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             «Jeg trudde jo at det ikke skulle være noe risiko 

                            iogmed at det ikke var bratt nok,  

men jeg visste jo at hellinga var veldig avgjørende med den snøen som 

                                     vi hadde den dagen» 

 Så du var fult klar over det å prøvde å unngå det men allikevel så            

                                                havna en ?  

«Ja, jeg sa jo til meg selv at ikke kjør bratt i dag (Ola Nordmann),  

                           også var det akkurat det jeg gjorde». 

  

                                                                       

                                                                           (Sitat fra Informant 1) 
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Forord 

Studiet har blitt gjennomført våren 2015 i samband med bachelorløpet friluftsliv fordypning 

ved Høgskulen i Volda.  

Startskuddet for oppgaven gikk høsten 2014, da jeg tenkte at det å finne likhetstrekk mellom 

skredhendelser, var et interessant tema. Selv har jeg opplevd en skredhendelse, og det har nok 

bidratt til at jeg har ønsket å se nærmere på dette feltet.  

Bakgrunn for temaet er at jeg brenner sterkt for frikjøring og skredproblematikk. Jeg startet 

selv med ski i 6-års-alderen og frikjøring på brett i 16. års alderen før jeg gikk tilbake igjen til 

ski i 18-årsalderen og er derfor godt innforstått med frikjøringskulturen.  

 

 

Tusen Takk til veileder Nils Ola Skuset for et godt samarbeid og veiledning underveis i 

oppgaven og for lån av utstyr til intervju.  

Jeg vil også rette en stor takk til mine informanter som ønsket å stille opp til intervju. Ellers 

vil jeg takke familie og venner som har gitt meg mot og veiledning til å jobbe med oppgaven 

som de finner interessant.  

 

 

 

 

Volda, 15. Mai 2015.  

Thomas Riis 
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1.0 INNLEDNING 

 

1.1 Oppgavens oppbygging 

I denne oppgaven vil jeg først begrunne min erfaring og motivasjon for å skrive om dette 

temaet. Begrepsavklaringer vil komme fram underveis når jeg presenterer teoridelen, som 

omhandler faktorer som kan spille inn på likhetstrekk som jeg har valgt å rette forskningen 

min opp mot. Etter teoridelen vil jeg gjøre rede for metoden jeg har brukt for å få svar på 

problemstillingen. Neste del blir en analyse av intervjuet, der jeg har kortet ned svarene for å 

få konkret fram et svar på det selve spørsmålet var. I neste runde kommer resultatene fram, 

der jeg har sett om det er likhetstrekk som går igjen fra informantene. I neste del blir det en 

diskusjon mellom resultatet som vil bli knyttet opp til relevant teori fra tidligere forskning der 

det er sett på likhetstrekk. Til slutt vil det bli en oppsummering av oppgaven der jeg vil gi en 

endelig konklusjon på problemstillingen og veien videre. Undersøkelsen har blitt gjort våren 

2015 ved Høgskulen i Volda. Materialet som har blitt undersøkt, er i hovedsak ny informasjon 

i form av intervjuer. Masteroppgaven til Berntsen (2008) «Frikjøring – Kjennetegn ved 

norske frikjøringsutøvere og miljøet» er brukt til inspirasjon, og for å skjønne mer om temaet.  

 

1.2 Bakgrunn for problemstillingen  

Fra 2005–2015 viser statistikken over skredulykker i Norge at 62 personer døde i snøskred i 

en tursammenheng (Norges Geotekniske Institutt 2015). Selv opplevde jeg å bli tatt av et 

snøskred vinteren 2013, da jeg bevisst hadde oppsøkt terreng som var løsneområde for skred 

(30 grader). Jeg har reflektert over det i ettertid og sett på forskjellige momenter som jeg 

overså ulykkesdagen, fordi jeg havnet i en Scarcity (Knapphet på ressurser). Det var en 

tydelig menneskelig faktor som Tremper (2008, s. 290)  skriver om, der en har knapphet på 

Powder (nysnø) i mitt tilfelle, som gjorde at jeg blei altfor ivrig og overså vesentlig farer som 

jeg har kunnskap nok til å se, men som allikevel blei oversett.  
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Jeg har interessert meg sterkt for temaet snøskred og ønsker å se om jeg klarer å finne typiske 

likhetstrekk som går igjen i snøskredhendelser. Jeg har valgt å se igjennom momenter som er 

vesentlig for grupper som ferdes i skredterreng. Ved å klare å finne et slikt mønster som går 

igjen, så er det et ønske at det skal bli spredd innad i skimiljøet. I forbindelse med 

turplanlegging, for eksempel 3x3 Munter, så kan en se om en selv kommer innenfor de 

kategoriene som går igjen i skredhendelser. Dermed blir en bevisst på at en er i en gruppe som 

er spesielt utsatt og burde gjøre ekstra vurderinger og være kritisk til det en gjør.  

 

Når en skal se på hvorfor det skjer skredhendelser i Norge, så kan en gjøre det på flere 

forskjellige måter. Det vesentlige er terreng, bratthet, vindpåvirket snø og belastningen 

snødekket blir utsatt for. Jeg har hatt et ønske om å gå dypere inn i det som skjer, se på 

momenter som det psykologiske som skjer når en eksponerer seg i løsneområde og hvordan 

den menneskelige faktoren har en påvirkning til at skikjørere havner i skredhendelser.  

Jeg velger å bruke uttrykket skredhendelse siden det ikke er skjedd noe skade. Hadde 

oppgavens form bygget på dødsulykker eller alvorlige skader, ville jeg brukt uttrykket 

skredulykke. Oppgaven vil bruke teori fra ulykker siden det er lite datamateriale fra 

skredhendelser, det er ny informasjon som jeg vil forske på.   

Statistikker fra 2002-2005 viser at det døde ni personer i skred i Norge i denne tidsperioden. 

Det typiske skredofferet i dette tidsrommet var en mann i 40-årene på helgetur aleine eller 

sammen med en kamerat i kjent terreng, familary (NGI 2015). I Perioden 2005–2015 døde 62 

personer i snøskred. Det interessante er å se om vi fortsatt finner igjen mønsteret med 

familary terreng og gruppestørrelsen, om det går igjen i ulykkene de siste ti åra (NGI 2015). 

Nå for tiden så er det mye fokus på snøskuterkjøring i bratt terreng, media har retta fokuset 

mot dette ved å skrive om snøscooterkjørere og ulykker. De har interessert seg for antallet 
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snøskuterkjørere som har blitt tatt av skred og omkommende har økt de siste årene. Det er 

viktig å understreke at dette ikke er en gruppe som jeg undersøker, men det er viktig å være 

obs på at dette er en problematikk som en burde se nærmere på (NRK Nyheter 2015), (TV2 

Nyheter). 

 

1.3 Problemstilling og førforståelse 

Hvilke likhetstrekk er det mellom skredhendelser i Norge de siste 10 årene?  

Problemstillingen er formulert for å se om det finnes et mønster som går igjen hos mine 

utvalgte informanter. Problemstillingen vil være relevant å lese om for andre frikjørere. Man  

kan der se om det er noen typiske kjennetegn som går igjen, som en selv burde være kritisk til 

og tenke igjennom, både når en planlegger tur og når en skal gjennomføre tur.  

Før jeg begynte på oppgaven så hadde jeg dannet meg et bilde, av at det var typiske frikjørere. 

som hadde god teoretisk kunnskap som havnet i skredhendelser. Årsaken jeg så for meg. Var 

at den menneskelig faktorer ikke blei tatt med i vurderingene, når enn skulle bestemme seg 

for å stå ned en gitt side, eller ikke.  
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2.0 TEORI 

Her vil jeg legge fram teori som skal brukes i oppgaven for å binde opp mot likhetstrekk fra 

informantene.  

 

2.1 Den menneskelige faktoren 

 

            ``We are imperfect beings. no matter what you know or how you 

                  operate 95 percent of your life, yo`re not a perfect person.  

                        Sometimes those imperfections have big consequences. 

                               -Mary Yates, window of a professional avalanche 

                                    forecaster who, along with three others, was 

                                        killed in an avalanche they triggered in the  

                                             La Sal Mountains of southern Utah``. 

 

Menneskets største problem oppstår når en har sterkt lyst til å gjøre noe. Helt ubevisst så 

klarer vi ikke å reflektere å tenke igjennom farer. Landrø forklarer problemet slikt:” jo mer vi 

ønsker noe, jo mer blinde blir vi for argumenter som taler mot våre ønsker”. Har du en sterk 

lyst til å kjøre ned en bratt fjellside dagen etter et stort snøfall, kan din vurdering styres av 

dine lyster. Dette kan ubevisst gi deg svar som sier at det er trygt når det kanskje egentlig 

ikke er det (Brattlien 2012, s. 56-57). 

