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Disposisjon
• Bakteppe – menneskebildet!
• Det uspennende 

sikkerhetssamfunnet
• Holdninger til risiko
• Ungdom og jakten på spenning
• Om mennesketyper og utfordringer
• Spenningssøkerne og holdning til 

risiko
• Noen eksempler på risikoatferd



Bakteppe –
hvem er vi?



Konstruert for utfordring
• Borgerskapets bilde: den svake kropp og den 

sterke hjerne: kultur som kompensasjon
• Evolusjonsbildet: det robuste, sterke, aktive, 

utforskende menneske
• 1,9 mil pr dag
• 10 - kjemperen
• alle klimasoner, snø og jungel, det dype hav og de 

høye fjell
• svettekjertler, utholdenhet, motorikk
• de gode sansene, de fabelaktige hendene
• 10 millioner bits pr. sekund

• Berthoz: Vi er konstruert for å vite hvor tigeren er i 
neste sekund



Survival!
• Vi overlevde som art ved å være 

i bevegelse, på stadig nye 
arenaer, nye måter, i nye 
landskaper

• Vi overlevde ved å ta sjanser, 
utnytte muligheter

• Vi overlevde ved å ta ansvar for 
eget liv og for hverandre



Barns oppvekst – kontrollsamfunnet

• Fra ute til inne 
• Fra vind i håret til hjelm og 

bobledresser
• Klønete barn (Oslo-undersøkelsen)
• Feitere barn 
• Barn mindre robuste - Leirskolene
• Styrke og utholdenhet går ned - NIH
• Overbeskyttet, overvåket, polstret



Det moderne samfunn –
fokus påsikkerhet 
og kontroll



Modernitetens idé
• Opplysningstiden – Mennesket 

herre over naturen (Bacon, 
Descartes)

• Modernitetens ide – fremskritt via 
rasjonalitet, vitenskap, teknologi

• De moderne industrisamfunn -
kontrollsamfunn

• Den rasjonelle trygghetssøker 
• “in isolation there is no such thing 

as acceptable risk; because by its 
very nature, risk should always be 
rejected” (Yates and Stone, 1992)





Figur 1. Dødsfall ved ulykker 1951-2004. Femårige 
gjennomsnittsrater, etter aldersgrupper og kjønn. 
Per 100 000 

http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/200803/04/art-2008-06-16-01.html



Hva er problemet med sikkerhet?
• Vi hadde blitt sittende i trærne
• Ingen folk i Norge
• Barn og unge får ikke stimulering 

og trenes ikke i å mestre 
utfordringer og farer

• Vi trenger risiko-kapital i industrien, 
innovasjon og entreprenørskap

• Vi trenger grensesprengende 
risikoatferd ved måneferder, 
redningsoperasjoner og ved 
ekspedisjoner i fjerne strøk

• Militære paradokser!



Trygghetens omkostninger
• Stort antall lover, regler og sikkerhetsforskrifter –

fører til et stort statlig byråkrati 
• Regler som skal overholdes og rapporteres fører 

til en økende administrativ og økonomisk byrde 
på institusjonene

• Det enkelte menneske bruker mye kapasitet på å
bli et 24 timers sikkerhetsmenneske

• Institusjoner og mennesker kneler under 
sikkerhetsbyrden (Nulltoleranse!)



Strukturelle tiltak passiviserer og 
koster
• Strukturelle tiltak koster den enkelte 

og bedriften, men gir arbeidsplasser i 
en sikkerhets-industriell produksjon

• Strukturelle tiltak blir sovepute – jeg 
reddes av sikkerhetshjelmen, 
rekkverket og midtrabatten

• Regel-tiltak og strukturelle tiltak 
passiviserer, fører til mindre læring, 
mindre årvåkenhet og dårligere 
mestring

• Klatre uten tau og ha en kniv opp fra 
rattet



Holdninger til risiko



Begrepet risiko
• “Risiko” impliserer tap av en eller annen 

type.
• Fysiske faktorer - skade, smerte, eller 

død.
• Økonomiske eller materielle faktorer 
• Sosiale og personlige faktorer - status, 

prestisje, selvbilde
• Psykologisk skade eller straff
• Eksistensiell risiko - ens livsprosjekt



Risikoens tvetydighet
• Risiko er noe negativt som bør unngås –

sikre broer og veier, trygge atomreaktorer,

• Risiko er også noe positivt, knyttet til 
muligheter – fiskefangst og handelsavtaler, 
investering og nye arbeidsplasser

• Keynes – vi er ikke sikkerhets -
prosesserende maskiner – ”uncertainty 
makes us free”



To risikokulturer i Norge
• Kystkultur
• Fiske
• Shipping
• Handel
• Nye foretak, olje
• Risiko taking 
• Aksepter endring!

