i Engelberg i Schweiz. Hon tävlar på näst högsta nivån  
internationellt i friåkning i Freeride World Qualifier. 
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Många åkdagar på en säsong

Nästan hälften av respondenterna har haft minst tre 
veckor på snö under den gångna säsongen. Sverige är den 
populäraste destinationen. Toppturstrenden fortsätter att 
öka.

Respondenterna har många år på snö vilket det före-
gående avsnittet visade. Föga förvånande har de också 
många åkdagar under vintern. Närmare hälften av 
respondenterna svarar att de åkt minst tre veckor under 
den gångna säsongen.

Bland dem som svarar att de har fler än sextio dagar på 
snö under säsongen är de yngre åkarna klart överrepre-
senterade. Allra flest åkdagar finns bland 16–20-åring-
ar, där andelen är 39 procent. I den äldre åldersgrup-
pen, de över 30 år, är motsvarande andel knappt en 
tiondedel. En trolig förklaring till varför de unga åkarna 
är så överrepresenterade är att här sannolikt finns flest 
”säsongare”, dvs. åkare som ägnar en hel vintersäsong 
åt skidåkning eller snowboard.

Åkning i flera länder

Sverige är den populäraste destinationen bland respon-
denterna, precis som vid den förra mätningen. Tre av 
fyra har åkt på hemmaplan och hälften har åkt i Alper-
na. Norge har ökat i popularitet. En möjlig förklaring 
till ökningen är toppturstrenden där de norska fjällen 
erbjuder mycket åkning. I snitt har respondenterna åkt i 
närmare två länder. Bland de mer exotiska destinationer 
som nämns finns Grönland, Japan, Libanon och  
Georgien.  

Toppturandet allt populärare

Fler än sex av tio (63 procent) svarar att de oftare går 
på topptur, dvs. åker från toppar som inte kan nås med 
lift, jämfört med för tre år sedan. Det kan jämföras med 
motsvarande andel 2013 som var knappt sex av tio (58 
procent). 
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Hur många skid-/åkdagar har du haft  
denna säsong? (Räkna även in de dagar du tror 
du kommer åka resterande del av säsongen).

Jämfört med för tre år sedan – hur ofta går  
du på topp turer eller hikar, dvs gör åk från  
toppar/ytor som inte kan nås med liftar?

Var har du åkt denna säsong? (Flera svar möjliga).

Avsnitt 2 – Övergripande om åkvanor och attityder
”På grund av årets (vintern 2016/2017) luriga och ganska 
knappa snöförhållanden har vi varit tvungna att vara mer  
analytiska än vad vi brukar vara.” 
EN RÖST I ENKÄTEN
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I vilken utsträckning håller du med om följande 
påstående? ”Om jag vill ha bra offpiståkning 

måste jag vara beredd att ta risker”.

Vad brukar du grunda ditt beslut att  
avstå åket på? (Flera svar möjliga). 

Bas: Svarar att de avstår åk på grund  
av misstänkt lavinfara

Hur ofta avstår du ett offpist-åk på  
grund av misstänkt lavinfara? 

Tecken på minskad riskvilja

Två av tre är beredda att ta risker för att få bra  
offpiståkning. Det är en minskning jämfört med förra stu-
dien. Risktagandet är också kalkylerat. Fyra av tio avstår 
ofta eller alltid från ett offpist-åk på grund av misstänkt 
lavinfara.

Risktagande är en central faktor för sannolikheten att 
råka ut för en lavin, eller någon annan slags olycka, vid 
offpist-åkning. I den undersökning som genomfördes 
2013 instämde tre av fyra (74 procent) helt eller delvis i 
påståendet ”om jag vill ha bra offpist måste jag vara be-
redd att ta risker”. Denna andel har minskat till 66 pro-
cent i den nya studien. Det kan finnas flera förklaringar 
till förändringen. En möjlig förklaring är etableringen 
av lavinprognostjänsten vintern 2015/2016 vilket har 
skapat ökad uppmärksamhet för lavinfrågor i Sverige.

Riskviljan är störst bland de yngre åkarna, de under 30 
år. Men, även bland de äldre åkarna finns en relativt 
stor riskacceptans. I åldersgruppen 41–50 år instämmer 
sex av tio (59 procent) helt eller delvis i påståendet om 
att det är nödvändigt att ta risker. Skillnaden mellan 
könen är obetydlig.

Ett kalkylerat risktagande

En majoritet av respondenterna är beredda att ta risker 
för att kunna få bra offpist-åkning. Risktagandet kan 
samtidigt betraktas som kalkylerat. Närmare fyra av 
tio svarar att de alltid eller ofta avstår ett offpist-åk på 
grund av misstänkt lavinfara. Endast en av tio gör det 
sällan eller aldrig. 

I ett senare avsnitt kommer en djupare beskrivning av 
åkarnas beslutsprocess att tecknas. 