I en sammenheng der en har noen dager å filme en frikjører i det solen titter frem, har vi 

mennesker lett for å overse farer og akkurat se det vi selv ønsker, `` Ønsket om å utnytte været 

for å komme i gang med filming, forholdet til sponsorer, og pengene som står på spill er 

sterke drivkrefter. Stemningen i gruppen og behovet for å endelig gjøre noe etter uendelige 

runder med kortspill er en annen faktor. Vurderingenes pålitelighet vil kunne påvirkes i 

negativ retning av risiko villighet, humør, selvinnsikt, evnen til å sanse og erfaring. Disse 

faktorene fungerer som et filter for hvilken informasjon vi forholder oss til og hvordan vi 

forstår denne. Det skal mye erfaring og svært gode skiferdigheter til å mestre en situasjon på 

denne måten. De fleste av oss overvurderer vår evne til å håndtere en slik situasjon. Det å 
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planlegge en fluktrute er en naturlig del av linjevalg og totalvurderingen, men bør ikke være 

utslagsgivende for om man skal kjøre eller ikke`` (Landrø 2007, s. 161). 

Mennesket utgjør den siste, og kanskje viktigste, hovedfaktoren innen skredvurdering. Det å 

ferdes relativt trygt handler ikke bare om å gjenkjenne skredfare. I de fleste tilfeller løses 

skredet ut av den skredtatte selv eller en i dennes gruppe. Svært sjeldent er det mangel på 

informasjon om terrenget, været og snødekket som leder til en ulykke. Det virker sannsynlig 

at problemet ligger i hvordan vi forholder oss til denne informasjonen. Foruroligende nok er 

det svært ofte de samme feil som blir begått. Det er så å si ingen nye årsaker til skredulykker, 

bare variasjonen over samme tema (Landrø 2007, s. 84). Studiet av Ian McCammon og andre 

undersøkelser støtter teorien om at verken terrenget, været eller snødekket er den viktigste 

faktoren i skredulykker. Det er vi mennesker som er problemet (Landrø 2007, s. 84). 

 

 

Her vil jeg se litt på skikompiss metoden som Nes, Lundberg 2013 (s. 46) har utarbeidet og 

hvordan den påvirker gruppestørrelsen.  

Christer Lundberg Nes har utarbeidet et mønster som han deler inn i tre kategorier. 

Mønster 1. Fjellskiløping eller enkle toppturer <30 

Mønster 2. Toppturer og offpiste <30 

Mønster 3. Komplekse toppturer og offpiste >30+ 

Jeg tar for meg mønster 3, siden problemstillingen er utarbeidet slik at mine informanter 

bevisst har oppsøkt terreng som er 30 grader eller brattere. For å kunne ferdes raskt og ha 

kortest mulig eksponeringstid i et terreng som er komplekst og med kanskje svært få trygge 

stoppeplasser, bør en ferdes etter bare skikompismønsteret. Det vil si parvis to og to og maks 
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to par samtidig på samme veivalg. Det betyr at i et komplekst terreng ferdes vi fra to til fire 

personer (Nes, Lundberg 2013, s. 46). Gruppestørrelsen og graden av risiko man utsetter seg 

for, henger nøye sammen. Store grupper har en tendens til å være enten mindre risikobevisste 

eller akseptere større grad av risiko. McCammon fant ut at enkelte personer og grupper på 

seks til ti personer utsatte seg for større risiko enn grupper på fire og mer enn ti (Landrø 2007, 

s. 87). I mine undersøkelser vil jeg se om skikompismetoden 3 blir brukt og om det er tilfelle 

at det er enkeltpersoner og gruppestørrelse på 6-10 personer som utsetter seg for mest risiko, 

om det er denne type gruppestørrelse som havner i en skredhendelse.  

 

      

2.11 Tillit til utstyr 

Det kan virke som tillit er en annen mekanisme – ikke bare har jeg ferdigheter til å mestre 

situasjonen der faren er overhengende, jeg slipper også unna eventuelle ulykker uten skader. 

Tillit til at sender/mottakeren eller ABS-sekken skal redde en uskadet ut av en eventuell 

skredulykke, er eksempler på dette. Selv om vi legger merke til tegn på skredfare og andre 

former for fare, reduserer vi betydningen av dette ved hjelp av beskyttelsesmekanismer, 

problemet er at skredene ikke bryr seg om hvordan vi tenker (Landrø 2007, s. 87). 

 

 

2.12 Seks menneskelige faktorer 

I den menneskelige faktoren vil jeg definere seks uttrykk. Bruche Tremper mener at vi 

mennesker har en tendens til å ta mer risiko i slike situasjoner.  

 

Familiarity, det vil si at vi føler oss mer komfortable i kjent terreng og tar større risiko ut 

ifra det, siden snøen er stabil 95% av tiden får vi uforholdsmessig mye positiv feedback 

tilbake (Tremper 2008, s. 285). 
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Acceptance, det er et uttrykk der vi søker aksept av andre, det kan være gruppen vi ferdes 

i, med venner, familie osv. Det er alltid lettere å være enig i gruppas beslutning enn å 

snakke om problemer når vi føler at her burde vi snu. Bruche Temper mener at det å 

praktisere god kommunikasjon kan lindre dette (Tremper 2008, s. 287). 

Commitment, er når du er forpliktet til et mål eller en identitet. Poenget er å være 

skeptisk til mål og identitet, gå der hvor det virker trygt, og være hvem du er - ikke noen 

du så i en video, tilnærmingen er at reisen er målet (Tremper 2008, s. 288). Andre Horgen 

bruker den samme tilnærmingen ved at du går på tur etter evne, i et område etter evne og 

med en gruppe etter evne der turen er målet (Horgen 2010, s. 31). Markus Landrø bruker 

uttrykket «kodak courage» om det samme fenomenet, det viser at menneskers 

tilstedeværelse påvirker graden av risiko vi er villig til å utsette oss for, når en person blir 

filmet eller tatt bilde av, vil en gruppe eller person som er trygge på sine ferdigheter, ha en 

tendens til å ta større risiko, det motsatte vil skje med grupper som ikke er så trygge på 

egne ferdigheter, de vil ta mindre risiko når andre ser på (Landrø 2007, s.87). 

Expert halo, en som virker som en ekspert, men allikevel ikke er det. Problemet kommer 

når den sakkyndige egentlig ikke er en ekspert. For eksempel, «la oss si din venn joe 

bringer deg til sitt favorittsted. Alle følger joe og når joe sier: `` Lets rive det up``, alle 

følger på. Joe kan være en ekspert på hvordan han kommer til sin favorittbakke, men han 

er ikke nødvendigvis en ekspert på snøskred, men vi følger ham uansett» (Tremper 2008, 

s. 289). Problematikken ligger i at en som er flink på ski kan bli utpekt som leder på en 

gitt tur, men det er ikke sikkert denne personen kan noe om skred. Markus Landrø skriver 

i skredfareboka at grupper som ledes av personer med god skredfaglig bakgrunn, som 

regel gjør kloke valg, mens grupper med en uformell leder (uten skredfaglig bakgrunn) vil 

utsette seg for langt større grad av risiko enn grupper uten en klar leder (Landrø 2007, s. 

87). 
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                            The two biggest problems are the new guys who don`t 

                                  know anything and the old guys like me who think they  

                                        know  everything but don`t.  

                                               –Onno Wieringa, longtime snow  

                                                   safety director at Alta ski area 

                                                        (now general manager). 

 

Scarcity, det vil si knapphet på ressurser, i dette tilfelle mangel på urørt nysnø, vi har 

tendenser til å ikke se farer når vi er innstilt på å renne ned en fjellside som det ikke er satt 

spor på (Tremper 2008, s. 290).  

Social proof, det vil si saueflokkmentalitet, vi har tendenser til at vi har høyere 

risikovillighet når vi er sammen med større grupper, enn når vi er aleine eller i mindre 

grupper (Tremper 2008, s. 290). 

McCammon fant ut i sine undersøkelser at gruppestørrelse og graden av risiko man 

utsetter seg for, henger nøye sammen. Store grupper har en tendens til å være enten 

mindre risikobevisste eller akseptere større grad av risiko (risky shift). Undersøkelsene 

viste at enkelt personer og grupper på seks til 10 personer utsatte seg for større risiko enn 

grupper på fire og mer en ti (Landrø 2007, s. 87). «Når gruppestørrelsen øker, øker også 

graden av fare samtidig som vår oppfattelse av potensiell fare avtar (Landrø 2007, s. 87). 

 

2.3 Snøskred 

Skredforsker Gunnar Ramsli har laget en definisjon av hva snøskred er: ``Hvis snø som ligger 

i hellende terreng settes i bevegelse med hastighet større en sig- og glidebevegelse, vil det 

dannes snøskred. Alt etter terrengforholdene, snømengdene, snødekkets oppbygging og 

utvikling og de ytre metrologiske forhold, vil skredene være av forskjellige type og ha 

forskjellig størrelse`` (Landrø 2007, s. 14). 
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2.31 Snøskredulykker 

Det er to typer skredulykker, først er anslagsvis to tredjedeler av dødsfall forårsaket av enkel 

uvitenhet, og gjennom utdanning er det forholdsvis lett å kurere uvitenhet. Den andre typen 

ulykke er når offeret visste om skredfaren, men fortsatte likevel. De gjorde enten bare dårlige 

valg, eller mer vanlig, overvurderte de sine evner til å håndtere det (Tremper 2008, s. 279). 

