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FÖRORD 
 
Fjällräddningen är en ideell organisation som står för alla räddningsuppdrag som handlar om 

människor som råkat ut för svårigheter i fjällområdena. Det kan handla om olika typer av 

skador som exempel benbrott, hastigt insjuknande, människor som kommit vilse eller 

överraskats av dåligt väder eller gått genom isen med skotern. Vi fann detta uppdrag väldigt 

intressant av olika anledningar. Dels uppskattar vi mycket olika typer av fjällaktiviteter, dels 

är vi genom vår utbildning till sjukgymnaster intresserade av hur man på olika sätt kan 

förhindra och förebygga uppkomsten av skador i en aktiv fritid för att öka förståelsen för hur 

denna kan bedrivas på ett säkert sätt. Det känns som ett hedrande uppdrag att få undersöka 

varför olyckor sker på fjället och på så sätt öka informationen till de som ger sig ut på tur. 

 

Författarna vill tacka: 

 

Framför allt ett stort tack till Karl Erik Brösth som tog sig tid att ge oss information och 

besvara våra frågor och för hans hängivna arbete till att försöka öka säkerheten i våra svenska 

fjäll.  

 

Lars Nyberg för bra handledning och för alla goda tips och råd under arbetes gång. Hans 

kunskap och erfarenhet har givit oss mycket inför framtiden. 

 

Annika Palomaa vid Ambulanshelikoptern vid Gällivare Sjukhus för ett bra jobb att nå ut till 

de utvalda för enkätundersökningen. 

 

De som tog sig tid och kom med tips och ideér på vår pilotenkät.  

 

Alla deltagarna som tog sig tid att besvara vår enkät i syfte att förbättra fjällsäkerheten.  

 

Vidare ett stort tack till polisen i Jokkmokk, fjällräddningen samt personalen på Gällivare 

Sjukhus.   
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ABSTRAKT 
 

Varje år sker det olyckor på fjället vilket resulterar i skador eller till och med dödsfall. Den 

organisation som arbetar för att förebygga olyckor på fjället är fjällräddningen, som är en 

ideell organisation som lyder under rikspolisstyrelsen. Syfte: Syftet med arbetet var att få mer 

information om vilken kunskap och fysisk kapacitet som fanns hos dem som behövt hjälp av 

fjällräddningen. Metod: För att få svar på vårt syfte skickades enkäter ut till dem som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Det skulle vara personer som hade behövt hjälp av 

fjällräddningen och/eller ambulanshelikoptern under 2005, 2006 och fram till och med 

februari 2007, och som var bosatta i nordiska länder. Analysen som gjordes var främst 

deskriptiv men även  en jämförelse  män/kvinnor och yngre/äldre gjordes. Resultat: Vi fick in 

70 enkäter från 47 män och 23 kvinnor, median åldern var 51 år. Färdbeskrivning hade 

lämnats av 57 % och majoriteten hade tränat innan turen, dock hade endast 24 % förberett en 

katastrofplan. 92 % hade kontrollerat sin utrusning innan avfärd och 75 % hade med sig extra 

kläder om detta skulle behövas. Nästan alla upplevde sig vara fysiskt förberedda, vid god 

hälsa och ha kännedom om hur medhavd utrustning skulle användas. Information om 

fjällkännedom, väder och utrustning m.m. söktes i 49 % av fallen i media, litteratur eller via 

organisationer/föreningar. Många skattade sin erfarenhet och kunskap högt på en Visuell 

Analog Scale (VAS- skala) över skattad fjällerfarenhet, där medelvärdet uppmättes till 74 mm 

och 96 procent ansåg sin kunskap om fjällsäkerhet vara tillräcklig eller bättre. Första hjälpen 

utbildning hade genomförts av 77 procent. Slutsats: Resultatet visar att många av de som 

drabbats av olyckor i denna hade mycket erfarenhet och goda förberedelser. Detta gör det 

ännu viktigare att det finns larmningsmöjligheter och en väl fungerande fjällräddning. 

Nyckelord: Fjällturer, olyckor, förberedelser. 
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De svenska fjällen täcker en tredjedel av Sveriges yta och besöks varje år av nästan en 

fjärdedel av den svenska befolkningen (Heberlein & Fredman, 2002) och de norrbottniska 

fjällen lockade under 2005 ca 30 000 människor enligt uppgifter från Svenska 

turistföreningen (STF 2005). En nationalpark är ett område som är representativt för 

landskapet eller som kan erbjuda starka naturupplevelser för friluftslivet och som ska skyddas 

och bevaras enligt svensk lag. Tio av tjugoåtta nationalparker i Sverige finns i fjällområden, 

de största är Sarek och Padjelanta i Norrbotten som tillsammans utgör 90 % av den totala 

nationalpark arean, det vill säga 3954 km2 som innefattar 225 mil markerade leder (STF 

2005).  

 

De stora avstånden kan innebära svårigheter om skada eller sjukdom inträffar och den 

drabbade behöver undsättas och ofta är helikopter den enda möjligheten att snabbt komma på 

plats och detta förbättrar i många fall prognosen för den drabbade avsevärt (MacInnes, 2005) 

(Tomazin & Kovacs, 2003), särskilt om helikoptern har utbildad medicinsk personal 

(Malacrida, Anselmi, Genoni, Bogen & Suter, 1993). Durrer (1993) skrev om vilka 

räddningsuppdrag i de Schweiziska alperna som hade involverat helikopter. Av dem som 

räddats var 57 % skidåkare som hämtades i skidbacken, av de övriga hämtades 19 % från 

områden som var svåråtkomliga och 3 % från mycket svåråtkomliga områden. 10 % av dem 

som hämtats med helikopter var oskadda och 22 % hade endast lättare skador (Durrer, 1993). 

 

Det som motiverar besökarna att komma till fjället är dels fjällen i sig, det vill säga attraktion 

till en särskild plats eller miljö, men också lockelsen till en viss aktivitet (Heberlein & 

Fredman, 2002). Under vintern kommer människor för att åka skidor och på sommaren för 

vandring med övernattning.  

 

James Lester (2004) har sammanställt vad litteraturen säger har lockat människor till bergen 

de senaste 150 åren och kommer fram till åtta teman:  

 

1. Frihetskänslan att slippa rutiner, komma ifrån tråkiga omgivningar och slippa vara social.  

2. Känslan av kraft och energi som framträder under pressande och utsatta situationer.  

3. Känslan av ett bättre själv, att berget tar fram något ärligt och osjälviskt inom vandraren.  

4. Självbekräftelse, att få känna tillit till sina egna förmågor.  

5. Självkontroll, när självdisciplin och viljestyrka sätts på prov.  

6. Känslan att kunna släppa tvivel, tankar och bara vara.  
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7. Upplevelsen av en högre makt.  

8. Känslan av att bli ett med sin omgivning. 

 

Samhällets ansvar ligger i att markera leder, se till att det finns övernattningsmöjligheter och 

hjälptelefoner, ge ut kartor och information samt se till att det finns en organiserad 

fjällräddning (Östman, 1981). Det finns däremot inga regler eller lagar som säger något om 

stugornas placering i fjällen, men Svenska turistföreningens ambition är att det skall finnas 

möjlighet för övernattning inom en dagsetapps vandring på markerade leder. Idag ägs de 

flesta stugorna av SFT och finns mest utefter de större lederna såsom Kungsleden, dock finns 

det onekligen en stor brist på en del leder där man får vandra mer än en dag för att nå fram till 

en stuga. Utefter leden i Padjelanta nationalpark ägs de flesta stugorna av staten, men 

förvaltas av en stugförening som bildats av samebyarna (STF 2005). 