Ett sofistikerat beslut att avstå

Vid ett beslut att avstå ett offpist-åk är diskussionen 
med åkkamraterna den viktigaste beslutsgrunden. 
Därnäst kommer information från aktuell lavinprognos 
som åtta av tio anger som källa. Två av tre pekar på 
information om aktuell terräng. Drygt hälften svarar att 
de undersöker snöförhållandena och en lika stor andel 
samtalar med sakkunniga.  
I gruppen som samtalar med sakkunniga är kvinnor 
överrepresenterade med 64 procent.
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1. Vad har du för egna erfarenheter av laviner? 

– Jag har varit med och grävt fram en 
person en gång, det var i Les Arcs så det 
kom många och hjälpte till då det var nära 
pisten. Men det tog ändå ganska lång tid då 
offret låg ca fyra meter ned i snön. Som tur 
var överlevde han, men dog senare på Mt. 
Everest. I övrigt har jag gått en del kurser 
om laviner och förstahjälpen. Med Salomon-
teamet har vi en samling varje vinter där 
vi blir tränade i lavinsök och förstahjälpen 
samt olika scenarier för att rädda folk t ex. 
ur glaciärsprickor. Man märker helt klart 
att repeterande träning ger resultat.

2. Har du åkt med en lavin själv?

– Själv har jag mest fastnat i små laviner så 
kallade fickor som löst ut. Det har varit gan-
ska farligt eftersom jag då blivit dragen med 
lavinen nedöver fjällsidan. Det har som tur 
gått bra. Under inspelningen av Trés Bonne 
Equipe (dokumentären om mig och Sverre) 
hamnade vi tillsammans i en lavin, jag låg 
lite bakom och lyckades köra ur och ifrån 
lavinen, men fick dock så hög fart att jag 
kraschade i botten och bröt nacken. Sverre 
åkte med lavinen ned och blev begravd till 
höfterna, han satt fast som i ett skruvstäd.

3. Har du sett kompisar åka med i en lavin? 

– Ja, men som tur är väldigt sällan och som 
tur är har jag bara behövt gräva och söka 
en gång. Peppar peppar har vi tagit höjd för 
risker så gott vi kan tillsammans genom  
karriären. Jag har alltid varit livrädd för 
laviner och därmed vidtagit största möjliga 
försiktighet.

4. Har ditt beteende och din riskmedvetenhet 
ökat efter lavintillbuden? 

– Ja absolut, så är det ju med allt. När det 
väl händer så blir man extra medveten om 
att risken finns där. Samma sak som att slå 
pannan i dörrkarmen:-) Eller som när du 
har gjort en krasch, det är alltid lite psyko-
logiskt för att komma tillbaka till samma 
nivå. Men just med laviner är det bra att 
man har riskmedvetandet på i tanken hela 
tiden.

5. Vad har du för erfarenhet av lavinsäkerhet? 
Har du gått någon utbildning? 

– Det innebar olika steg i SLAO- 
lavinutbildningen (Idag SVELAV).

Intervju med  
Kaj Zackrisson 
Kaj Zackrisson är 45 år och uppvuxen i Rättvik, Dalarna. 
Kaj har en lång och framgångsrik karriär som professionell 
friåkare inom den yttersta världseliten bakom sig och har 
vunnit tävlingen Xtreme Verbier – inofficiella VM i friåkning 
– inte mindre än tre gånger. 

Kaj är en del av den dynamiska duon Kaj & Sverre, där  
han tillsammans med kompisen och kompanjonen Sverre  
Lilliequist tidigare tävlat och numera driver ett företag med. 
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6. Har du upplevt problem när du har åkt off-
pist i grupp? Att fel beslut fattas? Att gruppen 
inte tar beslut på rätt sätt eller liknande? 

– Nej, vi har i princip lyckats undgå detta 
för att vi tagit största möjliga försiktighet, 
alltid hållit diskussionen igång inom grup-
pen, alltid börjat med små åk på en ny plats 
och trappat upp när man testat snön och 
fjället. När vi filmar är det oftast bara en i 
taget som är i farozonen. Därmed blir det 
mindre tryck på snön och de övriga i grup-
pen håller koll på åkaren. Vi har många 
gånger lurat faran genom att välja åk som 
inte ligger i den farliga väderriktningen. Om 
det har varit lavinfara på sydsidor har vi 
kört någon av de andra tre sidorna på fjället. 

7. Har du fått något gott råd angående laviner 
som du brukar använda själv? 

– Det är alltid lavinfarligt.

Testa dig fram på enkla, ofarliga ställen på 
fjället.

Fråga dig fram hos lokala personer för att 
skapa en grundidé innan du ger dig ut.

8. Vad har du för övriga tillägg på temat  
laviner och lavinsäkerhet?

– Skidåkning är roligt hur man än åker. 
Man behöver inte utmana lavinfaran.

