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Förord  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gert-Olof Boström som har varit ett stort stöd för oss 

under genomförandet av vår studie. Vi vill även rikta tacksamhet till forskningsgruppen vid namn 

Extreme Environments, Everyday Decisions (TripleED) som har givit oss möjligheten att få ta del 

av unik empirisk data. Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete.  
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Sammanfattning 
 

 

Problem och syften 

När projekt befinner sig i extrema miljöer är betydelsen av ett fördelaktigt beslutsfattande 

avgörande. Om projektdeltagarna inte lyckas ta genomtänkta beslut finns det risk för att 

projektet misslyckas vilket involverar allvarliga konsekvenser. Med hjälp av denna studie 

vill vi studera beslutsfattandet i projekt i extrema miljöer: Hur påverkas beslutsfattandet 

av extrema miljöer? Vi har funnit att ett antal parametrar påverkar projekts förmåga att ta 

beslut. Vårt syfte, som är uppdelat i ett huvudsyfte och ett praktiskt syfte, handlar således 

om att analysera hur beslutsfattandet påverkas i extrema miljöer utifrån de tre 

parametrarna Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande engagemang. I huvudsyftet 

ingår även att vi ämnar utveckla en modell. Vårt delsyfte innebär att vi önskar förstå 

beslutsfattande för att ge ett bidrag till projekt i extrema miljöer.  

Metod 
Vi har skrivit på uppdrag av forskningsgruppen TripleED som har gett oss en stor mängd 

kvalitativ data rörande en bergsklättringsexpedition på K2 som är att likställas med ett 

projekt i en extrem miljö. Vi har antagit ett hermeneutiskt perspektiv i vår studie, eftersom 

vi med hjälp av det sekundära materialet vill tolka och förstå (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 162) beslutsfattandet inom projekt i extrema miljöer. Trots att vi har genomfört en 

studie baserad på kvalitativ data strävar vi efter ett deduktivt angreppssätt eftersom vi är 

intresserade av att undersöka vår sociala verklighet utifrån teorier, (Bryman & Bell, 2011, 

s. 11,13) samtidigt som vår studie har inslag av induktion. 

Teorier 

Vi har utgått från teorier som berör Beslutsprocessen där vi har skapat vår egen modell 

utifrån tre olika beslutsmodeller. I kombination har vi använt oss av teorier som berör de 

tre parametrarna Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande engagemang för att vidare 

förstå hur de påverkar beslutsfattande i extrema miljöer. Vi sammanfattar det teoretiska 

kapitlet med hjälp av en modell som presenterar att parametrarna påverkar 

beslutsfattande. Med utgångspunkt i modellen genomförde vi sedan vår empiriska 

undersökning för att se hur beslutsfattandet påverkas. 

 

Slutsats 

Vi har funnit att Beslutsprocessen är kortare än vad teorin föreslår i projekt som befinner 

sig i extrema situationer. När det inte finns tillräckligt med tid att ta överlagda beslut kan 

projektdeltagare istället behöva förbereda Beslutsprocessen vilket reducerar risken att 

ogenomtänkta beslut tas vid kritiska situationer. Vi har kommit fram till att de tre 

parametrarna har olika påverkan på beslutsfattandet i extrema miljöer och sambandet 

mellan dem och Beslutsprocessen har vi synliggjort i en slutgiltig modell. Vidare kunde 

vi även konstatera att vår slutsats uppfyller kraven för trovärdighet vilket medför att vår 

studie är användbar för framtida projekt. 

 

Nyckelord 

Project, Groupthink, Risk Management, Escalating Commitment, Decision-making, 

Project Risks, Group Decisions, Temporary organizations, Management och 

Mountaineering. 
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1. Inledning  

Vi inleder med en introduktion till vårt valda ämnesområde inom projektledning och en 

problembakgrund där vi förklarar betydelsen av parametrarna Grupptänk, Riskhantering 

och Eskalerande engagemang för beslutsfattande i extrema miljöer. Introduktionen och 

problembakgrunden mynnar slutligen ut i studiens forskningsfråga och syften.  