 

Under 2005 behövde över 100 personer assistans av fjällräddningen i Norrbotten och fem 

människor avled i samband med vistelse på fjället. I de flesta fall behövdes insats av 

ambulans- alternativt polishelikopter för transport till sjukhus respektive eftersökning 

(Statistik från Jokkmokkpolisen).  

 

I en uppmärksammad händelse i Anaris 1978 frös 8 ungdomar ihjäl när de tog skydd för 

vinden och blev kvar i skyddet för länge, fel klädda och utan att använda nödprovianten. 

Denna händelse blev startskottet för bildandet av Fjällsäkerhetsrådet som fick till uppgift att 

arbeta för att förebygga olyckor i fjällen (Karl-Erik Brösth, kommissarie vid 

Jokkmokkpolisen. Personlig kommunikation 2007-04-16). 
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De myndigheter och organisationer som ingår i Fjällsäkerhetsrådet är: Försvarsmakten, 

Lantmäteriverket, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, SMHI (Sveriges meterologiska och 

hydrologiska institut), länsstyrelserna i fjällänen, Civila Fjällräddarna, Friluftsfrämjandet, 

SLAO (Svenska liftanläggningars organisation), Skidsäkerhetsrådet, SNOFED (Sveriges 

Snöskoterägares Riksorganisation), Svenska Turistföreningen, Svenska Samernas 

Riksförbund och Svenska Bergsguideorganisationen. 

 

Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 är polisen den myndighet som regeringen 

utsett som ansvarig för att efterforska och rädda den som försvunnit då det föreligger fara för 

dennes liv eller hälsa, samt rädda den som drabbats av sjukdom eller skada. Enligt Förordning 

om skydd mot olyckor SFS 2003:789 ska polismyndigheterna i Dalarna, Jämtlands län, 

Västerbottens län och Norrbotten ha ett program för fjällräddningstjänst som innehåller 

uppgifter om vilken kapacitet som finns för att göra räddningsinsatser, vilka samarbeten som 

finns samt vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig. 

 

Ansvaret att leta efter och rädda människor i svenska fjällen ligger alltså hos polisen, som 

tillsammans med utbildade och utrustade frivilliga fjällräddare bildar fjällräddningen. Det är 

fjällräddarna som under polisens ledning utför räddningsuppdrag i fjällen (Rikspolisstyrelsen, 

2006). 

 

För att en fjälltur ska vara säker krävs att besökaren har kunskap om vilken utrustning som 

ska finnas med och hur den ska packas (Cox & Fullsaas, 2003). Det är också viktigt att ha 

gjort en noggrann planering för övernattning och dagsturer på grund av fjällens 

oförutsägbarhet när det gäller väder och terräng. Dessa förberedelser krävs för att minimera 

riskerna och av samma anledning bör fjällbesökare ha genomgått utbildning i fjällsäkerhet 

och första hjälpen. Mentala förberedelser är lika betydelsefulla som de fysiska, med detta 

menas att det krävs en positiv inställning samtidigt som det är viktigt att vara realistisk inför 

uppgiften och ha insikt om sina begränsningar. Den erfarenhet som kommer av fjällturer och 

de incidenter och svårigheter som uppkommer under dessa är viktiga att ta med sig och dra 

lärdom av då detta bidrar till att skapa ett gott omdöme (Cox & Fullsaas, 2003). 

 

”Den viktigaste utrustningen är kunskap och erfarenhet” (Östman, 1981). 
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De flesta incidenter som sker på fjället beror på att människor inte följer de föreskrifter som 

finns (Östman, 1981). De nio fjällreglerna är (Monsen, 2000):  

 

Att inte fara iväg på längre turer utan att ha tränat för det. Det är viktigt att vara i bra form för 

att undvika onödiga belastningsskador och ha reservkrafter kvar om något oförutsett skulle 

inträffa. Det är också viktigt att träna på att använda all utrustning innan avfärd samt känna 

sig säker på att orienteringskunskaperna finns färskt i minnet. 

 

Det är mycket viktigt att lämna färdbeskrivning både vid korta och längre turer så att en 

eventuell räddningsinsats vet var de ska leta. Det är också bra att i förväg ha bestämt när en 

räddningsaktion ska sättas in, efter hur lång tid och under vilka förutsättningar. 

 

Lyssna på väderprognoser och var alltid beredd på att snabba väderomslag kan ske ute på 

fjället.  

 

Lyssna på andra med mer erfarenhet inom fjäll. Fråga gärna erfarna människor eller 

lokalbefolkningen om tips och råd. 

 

Packa en ordentlig utrustning, även vid korta turer. Snabba väderomslag är vanliga och kläder 

och utrustning måste vara anpassade för detta.  

 

Se till att karta och kompass alltid finns med. Eftersom att vädret kan skifta snabbt och det är 

då inte säkert att det är lika lätt att hitta tillbaka. 

 

Att inte ge sig ut på fjället ensam är en regel som framför allt gäller nybörjare. För en van 

person som känner till området är det däremot ingen fara att göra detta. I denna regel ingår 

även att inte dela upp gruppen och att anpassa tempot efter de minst erfarna/minst tränade.  

 

Vänd tillbaka i tid om turen visar sig vara tuffare än beräknat eller om vädret försämras. 

 

En annan fjällregel är att spara på krafterna till exempel genom att gräva ner dig i snön om 

detta skulle bli nödvändigt. Här är det dock viktigt att inte förlora handlingsförmågan.  
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För att klara av olika aktiviteter i fjällen ställs vissa krav på uthållighet, styrka, flexibilitet och 

återhämtningsförmåga. Detta innebär att människor bör förbereda sig fysiskt genom att träna 

dessa aspekter innan de ger sig ut på fjället (Cox & Fullsaas, 2003). En analys av 100 typiska 

leder till bergsstugor och toppar i alperna, visade att den genomsnittlige vandraren klättrar 

317 meter på en timme. Att klättra 300 meter per timme motsvarar ungefär 18 ml/min/kg i 

syreupptag vilket innebär att en vandrare bör ha omkring 30 ml/min/kg i VO2 max då 

fjällvandring kräver ungefär 62 % av maximalt syreupptag (Burtscher, 2004). Med maximalt 

syreupptag (VO2 max) menas den högsta aeroba belastning som kan bibehållas utan att 

mjölksyra bildas då anaeroba processer sätts in. Ett normalt testvärde för en otränad individ 

ligger på mellan 30 - 40 ml/min/kg medan en tränad person brukar ligga på 50 - 60 och 

elittränade på 70 eller i vissa fall till och med över 80 ml/min/kg (Forsberg, 2002). Tuffare 

terräng kräver naturligtvis mer av individens fysiska förmåga och idag är det allt fler som dras 

till mer extrema varianter av fjällaktiviteter som isklättring och extrem skidåkning (Cox, 

2003). Detta innebär att fjällturen allt oftare handlar om att prestera, snarare än att få en 

upplevelse vilket innebär en ökad stress som i sin tur ökar kraven på förberedelser och fysisk 

kapacitet (STF 2005). 