Om du vill vara säker, åk riktigt branta  
rännor utan hängdrivor på toppen:-). 
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Få värderar sin lavinkunskap som god

Trots att respondenterna är rutinerade åkare anser enbart 
en tredjedel av de har goda lavinkunskaper. Det vanligaste 
sättet att skaffa sig lavinkunskap är genom att läsa på 
nätet eller i böcker.

Respondenterna har ombetts att värdera sina egna kun-
skaper om laviner och lavinsäkerhet. En tredjedel anser 
att den är god eller mycket god. 

De yngre åkarna är tydligt underrepresenterade i grup-
pen med bedömt goda lavinkunskaper. I åldersgruppen 
16–20 år värderar bara en fjärdedel (27 procent) sina 
lavinkunskaper som ”goda” eller ”mycket goda”.

Jämförs detta resultat med frågan om risktagande syns 
ett tydligt samband. De yngre åkarna är mer riskvilliga 
och deras lavinkunskaper (egenskattade) är sämre. Det 
kan vara en förklaring till varför de yngre åkarna är 
överrepresenterade bland de svenska lavinoffren sedan 
2001.

Män värderar generellt sina lavinkunskaper som bättre 
än vad kvinnor gör. 37 procent anger dem som ”goda” 
eller ”mycket goda” jämfört med 30 procent bland kvin-
norna.

Även kamraternas kunskaper värderas lågt

Respondenterna har även ombetts att värdera sina 
åkkamraters lavinkunskaper. Respondenterna bedö-
mer dessa som identiska med sina egna, dvs. en av tre 
bedöms ha mycket goda eller goda kunskaper.

Detta resultat kan inte med nödvändighet tolkas som att 
lavinkunskaperna är dåliga. Det kan också tolkas som 
att respondenterna är ödmjuka inför den stora mängd 
kunskap som krävs för att behärska lavinsäkerhet. Ett 
tecken på att så är fallet är att nästan hälften av respon-
denterna svarat ”ganska goda” och värderat sina åk-
kamraters kunskaper på samma sätt.

Ökning av antalet som gått lavinkurs

Det vanligaste sättet att skaffa sig kunskap om laviner 
är genom internet som tre av fyra gjort. Samtidigt har 
andelen minskat med nio procentenheter på fyra år. 

Den näst vanligaste kunskapskällan är böcker eller 
tidningar där även den andelen minskat. Sju av tio har 
tränat tillsammans med sina åkkamrater.
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Hur skulle du bedöma din egen kunskap  
om laviner och lavinsäkerhet?

Hur skulle du bedöma dina åkkamraters 
 kunskaper om laviner och lavinsäkerhet?

Avsnitt 3 – Lavinkunskap, lavinutrustning och träning

”Ja, jag är mer uppmärksam på vad andra gör på berget och  
har faktiskt skällt (vänligt menat) på folk som äventyrat sin  
egen eller min säkerhet genom att ge sig ut utan utrustning  
och på platser där det finns risker.” - 

EN RÖST I ENKÄTEN
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Hur har du fått din kunskap om laviner  
och lavinsäkerhet? (Flera svar möjliga)
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Lavinkurser blir allt populärare och är ett väsentligt 
mer grundligt sätt att skaffa lavinkunskap. Sex av tio 
har gått en kurs, vilket är en ökning jämfört med förra 
mätningen. Kvinnor är överrepresenterade med sju av 
tio mot knappt sex av tio av männen.

Välutrustade men övar för sällan

Respondentgruppen är överlag utrustad med en gedigen 
lavinutrustning. Användandet av lavinryggsäck har ökat 
kraftigt. Allt färre övar dock med utrustningen.

Nästan samtliga som deltagit i studien svarar att de 
använder hjälm. Det är ett tydligt exempel på en föränd-
ring av säkerhetsutrustning som skett under de senaste 
15 åren.

Det säkerhetstänkandet har också smittat av sig på 
lavinutrustningen. Spade, lavinsond och transceiver 
(lavinsändare) är idag närmast standardutrustning för 
offpiståkare oavsett om de åker skidor eller snowboard 
och nio av tio svarar att dessa komponenter hör till 
deras lavinutrustning.

Fler använder lavinryggsäck

Jämfört med för fyra år sedan har användningen av så 
kallade lavinryggsäckar nästan fördubblats. Lavinräcksäcken 
blåses upp om bäraren hamnar i en lavin och förbättrar 
överlevnadschanserna avservärt.2 Genom att använda 
lavinryggsäck flyter användaren högre i en lavin.

Lavinutrustningen används inte alltid

Sex av tio svarar att de har med sin lavinutrustning 
varje dag. Det är också den rekommendation som lavi-
nexperter ger. En av tre respondenter väljer olika slags 
subjektiva grunder för om de ska ta med utrustningen 
eller inte. Det ökar riskerna och i förlängningen att inte 
kunna bidra i en olyckssituation.

