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Varför fascinerar laviner så?





Egenskapen att väcka intensivt intresse… 
“…parat med mindre positiv känsla”



Orsakar fascinationen hönor, överdrivs risken med laviner?



Gör Naturvårdsverket en höna av en fjäder?

FAKTA:  Det dör cirka 2-3 svenskar i laviner per år



Gör Försvarsmakten en höna av en fjäder

FAKTA:  Senast en svensk militär dog i en lavin var 1943



Gör Polisen gör en höna av en fjäder?

FAKTA:  I Sverige dör någon i en lavin ungefär vartannat år



Nej, myndigheternas  
intresse är nog befogat



Moraliskt



Ekonomiskt



Men media då?



Gör media hönor av fjädrar?

FAKTA:  2018 dog 15 svenskar vid isolyckor





Medias “intensiva intresse” 
behöver vi undersöka närmare



Orsakas det av det moderna medieklimatets  
jakt efter klick, upplagor och tittarsiffror?



3 januari 1917 

- Första världskriget pågår 
- Slaget om Somme har precis avslutats 

med totalt 1 223 907 i förluster 
- Nivelleoffensiven ska snart inledas  

som kommer att orsaka 371 183 i förluster





14 maj 1942 
- Andra världskriget pågår 

- Storbritannien har precis förlorat Singapore 
till Japan med totalt 90 092 i förluster 

 

- Slaget om Midway ska snart äga rum  
där krigslyckan kommer att vända för Japan





Beror det här på medias  
dragning till ond, bråd död?



2 april 1943 
- Andra världskriget pågår 

-Det svenska lastfartyget S/S Milos har precis torpederats 
- Brittiska och amerikanska trupper kommer snart 

att besegra tyskarna i Nordafrika 





Okej, även media verkar  
till viss del ha ett ärligt uppsåt



Beror fascinationen kanske 
på lavinerna i sig?



Hur farliga är de egentligen? 
Vilken är risken att dö i en lavin?



Risken att dö i en lavin är 
cirka 18,6 döda per miljon åkdagar 

(cirka två döda per 100 000 åkdagar)



Vilket är ungefär samma risk som att en person 
dör i skidspåret under Vasaloppsveckans elva lopp



Men…



Om någon väl dras med i en lavin så dör 1 av 4-5



Att jämföras med Rysk roulett där dödligheten bara är 1 av 6



Ord betyder något



”Se upp med dina tankar; de blir ord. 
Se upp med dina ord; de blir handlingar.” 

Lao-Tze







Riskens karaktär



• Frivillighet? 
• Omedelbar effekt? 
• Personlig erfarenhet? 
• Känd risk av vetenskapen? 
• Kontrollerbar? 
• Ny risk? 
• Kronisk eller katastrofal? 
• Vanlig eller fruktad? 
• Dödlig?





Efter 11 september 2001 ökade 
bilåkandet eftersom flygresor 
uppfattades som farliga 

Vilket i sin tur fick till följd att 
ytterligare 353 personer dog i 
bilolyckor i perioden okt-dec 2001 
(inrikesflyget minskade 20%, 17% och 12% 
motsvarande månader)

FAKTA:  Att köra bil är 65 gånger farligare än att flyga samma sträcka



Lavinolycka Isolycka

Frivillighet? Nej Nej

Omedelbar effekt? Ja Nej

Personlig erfarenhet? Nej Ja

Känd risk av vetenskapen? Ja Ja

Kontrollerbar? Nja Ja

Ny risk? Nej Nej

Kronisk eller katastrofal? Katastrofal Kronisk

Vanlig eller fruktad? Fruktad Vanlig

Dödlig? Ja Nej



Social förstärkning



Vissa risker förstärks medan andra försvagas

FAKTA:  1000 svenskar dör varje år i fallolyckor





Utnyttja fascinationen 
Utnyttja förstärkningen



Skapa mentala modeller för riskhantering



Lavinterräng Isar

Skaffa kunskap, gå kurser ✔ ✔

Läs aktuell riskinformation ✔ ✔

Använd säkerhetsutrustning ✔ ✔

Öva räddning och första hjälpen ✔ ✔

Åk med pålitliga kompisar ✔ ✔

Åk aldrig ensam ✔ ✔
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