 

I alperna undersökte Lischke, Byhahn, Westpahl, & Kessler (2001) om antalet olyckor med 

dödlig utgång hade ökat mellan 1987 och 1997. Deras resultat visade att även om antalet 

olyckor hade ökat under perioden så var det inte fler som hade avlidit. En studie gjord i 

Scottland kartlade de vanligaste skadorna och sjukdomarna som möter fjällräddningsteamet. 

Under två år fann fjällräddningen 333 skadade människor under 622 insatser, de flesta av 

dessa hade traumatiska skador, varav hälften på nedre extremitet. 12 personer var allvarligt 

skadade och hade drabbats av bland annat ryggradsfraktur, hjärnblödningar och skallfraktur. 

57 människor hittades döda och av dessa hade de flesta avlidit på grund av trauma, näst 

vanligast var hjärtinfarkt. Andra anledningar var laviner, drunkningstillbud, köld, CVI, 

självmord och svält. (Hearns, 2003) 

 

Trots att traumatiska skador är de vanligaste är kännedom om första hjälpen ofta bristande. 

Ungefär hälften av dem som använder medelsvåra leder i de västra alperna har gått en kurs i 

första hjälpen eller fjällräddning, vilket är långt ifrån tillräckligt (Kuepper, Wermelskirchen, 

Beeker, Reisten & Waanders, 2003). Många människor förlitar sig allt för mycket till 

mobiltelefoner och vidtar därför inte tillräckliga försiktighetsåtgärder innan de ger sig ut i 

vildmark (Huffman, 1999). En nordamerikansk undersökning visar att det blir allt vanligare 
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att folk larmar med hjälp av mobiltelefon även om det är oklart om detta beror på att fler har 

med sig mobiltelefon ut på fjället eller på bättre mottagning, samma studie kunde också se att 

larmning via mobiltelefon innebar snabbare räddningsinsats (Williamson, 2001). 

 

Mobiltelefonen är enkel och smidig att ta med sig och är ett bra hjälpmedel förutsatt att den 

fungerar och har täckning. Flera leverantörer rekommenderar folk att inte förlita sig enbart på 

mobiltelefoner när de ger sig ut i vildmarken utan ha ett alternativ som till exempel 

radiosändare för att kunna larma om en olycka skulle inträffa (Hall, 2004). Enligt en rapport 

från PTS (Post och Telestyrelsen) gjord 2007 har Sverige god mobiltäckning men det finns 

vissa regionala undantag. Områdena utan GSM-täckning blir större längre norrut och in mot 

fjällkedjan. Bilden nedan visar täckningen av det mobila nätet, det röda fältet visar var det 

finns täckning medan det vita fältet visar de brister som finns idag (figur 1). För närvarande 

sker en utbyggnad av GSM nätet, målet är att yttäckningen ska utökas från 70 till 90 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Karta över mobilnätens 

täckning idag.  
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Det saknas studier om olyckor i Svenska fjäll vilket är en anledning till att flera sådana 

behövs. Sådan  kunskap kan komma till användning när det gäller att informera andra om hur 

de bör förbereda sig och agera för att minska risken för tillbud ute på fjället. 
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2. SYFTE 
Syftet med arbetet var att få mer information om vilken kunskap och fysisk kapacitet som 

fanns hos de personer som behövt hjälp av fjällräddningen i Norrbottens län.  

 

 

2.1 Frågeställningar 

 

Hur hade personerna förberett sig? 

Var aktuella personer mentalt och fysiskt förberedda inför aktiviteten?  

Vilken information inhämtades och på vilket sätt söktes den? 

Fanns tidigare erfarenhet och fjällkunskap, i så fall hur mycket?  

Vilka erfarenheter har händelsen medfört? 

Fanns skillnader mellan män och kvinnor?  

Var det några skillnader mellan yngre och äldre? 
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3. MATERIAL OCH METOD 
3.1 Försökspersoner 

 

Urvalet bestod av personer som av någon anledning hade behövt assistans av fjällräddningen, 

antingen polisen och/eller ambulanshelikoptern, under åren 2005, 2006 och till och med 

februari 2007. Kontaktuppgifter kom dels från polisen i Jokkmokk för att kunna nå ut till alla 

de som varit i kontakt med fjällräddningen och dels från Gällivare sjukhus som ansvarar för 

ambulanshelikopterns uppdrag. För att få ut uppgifter från sjukhuset krävdes att 

patientansvarig läkare (PAL) tillfrågades och gav sitt medgivande. Gällivare sjukhus och 

polisen i Jokkmokk hjälpte oss sedan med utskicket av informationsbrevet samt enkäten till de 

personer som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. Uppgifterna kontrollerades för att 

undvika att samma person skulle få flera brev.  

 

Inklusionskriterier 

-Personer som har behövt hjälp av fjällräddningen och/eller ambulanshelikoptern under 2005, 

2006 och fram till och med februari 2007.  

-Personer bosatta i nordiska länder.  

 

Exklusionskriterier  

-Personer som inte är myndiga.  

-Personer bosatta utanför norden. 

 

Den förväntade svarsfrekvensen var 60 %, detta skulle då ge en felmarginal på cirka +/- 13 % 

vid en proportion på 50 % (ja/nej). 
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3.2 Frågeformulär 

 

Enkäten utformade vi utifrån vårt syfte med studien och bestod av trettien frågor, majoriteten 

slutna sådana. Den är inte validitets- eller reliabilitets testad. En pilotstudie gjordes på ett 

antal personer med och utan fjällvana, och deras synpunkter togs i beaktande vilket ledde till 

vissa tillägg och omformuleringar av enkäten. (se bilaga 2) 

 

3.3 Procedur 

 

Enkäterna skickades ut till 132 personer som behövt hjälp av fjällräddningen under åren 2005, 

2006 samt de som fanns rapporterade fram till och med februari år 2007. I samband med 

enkäten skickades ett introduktionsbrev och förfrågan om deltagande i studien ut till 

försökspersonerna (se bilaga 1 & 2) samt ett förtryckt svarskuvert. Ett  påminnelsebrev samt 

enkät skickades ut till deltagarna efter tre veckor (bilaga 2 & 3). Svaren skickades direkt till 

författarna för att undvika mellanhänder. Enkäterna var anonyma och resultaten presenterades 

så att ingen individ skall kunna identifieras. 

 

 

3.4 Analys 

 

Efter insamling av enkäterna gjordes en mall för sammanställning av data i programvaran 

Excel som sedan fördes in i statistik programmet SPSS för Windows 13.0 där analyser av 

resultatet gjordes. Observerade skillnader mellan grupper testades för statistisk signifikans 

med Mann-Whittney U-test respektive Chi-2-test. 
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3.5 Etiska aspekter 

 

Enkäten ställde frågor som skulle kunna väcka obehagliga minnen. Det är möjligt att vissa 

känner skam och/eller skuldkänslor för vad som hänt, till exempel på grund av otillräckliga 

förberedelser eller något annat. De tillfrågade valde själva om de ville svara på enkäten och i 

informationsbrevet stod syftet med studien och vad enkäten handlade om så att de redan där 

kunde välja om de vill läsa frågorna eller inte. Förhoppningsvis räckte detta för att personer 

som kände att de skulle kunna ta illa vid sig kunde avstå från att delta. Av denna anledning 

bedömdes risken för obehag som liten.  