Fyra av tio övar för sällan eller aldrig

Lavinkunskap handlar ytterst om att göra säkra väg-
val på fjället och kunna tolka tecken på lavinfara. God 
lavinkunskap innebär att fatta informerade beslut, vid 
början av dagen, på berget och inför ett åk. Om olyckan 
skulle vara framme innebär god lavinkunskap även att 
kunna agera effektivt och snabbt undsätta den eller de 
som hamnat i en lavin.

Därför är det en oroväckande utveckling att allt färre 
övar med sin lavinutrustning en gång per år eller oftare, 
vilket är rekommendationen som ges av lavinutbildare 
och lavinexperter. 

Värt att notera är att en tiondedel av respondenterna 
svarar att de aldrig har övat. De utsätter sig själva och 
sina åkkamrater för stor fara om en lavinolycka skulle 
inträffa. 

Tiden är mycket knapp vid en lavinolycka och att vara 
en vältränad grupp kan vara skillnaden mellan en tra-
gedi och ett tillbud med lyckligt slut.

 2 Pascal Haegeli mfl, “On the effectiveness of avalanche balloon packs”.
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Många dåligt förberedda vid lavinolyckor

Enbart fyra av tio anser att de är väl förberedda och kan 
rädda andra vid en lavinolycka. Åkkamraterna uppfattas 
som ännu sämre förberedda.

Respondenterna ombads värdera hur väl förberedda de 
ansåg sig vara för att kunna rädda andra vid en lavin-
olycka. Knappt fyra av tio svarade att det är ”mycket väl 
förberedda” eller ”väl förberedda”.

Flera studier har visat att av de som överlever en  
lavinolycka där offret är begravt gör det främst tack 
vare kamraträddning, dvs. genom åkkamraternas 
snabba räddningsinsatser.  En vedertagen erfarenhet är 
att en organiserad räddningsinsats ofta tar längre tid att 
få på plats än den tid som står till buds för att rädda ett 
lavinoffer.  

Detta kopplar direkt tillbaka till det föregående resone-
manget om vikten av att regelbundet träna lavinrädd-
ning tillsammans med sina åkkamrater.

Åkkamraterna sämre förberedda

På samma sätt har respondenterna ombetts bedöma hur 
väl förberedda deras åkkamrater är för att kunna rädda 
dem eller andra vid en lavinolycka.

Tilltron till kamraternas förmåga är lägre än till den 
egna. Enbart tre av tio bedömer att åkkamraterna är 
”mycket väl förberedda” eller ”väl förberedda”.

Bakom detta resultat döljer sig en tillitsfråga. Den kan 
sannolikt mötas genom att tala öppet om dessa frågor 
och att öva tillsammans tillräckligt ofta för att få den 
nödvändiga tilliten till varandra.

Män mer opåverkade av lavinolyckor

Hälften av männen i studien (52 procent) svarar att den 
gångna säsongens lavinolyckor inte har fått dem att 
ändra sitt beteende. De åker på samma sätt som tidiga-
re. Motsvarande andel bland kvinnorna är knappt fyra 
av tio (37 procent).

Bland dem som på något sätt har ändrat sitt beteende 
är den vanligaste åtgärden att oftare reflektera och 
diskutera lavinsäkerhet med åkkamraterna, både innan 
och under åkning. Det gäller både bland kvinnorna där 
andelen är drygt hälften och bland männen fyra av tio.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vet ejOför-
beredd

Något 
oför-

beredd

Ganska 
förberedd

Väl för-
beredd

Mycket 
väl för-
beredd

6%

43%

31%

15%

4% 0%

■ 2017

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vet ejOför-
beredd

Något oför-
beredd

Ganska 
förberedd

Väl för-
beredd

Mycket 
väl för-
beredd

4%

43%

26%
19%

7%
1%

■ 2017

Hur väl förberedd anser du att du är för att  
kunna rädda andra vid en lavinolycka?

Hur väl förberedd anser du att dina  
åkkamrater är för att kunna rädda dig  

eller andra vid en lavinolycka? 
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Har den gångna säsongens lavinolyckor  
fått dig att ändra beteende på något sätt?  

(Flera svar möjliga).
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Intervju med  
Jacob Wester 
Jacob Wester är 30 år och uppvuxen i Stockholm. Idag bor 
han i Chamonix på vintern där han åker skidor och på Bali 
i Indonesien på sommaren där han vågsurfar. Jacob Wester 
har tillhört världseliten inom freeski (parkåkning skidor), 
men har på senare år sadlat om till friåkning med film och 
foto. Jacob Wester driver idag sin egen YouTube-kanal med 
episoder om skidåkning eller vågsurfing. 
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1. Vad har du för egna erfarenheter av laviner? 