Årsaken til at en rekke mennesker blir forulykket på tross av skredopplæring, er sammensatt. 

En rekke undersøkelser viser at økt kunnskap ikke nødvendigvis endrer adferd (McCamon 

2004).   

 

Hvem er det som omkommer i snøskred, hva er størrelsen på gjennomsnitt skred og hvor bratt 

er terrenget? Forskning fra 2007 og tidligere viser:  

Alder og kjønn: Den typiske forulykkede er en 25 år gammel mann, gjennomsnittsalderen 

for kvinner er 24 år (Landrø 2007, s. 17).  

Skredets størrelse: Gjennomsnittet ligger på 100meter brede og 180 meter langt. Høyden på 

henget varierer fra syv til ni meter og opp til 1300 meter (Landrø 2007, s. 17).  

Bratthet: Skred løsner oftest i heng mellom 30 og 45 grader. I Norge varierer hengets 

helningsvinkel i ulykkeskredet fra 31 grader til 47,7 grader. I gjennomsnitt er vinkelen 39,5 

grader målt i brattest parti i løsneområdet (Landrø 2007, s. 17). 

Hva de omkommede i snøskred drev med da de ble tatt er fordelt over fem kategorier. 47% av 

de skredtatte drev med skikjøring. Snøskuterofre står for 19%. Skigåing 15%. Snøbrett 8%. 

11% er lagt under andre aktiviteter. I 70% av tilfellene drev den skredtatte med friluftsliv i 

bratt terreng. I den sammenheng er det viktig å understreke at bratt friluftsliv foregår i mer 

enn 30 grader helling som er løsneområde for skred (Brattlien 2012, s. 69). 
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2.4 Den nye toppturkulturen med bratt frikjøring 

Mestring og risiko: Tradisjonelt har de fleste nordmenn ikke vært opptatt av å ferdes på steder 

der det kan gå skred. Disse hører inn under kategoriene: Aktiv unngåelse og ufrivillig/ikke 

planlagt. De <<nye brukerne av fjellet>> vil kjøre der det er <<moro>>, og det er stort sett på 

steder som er 30 grader og brattere. Denne gruppen hører inn under kategorien oppsøkes 

frivillig (Landrø 2007, s. 84). Kommersielle interesser åpner for høyrisikokultur. Den 

viktigste årsaken til nåtidens aggressive kjøring på ski kan være den raske utbredelsen av 

skiheiser i Alpene. Det resulterte i at flere fikk forbedret skiferdigheter som før var reservert 

de få. Med på lasset i denne utviklingen fulgte imidlertid en kjedsomhet som drev de ivrigste i 

preparerte nedfarter og av de som av forskjellige grunner jaktet på stadig nye utfordringer, ut i 

sporløs snø. «Hardkjørene» ble flere, presset økte på de kommersielle interesser bak skiheis-

selskapene. Turistindustrien, utstyrsprodusentene, så vel som mediene, markedsførte «den 

hvite rus» i form av bilder og film. Med andre ord fikk vi en eksplosiv blanding av hopevis av 

presentasjonssterke, utålmodige frikjører og fristende fjellsider med stadig flaksnøfare. Vi 

fikk en utvikling der «No risk, no fun-kulturen utfoldet seg på måter som fritidssosiologen 

kaller parantes-adferd» (Landrø 2007, s. 7). Det er ting som tyder på at toppkulturen har med 

seg slike holdninger og praksiser, noe jeg vil undersøke opp mot mine informanter. Det kan se 

ut til at brattkjøring har kommet for å bli. Troen på at man er istand til å få en risiko lik null i 

denne sammenhengen er en illusjon. Det har skjedd ulykker, og det vil det trolig fortsette å 

gjøre. 

 

2.41 Ekstremsport 

Ekstremsport er en felles betegnelse på aktiviteter som på en eller annen måte er ekstreme i 

utholdenhet, ved å teste grenser eller oppsøke farer – sammenlignet med tradisjonell idrett 
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(Brevik 2002, s. 156). Betegnelsen ble introdusert på 90-tallet av utøvere, produsenter og 

markedsførere for å skille dem fra vanlig sport (Brevik 2002, s. 156). 

Ekstremsport er manglende mestring av egen kropp og psyke i møte med store utfordringer 

kan resultere i alvorlig skade eller død. Blanding av lek, risiko og mestring gjør at denne type 

sport har en helt særegen psykologisk stemning (Brevik 2002, s. 155-156). 

Begreper og uttrykk: I tillegg til ekstremsport brukes også ord som ``Spenningsaktiviteter``, 

``Ungdomssport``, ``risikosport``, ``vannviddssport`` og ``Ultrasport`` for å beskrive dette 

fenomenet (Brevik 2002, s. 155-156). 

Teorier: Det finnes en rekke teorier som prøver å forklare hvorfor mennesker på den ene siden 

søker trygghet og på den andre siden utsetter seg frivillig for farer. Noen tar utgangspunkt i 

evolusjon og biologiske faktorer (Buss 1988, Staski and Marks), andre i personlige og 

individuelle (Csikszentmihalyi 1990, Zuckerman 1979). Og noen ser på sosiale og kulturelle 

prosesser og føringer (Elias and Dunning 1986, Douglas 1992) (Hentet fra Brevik 2002, s. 

163). 

 

 

2.5 Risiko i friluftsliv 

Friluftslivssammenheng defineres ofte risiko som” summen av sannsynligheten for at et uhell 

skal inntreffe, multiplisert med konsekvensene av det inntrufne uhellet” (Horgen 2010, s. 42). 

”Risiko” kan også være synonymt med” fare” (Breivik 2002, s.156). 

I de fleste sammenhenger synes risikobegrepet slik det defineres i dag, å innebære fare for tap 

av en eller annen type (Brevik 2002, s. 160). Tapet kan være relatert til økonomiske eller 

materielle faktorer, men også til sosiale eller personlige forhold som status eller prestisje, det 

kan dreie seg om fysiske eller kroppslige faktorer som mulig skade, smerte eller død (Brevik 

2002, s. 160).  
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I friluftslivssammenheng bør man avklare med seg selv og turkameratene hvilken risiko man 

er villig til å akseptere. Menneskelig adferdspsykologi spiller sterkt inn her, men beslutningen 

bør være basert på objektive kjensgjerninger og ikke faktorer som gruppepress, prestisjejag 

eller ønsketenking (Horgen 2010, s. 40-41) og (Landrø 2007 s. 106 – 124). 

Objektive farer er momenter som vi ikke har noen innvirkning på, det være seg 

værforandring, kulde og skred. Snøskred som en objektiv fare er når vi velger gå rundt stilen, 

men allikevel havner i et utsatt område (Horgen 2010, s. 40). 

Subjektive farer: Å forholde seg til farer kun som objektive kan være sløvende på vår evne til 

å gjøre sikkerhetsmessig vurderinger underveis. Om vi skulle befinne oss i et skredterreng og 

bli tatt av et skred vi utløser, så har vi vært på feil sted til feil tid. Andre Horgen mener at det 

er vår egen feilvurdering, eventuelt vår vilje til å ta en kalkulert risiko, som var faremomentet, 

og ikke skredfaren i seg selv (Horgen 2010, s. 40). 

Svært få, om noen, er i stand til å anslå graden av risiko helt nøyaktig. Dette skyldes vår måte 

å oppfatte situasjoner på. Vurderingenes pålitelighet vil kunne påvirkes i negativ retning av 

blant annet risikovillighet, humør, selvinnsikt, evnen til å sanse og erfaring. Disse faktorene 

fungerer som et filter for hvilken informasjon vi forholder oss til og hvordan vi forstår denne. 

Den filtrerte oppfatningen fører som regel til dårlige vurderinger og beslutninger (Landrø 

2007, s. 85).  

En rekke etterforskere har antydet at gruppestørrelse kan ha spilt en rolle i beslutninger som 

fører opp til skredulykker. Forskere kan se et mønster at folk som reiser aleine og grupper på 

6-10 personer utsetter seg for betydelige mer fare en folk som reiser i grupper på fire eller mer 

enn 10 personer. Det interessante blir å se om en kan kjenne igjen et slikt mønster ut ifra 

ulykkene som skjer i Norge (Ian McCammon 2004).  
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Grafen viser ut ifra tidligere forskning at grupper av 3-5 personer og grupper av mer 

enn 10 utsatte seg for færre fareindikatorer før ulykken (N = 631), fareindikatorer er noe som 

blir kalt for heuristiske feller. 