• Innlandskultur
• Jordbruk
• Storindustri
• Kirke og stat
• Helsevesen og skole
• Trygghetssøking
• Stabilitet og kontroll!



Utforskeren
• Nansen (1926) 

• ..”Det er vår stadige lengsel 
å overkomme vanskeligheter 
og farer..”

• “Ingenting som er verd å ha i 
livet oppnås uten at man tar 
sjanser.”



Ta sjanser

• Landsrepresentativ undersøkelse av den 
norske befolkning over 15 år 

• “Jeg er villig til å ta store sjanser for å få det ut 
av livet som jeg ønsker”

• 10 prosent helt enig

• 34 prosent delvis enig

• 38 prosent delvis uenig 

• 18 prosent helt uenig



Villdyret i oss?
• “Bare fordi det er spennende og 

risikofylt liker jeg av og til å gjøre ting 
som er farlige eller forbudt”

• 7 prosent er helt enig, 14 prosent 
delvis enig

• “Jeg liker utfordringene i uforutsette 
eller uoversiktlige situasjoner”

• 8 prosent er helt enig, 33 prosent 
er delvis enig



“Jeg er villig til å ta store sjanser for å få ut av livet 
det jeg ønsker”. Prosentandeler som er “helt enig”
Norsk Monitor 2007
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Bare fordi det er spennende og risikofylt liker jeg av 
og til å gjøre ting som er farlig eller forbudt.”
Prosentandeler som er “helt enig”
Norsk Monitor 2007
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Spennende sport
• Ca 10% av befolkningen 

typiske høystimulisøkere
• Utøvere i risikosport og 

ekstremsport er typiske 
høystimulisøkere

• halvparten av 
ungdomsskoleelevene 
ønsker spennende sport



Risiko og arenaer
• Arena-risiko versus 

handlings-risiko

• Skillet mellom risikoen 
knyttet til selve arenaen og 
de ulike enkelthandlinger

• Å være sikkerhetsbevisst på
farlige arenaer og dristig på
de relativt trygge

• Klatring versus spaserturer

• Minefelt versus beitemark



Fra gentlemans-sport til folkeidrett

• De siste ti årene har 18 
nordmenn mistet livet i 
klatreulykker i Norge og i 
utlandet. Men statistikken viser 
likevel at antall dødsulykker har 
gått ned.

• Ulykkesstatistikken går ned, til 
tross for at vi har hatt en 
markant økning i antall klatrere 
og klatreaktiviteten totalt sett,  

3. aug. 2008 - Fjellklatrer Rolf Bae mistet 

livet i den tragiske ulykken på verdens 

nest høyeste fjell K2.



Basehopp 1995 - 2005 ved 
Kjerag i Rogaland 

• I tiårsperioden ble det utført i snitt 
rundt 2 000 hopp per år. Det var ni 
dødsfall (0,04 % av alle hopp), som 
tilsvarer en rate på 1 per 2 300 hopp. 
I tillegg ble det registrert 82 ulykker 
(0,4 %) - en rate på 1 per 250 hopp.



Frivillige risiki – England 

• 20 sigaretter om dagen

• Å klatre i fjell

• Å kjøre bil selv

• Å spille fotball

Dødsrisiko pr. mill. 
personer pr. år

• 5000

• 40

• 170

• 40



Dødsrisiko ved ulike 
aktiviteter

• Utenom yrke

• I hjemmet
• Busstur
• Tog
• Biltur
• Sykkeltur
• Flyreise 
• Motorsykkel
• Kanopadling
• Fjellklatring

• Dødsrisiko pr. 100 mill. timer pr. 
individ (FAFR)

• 3
• 3
• 5
• 57
• 59
• 240
• 660
• 1000
• 4000



Ungdom og jakten på spenning –



Ungdomsårene – retten til å
eksperimentere og ta sjanser
• Den lange 

ungdomstiden 

• Om leting, overgang, 
eksperimentering og 
risiko

• Ungdom og frafall

• Ungdom og nye 
aktiviteter



Negativ risikoadferd (Hansen 1997)
ungdomsskoleelever, n=360
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Positiv risikoadferd (Hansen 1997)
ungdomsskoleelever, n=360
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Deep flow