– Jag har faktiskt väldigt begränsad erfaren-
het av laviner (ta i trä)! Jag har filmat och 
fotat i offpist-terräng i över 10 år och aldrig 
varit med om en allvarligare lavinsituation, 
vilket jag nästan känner är unikt i den här 
branschen. Ingen aning vad det beror på 
men förhoppningsvis inte enbart tur.

2. Har du åkt med en lavin själv?

– Det beror på hur man definierar ”åka 
med”. När jag filmade i St. Moritz säsongen 
2009 landade jag lite kort på ett hopp, och 
tomahawkade nerför landningen i mjuk 
snö. När jag hade stannat i botten av den 
kanske 30 meter långa landningen hör jag 
hur det låter ovanligt mycket, och sekun-
den efter fylls det på med snö bakifrån som 
ganska snabbt täcker mig hela vägen upp 
till axlarna, vilket verkligen var obehagligt. 
Dock var omständigheterna ganska milda 
med dels en helikopter i luften som filmade 
allting, och åkare på toppen av in-åket som 
var snabba på plats för att se att allt var 
okej. Däremot utlöste jag faktiskt en större 
lavin i Val d’Isère så länge sedan som 2004, 
på min första offpist-resa någonsin med Free 
Radicals. Det var på vägen hem från berget. 
Jag och en filmare åkte ner genom den klas-
siska lärkskogen ovanför byn och i terräng-
en ovanför skogen sprack hela snötäcket upp 
mitt i en högersväng, för att sedan hamna 
flera hundra meter längre ner i skogen och 
över klippor. Jag kommer ihåg hur min för-
sta impuls var att använda min styrfart så 
gott det gick till att åka ur lavinen åt sidan 
innan den hade fått upp fart. Jag har tänkt 
tillbaka på det ögonblicket många gånger 
och tänkt på hur nära det faktiskt var. Min 
filmare stod bakom en kulle och såg inte 
om jag kom ur eller inte, så det blev ganska 
dramatiskt innan jag kom runt hörnet med 
hjärtat i halsgropen.

3. Har du sett kompisar åka med i en lavin?

– Nej, aldrig.

4. Hur har ditt beteende och riskmedvetenhet 
ökat förändrats av dina upplevelser?

– Incidenten i Val d’Isère lade nog grun-
den för mitt risktagande, medvetenhet och 
säkerhetstänkande. Jag hade bara hört om 

laviner och knappt sett dem på film innan 
det hände, så mitt femtonåriga jag fick sig en 
ordentlig tankeställare. Nu för tiden är det 
alltid säkra ställen som gäller för att stanna 
på eller ”plan-B-vägar” som jag brukar kalla 
det, som är det första jag tänker på innan 
jag droppar in på ett åk.

5. Vad har du för erfarenhet av lavinsäkerhet? 
Har du gått någon utbildning?

– Inte mer än de vanliga genomgångarna av 
lavinsäkerhet vi ofta gör första dagen med 
guider på film och fotoresor, dvs. någon 
timmes genomgång av de vanligaste scena-
rierna, sökning efter ryggsäckar, multipla 
begravningar och så vidare. 

6. Har du upplevt problem när du har åkt off-
pist i grupp? Att fel beslut fattas? Att gruppen 
inte tar beslut på rätt sätt eller liknande? 

– Nej, det har jag aldrig känt. Jag har haft 
turen att alltid åka med proffsigt folk med 
mycket erfarenhet och beslut tas alltid på 
gruppnivå, om en i gruppen inte känner 
100% för ett beslut så gör man något annat.

7. Har du fått något gott råd angående laviner 
som du brukar använda själv?

– Att alltid reflektera över situationen, hela 
tiden. När man sitter i liften eller går i 
turspåret kan man tänka på hur mycket snö 
som kommit, varifrån det blåst och vilken 
temperatur som varit de senaste dagarna. 
Med den informationen är det inte alltför 
svårt att skapa sig en bra bild av var snön 
egentligen lagt sig, var den kan ha blivit ex-
tra lastad, var den är skyddad från vind osv. 
Självklart är det svårt att få ett ordentligt 
kvitto på att man tänkt rätt, men de gång-
erna man ser spontana släpp på de platser 
man funderat över, eller själv löser ut små 
fickor av snö där man förväntat sig insta-
bilitet så lär man sig ju något varje gång. 
Men mitt bästa råd är ändå alltid att farten 
är ens vän, och det bästa sättet att ta sig 
ur en situation när det väl släpper är att ha 
gott om fart mot den plats man redan innan 
markerat i bakhuvudet att det är lugnt att 
stanna på.
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Informationsinhämtning via flera vägar

Respondenterna söker information om lavinfara på flera 
sätt inför en åkdag. Vanligaste källan är genom skidan-
läggningens information. Naturvårdsverkets lavinprogno-
ser har också etablerats som källa på kort tid.