Heuristiske feller:  

Familiarity 

Acceptance 

Commitment 

Expert hello  

Tracks/scality 

Social proof 

Det inntresant er å se om dette er representativt for Norge. Grafen viser at desto høyere N 

(Exposure score, indicators) gruppestørrelsen har, desto større sannsynlighet er det for at 

gruppen havner i en skredulykke (Ian McCammon 2004). 
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2.51 Restrisiko 

Risiko defineres som” summen av sannsynligheten for at et uhell skal inntreffe, multiplisert 

med konsekvensene av det inntrufne uhellet” (Horgen 2010, s. 42). En forenklet forklaring er 

sansynligheten for at et skred kan løsne mulitiplisere med konsekvensen, det kan være skade, 

i verstefall død. Dersom enn bruker filtervurdering. Det er en sjekkpunkt liste for om en kan 

stå i terreng over 30 grader eller ikke, akseptabel restrisiko kan være dersom man kun ferdes i 

heng som, etter grundigevurderinger passerer gjennom de tre filtrene (turplanlegging, 

områdevurdering, enkelthengvurdering), anses den resterende risiko for å være akseptabel 

(Landrø 2007, s. 124). Prisen for opplevelsen av frikjøring i bratt terreng, betales i risiko der 

målet må være å gjøre denne risikoen så liten som mulig slik at det er akseptabelt å stå i bratt 

terreng, der du tilslutt vil ha restrisiko der usikkerhetsmomentet er om snøen vil ligge stille 

eller om siden løsner (Landrø 2007, s.100-101). 

 

 

2.52 Risikosport 

Elias og Dunnings teori påstår at når mennesker må leve under stadig mer kontrollerte og 

regulerte betingelser, søker de å balansere dette ut med arenaer for usikkerhet og spenning. I 

dag kommer jakten på spenning symbolsk enda klarere til uttrykk i ungdomssporten, 

risikoaktiviteter og ekstremsport (Brevik 2002, s. 165). John Adams mener at alle mennesker 

har en tilbøyelighet til å ta risiko, men tilbøyeligheten varierer fra individ til individ. Risikoen 

man er villig til å ta, er avhengig av mulige gevinster og influeres av de tap man selv eller 

andre har hatt. Risikotakning er en slags balanserende handling der man veier sin oppfattelse 

av risikoen og dens mulige konsekvenser mot sitt eget ønske og tilbøyelighet til å ta risiko. 

Desto større sjanse et individ tar, desto større vil både gevinster og tap kunne bli. Adams 

bruker sin dynamiske modell til å vise at når opplevd risiko blir mindre, justerer man adferden 

slik at man tar større sjanser (Brevik 2002, s. 166) Det interessante her er å se om en opplever 

mindre risiko jo mer sikkerhetsutstyr en har på seg ved frikjøring.  
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3.0 METODE 

I denne delen vil det bli gjort rede for metodevalget i oppgaven. Den tar for seg 

Utvalget, datainnsamlingen og fremgangsmåten i oppgaven.  

Metode er en form for et verktøy, et redskap. Et slikt redskap er en framgangsmåte for å få 

svar på spørsmål og få ny kunnskap innenfor et felt. Metodene dreier seg om hvordan vi 

innhenter, organiserer og tolker informasjon (Larsen 2012, s. 17). 

 

 

3.1 Metodevalg, kvalitativ 

Formålet med undersøkelsen har vært å få en helhetsforståelse mellom de momentene jeg har 

tatt opp i intervjuet. For å få en helhetsforståelse er kvalitativ metode best egnet (Larsen 2012, 

s. 82-83). Jeg har derfor valgt å havne på kvalitativ metode i form av intervju for å kunne 

komme dypere inn i svarene slik at jeg kan fange opp likhetstrekk som muligens ikke er 

fanget opp fra skredhendelser ennå.  

 

 

3.2 Utvalgte respondenter og godkjenning av intervju.  

Snøballmetoden har blitt brukt, der jeg har kontaktet personer som har havnet i 

skredhendelser. Grunnen til at denne metoden er blitt brukt er fordi det er ganske begrenset å 

finne dem som bevisst har oppsøkt terreng over 30 grader og vært klar over at snøskred kan 

løsne for så å ha bli tatt av et skred. Informantene er kommet fram til med tips fra veileder på 

Høgskulen i Volda og fra research etter skredhendelser i media, der jeg har kommet fram til 

tre informanter. Det er tatt hensyn til at informantene nødvendigvis ikke er representative for 

hele befolkningen, men innenfor et relativt lite skimiljø i ferdsel i bratt terreng er det trolig at 

de vil være representative for en gruppe skikjørere. Informantene er henholdsvis fra 

Vestlandområdet, alderen strekker seg fra 18 år til 38 år. Informantene har fått mail med 

avskrift fra intervjuene der jeg har bedt om en godkjenning på at det som er nedskrevet i 

vedlegget, kan brukes i oppgaven.  



Høgskulen i Volda,  Avdeling for kulturfag 
 

20 
 

 

3.3 Innsamling av data 

For å samle inn primærdata benyttet jeg meg av et strukturert intervju. Fordelen med denne 

formen er at jeg i forberedelsen har laget et intervjuskjema med ferdig formulerte spørsmål. 

Målsetningen er at spørsmålene til sammen skal gi et godt grunnlag for å dekke 

problemstillingen og de temaer som inngår i problemstillingen. Alle spørsmålene har blitt stilt 

til informantene i samme rekkefølge. Fordelen med slike intervjuskjemaer er at en reduserer 

informasjonsmengden, og at det blir lettere å håndtere i ettertid. En sikrer også at alle svarer 

på det samme, slik at det blir lettere å sammenligne (Larsen 2012, s. 78 - 83). Og jeg vil ha 

bedre tid til å gjøre en god oppgave med den tiden jeg har til rådighet. Intervjuene har blitt tatt 

opp med lydopptaker, slik at jeg kan håndtere datagrunnlaget når alle informantene har stilt til 

intervju. Informantene har samtykket til at tekst kan skriftlig gjøres og brukes i oppgaven. 

Alle Intervjuene er direkte sitat og er foretatt i februar, mars og april.  

 

 

 

 

3.4 Spørsmål kategori 

I analysen av intervjuene er det delt opp i åtte spørsmål kategorier som jeg har stilt spørsmål 

innenfor. Kategoriene blir presentert i rekkefølge før analysen av intervjuet.  

1.Nærområde         2.Holdninger                 3.Kunnskap 

4.Risikovillighet    5. Utstyr                        6. Vurderinger 

7.Skredstørrelse     8.Gruppe 
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4.0 ANALYSE AV INTERVJU 

Her er det lagt opp til en analyse av intervjuet der jeg har kortet ned svarene, slik at 

besvarelsen kun inneholder det jeg har stilt spørsmål om som er relevant for å belyse 

problemstillingen. Under et slikt intervju der temaet er stort så blei det til at informantene 

utdypte begrunnelser, og enkelte av svarene havnet derfor utenfor selve spørsmålet.  

 

Nærområdet 

Spørsmål: Var du i det du mener som er ditt nærområdet for å stå på ski der du utløste 

skredet?  

 

Informant 1  

Jeg har stått 30 ganger ned det fjellet, men ikke den sida jeg rant der skredet gikk (…). 

Oppfølgingsspørsmål: Så du vil kategorisere at det er i nærområdet ditt, på en måte rundt det 

fjellet?  

Ja.  

 

Informant 2 

Absolutt.  

 

Informant 3 

Ja, det vil jeg si. 

 

Holdninger 

Spørsmål: Siden du/dere sto i terreng over 30 grader, føler du at det gir mere glede med 

skikjøringen enn å stå slakere? 
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Informant 1 

Ja, det er veldig avhengig av føret, men med godt føret så e de jo større glede å kjøre bratt. 

 

Informant 2 

Det er ikke noe mere skiglede i det, til tider kan det være mest spenning i det. 

 

Informant 3  

Der det er gode snøforhold så kan terreng viss man definerer slakere så kan det være bedre og 

kjekkere en brattere terreng med for mye snø.  

 

Spørsmål: Der dere stod når skredet blei utløst, følte dere at det var forsvarlig å stå der den 

dagen? 

 

Informant 1 

Nei (…).  E burde ikke ha vært der i det hele tatt. D har e vært klar over før e havnet der.  

Oppfølgingsspørsmål: Men dere havnet der allikevel ja.  

Informant: jada, det er sånt som skjer. 

 

Informant 2 

I ettertanken så føler en at det kanskje ikke var så forsvarlig som jeg tenkte, mene til da hadde 

vi vurdert at det var trygt da. 

 

Informant 3  

I etterpåklokskap nei, men der og da så hadde vi trekket alle vurderingene ditt at vi var med 

god margin.  



Høgskulen i Volda,  Avdeling for kulturfag 
 

23 
 

Spørsmål: Kunne du tenke deg å stått på ski ned samme henge igjen når du mener at det er 

stabile forhold? 

Informant 1 

Ja, det har jeg gjort mange ganger. 

Informant 2 

Ja, det har jeg ikke noe imot. 

 

Informant 3 

Det har jeg gjort. 

 

Kunnskap 

Spørsmål: Hva er det du har av skredkunnskap? 

 

Informant 1.  

Metodekurs i skred etter norsk fjellsport forum (…) å lese skred litteratur, skredvarsel, gjort 

observasjoner av skred, kompresjonstester, sett på snøprofiler. 

 

Informant 2.  

Skred B1 i røde kors (…) lagledelse i søk og redning vinter i røde kors.  

 

Informant 3.  