• Csikszentmihalyi “deep flow”
• i klatring, basketball, musikk-

komponering, kirurgi, rock-dans

• følelse av dyp flyt, av bevegelse 
hvor både en selv og omgivelsene 
går opp i en slags enhet

• studiene av surfere i Australia og 
New Zealand (Kent Person)

• peak experience, peak performance



Ekstase
• Klatre høyt i trær, kjøre fort på

sykkel, løpe på tynn is, klatre i 
tau, stupe

• Te, kaffe!
• sigaretter, alkohol, hasj, dop, 

ecstacy
• musikk, rock, dans, rave
• flørt, forelskelse, kjærlighet, sex
• skate-, snow-, wake-, sky 

boards
• rafting, stryk, klatring, 

fallskjerm, basehopp



Ekstase II
• all systems go
• hjertefrekvens 170
• høyt kortisol-nivå
• adrenalin 5-15 ganger 

normalt
• katekolaminer 3-12 

ganger normalt
• endorfiner pøses ut
• gløder, flyter, flyr med 

sansene i maks 
skarphet og fokus 





Utviklingstrekk - innovasjon
1) interessen for risikoaktiviteter øker 

2) fornyelse gjennom ny teknologi, spesialisering, differensiering 
(luftsport som eksempel) 

3) innovasjoner
• Luft: hanggliding, paragliding, basehopping, akrobatikk, brett

• Ski: telemark, skibrett, ski extreme, seiling, heli skiing

• Brett: skateboard, wakeboard, sky board

• Surfing: vind surfing, brett surfing, kiting

• Elv: elvepadling, valser, fossefall, elvebrett, rafting

• Maraton: ultramaraton, triatlon, fjellmaraton

• Lange løp: sykkel, ski, riding  - lange løp i skog og mark, fjell og vidde



Utviklingstrekk -
kommersialisering
• Kommersialisering

• Salg av kurs - personlighetsutvikling, teambygging, 
prestasjonsutvikling, spenningsmestring

• Ekstremsport i markedsføring, annonser, videosalg, 
reklamefilmer på kino, TV

• Underholdningsprogram på TV-kanaler om esktreme 
stunts, sportsgrener, ulykker

• Opplevelsesturisme 

• Ekspedisjoner, lange løp (hundeløp, bil, ski)



Utviklingstrekk - demokratisering
• Demokratisering, 

masseutbredelse
• fritidsparker

• strikkhopp

• rafting

• safari



Hvem er jeg? 
Om mennesketyper og 
utfordringer



Er jeg en Ludvig? Som synes livet er 

farlig – og det er best å ligge innerst i senga?

HOMO PRUDENS



Eller er jeg en Solan

Gundersen som elsker å

leve livet i sterke farger?

HOMO ALEATORIUS



Yerkes Dodsons lov

Velvære

Stimulering



Personlighetstyper
• Pavlov – hunder med sterkt og 

med svakt nervesystem
• Asenath Petrie – «augmenters»

versus «reducers» – bordplater 
og tidsopplevelse

• Tom Wolfe – The right stuff – de 
amerikanske testflyverne på
1950-tallet

• Hans J. Eysenck – de introverte 
og de ekstroverte



Eysenck

•Introverte •Ekstroverte

•Velvære

•Stimulering

•Ambiverte



Fallskjerm
• Fra 12000 fot med 170 i 

puls!

• Vettskremt men 
besluttsom.



EYSENCK
• Introverte (innadvente) lavstimulisøkere

• lavere optimalt spenningsnivå

• Bedre læring i lavstimulisituasjoner

• opplever frykt og stress i høystimulisituasjoner

• ”transmarginal inhibition”

• Ekstroverte (utadvente) høystimulisøkere
• Høyere optimalt spenningsnivå

• Bedre læring i høystimulisituasjoner

• Mindre frykt, stress i høystimulisituasjoner

• Skolen laget for introverte!



M. Zuckerman 1979/1994  

Sensation 
seeking

Søken etter varierte, nye, komplekse 

og intense sanseinntrykk og opplevelser 

og villigheten til å ta fysisk, sosial, juridisk og 

økonomisk risiko for å få slike opplevelser

(Etter Zuckerman 1994)



Zuckerman’s teori - et overblikk
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High sensation seekers
• Ut på savannen, over hav og elver

• Den første nordmann

• Bare høystimulisøkere - undergang

• Uten høystimulisøkere - stagnasjon

• Nye firmaer og produkter

• Risikable operasjoner

• Markedsføring og salg

• Innovasjoner og redningsoperasjoner



Lavstimulisøkere
• Kvinner mer enn menn, eldre mer enn yngre

• Stabilitet og trygghet

• Forsiktig, omhyggelig, legger planer

• Mekanikere og ingeniører

• Økonomi og regnskap

• Revisjon og kontroll

• Rutine og sikkerhet

• Biblioteker og arkiver



Sensation seeking
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Thrill and adventure seeking
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Spenningssøkere og risiko



Begrepet risiko

• “Risiko” impliserer tap av en 
eller annen type.