 

 

1.1 Introduktion 

K2 är världens näst högsta punkt på jorden i och med att dess topp mäter 8616 meter över 

havet och anses vara det svåraste berget att erövra (O’Brien, 2012, s. 2). De flesta av 

bergsklättrarna som avlider gör det när de är på höjder över 8000 meter, den vanligaste 

anledningen till detta är att de inte klarar att av vända och klättra ner på grund av de 

fysiska symptom som uppstår på den höga höjden (Firth et al., 2008, s. 2654, 2658). I 

denna uppsats kommer katastrofen som inträffade på K2 år 2008, där 11 av 18 klättrare 

som försökte genomföra en toppbestigning avled, att belysas utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Bergsklättring är ett fysiskt krävande uppdrag som ställer 

höga krav på funktionaliteten i ett team eftersom expeditionen innebär en rad olika risker 

för deltagarna varför det behöver finnas ett effektivt beslutstagande.  

 

För att klargöra vad som gör bergsklättringsexpeditioner till en relevant miljö att studera 

börjar vi med att definiera vad en extrem miljö är. Hannah et al. (2009, s. 898) beskriver 

en extrem miljö som en miljö där det inträffar en eller flera extrema händelser som en 

organisation inte kan hantera vilket medför fysiska, psykologiska och materiella 

konsekvenser. Av detta att döma utförs bergsklättringsexpeditioner i en extrem miljö. 

Under en klättring kan det ske händelser som ligger utanför klättrarnas kontroll, vilket 

medför negativa konsekvenser för deltagarna. När oförutsedda händelser inträffar i en 

extrem miljö är det en utmaning för medlemmarna att ta välgrundade beslut. Svårigheten 

kring beslutsfattandet som medlemmarna i den extrema miljön utsätts för är intressant att 

studera ur ett företagsekonomiskt perspektiv eftersom många företagsprojekt kantas av 

liknande problem när det gäller att fatta beslut.   

 

En bergsklättringsexpedition kan beskrivas som en temporär organisation (Aegerter 

Alvarez et al., 2011, s. 972) och även som ett projekt (Hällgren, 2007, s. 773) eftersom 

ett bergsklättringsuppdrag uppfyller kriterierna för båda. Samtidigt hävdar Packendorff 

(1995, s. 327) att ett projekt kan liknas med en temporär organisation eftersom båda är 

tillfälliga ur en tidsaspekt och strävar efter ett gemensamt mål. Ett projekt kan alltså 

likställas med en temporär organisation eftersom de uppfyller samma kriterier. Det är 

viktigt att tydliggöra att det finns viss skillnad mellan projekt och temporära 

organisationer. Det som skiljer begreppen från varandra är att projekt är en typ av 

temporär organisation i dess utförande (Braun et al., 2013, s. 864) Enligt Bansard et al. 

(1993, s. 125) involverar projekt höga nivåer av komplexitet på grund av att ett flertal 

aktiviteter behöver hanteras, vilket vi menar kräver ett ytterligare engagemang och 

således ett långsiktigt perspektiv. I motsats skapas temporära organisationer efter kortare 

premisser utan någon längre planering. Ett exempel på en temporär organisation är vid 

fall av en akut operation på ett sjukhus där ett team snabbt sätts samman för att utföra 
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uppgiften, en temporär organisation bildas, men den uppfyller inte digniteten bakom ett 

projekt eftersom planeringsmomentet saknas. 

 

I denna uppsats utgår vi ifrån att en bergsklättringsexpedition är ett projekt. Projekt ingår 

i ämnesområdet projektledning och är relevant i tiden på grund av att forskare som 

Geraldi et al. (2011, s. 966) poängterar att företag kan använda sig av projekt för att 

genomföra förändringar. En bergsklättringsexpedition uppfyller kriterierna för ett projekt 

eftersom det är tidsbegränsat, har ett specifikt mål, kan mätas och består av en grupp 

individer som är sammansatt för det specifika ändamålet (Hällgren, 2007, s. 773). 