Skredkurs i 1988 med skipatrulje (…) skredkurs i forsvaret i 1994 til 1996. Og har vært 

hjelpeinstruktør på skredkurs og var da selv i 2013 skredinstruktør nivå 1. 
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Spørsmål: Kan du ramse opp de vurderingene dere gjorde denne dagen, snø stabilitet, gruppe, 

ferdigheter i skiteknikk, snøprofil, stabilitetsprofiler osv.? 

 

Informant 1  

Jeg gikk oppover en rygg. Hadde vinden i ryggen, slik at det blei ganske avblåst på selve den 

ryggen. Da tenker jeg at her blir det dårlig snø til jeg skal ned igjen, hvor er det denne snøen 

her som jeg ser, jo den reiser ned i bratthenget på baksiden, så der er det myk og fin snø, så dit 

vil jeg reise. Men jeg var ikke klar over at det var så bratt der. (…), fordi jeg ikke var kjent så 

tokk jeg en sjanse i jag etter god snø da. Også var det først etter å ha hoppa litt ned i det 

henget her at oi, her er det gruelig bratt. Nå kan det løsne når som helst.  

 

Informant 2 

Ganske lite sånn kjapt på det egentlig, vi tokk en utsjekk før vi reiste på det (…) det var fint 

vær og det var fint når vi kom i gang tidlig, så vi skulle slippe å få solinnstrålinga nede i (navn 

på Dalen) så det var jo de vurderingene som var tatt da.  

 

Informant 3 

Snøprofil på 900 meter over havet hvor vi gjennomførte ulike stabilitetstester som CT, ECT 

og den gangen en blokk test og fant ulike sjikt men ikke noe som ga direkte signal på at vi var 

på feil plass til feil tid. Lengere oppe på 1100 meter da hadde vi et lite parti over 30 grader, da 

vi hadde ulike åprør helt øst å stavtester og skikjølk uten å få noe daværende faretegn i den 

sida og på ei lita flate på 1200 før vi skulle opp på en liten slake på 14 grader der vi hadde 

bestemt oss for å dele oss opp for å holde en god avlastningsavstand for å ikke gå for tett. 
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Spørsmål: Vil du mene at du har nok kunnskap til å bedømme når det er relativt trygt og når 

det ikke er akseptabelt å stå i skredterreng? 

 

Informant 1 

Jeg tror at den dagen jeg sier at nå er det trygt, så er det det. 

 

Informant 2 

Kan gjøre meg opp en personlig mening i at jeg klarer å skille dager jeg syntes er greit eller 

ikke. Men jeg føler jeg har litt for små erfaringer til å ta en beslutning for en gruppe eller for 

de rundt meg. 

 

Informant 3 

Ja, det vil jeg helt klart gjøre.  

 

Risikovillighet 

Spørsmål: Kan du definere risikovilligheten din, tenker da på hvor mye risiko er du villig til å 

ta for å kunne stå på ski i terreng som er 30 Grader og brattere? 

 

Informant 1 

Jeg er livredd for snøskred, det er et mareritt (…) stadig tar vurderinger som jeg tror er 

nødvendige, både for meg selv men også når jeg er med andre. Det er ofte jeg som gjør denne 

vurderingen fordi at jeg har gjerne mest kunnskap av de jeg går på tur med da.  Men, ja. 

Vurderer vi det til at nå er det i grenseland så strekker vi oss for å unngå de mest utsatte 

partiene.  
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Informant 2 

Nei, jeg vil alltid komme ned igjen, jeg tar ikke mere risiko enn at jeg føler at jeg gjør det på 

en forsvarlig måte (…) Men jeg prøver konsekvens å tenke på at jeg, ja at det ikke utgjør mere 

risiko enn at jeg kommer meg helskinna hjem.  

 

Informant 3 

Det kommer helt an på i forhold til kjøre å mer for å øke snø stabilitet med tanke på skredfare, 

så e vi, finner vi nok igjen en gruppe segment personer som er glad i det bratte terrenget og 

oppsøker gjerne det når en har kunnskap og informasjon om at det lar seg gjøre. 

 

Spørsmål: Den dagen du utløste skredet, lå det igjen en restrisiko i vurderingene du hadde 

gjort den dagen, i så fall kan du utdype det? 

 

Informant 1 

Jeg trudde jo at det ikke skulle være noe risiko iogmed at det ikke var bratt nok, men jeg 

visste jo at hellinga var veldig avgjørende med den snøen som vi hadde den dagen.  

Oppfølgingsspørsmål: Så du var fult klar over det å prøvde å unngå det men allikevel så 

havna en?  

Ja, jeg sa jo til meg selv at ikke kjør bratt i dag (Ola Nordmann), også var det akkurat det jeg 

gjorde.  

 

Informant 2 

Vi vurderte jo selvfølgelig hele veien da (…) ingen ting som vi følte var utsatt da. 
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Informant 3 

Ja, vi var i en gruppe der vi var veldige mange bekjente av hverandre (…) vi var mer alle med 

på å ta vurderinger, fortløpendevurderinger og vi alle hadde prata om det vi skulle bevege oss 

ut på da i forhold til risikomomentet 

 

Spørsmål: Hadde du og/eller gruppen et ønske om å søke utfordring når dere er ute på ski? 

 

Informant 1 

Ja, generelt så har vi jo det. 

 

Informant 2 

 Dette var mere sånn kosetur da (…) det var ikke en tur for å søke bratt terreng eller risiko 

nødvendigvis, det var bare å finne en fin skitur. 

 

Informant 3 

Det var flere av oss som hadde vært på den turen før, men vi hadde personer i gruppa som var 

veldig tydelige på at de ville utfordre egne ferdigheter.  

 

Utstyr 

Spørsmål: Kjører dere med fult skredutstyr, spade, søkestang, S/M? 

 

Informant 1 

Jeg pleier alltid å ha spade, søker og søkestang (…), men denne gangen så var jeg aleine å da 

må jeg jo ærlig erkjenne at skredsøkeren ikke var påskrudd.   

Oppfølgingsspørsmål: ok, Men var den med?  
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Nei. 

Oppfølgingsspørsmål: Bruker du ABS sekk? 

Nei.  

 

Informant 2 

To av oss gjorde det, ikke tredje mann. 

Oppfølgingsspørsmål: Bruker du ABS sekk?  

Nei. 

 

Informant 3 

Ja. 

Oppfølgingsspørsmål: Kjører du med ABS sekk?  

Jeg gjør det. 

 

Menneskelig faktor  

Spørsmål:’’ powder fever” (ønsket om å få den beste snøen). Var det akkurat kommet nysnø 

dagen i forveien eller samme dagen? 

 

Informant 1 

Det var hvert fall mye ubundet snø tilgjengelig for transport, snøtransport, slik at det var 

masse snø som hadde blåst inn i det henget som allerede lå på bakken, så ja det var nysnø. 

Oppfølgingsspørsmål: Iogmed at du var så tidlig ute den morgningen, var et av ønskene dine å 

første sporet ned en side?  

Det pleier ikke å være det (…) det var ikke førstesporet som var motivasjonen for å dra ut så 

tidlig, det ville jeg gjort uansett altså.  
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Informant 2 

Nei, det var ikke noe sånt jag på en måte (…) Men det var aldri et tema at vi skulle finne 

nysnø og sette de første spora, men det hjelper selvfølgelig på motivasjonen når vi begynte å 

gå til at det var et lite nysnølag oppå. Og de fleste i gruppa har hvert fall sånn innstiling at vi 

går på tur for å kjøre ned igjen, det er ikke noe sånn gjeng som går opp for å bare gå opp.  

 

Informant 3 

Det var kommet nysnø i forveien ja. 

Oppfølgingsspørsmål: var ønsket å få en av de første sporene ned?  

Det var ikke et tema. 

 

Vurderinger 

Spørsmål: Der du/dere kom til toppen eller snudde, hvordan skjedde beslutninga om hvor dere 

skulle renne ned, Demokrati? Eller var det noen i gruppa som bestemte hvor dere skulle renne 

ned eller var det litt mere frislipp?  

 

Informant 1 

Nei, jeg hoppa utfor ryggen, på baksiden av ryggen før jeg kom opp til selve toppen da. Så jeg 

kunne ha rent ryggen ned igjen, eller jeg kunne rent på siden av ryggen ned igjen.   

Oppfølgingsspørsmålene beslutningene du tokk der oppe var vel litt i forhold til det at det var 

vindavblåst der du gikk opp? 

myk snø der jeg rente ned. 

Oppfølgingsspørsmål: du ønska bedre snø der du valgte å renne ned igjen? 

Ja. 
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Informant 2 

Vi tokk en samtale på det da. Å da var det noen som hadde mer erfaring enn noen andre på en 

måte, så vi tokk en samtale på å starte på en trygg sted. Den beslutninga, den valgte jeg å 

gjøre da i det området skredet hadde gått 

 

Informant 3 

Vi hadde på den gitte turen to turledere og turen var i forhold til planlagt med det målet, turen 

blei fortløpende vurdert å siden vi ikke hadde fått noen klare tydelige tegn på at snødekket 

ville være bundet og skli ut så valgte vi å fortsette mot toppen og det var god gruppe å ha med 

opp så vi hadde formening om at dette skulle vi gjøre. 