Inför en åkdag söker respondenterna information om 
lavinfara där de planerar att åka på flera sätt. Den  
vanligaste källan är lavininformation från aktuell skid-
anläggning som närmare nio av tio (86 procent) använ-
der. Nästan lika många tittar på väderrapporten och en 
lika stor andel svarar att de gör en samlad bedömning 
tillsammans med de kamrater som de ska åka med 
aktuell dag.

Naturvårdsverkets lavinprognoser har etablerat sig

Hälften av respondenterna använder Naturvårds-
verkets lavinprognoser som introducerades så sent som 
2015/2016 i de svenska fjällen. Lavinprognosen omfat-
tar områden bortom skidanläggningarna. De gäller 
normalt två dagar och bygger på en omfattande infor-
mationsinhämtning.

Skidanläggningarnas lavininformation har tidigare 
kommunicerats med samma 5-gradiga lavinskala som 
lavinprognoser.se använder men har avsett en lokal 
ögonblicksbild för områden inom skidanläggningens 
område som även regelbundet lavinbekämpas. 

Från och med säsongen 2018/2019 rekommenderar 
SLAO3 att skidanläggningarna upphör att kommunicera 
lavinfara med den 5-gradiga skalan och istället prio-
ritera resurser på lavinbekämpning, avgränsningar av 
lavinfarlig terräng och lokal information.  

Avsnitt 4 – Förberedelser och beslutsfattande inför  
åk i lavinterräng 
”Jag är en under 25-gradersåkare vid max 3 på skalan och  
tänker själv att jag är ganska medveten om risker. För två år 
sen hade jag ingen aning och olyckorna. Då kändes det mer 
som en olycka inte påverkar mig. Trots att jag växt upp i  
fjällen. Ingen pratar om det i grundskolan!”
EN RÖST I ENKÄTEN

 3SLAO (Sveriges Skidanläggningars organisation)
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Vad gör du på förhand för att ta reda på  
lavinfaran i det område där du ska åka offpist  

en viss dag? (Flera svar möjliga).
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Få tar med maximal lutning i beslutet

Trots att lutningen, dvs. hur brant det är, har en mycket 
stor betydelse för lavinfaran är det få som diskuterar 
och fattar ett beslut om hur brant de maximalt ska åka 
en viss dag. En sluttning kan vara säker under vissa 
lavinförhållanden medan den under andra förhållanden 
kan vara direkt livsfarlig. Knappt två av tio svarar att de 
”alltid” eller ”ofta” fattar ett beslut baserat på maximal 
lutning. Hälften gör det sällan eller aldrig.

Tre av tio har ingen metod att mäta lutning

Det finns ett flertal tekniker för att mäta lutning.  
Hälften använder sin skidstav vilket är det klassiska 
sättet. Två av tio använder lavinterrängklassningen och 
nästan lika många en särskild lutningsapp. Drygt var 
tionde använder en lutningsmätare. Närmare tre av tio 
svarar att de inte har någon metod alls för att mäta lut-
ning.
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Vilken eller vilka metoder använder du  
och dina åkkamrater för att avgöra lutningen  

där ni ska åka? (Flera svar möjliga) 
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1. Vad har du för egna erfarenheter av laviner? 

– Under mina år på bergen har jag observe-
rat mycket, både på berget men också hos 
människorna jag åkt med, gruppens attityd 
och energi. När det gäller laviner har jag 
sett många släppa, både de större men 
oftast mindre. Men det har alltid gått bra, 
ingen som blivit begravd eller skadad. Det 
bringar alltid respekt och ödmjukhet bland 
människor för vi förstår att vi måste vara 
medvetna om vår omgivning och inte bli för 
giriga när det gäller att åka bra snö. Det gäl-
ler att släppa sitt ego och inte dras med i den 
puderhets som många gånger kan stressa 
människor till att ta beslut som inte kanske 
alltid är de visaste.

2. Har du åkt med en lavin själv?

– Jag har triggat en del mindre släpp men 
aldrig åkt med och de lavinerna har inte 
varit så stora.

3. Har du sett kompisar åka med i en lavin?

– Jag har sett kompisar trigga laviner men 
de har alltid kunnat åka ur dem och de har 
heller inte varit stora.

4. Hur har ditt beteende och din riskmed-
vetenhet påverkats av dina upplevelser?

– Som jag nämnde tidigare, oavsett om du 
själv varit med om en lavin eller någon nära 
varit med om en lavin, så får du alltid en 
liten tankeställare. Jag tror att det är viktigt 
att prata om det man varit med om, dels 
för att öka ens kunskap och förståelse men 
också för att våga ta på den emotionella de-
len av det hela. För mig har det varit viktigt 
att inte låta rädslan ta över heller. För det är 
en skillnad mellan att vara rädd och att vara 

medveten och lyhörd om sin omgivning och 
berget. Oftast när vi blir rädda blockerar vi 
vår intuitiva signal och känsla. Om vi istäl-
let inte låter oss stressas utan verkligen ser 
berget och vinden och känna varje dag vi är 
ute, då kan vi säkrare veta var det är okej 
att åka. Det är en fin balans men så otroligt 
hjälpsamt och kraftfullt när vi har den inre 
kompassen och lyssnar på våra guider.