 

Kunskapsvinsten med arbetet ansågs bli större än det obehag som en del deltagare kunde 

komma att uppleva då de fyllde i enkäten. Resultatet av studien kan leda till ett minskat antal 

incidenter i fjällen med tiden genom ökad kunskap om vad som ligger bakom olyckor på 

fjället. Detta var värt risken för obehag hos deltagarna.   

 

En annan etisk aspekt var att deltagarna skulle känna sig utpekade och uppleva att författarna 

hade tagit reda på uppgifter om dem. De fick informationsbrevet för att de varit med om en 

olycka och deras uppgifter fanns lagrade i ett arkiv. Brevet informerade deltagaren om att det 

utgick från polisen i Jokkmokk samt från sjukhuset i Gällivare och därav skulle ingen få veta 

vem deltagaren i fråga var. 

 

Arbetet har etikgranskats av universitetets etiska kommitté. 
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4. RESULTAT 
 

När alla enkäter kommit in visade sig deltagandet vara 53 %. Femton enkäter blev returnerade 

och författarna fick sex samtal där personerna meddelade att de av olika anledningar inte 

tänkte svara på enkäten(figur 2).  

 
Figur 2. Översikt av utskickade enkäter  

 

Av de 70 enkätsvar som inkom var 47 män och 23 kvinnor. Deltagarnas ålder varierade 

mellan 19 och 80 år, med en median ålder på 51 år. 

 

56 procent uppgav att den vanligaste orsaken till att hjälpbehovet uppstod var på grund av 

skada. Därefter kom sjukdom med 28 procent. Resterande 17 procent av dem som svarade 

uppgav andra anledningar som till exempel att de gått vilse, gått genom isen med skotern eller 

annan icke specificerad orsak.  

 

Larmning skedde i första hand med hjälp av mobiltelefon (39 %), stationär telefon (30 %) och 

i 29 % av fallen hade larmning skett med hjälp av annan person. Övriga sätt att larma 

involverade fast telefon, SLAO Räddningsteam (Svenska liftanläggningars organisation) och i 

vissa fall hade personen tagit sig till en fjällstation på egen hand och larmat därifrån. 

 

 

132 utskickade enkäter 

70 inkomna enkäter 

15 returnerade - okänd adress 41 ej svarat 

6 meddelat icke deltagande  
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4.1 Deltagarnas föreberedelser 

 

Antal personer då man besökte fjället var oftast grupper om 4-6 personer, näst vanligast var 

att man var 2 -3 personer som gjorde en tur tillsammans. Av de 11 % av deltagarna som hade 

gått ut på fjället ensamma var alla män och de flesta av dem hade skattat sin erfarenhet som 

stor. 

 

Det vanligaste vid fjällturer var övernattning i stuga, vilket 34 personer i 

undersökningsgruppen gjorde. En del uppgav egen stuga men majoriteten övernattade i någon 

av Svenska turistföreningens stugor. 23 deltagare övernattade i tält och 25 av de tillfrågade 

uppgav att de hade annan övernattning än de föreslagna. Exempel på andra alternativ för 

övernattning var hotell, husvagn och ark. Vissa uppgav att de övernattat på flera olika sätt. 

 

Drygt hälften (57 %) hade lämnat färdbeskrivning till någon innan avfärd. Dock uppgav 

endast ett fåtal personer vart de lämnat färdbeskrivningen, exempel på detta kunde vara till 

vänner, anhöriga eller fjällstation, antingen fjällstation de utgick ifrån eller den fjällstation 

som de var på väg mot.    

 

Den vanligaste träningsform som hade genomförts innan fjällbesöket var vandring, följt av 

konditionsträning, gå med packning och styrketräning. Övriga träningsformer var skidåkning, 

klättring eller andra aktiviteter, många av deltagarna hade förberett sig genom flera olika 

träningsformer inför turen (figur 3).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Tabell över de vanligaste träningsformerna 
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Av de 66 i studiegruppen som svarade på frågan om de hade utarbetat någon katastrofplan var 

det endast 16 som svarade att de gjort detta. Av dessa 16 personer var det tre som uppgav att 

de gett sig ut på fjället ensamma.  

 

När deltagarna fyllde i vilken utrustning de hade haft med sig i händelse av att någonting 

oförutsätt skulle inträffa, var det vanligaste svaret extra kläder (75 %),  

59 % hade ficklampa med sig och stormkök fanns med i 54 % av fallen. Hälften av dem som 

svarat hade med sig utrustning för övernattning. 

 

De flesta (92 %) hade kontrollerat sin utrustning innan avfärd och 62 % hade testat den 

säkerhetsutrustning de hade med sig för aktuell aktivitet. Det var 17 % som uppgivit att de 

inte haft någon speciell säkerhetsutrustning med sig. 

 

Det vanligaste är att personerna planerat att stanna i fjällen mellan sju-tio dagar, längre turer 

var mer sällsynt medan 12 % av turerna var endagsbesök. 

 

 

4.2 Mentala och fysiska förberedelser  

 

Av de 70 deltagarna i studien ansåg sig nästan alla vara fysiskt förberedda inför fjällturen. 

Alla utom fyra individer upplevde sig vara vid god hälsa inför turen, de som svarade nej 

gjorde detta på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. Läkarbesök före fjällturen var mycket 

ovanligt. 

 

Alla som svarat ansåg sig vara rätt klädda inför respektive aktivitet och de flesta upplevde sig 

även vara mentalt förberedda inför uppgiften. En stor majoritet (92 %) kände att de var säkra 

på hur utrustningen skulle användas. Karta var det som de flesta upplevde sig kunna använda 

och tolka, 81 % av de som svarat på frågan svarade jakande. Kompass var också vanligt, 63 % 

uppgav att de kunde använda den. GPS, transciver och lavinsond var mer ovanligt att folk 

hade med sig och/eller kunde använda. 

 

.  
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Vandring; 
52,2

Skidåkning; 
18,8

Fiske; 14,5

Skoter; 10,1

Övrigt; 4,4

 

Vandring var den vanligaste aktivitet som deltagarna utövat på fjället. Övriga aktiviteter som 

försökspersonerna uppgav var pimpelfiske, svamp- och bärplockning, jakt och klättring (figur 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Figuren ovan visar vilka aktiviteter som var vanligast att deltagarna utövade på 

fjället.  

 

 

4.3 Vilken information inhämtades och på vilket sätt söktes den? 

 

När de tillfrågades om hur de inhämtat information svarade 47 % att de inhämtat den 

muntligen från annan person, 37 % hade sökt på Internet och 19 % hade läst broschyrer. 49 % 

svarade att de hade sökt information via böcker, tidningar, tv/radio samt organisationer eller 

föreningar. En stor del av de tillfrågade svarade att information inhämtats genom egen eller 

andra gruppmedlemmars erfarenhet. De olika ämnesområde som deltagarna i studiegruppen 

sökt information om  var fjällkännedom, väder, utrustning, säkerhetsutrustning (Figur 5).
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Figur 5 De  olika  ämnesområde som deltagarna i studiegruppen sökt information om innan 

de gav sig ut på fjället .Siffrorna ovan för staplarna anger andelen i %  

 

4.4 Tidigare erfarenheter  

 

Deltagarnas skattning av sin egen fjällerfarenhet inför turen som skattades  på en VAS 

(visuell analog skala) visade att de flesta hade stor erfarenhet. Skattningarna låg mellan 1-100 

mm och hade ett medelvärde på 73,5 mm. En fjärdedel av deltagarna skattade under 63 mm.  

