
Socialiseret til risiko - et sociologisk studie af skikøreres 
risikoforståelse



Hvilken rolle har risiko for distribution af anerkendelse 
i et skimiljø? 

1. Hvilken værdi tillægges risiko i skimiljøet?  

2. Hvordan kommer denne værdi i så fald til udtryk?  

3. Hvordan påvirker risiko måden hvorpå deltagernes præstationer                            
krediteres eller modsat miskendes i skimiljøet?



Rock Climbing, Risk and Recognition 
Langseth og Salvesen (2018)

Langseth og Salvesen (2018) i Rock Climbing, Risk and Recognition: 
Generaliseret Credibility- Zone model



Michèle Lamont (1957- )

• Vægtlægger det moralske i distinktionsprocesser, kategorisering 
og distribution af anerkendelse. 

• Udvikler et begreb om “moralske grænser”. 

• Specifikke case spørgsmål om skredulykker eller konsekrerede 
udøvere fra massemedier genererede brugbart analysemateriale. 

Lamont, M. (1992). Money, Morals & Manners. The Culture of the French and the American 
Upper-Middle Class. Chicago: The University of Chicago Press



“Du ser at de falder og ruller og ruller. Ligger stille når de 
lander (...) det er utrolig ækkelt (…). Det går ikke bare går 

du over en selv men alle som er glad i en. Og det er utrolig 
ubehageligt og det sætter så mange andre i fare…” 

Ida, konkurrence udøver. 



Metodisk tilgang

• 7 semistrukturede interviews af både kvinder og mænd. 
• Tre informantgrupper fra forskellige segmenter fra skimiljøet i 

Sogndal. 
• “Thick decriptions” er aktivt anvendt til fortolkning af 

analysematerialet. 
• Et metodedesign baseret på Pierre Bourdieus teoretiske og 

videnskabsteoretiske perspektiv. 



Fund og konklusioner



Fund og konklusioner



Fund og konklusioner



Perspektiver på masterprojektets fund

• Tendenser til et socialt hieraki og socialisering til bestemte normer 
om sikkerhed og risikoaccept.  

• Dårlige muligheder for at italesætte nær-hændelser eller ulykker.  
• Mulighed for at forbedre åbenhedskulturen i skimiljøet.   



“Du informerer mye (...) så skræmmer du også folk fordi du 
skaber en usikkerhed. Ved at vide lidt som de fleste i 

Sogndal (...) så ved du på en måde ikke nok til at kunne 
filtrere det. Det skaber jo en frygt for skred (…). De 

skredkvelderne som vi har, det er jo veldig bra, men jeg tror 
at det skræmmer mere end det informerer (...) det bliver 

ekskluderende pga. manglende viden...”  
Kjetil, alpinist og tindevejleder. 



“Du bliver dømt. Der kan jo være positive og negative 
måder, men jeg tror du kan blive dømt (...). Jeg har jo lidt 
indtryk af, at hvis man har været i nærheden af noget, så 

kan man jo kvie sig på åhhh og man skulle jo selvsagt 
ønske at det ikke var sket, åhhh at der er en del åhhh en 

form for skam er nok involveret i det…” 
Even, skredoffer



Metodiske udfordringer

• Sogndal er et afgrænset område og et lille socialt miljø.  
• Fundene er muligvis aktivitetsspecifikke og kommer praktisk til 

udtryk i skiaktiviteter.  
• Forskerens deltagelse i det sociale felt som undersøges.  
• Videre forskning må undersøge om analysens fund kan 

overføres til andre miljøer med risikosport, samt større 
skimiljøer med flere deltagere. 



Metodiske fordele

• Umiddelbar god overførings værdi af Credmodellen fra 
klatremiljøet til skimiljøet.  

• Modellen baserer sig på et relativt solidt fundament af flere andre 
studier. Og denne master er et eksempel på hvordan den kan 
anvendes og har en overføringsværdi.  



Scan denne kode for at deltage