 

 

Spørsmål: Litt om hvordan du har gjort vurderinger i ettertid etter det her, er det akkurat de 

samme vurderingene som du har gjort før eller gjort noe nytt du har plukket opp? 

 

Informant 1 

Bevisst på å ikke renne ned sted jeg ikke er kjent. Det er blitt litt sånn tanken om å gå opp der 

en skal ned. Skal en kjøre renna ned, så burde en gå renne opp først for da får en med seg 

hvordan snøen utvikler seg underveis (…) Spesielt på dager med litt usikker snø så sitter det 

litt lengere fremme i bevisstheten da. 

Oppfølgingsspørsmål: Gjorde du noen undersøkelser av snødekket den dagen, i så fall hva? 

I tokk ingen, jeg gravde ikke noe som helst. Det var innlysende. 
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Informant 2 

Jeg vil jo alltid bruke så masse vurderinger som mulig egentlig. Jeg har lyst og trua på å bli 

flinkere på å grave snøprofiler når jeg er på tur (…) Kanskje lese meg enda litt mere opp på 

værforandringer. 

Oppfølgingsspørsmål: Gjorde dere undersøkelser av snødekket den dagen, i så fall hvilken 

undersøkelser gjorde dere? 

Nei, vi gjorde ikke noe annet enn å være svært oppmerksomme når vi gikk, vi kjente på snøen 

og vi så om det gjorde sprekkdannelser og drønninger og sånne ting. Det var kun de 

overfladiske tingene vi så på da. Vi gravde verken snøprofil eller noe sånt for å sjekke hva 

som lå under da.  

 

Informant 3 

Det vi sitter igjen med på ettertid, det å bevege seg ut i små zonale soner der det har vært bart 

bindene påvirket snø og det å ta av seg skiene for deretter å gå et stykke på beina gjør at en 

lettere uten ski kan provosere snødekket lengere nede.  

Oppfølgingsspørsmål: Gjorde dere undersøkelser av snødekket den dagen, i så fall hvilken 

undersøkelser gjorde dere? 

En snøprofil på 900 meter over havet hvor vi gjennomførte ulike stabilitetstester som CT, 

ECT og den gangen en blokk test og fant ulike sjikt men ikke noe som ga direkte signal på at 

vi var på feil plass til feil tid. Lengere oppe på 1100 meter da hadde vi et lite parti over 30 

grader, da vi hadde ulike åprør helt øst å   stavtester og skikjølk uten å få noe daværende 

faretegn i den sida og på ei lita flate på 1200 før vi skulle opp på en liten slake på 14 grader 

der vi hadde bestemt oss for å dele oss opp for å holde en god avlastningsavstand for å ikke gå 

for tett.  
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Spørsmål: Brukte du skredvarselet på varsom?  

 

Informant 1 

ee nei, hvert fall ikke bevisst.  

Oppfølgingsspørsmål: Men pleier du å bruke skredvarselet på varsom? 

Jada. 

Oppfølgingsspørsmål: Men hadde du brukt det den dagen eller dagen før du reiste ut? 

Nei (…) vurderinga blei gjort der og da iallfall i en del av vurderingene som fikk 

konsekvenser.  

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan er det sånn generelt til vanlig da, pleier du å bruke 

informasjon som er gitt ut av varsom? 

Ja, det er med som en del av vurderinga, men jeg er veldig bevisst på at enkelt vurderinger må 

gjøres til hvert eneste sted 

 

Informant 2 

Nei, det var, vi så jo på hva skredproblemet var og i hovedsak hvilken faregrad som var meldt 

da. Enkelte kunne kanskje sakt at jeg burde gjort grundigere vurdering på det. Men det var 

meldt relativt svært lav faregrad og ja. 

 

Informant 3 

ja, vi hadde gjort oss en oppdatering på varselet som er naturlig, det vi å hadde vært i dialog 

med en av observatørene som hadde vært på nabofjellet dagen før. 

 

 

 



Høgskulen i Volda,  Avdeling for kulturfag 
 

33 
 

Skredstørrelse 

Spørsmål: Kan du anslå skredstørrelsen, bruddkant, utløpslengde? 

 

Informant 1 

Jeg tror bruddkanten var ca en halv meter. Det var en skål formasjon, så der det løsna i hele 

skåla, men den skåla var ikke mere enn 6-7 meter brei. Men det samla snøen allikevel i 

midten av det, så skredet gikk kanskje 300 meter nedover så der slakka det litt ut 

 

Informant 2 

Jeg vet ikke hva jeg skal si på det egentlig da. Som du kanskje så i de kommentaren som var 

lagt ut på denne facebook gruppa da så anslo (Navn: En som har skrevet skredbok) et lite 

skred, jeg har litt lite erfaring selv med å sammenligne hva som er et stort og lite skred. Det er 

det nærmeste jeg har å gå på da.  Bruddkanten tipper jeg er på en plass mellom 20 og 30cm 

kanskje. Uten at jeg gjorde noen målinger på det da. Men det var et relativt langt og bredt 

skred da.   

 

Informant 3 

Skredstørrelse liten. 

Oppfølgingsspørsmål: Var det et flakskred?   

Det var et tørt flakskred 
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Gruppe 

Informant 1 var aleine på tur da han utløste skredet og blei da ikke stilt noen spørsmål 

innenfor gruppe.  

 

Spørsmål: Hvor mange var dere i gruppen dagen dere utløste skredet? 

Informant 2 

Vi var 3 stykker med meg. 

 

Informant 3 

Vi var totalt en gruppe på 9. personer 

 

Spørsmål: Hadde alle sammen ca samme kunnskap til å vurdere stabiliteten på snøen eller var 

det noen i gruppa som var med uten å ta noe særlig del i vurderingene? 

 

Informant 2 

Nei, det vil jeg ikke si, det var ganske variert egentlig da. Jeg er ganske aktiv i (…) og jeg har 

fått en del kurs imellom det. Mens ene personen var en vanlig turgåer å egentlig, ee veldig lite 

av det utstyret en egentlig bør ha med. Å siste mann var litt sånn midt imellom da, som er litt 

mere sånn ja, det var ganske variert da. Hva folk hadde med og hva som burde vært med.  

 

Informant 3 

Det var jo veldig vekslende kunnskapsnivå i gruppa, det var ganske nyutdanna i skredkurs og 

den tilstanden de viste om snødekke. Mens flere var mere på en sånn medium nivå. 
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Spørsmål: Hadde gruppa ganske like skiferdigheter? 

 

Informant 2 

Skiferdighetene er ganske like (…)  Men alle sammen er rutinerte når det kommer til selve 

skikjøringa 

 

Informant 3 

De hadde bra skiferdigheter ja. 

 

Spørsmål: Viss der tokk stabilitetsvurderingene denne dagen, var det du som gjorde det eller 

andre i gruppa som gjorde det for deg?  

 

Informant 2 

Nei, vi gravde rett og slett ikke noe snøprofil eller noe sånt. 

 

Informant 3 

Vi var flere som jobbet sammen for å utarbeide å gjennomføre de forskjellige testene. 

 

 

Spørsmål: Følte du at kommunikasjonen i gruppa var god, eller var den dårligere enn det den 

pleier å være til vanlig? 

 

Informant 2 

Nei, den var åpen den, ikke noe problem det.  
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Informant 3 

Det var veldig god kommunikasjon. 

 

Spørsmål: 

Følte du eller noen andre at det var gruppepress for å stå akkurat der dere gjorde, altså at det 

er vanskelig å si nei når de andre var gira? 

 

Informant 2 

Nei, på ingen måte. 

 

Informant 3 

Nei 
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5.0 RESULTAT MED HENSYN TIL LIKHETSTREKK 

Her vil jeg presentere likhetstrekkene og/eller ulikhetene jeg har kommet fram til etter å ha 

hatt et dybdeintervju.  

 

5.1 Bruk av Varsom og skredstørrelse 

Her er det litt usikkermomenter i forhold til skredstørrelsen. Årsaken er at informantene ikke 

fysisk har målt bruddkant, utløpslengde og bredde på skredet, skredstørrelse er tatt ut ifra det 

en har sett på avstand, og alle tre informantene vil anslå at skredstørrelsen er (2) liten. 

Skredene har fellestrekk ved at det var tørre flakskred som løsnet.  

 

Bruken av varsom den aktuelle dagen varierer fra å ikke ha kikket på varselet til at en har 

kikket grundig på varselet og vært i dialog med en skredobservatør. Til vanlige så bruker alle 

tre informantene å kikke på varselet til varsom. Men denne aktuelle dagen som skredet blei 

utløst, så går det igjen at det blei tatt en del situasjonsbestemte vurderinger underveis. Det har 

trolig blitt tatt en del vurderinger som er nødvendig i og med at kunnskapsnivået i gruppa i 

forhold til skredkunnskap viser seg å være god. Men allikevel så har det blitt gjort vurderinger 

som har fått konsekvenser i form av at et skred har blitt utløst.  