 (figur 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Den totala skattningen av fjällerfarenhet på en VAS (visuell analog skala 0-100 mm). 

Ringarna i figuren visar de lägre skattningarna.  
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Deltagarna tillfrågades om deras kunskap inom fjällsäkerhet. De flesta tyckte att de hade 

tillräcklig till mycket god kunskap (96 %). Studiegruppen visade på höga resultat vad gällde 

kunskap om första hjälpen. Det var också många som hade fått utbildning inom första hjälpen 

(77 %) och ytterligare några hade läst om detta via broschyr eller via Internet.  

Endast 9 % av dem som begav sig ut upplevde sig inte ha kunskap inom detta område.  

 

 

 

4.5 Erfarenheter som händelsen har medfört 

 

Mer än hälften (53 %) av dem som svarat på vår enkät har sagt att de inför sin nästa fjälltur 

ska göra något annorlunda, medan 9 % sa att ingenting kan förändras.  

 

Exempel på vad deltagare svarat att de kan göra annorlunda till nästa fjälltur. 

 

”Tänka till en extra gång” 

”Planera uppstigning och nedstigning noggrannare” 

”Lämna mer exakt färdplan” 

”Jag skulle testa snön i både solläge och skuggläge innan jag åkte snabbt utför” 

”Eventuellt pausa äta o dricka lite mer” 

”Vara försiktigare vid branter och ta varningar mer på allvar” 

”Ännu bättre fysiskt förberedd, lägga in en extra dag i vandringsschemat så att det blir mindre 

pressat och ha mindre packning” 

”Planera turen bättre, vara minst en pers till, se till att bära en ryggsäck gjord för vandring. 

Minst 20 kg” 

 ”I samband med randonné i framtiden skulle ha använda hjälm (hade) och knäskydd och 

diskutera igenom med mina kamrater mer noggrant vad man gör vid olycka, vilket skulle 

underlätta räddningsarbetet, ha en nödplan” 

”Vara lite bättre förberedd genom träning/motion. Respektera kroppens signaler. (vila mer)” 
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4.6 Skillnader mellan män/kvinnor och yngre/äldre i studiegruppen 

 

Det var signifikant vanligare att män lämnade färdbeskrivning (46 %) än att kvinnor gjorde 

detta (10 %),(p=0,005). Män skattade sig också oftare högre när det gäller kunskap om 

fjällsäkerhet än vad kvinnor gör (p=0.042) och det fanns en liten men dock en icke signifikant 

tendens till att män skattade sin fjällerfarenhet högre än vad kvinnor gör. 

 

Av männen hade 31 % utarbetat en katastrofplan jämfört med 10 % av kvinnorna, detta visade 

sig dock inte vara en signifikant skillnad. Inte heller kunde signifikanta skillnader mellan män 

och kvinnor påvisas i fråga om kunskap inom första hjälpen. 

 

Bland de som inhämtat information från egen eller andras erfarenhet var det en något större 

andel kvinnor. 

 

Äldre (52 – 80 år), skattade högre fjällerfarenhet än de yngre (19-51 år). Den äldre gruppen 

skattade i genomsnitt 81 mm medan de yngre hade ett medelvärde på 67 mm, denna skillnad 

var signifikant  ( p=0,040). Det finns också en tendens att äldre skattade sin kunskap om 

fjällsäkerhet högre än yngre och att yngre i sin tur oftare hade lämnat färdbeskrivning, dessa 

tendenser saknade dock signifikans. 

 

I fråga om katastrofplan hade åldern inte någon inverkan, det var lika många yngre som äldre 

som hade en utarbetad katastrofplan om olyckan skulle vara framme.  
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5. RESULTATDISKUSSION  
 

Bland dem som svarat på enkäten hade de flesta gått ut på fjället i grupper om fyra- sex 

personer, att välja vem man går ut på fjället med är också en del av de förberedelser som 

krävs inför en säker fjälltur. Beroende på vad som ska göras är det mer eller mindre viktigt att 

gruppmedlemmarna litar på varandra, har en bra gruppdynamik och att de inte är för ojämna 

fysiskt sätt (Monsen, 2000). 

 

Det är en klar fördel att ha planerat dagsetapper och övernattningar innan man beger sig ut på 

fjällturen (Cox & Fullsaas, 2003). I vår studie var övernattning i stugor vanligare än tält, 

hotell, husvagn eller något annat. Eftersom det kan vara långt mellan stugor i fjällen (STF 

2005), är det viktigt att planera raster och tempo för att hinna fram till en övernattningsplats i 

god tid. Detta gäller även då dagsutflykter görs från en och samma stuga. 

 

Deltagarna uppgav att de hade förberett sig fysiskt genom att träna innan de gav sig ut på 

fjället, där vandring uppgavs som vanligaste aktiviteten. Som framtida sjukgymnaster anser vi 

att man bör lägga stor vikt vid de fysiska krav som en fjälltur innebär. Man bör ta träningen på 

allvar innan tur, det kan vara mycket mer fysiskt krävande att ge sig ut än vad man tror. Det är 

även viktigt att man förbereder sig inför den aktivitet man skall utföra.  

 

En annan förberedelse som majoriteten av deltagarna hade gjort var att kontrollera den 

utrustning som medfördes och testat säkerhetsutrustning för att veta hur och att den 

fungerade. En stor del av studiegruppen uppgav att de hade med sig utrustning som till 

exempel extra kläder om detta skulle behövas vid oväntade väderomslag. Det var däremot 

bara drygt hälften av dem som svarat på enkäten som hade lämnat färdbeskrivning innan de 

gav sig ut på fjället och det var också relativt ovanligt att de hade utarbetat någon form av 

katastrofplan. Både för att underlätta ett framtida räddningsarbete samt att göra sin egen 

fjälltur så säker som möjligt anser vi att man bör lämna en utarbetad färdbeskrivning till den 

fjällstation man utgår ifrån. Men lika stor vikt skall läggas på att utarbeta en katastrofplan så 

att man vet hur man skall agera om olyckan skulle vara framme.  

 

De flesta som deltog i studien skattade sin egen erfarenhet och kunskap högt och ansåg sig 

vara välförberedda och vid god hälsa inför de krav som en fjälltur innebär. Bland dem som 
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svarade kunde ses en viss tendens för män att skatta sin kunskap och erfarenhet högre än 

kvinnor, något som skulle kunna bero på att män generellt sett har högre självförtroende än 

kvinnor (Denton, 2004). En annan tendens visade att äldre skattade sig högre än de yngre 

deltagarna. Däremot uppgav kvinnor något oftare än män egen erfarenhet som kunskapskälla 

när de svarade på frågan om hur de inhämtat information inför aktiviteten. Om detta beror på 

att kvinnor svarade utförligare på enkäten eller om det finns någon annan bakomliggande 

orsak kan vi endast spekulera i.  