5. Vad har du för erfarenhet av lavinsäkerhet? 
Har du gått någon utbildning?

– Jag har gått en ”avalanche awareness”-
kurs hemma i Sverige. Under mina år som 
tävlingsåkare på Freeride World Tour 2016 
och 2017 fick vi mycket utbildning inför 
varje säsong och även via sponsorer. Ju mer 
du är ute på berget och ser och ju mer du 
lyssnar på människor som varit på berget 
mer än dig, ju mer lär du dig. Sen är det 
alltid viktigt att komma ihåg att det aldrig 
finns några dumma frågor och att alla våra 
upplevelser lär oss något nytt. Annars skulle 
vi inte ha dessa upplevelser, oavsett om de är 
läskiga eller inte.

6. Har du upplevt problem när du har åkt off-
pist i grupp? Att fel beslut fattas? Att gruppen 
inte tar beslut på rätt sätt eller liknande? 

– En gång åkte vi i en väldigt stor grupp, det 
hade snöat mycket och det fanns inte jätte-
mycket bas. En i vår grupp hade en känsla 
av att det kanske inte var rätt beslut att åka 
där vi åkte. Men han sa inget eftersom han 
inte ville vara den som skulle ”förstöra” 
nöjet för gruppen. Vi var lite utspridda längs 
en stor hängdriva där två ur vår grupp var 
närmast kanten. Helt plötsligt sprack snön 
under dem upp och de var tvungna att side-
steppa upp för att inte åka med. Vi såg inte 

Intervju med  
Evelina Nilsson
Evelina Nilsson är 26 år och från Luleå. Hon tävlade på 
världstouren i friåkning vintrarna 2016 och 2017. Hösten 
2017 fick hon sponsorkontrakt med ett outdoor-varumärke 
och fokuserar nu mycket på film och foto. 
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så mycket vad som egentligen hände bakom 
kanten men allt rasade och ett megastort 
moln flög upp. Det blev tyst och vi blev 
nog alla lite skärrade. Vi åkte ned vid sidan 
och såg ner i ravinen där all snö hamnat. 
Nedanför oss stod en grupp som ironiskt 
nog just gick en lavinutbildning. Guiden i 
gruppen var inte alls glad för det som just 
hänt. Jag tror att han blev rädd. Rädd för 
att någon i hans grupp skulle skadats och 
han tyckte nog att vi var nonchalanta. Vi 
larmade om lavinen och åkte ned för att 
prata med honom. Just där och då var det 
inte kanske det mest pedagogiska samtalet 
eftersom många känslor projicerades på 
varandra. I efterhand berättade han för mig 
att han blivit väldigt rädd och att det inte 
var rätt att skälla ut oss. Men jag tror att 
händelsen lärde alla något. I vår grupp var 
det många lärdomar som delades ut, dels 
att alltid våga säga till om en känsla skriker 
stopp, att vara mer medveten om ens omgiv-
ning och inte bara vilja ha pudret. I guidens 
grupp handlade det nog mycket om hur vi 
möter andra människor i lavinsituationer. 
Om vi blir arga och skriker på varandra så 
kommer vi inte hjälpa eller inspirera varan-
dra till att lära oss att ta rätt beslut. Och när 

väl olyckan hänt är det viktigt att vi vågar 
larma och inte blir rädda för att bli dömda 
för våra beslut eller för att vi har triggat en 
lavin.

7. Har du fått något gott råd angående laviner 
som du brukar använda själv?

– Mitt bäst råd är att börja kolla på din 
omgivning, kolla på berget och känn hur 
vinden blåser och hur den blåst. Precis efter 
ett snöfall kan man på vägen upp kolla på 
berget och lära sig läsa av var det kan vara 
släppigt och var det är okej. Lär känna dig 
själv för att förstå dina känslor och tankar. 
Det kan låta långsökt men jag upplever att 
det är otroligt viktigt för att vara närvaran-
de i det vi gör och när vi är närvarande så 
lyssnar vi mer på signalerna, både från oss 
själva men också från naturen.
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Lavinbedömningar värderas högt

Lavinbedömningar är mycket viktiga för respondenterna 
och en viktig del i deras beslutsfattande. Svenska lavin-
bedömningar betraktas som allt mer likvärdiga som  
utländska.

Fler än nio av tio respondenter anser att det är viktigt 
att kunna ta del av lavinbedömningar som gäller för 
den offpist där de ska åka under de närmaste dagarna. 
Det är rimligt att anta att respondenterna avser Natur-
vårdsverkets lavinprognoser i Sverige och motsvarande 
internationellt när de svarar på frågan.