 

 

5.2 Gruppesammensetning  

Gruppestørrelsen var to relativt små grupper og en stor gruppe, det fordelte seg på i gruppe a: 

1 person. Gruppe b: 3 personer. Og gruppe c: 9 personer.  

Noe som gjenspeiler seg dagen de utløste skredet, var at alle sammen hadde ganske så like og 

gode skiferdigheter.  

Kommunikasjonen i gruppene skal ha vært åpen og god, akkurat slik som det også pleier å 

være på andre turer.  
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Ingen av gruppene skal ha følt noe press for å stå på ski akkurat der de gjorde, alle var enige 

og det blei tatt hensyn til alle synspunkter.  

Ingen av gruppene fulgte Skikompiss mønsteret der en ferdes maks 2 stykker i eksponert 

terreng.  

 

5.3 Kunnskap 

Kunnskapsnivået i gruppen i forhold til skredvurderinger skal ha variert. Informanten som var 

aleine på tur, sier at det stort sett er han som tar vurderinger når de er på tur. Årsaken er at 

informanten har mer erfaring og kunnskap til å vurdere snødekket. I de to andre gruppene skal 

det også ha vært variert kunnskapsnivå, men blant mine informanter ser det ut til at det er de 

som har hatt mest kunnskap til å vurdere snødekket og farer når de er på tur med andre. Det 

gjenspeiler seg at alle tre informantene hadde skredkurs og det virket som kunnskap nivået til 

å vurdere snødekket er god.   

 

 

 

 

 

5.4 Risikovillighet  

Når jeg har spurt informantene om å definere risikovilligheten sin, så tyder det på at de har 

gode holdninger, der de har den egenskapen der informant 1 sier at han er livredd for 

snøskred. Han sier at om de vurderer det i grenseland, så strekker han seg for å unngå de mest 

utsatte partiene. Informant 2 tenker konsekvent på at risikoen han tar ikke utgjør mer risiko 

enn at han kommer helskinnet hjem. Informant 3 svarer ikke helt tydelig på spørsmålet, men 

svarer heller for en gruppe segmentet personer som oppsøker bratt terreng når de har 

kunnskap og informasjon om at det lar seg gjøre. 

 

Informantene utdypet om det lå igjen en restrisiko i vurderingene de hadde gjort den dagen de 

utløste skredet. Informant1 trodde ikke at det var noe risiko, siden terrenget ikke var bratt nok. 
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Han var fullt klar over at hellinga var avgjørende i forhold til å løse ut skred denne dagen, 

allikevel så sa han til seg selv når han gikk opp fjellet at han ikke skulle kjøre bratt i dag. Men 

allikevel så var det akkurat det han endte opp med å gjøre. Informant 2 gjorde vurderinger 

hele veien, men det var ingen ting som de følte de var utsatt for da de gikk opp en side til fots, 

der skredet løsnet. 

Informant 3 tok fortløpende vurderinger sammen med gruppa, der de diskuterte 

skredproblematikk og det de skulle bevege seg ut på i forhold til risikomoment. Det kan se ut 

til at holdningene er gode og at konsekvensvurderinger blir tatt. Men allikevel så har en ikke 

fått tydelige tegn på farene. Det kan se ut til at informant 1 var fullt klar over farene og at 

himmelretningen var avgjørende for hvilken side som var trygg, men det tyder på at han blei 

oppslukt av en menneskelig faktor, der han ende opp med å stå ned på andre siden av fjellet. 

Han var ikke klar over hvor bratt det var, samtidig som han klar over at det hadde samlet seg 

vindtransportert snø i det henget.  

 

Informantene skulle svare på om de selv eller gruppa hadde et ønske om å søke utfordring.  

Informant 1 sier at generelt så har de det, informant 2 var mer på en kosetur der de ville finne 

en fin skitur. Informant 3 hadde ikke det selv, men sier at de hadde personer i gruppa som var 

veldig tydelige på at de ville utfordre egne ferdigheter.  

Det kan se ut til at to av gruppene hadde personer som ønsker å søke utfordring, mens den 

tredje gruppen ikke hadde et ønske om det i det hele tatt.  

 

 

5.5 Holdning  

Det er store variasjoner i hva informantene mener; om det gir mer skiglede å stå i terreng over 

30 grader. Faktorer som spiller inn, er at det ved godt føre er mer skiglede i å kjøre bratt. 

Mens på den andre siden så blir det hevdet at det er mer skiglede i å stå i slakere terreng enn å 
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stå bratt når det er for mye snø. Det blir også sett på at det til tider kan være mer spenning i 

det, men ikke at det gir noe mer skiglede av den grunn.  

To av informantene er enige om at i etterpåklokskap så var det ikke forsvarlig å stå der de 

gjorde under de gitte snøforholdene. Men de er enige om alle vurderingene var tatt var med 

god margin og at det skulle være trygt. Siste informanten mener at det ikke var forsvarlig å stå 

ned siden under de gitte forholdene, det var han selvsagt klar over før han havnet der. Men 

usikkerhetsmomentene i forhold til hvor bratt det var der resulterte i at personen plutselig var i 

siden, og da var det for sent å snu. Det var gjort vurderinger underveis på vei opp om at han 

ikke skulle renne ned på andre siden av fjellet viss det var bratt i den siden, men allikevel 

havnet han der. Tre av informantene har ikke noe imot å stå på samme plass igjen som de 

utløste skredet, to av dem har allerede gjort det i ettertid.  

 

                                      

 

 

 

                                           Der dere stod når skredet blei utløst,  

                               følte dere at det var forsvarlig å stå der den dagen? 

``Nei (…).  E burde ikke ha vært der i det hele tatt. D har e vært klar over før e havna der``.  

                                                  Men dere havnet der allikevel ja?  

                                                    `` jada, det er sånt som skjer``. 

                                                                                                        (Sitat Informant 1) 
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5.6 Utstyr 

Informantene blei spurt om hva de har med seg av skredutstyr når de er på ski. Det ser ut til at 

dette varierer litt ut ifra hvilken gruppe de er på ski med og om de er aleine på tur. En av 

informantene sier at han til vanlig alltid har med seg spade, søkestang og S/M, men den dagen 

han utløste skredet, var ikke noe av dette utstyret med fordi han var aleine på tur. Ut ifra de 

andre informantene så hadde de med seg spade, søkestang og S/M, som de mener er et 

minimum av utstyr du må ha med deg, det var kun en av informantene som kjørte med ABS- 

sekk.  

 

 

5.7 Menneskelig, påvirkning av nysnø 

Et mønster som går igjen, er at det hadde kommet nysnø i forveien eller at det lå løs ubundet 

snø tilgjengelig for transport. Det var ingen av informantene som var ute etter å få den beste 

snøen og første sporet ned et heng, det var ikke et tema for å reise ut den aktuelle dagen. Det 

virker som at motivasjonen for samtlige er å ha en fin nedkjøring, det er ikke selve toppen 

som nødvendigvis er målet med skituren. Uttrykket (Powder fever) ser ut til å gå igjen hos en 

av mine informanter, der han selv gikk opp en avblåst rygg med vinden i ryggen, men 

allikevel endte opp med å stå ned i lehenget, der han selv ikke var klar over hvor bratt 

terrenget var, selv om han visste at hellingen var veldig avgjørende denne dagen for om et 

skred kunne løsne eller ikke. Dette tyder på knapphet på ressurser (Scarcity), som vil si at en 

ikke ser farene når en er innstilt på å renne ned en side det ikke er satt spor på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høgskulen i Volda,  Avdeling for kulturfag 
 

42 
 

5.8 vurderinger 

Beslutningen i forhold til hvor en skulle renne ned på ski varierer, den ene informanten var 

aleine, og beslutningen som blei tatt, er at han ville renne ned i lesiden fordi personen ønsket 

bedre snø enn der han gikk opp, hvor det var vindavblåst. Igjen kan det se ut til at personen 

havnet i scarcity-fellen, der det var knapphet på ressurser (i form av løssnø). De to siste 

informantene hadde god kommunikasjon i gruppa, der man hadde en samtale om hvor man 

skulle renne ned. Og det blei diskutert hva de hadde observert på veien opp. En av disse 

informantene løste ut skredet å vei opp der de bootbacket, altså gikk til fots med skia på 

ryggen.  

Det man kan trekke ut av hendelsen og vurderinger som har blitt gjort i ettertid er at 

informantene generelt sett har reflektert godt over dagen. De har tenkt over hva de ikke gjorde 

som de eventuelt vil i en senere anledning.  

I en av gruppene så blei det gjort mange vurderinger underveis. Det de lærte var at i små 

zonale områder vil de prøve å gå kortere perioder til fots uten ski for å se om snøen blir trigget 

lengre ned i snødekket. Generelt så stiller de to andre informantene ganske likt. Det blei ikke 

gravd noe i snøen, men de kikket på de overfladiske tinga som snøoverflaten.  De gjorde også 

observasjoner mens de gikk, slik som drønn i snøen, sprekker rundt skia og konsistensen på 

snøen. En av informantene har blitt bevisst på at en ikke skal renne ned en side en ikke er 

kjent med å gå opp i forveien. Det er mer tanken om at skal en kjøre ned en renne, så skal en 

gå opp renna først.   