 

Nästan alla hade sökt någon information innan de gav sig iväg, det vanligaste området var 

fjällkännedom och de flesta hade fått denna information via olika medium som radio och 

tidningar. Ett annat vanligt sätt är att inhämta information från annan person enligt vår studie. 

Det är bra att göra detta om man frågar rätt person med bra fjällkunskap och lokalkännedom 

(Kellert, 1998). Det kan däremot vara vanskligt om man litar på någon som saknar, har 

bristfällig kunskap eller någon som tror sig ha kunskap inom detta område. Speciellt då man 

inte känner till var vederbörandes kunskap kommer från. Att inhämta teoretisk kunskap från 

någon annan kan innebära svårigheter ute på fjället då det kan vara praktiskt omöjligt att 

översätta teori till praktik, naturen kan te sig helt annorlunda än vad litteraturen säger. 

Majoriteten i vår grupp uppgav att de hade stor erfarenhet av fjäll på olika sätt, vilket är en 

fördel när man beger sig ut då detta bidrar till ett ökat självförtroende och en bättre förmåga 

att lösa problem (Kellert, 1998).   

I studien Kuepper et al. (2003) presenterade hade ungefär hälften av deltagarna utbildning i 

första hjälpen. Bland våra deltagare var denna siffra drygt 77 % vilket vi ser som mycket 

positivt. Detta kan bero på att många i Sverige får denna utbildning under skolgången. Enligt 

skolverket är ett av målen för ämnet Idrott och Hälsa i grundskolan att elever i nionde klass 

ska ha kunskap om första hjälpen. Även god kunskap inom första hjälpen bidrar till ökad 

säkerhet på fjället. Ett bra första agerande kan innebära en förkortning av rehabiliterings tiden 

för den skadade, men man kan också med god kunskap rädda ett liv. Det är bra att ha 

kännedom om första hjälpen men ännu bättre är det att ha kunskap om första hjälpen. 

 

Lite mer än hälften av dem som svarat har skrivit att de kan göra något annorlunda inför nästa 

fjälltur. Förhoppningsvis har vår studie bidragit till att de fått tid till att reflektera över vad de 

varit med om och analyserat situationen vilket gör att de kommer att vara bättre rustade inför 

nästa tur. 
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Enligt våra data finns det vissa klara könsskillnader bland dem som gav sig ut på fjället. Av 

de deltagare som valde att svara på enkäten var 47 män och 23 kvinnor. Varför det var 

dubbelt så många män som kvinnor som valde att delta i studien kan vi bara spekulera i. En 

faktor kan vara att det är fler män som besöker fjället och är intresserade av dessa aktiviteter. 

Det var också tydligt att män och kvinnor i vissa avseenden förberedde sig och agerade olika. 

Bland annat visade resultaten att män oftare lämnade färdbeskrivning än kvinnor. Detta skulle 

kunna bero på att männens skattade erfarenhet var högre, om man antar att högre erfarenhet 

betyder att man är mer noggrann med sina förberedelser och sin planering. Det tycktes också 

vara så att män oftare hade en beredskapsplan för om någonting skulle gå fel, vilket också 

talar för att män oftare planerar mer inför fjälltur. 

 

 Medelåldern var hög, medelåldern i studiegruppen var 49 år. En del av de deltagare som 

utövade alpinism har hört av sig eftersom de inte ansåg sig passa in i undersökningsgruppen. 

Författarnas tanke var att många yngre ingår i denna grupp medan äldre oftare vandrar, vilket 

visade sig vara den vanligaste aktiviteten bland dem som deltog i studien. Detta skulle kunna 

vara en möjlig förklaring till varför medelåldern var relativt hög, men en analys av 

enkätsvaren visade inget sådant samband. Det var lika vanligt att äldre åkte skidor som att 

yngre gjorde det och lika vanligt att yngre vandrade som att äldre gjorde det. I vår enkät fanns 

ingen fråga om vilken typ av skidåkning, till exempel längdskidor eller vilken typ av 

utförsåkning som utövades vid olyckstillfället. Intresset för extremskidåkning ligger väldigt 

mycket i tiden just nu, och intresset bara växer med de unga, men förhoppningsvis kommer de 

som utövar denna sorts skidåkning inte att ta några onödiga risker.  

 

Drygt elva procent av studiegruppen hade gått ut på fjället ensamma och de flesta av dessa 

hade skattat sin erfarenhet som stor. Trots mycket erfarenhet finns alltid risken att en skada 

eller plötslig sjukdom uppkommer och det är då viktigt att ha ett sätt att slå larm. De flesta 

hade medfört mobiltelefon men eftersom många platser i fjällen fortfarande saknar täckning 

för mobilnäten kan ytterligare sätt att larma behövas. Bland dessa deltagare var det också 

mycket få som larmat med hjälp av mobil, majoriteten hade tagit sig till en stationär telefon 

och larmat därifrån. Ingen hade radiosändare med sig vilket kunde vara ett alternativ om de 

skulle ha drabbats så illa att de blev oförmögna att ta sig vidare. En bra säkerhetsåtgärd är att  

lämna färdplan och meddela anhöriga att de ska larma om fjällvandraren inte kommer fram 

eller hör av sig inom en viss tid, något som majoriteten av denna grupp hade gjort. 
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Mobilnäten håller i dagsläget på att byggas ut men än så länge krävs det alltid lite extra 

planering vid solo turer på fjället. Naturligtvis är detta något som även större grupper bör ha i 

åtanke, det är inte säkert att mobilen fungerar och hela gruppen måste då veta var närmaste 

telefon/fjällstation finns och hur de ska ta sig dit. 

 

Den absolut vanligaste anledningen till att folk på fjället behövde hjälp av fjällräddningen var 

att de råkat ut för en skada och därför inte kunde fortsätta på egen hand, näst vanligast var 

sjukdom. Andra anledningar kunde vara att människor gått vilse eller gått genom isen. Detta 

resultat stämmer överens med vad Kuepper et al (2003) och Herns (2003) kommit fram till i 

sina studier. 

 

Under påskhelgen år 2007 inträffade en skoterolycka där en ung kvinna skadades allvarligt. 

Hon fick första hjälpen och ambulans tillkallades, dock kunde inte ambulanshelikoptern lyfta 

på grund av att besättningens flygtimmar redan var slut.  Kvinnan transporterades därför med 

ambulans till Gällivare men avled senare på sjukhuset. Om hon fått hjälp tidigare hade hon 

kanske klarat sig (Kuriren 2007-05-09). Helikoptern är i många fall en absolut nödvändighet 

för räddning vid skador eller sjukdomar på fjället. Om det skulle gå att minimera antalet 

olyckor i fjällen genom att trycka på att rätt förberedelser görs och att onödiga risker undviks 

kanske det går att minska antalet ”onödiga” flygningar, vilket skulle öka möjligheten att 

helikoptern kan bistå vid allvarliga situationer. 