• Fysiske faktorer - skade, 
smerte, eller død.

• Økonomiske eller materielle 
faktorer 

• Sosiale og personlige faktorer -
status, prestisje, selvbilde

• Intellektuell – dristig tenkning
• Prestasjonsmessig risiko
• Politisk/militær risiko



Risk test 5 (Breivik 1984) Willingness to 
take risks in various areas of life. 
Everest climbers, n=7, Sport students, 
n=37
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Risk appraisal among climbers, n= 18, sports 
students, n=19 and military recruits, n=32
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Kogan and Wallach Opinion Questionnaire II. Advise to people 
about risky situations.
Everest expedition, n=7 compared with ordinary male secondary 
school teachers, n=12 and elite tennis players, n=5.
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Gode strategier for spenningssøkere
• Prøv mange typer lek, idretter og aktiviteter –

etter hverandre eller parallellt 
• Velg aktiviteter med variasjon og kompleksitet 

og ikke aktviteter med rutiner, repetisjoner og 
enkelhet.  

• Vær blant de første til å ta teste ut nye typer 
aktivitet.

• Velg aktiviteter med sterke og intense 
sanseopplevelser  - aktiviteter med fart og 
høyde  

• Velg aktiviteter med tidspress, stress og raske 
beslutninger

• Velg aktiviteter med utfordringer, risiko og 
grensesprenging



• Et sterkt nervesystem og preferanser for høye stimulinivå
• Fungerer godt under svært sterk stimulering og press
• Er nysgjerrige og oppsøkende selv under press og fare
• Blir mindre satt ut av plutselig oppdukkende farer
• Returnerer raskere til normaltilstand etter trauma og farer
• Føler generelt mindre frykt og mer velvære i farlige omgivelser og 

situasjoner
• Er positive og optimistiske og i større grad villig til å ta sjanser for å

oppnå det de ønsker
• Er robuste, utadvendt, impulsive. 
• Reagerer raskt

Spenningssøkere har følgende karakteristika



Problemer

• Undervurdering av farer

• Aggressivitet

• Lav sosialisering

• Høy impulsivitet

• Mangel på empati 

• Mangel på stabilitet 

• og langsiktig planlegging



Teorier – hvordan forklare jakten 
på spenning?



Alternativ sport
• Adventure

• Alternative

• X

• Gravity

• Lifestyle

• Action

• Risk



Karakteristika ”lifestyle sport”

1. Utfordring og spenning

2. Krevende natur eller anlegg

3. Løst organisert

4. Frihet/opposisjon til dominerende kultur

5. Individualister i gruppe – subkultur



Forklaringer på jakten på
spenning
• Individnivå

• biologiske teorier, genetisk disposisjon

• flow-teorier, peak experience, deep flow

• kognitive teorier, læring, heuristikk

• sosialiseringsteorier (self efficacy)



Forklaringer II
• Samfunnsnivå

• kanalisering, kompensasjon (Elias-Dunning)

• Risikosamfunnet og selv-konstruksjon (Beck og 
Giddens)

• Risiko som sosialt og kulturelt konstrukt (Mary 
Douglas)

• Utilitaristiske beslutningsteorier



Nyere studier

• Belinda Wheaton lifestyle sports 

• Bygge sosial identitet og bruke materialitet
• Commitment, attitude, style

• Rinehart og Sydnor 

• Jakt på autentisitet, self-imaging
• Postmoderne ontologi – movement, speed, time

• Lyng – edgework

• Flukt og motstand på grensen av samfunnet
• Risikosport, kriminalitet – dristig, selvsikker, 

manøvrere



To hovedteorier
• ADAPTASJON – samfunnet blir mer og mer 

dynamisk, endringsvillig. 
• Risiko-kapital, innovasjon, entreprenørskap, ekstremsport 

som bilde på moderne samfunn

• KOMPENSASJON – samfunnet blir mer og mer trygt, 
kontroll-fokusert og kjedelig.

• Ekstremsport og risikovillighet som opprør og kompensasjon 
mot trygghetssamfunnet 