 

 5.9 Familiarity, nærområdet 

Alle informantene er enige om at de karaktiserer området de utløste skredet i som sitt 

nærområde for å stå på ski, det er deres personlige mening for hva de selv mener er 

nærområdet.  
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6.0 LIKHETSTREKK OG DISKUSJON  

I diskusjonsdelen vil jeg se på om informantene har likhetstrekk, det vil bli sett på om alle tre 

informantene hadde like skredhendelser. Eller om det var ulikheter. Jeg velger å ikke dele 

dem inn i prosent, det hadde hvert oversiktlig, men siden det bare er tre informanter så kan det 

misfortolkes hvor mange informanter som egentlig havner innenfor hver enkelt kategori.  

 

 

6.1 Bruk av varsom og skredstørrelse:  

Tre av tre informanter anslo skredstørrelsen til liten (2). 

Tre av tre informanter utløste et tørt flakskred. 

En av tre Brukte varselet til varsom. 

To av tre brukte ikke varselet til varsom, men en av dem kikket på hva faregraden var.  

 

 

 

 

6.2 Gruppestørrelse og gruppesammensetning 

Det går et mønster på at tre av informantene stort sett er de med mest kunnskap i en gruppe og 

gjør vurderinger. Bruch Tremper har et uttrykk som han kaller for Expert halo. Det er ikke 

noen tegn på at mine informanter kommer innenfor denne kategorien i og med at 

kunnskapsnivået skal være generelt høy. Landrø skriver i sin bok ``Skredfare`` at grupper som 

ledes av en person med god skredfagelig bakgrunn somregel gjør gode valg (Landrø 2007, s. 

87). Det kan tyde på at de har holdt på med ski og skredvurderinger en god stund, men 

allikevel så har tre av informantene gjort mindre kloke valg den aktuelle dagen. Det kan stilles 

spørsmål ved om de gjorde så gode valg som var mulig under de gitte ytre faktorene, men at 

det er enkelte ting som de selv ikke har klart å få øye på eller klart å styre.  
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6.3 Holdninger og risikovillighet 

For å definere god holdning til skredutsatt terreng, henvises det til tidligere teori om at 

menneskelige faktorer er hovedårsaken til skredulykker, og at en persons holdninger utgjør en 

stor del av den menneskelige faktoren (McCammon, 2004 og Tremper, 2008).  

 

Videre beskriver Brattlien 2012 (s. 70-72) at god atferd opprettholdes ved å ta i bruk tre 

sikkerhetsmurer; farevurdering, risikoredusering og redning . 

 

Kulturen med risikosport trenger også en nærmere presisering. Brevik 2002 (s. 155-156) 

definerer ekstremsport som manglende mestring av egen kropp og psyke i møte med store 

utfordringer kan resultere i alvorlig skade eller død, fenomenet blir også beskrevet som 

``risikosport`` (…).  

 

Videre beskriver Landrø 2007 (s. 7) «No risk, no fun-kulturen» som fritidssosiologen kaller 

for parantes adferd der det blei hopevis av presentasjonsterke, utålmodige frikjørere og 

fristende fjellsider med stadig flakskredfare. 

 

Mine informanter ser ut til å ha gode holdninger og viser respekt i forhold til farene i fjellet, 

uttrykk som blir gitt med at en er livredd for snøskred og har mareritt om det. Videre sies det 

at risikoen en tar ikke skal utgjøre mer fare enn at han kommer seg helskinnet hjem.  

Tre av mine informanter viser at de har gode holdninger ved at de konsekvent tenker på farer 

og at risikoen ikke skal utgjøre skade eller død. For å kunne følge denne tankegangen ser det 

ut til at de må ha en lav grad av risikovillighet.  
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Det er ikke noe mønster som går igjen på at det gir mer skiglede å stå i terreng som er 

30 grader eller brattere:  

En av tre mener at det gir mer skiglede i god snø der snøen bremser litt i skia når en skal stå 

bratt (Dyp løssnø). 

En av tre mener det kan til tider være mer spenning i det, men ikke noe mer skiglede av den 

grunn.  

En av tre mener det ikke nødvendigvis gir det, i dyp snø er det mer skiglede i å stå slakere 

mener en av informantene.  

 

Tre av informantene har ikke noe imot av å stå ned samme side som de utløste skredet i, ved 

en senere anledning.  

 

Videre ser det ut til at en av informantene er et typiske skredoffer, statistikker som (Brattlien) 

har hentet fra skredulykker på NGI i tidsrommet 2002-2005 viser at en mann i 40- årene som 

kjører på ski i familary terreng er mest utsatt. Allikevel så sier statistikken at det er en person 

som var på ski aleine eller med en kamerat, i dette tilfellet var det en stor gruppe, men enkelte 

likhetstrekk går igjen.  

 

 

6.4 Skredvurderinger:  

Skredvurderingene som blei gjort den aktuelle dagen de løste ut skred, varierte. Det er et 

mønster hvor tre av informantene gjorde en god del vurderinger underveis. Vurderingene som 

blei gjort, varierte veldig fra å se på de overfladiske tinga på overflaten til å grave og ta 

kompresjonstester i snøen. Det ser ut til at kun en av informantene gjorde grundige 

undersøkelser i snødekket.  

 

 



Høgskulen i Volda,  Avdeling for kulturfag 
 

46 
 

6.5 Utstyr: 

Beskyttelsesmekanismer kan være en faktor for at vi ikke ser farer på samme måte som uten 

Landrø 2007 (s. 86-87) snakker om at tillit til skredutstyr kan virke som en mekanisme der vi 

eksponerer oss for mer fare og føler oss tryggere siden utstyret kan berge oss fra et skred. Det 

kommer ikke frem i oppgaven om informantene opplever mindre risiko desto mer 

sikkerhetsutstyr de har med seg.  

 

En av tre hadde ikke med seg noe skredutstyr, årsaken var at informanten var aleine på tur.  

To av tre hadde med seg skredutstyr, SM, spade og søkepinne.  

En av informantene brukte ABS-sekk.   

 

6.6 Familiarity, nærområdet 

Tre av informantene karaktiserer det som nærområdet sitt for å stå på ski der de utløste 

skredet.  

 

 

6.7 Vurdering: 

En kan tolke det som tydelig tegn på at en av informantene har havnet i den typiske scarcity-

fella som Bruch Tremper mener er knapphet på ressurser i form av uberørt nysnø. Når en 

velger å stå ned en side uten å ane hvor bratt den er og en har gjort opp en konklusjon om at 

hellingsvinkelen er veldig avgjørende på å løse ut skred denne dagen, er det et typisk tegn på 

at det ikke er vurderingene av snødekket som var mangelfullt, men mer en menneskelig faktor 

der Bruche Tremper mener at vi har tendens til å ikke se farer når vi er innstilt på å renne ned 

en fjellside det ikke er satt spor på.  

To av informantene viser ikke noen typiske tegn på å ha havnet i scarcity-fella. De viser tegn 

på god kommunikasjon innad i gruppa, der de har diskutert det som har blitt observert i 

snødekket.  



Høgskulen i Volda,  Avdeling for kulturfag 
 

47 
 

Vurderingene som blei gjort i forhold til gruppa viser at tre av informantene ikke fulgte 

skikompis-mønsteret som Brattlien har laget for ferdsel i eksponert terreng. Gruppestørrelsen 

kan ha vært en medvirkende faktor for at skredet blei utløst den dagen, men skikompis-

mønsteret så hadde det blant annet blitt kortere eksponeringstid og hurtigere kommunikasjon i 

forhold til at en ferdes parvis og er maks to par på en eksponert tur.  
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7.0 KONKLUSJON 

Studiet jeg har gjennomført omhandler å finne igjen likhetstrekk, altså å se om det er et 

mønster for skredhendelser. Problemstillingen min var følgende: «Hvilken likhetstrekk er det 

mellom skredhendelser i Norge de siste 10 årene?» 

Det kan se ut til at det er visse likhetstrekk som går igjen, men allikevel så er det flere 

interessante funn som tyder på at det er ulikheter mellom skredhendelsene. Det vil være 

interessante funn som trenger mere forskning av flere informanter for å danne seg et større 

bilde av om funnene her er representative for hele landet.  
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8.0 BEHOV FOR VIDRE FORSKNING 

Etter å fått frem resultater, og det viser seg å være en god del ulikheter som kan være 

interessante å finne ut av, om de har likhetstrekk med en større gruppe frikjørere. I denne 

oppgaven har det dessverre bare vært tid til å intervjue tre informanter. Det viser seg at ved å 

bygge videre på oppgaven i videre forskning så vil en kunne få flere informanter som også 

dekker en større del av Norge for at det kan gi et stort bilde av om likhetstrekkene er 

representative for landet som helhet eller om det kun er representativt i forhold til de tre 

informantene i oppgaven. Temaet som er forsket på viser seg å være interessant for at en kan 

forstå vurderingene som er blitt gjort, for å gjøre det om til kunnskap som kan læres bort i 

skredundervisning.  
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