 

  

5.1 Metoddiskussion 

 

Svarsfrekvensen på 53 % var något lägre än vad vi förväntat oss, det fanns en grupp som inte 

svarade på vårt brev och inte hörde av sig. I och med att kontakten endast skedde via brev kan 

motivationen att svara ha påverkats, tidsbrist eller brist på intresse kan göra att brevet blir 

liggande eller slängs bort. Det är också tänkbart att vissa inte vill svara på grund av att dåliga 

minnen väcks till liv. Eftersom vissa har hört av sig och meddelat att de inte tyckte att de 

passade in i undersökningsgruppen finns det sannolikt några som ansett samma sak men inte 

hört av sig och meddelat detta. Eftersom många i vår studie skattat sin erfarenhet och kunskap 

högt kan det finnas en viss risk att dessa i större utsträckning har valt att svara på enkäten än 

personer med mindre kunskap och erfarenhet. Hur bortfallet påverkat vårt resultat vet vi inte 

eftersom vi i de flesta fall inte vet anledningen till det.  
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Då breven endast gick ut till dem som använt sig av ambulanshelikoptern i Norrbotten under 

den aktuella tiden skickades brevet ut även till ett fåtal som inte befunnit sig på fjället när de 

skadade sig. Av denna anledning har de inte ingått i inklusionskriterierna och därför inte 

svarat på enkäten. Detta påverkar svarsfrekvensen negativt. Om breven endast hade skickats 

ut till dem som varit i kontakt med fjällräddningen (polisen) hade kanske svarsfrekvensen 

blivit högre. Men då fanns risken att man hade missat de personer som åkt 

ambulanshelikopter utan att ha varit i kontakt med polisen.  

 

Det fanns frågor i enkäten som innebar svårigheter för oss när vi skulle skriva resultatet och 

analysera det. Dessa skulle möjligen gå att formulera annorlunda. Ett par av frågorna valde vi 

att koda på grund av den stora variationen bland de svar vi fick. Som exempel kan nämnas att 

detta då fick konsekvensen att det ibland inte gick att se om fjällturen hade förkortats eller 

förlängts. Vissa felaktigheter fanns i enkäten, i vissa frågor hade en svarsruta blivit en kanji 

(kinesiskt tecken). En del frågor verkade det vara oklart om deltagaren syftat på om utrustning 

eller kunskap fanns i gruppen eller hos individen.  

 

 

5.2 Konklusion 

 

Resultat visar att de som deltog i den här studien i många fall varit väl förberedda. De har 

tränat, planerat, sökt information och utrustat sig inför den aktivitet de skulle utföra. Det finns 

undantag och i vissa fall kan denna brist ha bidragit till tillbudet, dock har de flesta ansett sig 

vara vid god hälsa, fysiskt och mentalt förberedda för att ge sig ut på fjället. Broschyrer, 

litteratur, föreningar som till exempel STF samt Internet visade sig vara några av de källor för 

information om bland annat fjällkännedom och väder, som deltagarna använt sig av. Det var 

också vanligt att man rådfrågade någon annan person, förhoppningsvis någon med mer 

erfarenhet och fjällkännedom än de själva ansåg sig ha. De flesta har dock ansett sig vara 

relativt erfarna och ha tillräcklig kunskap själva, särskilt män och äldre hade skattat dessa 

områden lite högre. Resultatet innebär att de som råkat ut för olyckor, blivit sjuka eller av 

annan anledning behövt hjälp av fjällräddning har drabbats trots att de i majoriteten av fallen 

har gjort vad de kunnat för att undvika problem och trots att de känt sig förberedda. Att de 

flesta gjort detta är bra, men fortfarande kan detta bli bättre. Det var ganska många som hade 

utbildning i första hjälpen, men detta är något som alla borde kunna för att kunna agera vid 



 28

olyckor. Det var positivt att deltagarna hade tränat inför fjällturen då detta kan minska risken 

för vissa skador och sjukdomar, däremot var det inte så många som hade utarbetat någon plan 

för hur de skulle agera om någonting gick fel. Vikten av detta bör poängteras, det är i första 

hand individen själv som är ansvarig för sin säkerhet och onödiga räddningsinsatser kan ge 

konsekvensen att någon annan inte kan få hjälp. 

 

 

5.3 Framtid 

 

Vi tror och hoppas att detta arbete kan leda till ökad kunskap om varför olyckor sker på 

fjället. Det blir då möjligt att förbättra informationen och få denna information att bättre nå ut 

till dem som ska ge sig ut på fjället. Förhoppningsvis kan det i sin tur leda till att fjällbesökare 

gör bättre förberedelser innan de ger sig ut på fjället både vad gäller utrustning, kunskap och 

fysisk kapacitet men även att förbereda sig för oväntade väderomslag och framför allt hur 

man ska agera om något går fel. Detta skulle på så sätt kunna minska antalet tillbud i fjällen 

ännu mer.  

 

Eftersom många av de olyckor som sker på fjället är traumatiska skador är en annan viktig 

faktor för att kunna agera på rätt sätt vid en olycka att man har kunskap om första hjälpen. Av 

denna anledning anser vi att första hjälpen utbildning bör vara ett obligatoriskt inslag i 

grundskolan med regelbunden uppföljning. Information om fjällvett skulle kunna riktas 

särskilt till yngre och kvinnor då dessa grupper skattat sig lägre vad gäller erfarenhet och 

förberedelser. Detta skulle kunna göras genom att gå ut med information i skolor och även ta 

med kvinnor som modeller i handböcker och dylikt. 
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BILAGA 1 Förfrågan om deltagande i studie: 
 
Hej!  
 
Uppskattningsvis kommer varje år omkring 40 000 besökare till fjällen i Norrbotten.  
På grund av fjällets skiftande natur, svåråtkomliga terräng och plötsliga väderomslag inträffar 
varje år en del incidenter som kräver insats från fjällräddningen. 
 
Vårt syfte med arbetet är att få reda på hur mycket kunskap och erfarenhet du hade inför din 
tur på fjället då du var i kontakt med fjällräddningen, och hur väl förberedd du var. Vi vill 
veta vilka förberedelser inför vistelsen på fjället som gjordes och varför/på vilket sätt du 
behövde hjälp. Vi tror och hoppas att detta arbete kommer att leda till ökad kunskap om den 
bakomliggande orsaken till varför olyckor sker på fjället. Det blir då möjligt att förbättra 
informationen och bättre få denna information att nå ut till dem som ska ge sig ut på fjället.  
 
För att få fram information kommer vi att skicka ut en enkät till dig som har behövt hjälp av 
fjällräddningen. Kontaktuppgifter kommer från Jokkmokkpolisen och Gällivare sjukhus. 
Detta innebär att inga personuppgifter har lämnats ut till oss och kontaktuppgifterna används 
endast till detta brev samt ett generellt påminnelsebrev. Enkäterna är anonyma och vi kommer 
att sammanställa svaren så att ingen individ skall kunna identifieras, skriv därför ingen 
avsändaradress. Naturligtvis är deltagandet frivilligt. Svaren skickas direkt till oss och vi är de 
enda som har tillgång till materialet. 
 
Vi ber att du svarar inom en vecka. Efter denna period kommer vi att skicka ut en påminnelse 
där vi ber de som ännu inte svarat att göra så. 
 