Allt lättare få tag på bra svensk lavininformation

I studien 2013 ställdes frågan hur lätt respondenterna 
bedömde det var att få tag på bra information om lavin-
fara och lavinterräng för toppturande i Sverige. Knappt 
två av tio (18 procent) svarade att det var ”mycket” 
eller ”ganska lätt”. Fyra år senare har andelen mer än 
fördubblats till nästan hälften (46 procent). Den mest 
troliga förklaringen till den kraftiga förändringen är 
introduktionen av Naturvårdsverkets lavinprognospro-
gram utefter den svenska fjällkedjans mest välbesökta 
områden.

… som mäter sig allt bättre med utländsk

På samma sätt ombads respondenterna att jämföra den 
lavininformation som de kan ta del av i Sverige med den 
som finns utomlands.

Även här har en kraftig förändring skett. För fyra år 
sedan svarade närmare hälften (45 procent) att den 
utländska var bättre. Fyra år senare har denna andel 
sjunkit till drygt en tredjedel, 36 procent.

På samma sätt har bilden av den svenska lavininforma-
tionen förändrats i positiv riktning. 2013 var det enbart 
fyra procent som ansåg att den svenska var bättre. Fyra 
år senare har andelen ökat till över en av tio  
(14 procent).

Den sannolika förklaringen till förändringen är den 
tidigare nämnda introduktionen av lavinprognoser i de 
svenska fjällen.

Avsnitt 5 – Lavininformation
”Kanske fel att säga att orsaken till min ökade eftertänksam-
het är den gångna säsongens olyckor. Snarare den ökade 
mängden lättillgänglig information.”
EN RÖST I ENKÄTEN
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Hur viktigt är det för dig att kunna ta del av  
lavinbedömningar som gäller för den offpist där 

du ska åka under de närmaste dagarna? 

Hur lätt är det att få tag på bra information  
om lavinfara och lavinterräng när du ska gå  

på topptur eller hika i Sverige?

Om du jämför den lavininformation du kan ta  
del av i Sverige med den som finns utomlands, 

hur skulle du bedöma den? 
Bas: Har sökt lavininformation utomlands
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Intervju med 
Carl Regnér 
Carl Regnér (25 år) är född och uppvuxen i Östersund och 
har bakgrund inom både alpin skidåkning och freeski. På 
senare år har han tävlat i friåkning, vunnit NM i Riksgränsen 
2015 och tog sig in på Freeride World Tour till säsongen 2018 
men kunde inte tävla på grund av skada. 

1. Vad har du för egna erfarenheter av laviner?

– Två för många...

2. Vad hände?

– Jag har varit med i två laviner, båda i Åre
och båda med lyckligt slut då jag lyckades
åka/hoppa ur dem.

3. Har du sett kompisar åka med i en lavin?

– Nej!

4. Har ditt beteende och din riskmedvetenhet
ökat efter dina upplevelser?

– Ja, men tyvärr svalnar det efter en viss
tid och det tror jag många kan relatera till.
Efter en genomgång av lavinsäkerhet känner
man sig också väldigt medveten och åker
försiktigare men det avtar… Därför är det
väldigt viktigt med kontinuerlig information
tycker jag.

5. Vad har du för erfarenhet av lavinsäkerhet?
Har du gått någon utbildning?

– Jag har gått lavinkurs steg 1, tyvärr inget
mer… Men å andra sidan åker jag lika be-
gränsat som min kunskap (förutom på täv-
ling). Det vill säga att jag är väldigt försiktig
med att åka offpist och är ytterst sällan ute
på expeditioner bortom liftsystemet.

6. Har du upplevt problem när du har åkt off-
pist i grupp? Att fel beslut fattas? Att gruppen
inte tar beslut på rätt sätt eller liknande?

– Absolut, och i synnerhet om det är en
kamera med av något slag. Då kan ofta för
snabba och fel beslut fattas.

7. Har du fått något gott råd angående laviner
som du brukar använda själv?

– Första gången jag skulle ner till Alperna
varnade Peter Windstedt mig för laviner och
dumma åk. Han sa att det räcker med att
ibland lära sig vad åket heter för att förstå
att det kanske inte är så smart att åka där.
Så som det, i mina ögon, orimligt populära
Laub i Engelberg. Laub betyder just lavin.

8. Vad har du för övriga tillägg på temat
laviner och lavinsäkerhet?

– För att inte låta alltför bitter och trå-
kig; jag tycker folk ska åka offpist, det är
skitskoj. Men jag har inte riktigt förstått
mig på de senaste årens puderhysteri där
det handlar om att åka offpist oavsett väder
och vind. Folk verkar ha tappat glädjen i lite
gammal vanlig hederlig pistskidåkning!
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