Studien kommer publiceras som ett examensarbete på LTU:s hemsida på länken 
http://epubl.ltu.se/  
 
Vid frågor kan vi nås vi på: 
E-post: sg.examensarbete@hotmail.com 
 
 
_________________       __________________         _________________ 
 
Martin Rossberg & Annika Lindström   Lars Nyberg 
Sjukgymnaststudenter Termin 6                            Professor vid LTU 
Kurs: Examensarbete vid    Handledare  
Luleå tekniska universitet (LTU) 
Institutionen för hälsovetenskap       
 
 

 

http://epubl.ltu.se
mailto:examensarbete@hotmail.com
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BILAGA 2 
 

ENKÄT  
Svara på frågorna nedan genom att sätta ett kryss för det eller de alternativ som passar dig. 
Markera svarsalternativet eller alternativen med ett kryss. (X) 
 
1. Kön: Man Kvinna  
   �     � 
 
2. Din ålder vid händelsens inträffande: …………… år 
    
3. Vad var anledningen till ditt besök på fjället då olyckan inträffade?  
(Kryssa i ett eller flera alternativ som passar dig) 
� Vandring    � Isklättring 
� Skoterkörning    � Kanot 
� Fiske   � Bär/Svamp plockning 
� Skidåkning  � Jakt 
� Klättring    � Annan aktivitet: Vilken……………….. 
� Pimpla 
 
4. Hur många var ni på turen då händelsen inträffade? 
� 1  � 2  � 3-6  � 7-15  � 16 eller fler  
 
5. Årstid:  
� Sommar  � Höst � Vinter � Vår 
 
6. Hur var vädret då händelsen inträffade? 
………………………………………………………… 
 
 
7. Hur länge hade du planerat att stanna i fjällen? ….. dagar 
 
 
8. Hur länge stannade du i fjällen?  ……. dagar 
 
 
9. Om du övernattade, gjorde du detta i: 
(Kryssa i alla de alternativ som stämmer in) 
� Stuga  � Vindskydd 
� Bivack  � Fordon 
� Tält   � Övrigt I vad………………………………………………… 
� Under bar himmel  
 
10. Lämnade du färdbeskrivning till någon innan turen? 
� Ja � Nej 
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11. Upplevde du dig vara vid god hälsa inför turen?  
 � Ja  � Nej  � Om nej, varför?..............................................................................  
 
 
12. Hade du varit på läkarbesök innan fjällturen? 
� Ja � Nej  
 
 
13. Hur uppstod hjälpbehovet?  
� Skada � Vilse � Insnöad � Gick igenom isen � Lavin  
� Sjukdom � Försening   
� Annat sätt, vilket?....................................................................................................................  
 
14. Hur gick larmningen till? 
� Mobiltelefon 
� Via annan person 
� Radiosändare 
� Stationär hjälptelefon 
� Nödraketer 
� Om annat sätt, vilket?............................................................................................................... 
 
15. Hur mycket fjällerfarenhet anser du att du hade inför turen? (Markera med ett X på linjen)  
 
Liten ________________________________________________  Stor  
 
16. Inom vilket/vilka områden sökte/fick du information? 
� Inom träning 
� Utrustning 
� Första hjälpen 
� Fjällkännedom 
� Väder 
� Säkerhetsutrustning 
� Om annat/andra områden, vilket/vilka?................................................................................. 
� Inget område 
 
17. På vilket sätt inhämtades information inför aktiviteten? 
� Internet 
� Broschyr 
� Muntlig  
� Om annat sätt, vilket?...............................................................................................................  
� Fick ingen information 
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18. Hade du/ni med er någon säkerhetsutrustning?  
� Lavinutrustning  � Mobiltelefon 
� Verktyg   � Radiosändare 
� Karta   � Första hjälpen utrustning 
� Kompass   � Nödraketer 
� Flytväst    � Mediciner 
� GPS-mottagare  � Flytväst 
� Visselpipa   � Livlina 
� Om annan utrustning, vilken?………………………………………………………….......... 
 
19. Tränade du något specifikt inför den aktivitet du skulle utföra på fjället? 
� Styrketräning 
� Gick med packning 
� Skidåkning i terräng 
� Vandring 
� Konditionsträning 
� Eskimåsvängar med kanot 
� Klättring 
� Om annat, vad?......................................................................................................................... 
 
20. Upplevde du dig som fysiskt förberedd? 
 � Ja � Nej   
 
Om Nej, varför inte?..................................................................................................................... 
 
21. Hade du någon utarbetad katastrofplan? 
� Ja � Nej 
 
22. Hade du utrustning med dig för om oförutsatta saker/väderomslag kunde inträffa? 
� Rep 
� Stormkök 
� Ficklampa 
� Utrustning för övernattning 
� Vindsäck 
� Lavinutrustning 
� Extra ombyte  
� Annan utrustning (t.ex. extra bensin till skotern) 
� Nej, ingen utrustning. 
  
23. Hade du kontrollerat utrustningen innan avfärd? 
� Ja � Nej 
 
24. Hade du testat eventuell säkerhetsutrustning innan avfärd? 
� Ja � Nej  � Hade ingen med mig/oss 
 
25. Upplevde du dig säker på användande av säkerhetsutrustning? 
� Ja � Nej 
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26. Kunde du vid händelsens inträffande använda: 
Karta:  � Ja � Nej 
Kompass: � Ja � Nej 
GPS mott. � Ja � Nej 
Transceiver: � Ja � Nej 
Lavinsond: � Ja � Nej  
 
27. Ansåg du dig vara rätt klädd för aktiviteten?  
� Ja � Nej 
 
Om Nej, varför inte?..................................................................................................................... 
 
28. Kände du dig mentalt förberedd inför turen?  
 � Ja � Nej 
 
Om Nej, varför inte?..................................................................................................................... 
 
 
29. Hur ansåg du att din kunskap inom fjällsäkerhet var? 
� Mycket dålig � Otillräcklig                       
� Tillräcklig  � Mycket god  
 
 
30. Hade du kunskap om första hjälpen?  
� Ja, genom utbildning  
� Ja, genom skriftlig information (broschyr/Internet)  
� Nej 
 
 
31. Om du skulle göra något annorlunda inför nästa fjälltur, vad skulle det i så fall vara och 
varför? 
………………..………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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BILAGA 3 
 

Hej! 
 
För ett tag sen fick du ett brev om förfrågan om deltagande i en studie inom fjällräddning som 
jobbar med att öka säkerheten på fjället genom att utvärdera hur folk förbereder sig och tar till 
sig den information som finns tillgänglig.  
 
Om du svarat på enkäten tackar vi dig för din hjälp och du kan då bortse från denna 
påminnelse! Om du ännu inte hunnit svara men tänkt göra detta ber vi dig skicka in enkäten så 
snart som möjligt. 
 
För dig som inte svarat på enkäten men ändå är intresserad av att läsa vad vi kommit fram till 
är ni välkomna att läsa uppsatsen på LTU:s hemsida http://epubl.ltu.se. Den kommer att 
publiceras under hösten -07. 
 
Har du frågor, åsikter, tips eller ideér om fjällräddningens arbete eller något annat är du 
välkommen att höra av dig till oss via e-mail eller telefon. 
 
E-mail: sg.examensarbete@hotmail.com 
 
Vi tackar alla för ert engagemang, uppmärksamhet och för att ni tagit er tid att svara på 
enkäten!  
 
Med vänliga hälsningar 
Annika & Martin 
 

http://epubl.ltu.se
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