Projektet utgörs av klättringen som innebär att nå toppen och ta sig ned igen. Projekt inom 

företag och bergsklättring antar samma organisationsform varför det är möjligt att 

använda en bergsklättringsexpedition för att exemplifiera hur beslutsfattandet ter sig i en 

extrem miljö. Anledningen till att vi valt att använda oss av en bergsklättringsexpedition 

istället för exempelvis ett företag beror på att det finns ett mervärde för oss. En 

bergsklättring innebär höga nivåer av stress och fysisk ansträngning vilket påverkar 

möjligheten att fatta genomtänkta beslut som kan vara livsavgörande, denna utmaning 

blir mer synliggjord för oss tack vare bergsklättringen.  

 

För att påvisa ämnesområdets relevans för företagsekonomin kan vi exemplifiera 

användningen av ett projekt i en extrem företagsbaserad miljö. Ett tydligt exempel på en 

extrem företagsbaserad miljö är vid fall av ett företagsuppköp. Ett företagsuppköp är en 

extrem miljö eftersom situationen präglas av hög stress, stora summor satsat kapital och 

överlevnad. Den miljö som bergsklättrare befinner sig i har ett liknande utseende eftersom 

de endast har begränsad tid på sig att genomföra klättringen. Tidsbristen beror på den 

höga höjden som innebär syrebrist, stora summor av eget kapital investeras för att kunna 

bekosta projektet samt att klättrarnas mål är att nå toppen och ta sig ned med livet i behåll. 

När företag befinner sig i processen att köpa upp ett annat bildas en grupp individer som 

tillsammans arbetar för det gemensamma målet. Extrema miljöer kräver fungerade 

grupper som kan samarbeta eftersom situationen är alldeles för utmanande för att endast 

en person ska lyckas bedriva uppdraget. Att individer inom ett projekt som befinner sig i 

en extrem miljö är beroende av andra ter sig på ett likvärdigt sätt på en 

bergsklättringsexpedition där klättrare behöver lita på andra för att överleva. Ett 

företagsuppköp har vidare ett tydligt start- och stoppdatum varför tidsaspekten för ett 

projekt är uppfylld. När ett företag köper upp ett annat, är det en tydlig förändring som är 

mätbar vilket ytterligare motiverar för att ett företagsuppköp är ett projekt. Ytterligare ett 

exempel på en extrem miljö inom företag är vid säljmöten. Säljaren befinner sig i en 

extrem miljö eftersom försäljningsyrket vanligtvis medför strikta försäljningsmål, 

uppföljningar och stress. Säljaren behöver kunna ta snabba beslut ifall oväntade händelser 

inträffar.  

 

För att förhindra att projekt misslyckas är det viktigt att se till beslutsfattande inom 

gruppen, särskilt i extrema miljöer eftersom gruppen utsätts för brist på marginaler under 

svåra och stressiga situationer. Vi anser att bergsklättringsexpedition är en bra miljö att 

studera närmare för att se på generiska strukturer inom projekt och således bidra med en 

ökad förståelse till projektledare och andra intressenter inom ramen av projektledning. 

1.2 Problembakgrund 

Aubry et al. (2010, s. 3) använder polarexpeditioner för att generera ny kunskap till 

området projektledning med förhoppningen att även inspirera andra forskare till att anta 
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innovativa infallsvinklar för att ge bidrag till forskningsområdet. Vi anammar detta 

resonemang genom att använda oss av en annorlunda infallsvinkel, en bergsklättring, för 

att studera ett projekt i en extrem miljö för att ge ett teoretiskt bidrag till projektledning. 

En bergsklättringsexpedition kan bidra till projektledning eftersom problem blir mer 

synliggjorda i ett projekt som agerar i en utsatt miljö där det handlar om liv och död, än 

vad det gör i exempelvis ett byggnadsprojekt. Beslutsfattande är i extrema miljöer 

utmanande och dåliga beslut som leder till misslyckanden blir väsentligt mer påtagliga än 

i vanliga projekt. Av denna anledning går det med fördel att studera beslutsfattande i 

denna miljö eftersom det kan ge lärdomar till projektledning. 

 

Vi har tidigare konstaterat att det finns ett flertal likheter kring de projekt som befinner 

sig i företag och bergsklättringsexpeditioner. Vid tal om de aktiviteter som sker inom de 

två miljöerna som framförallt är av relevans för ledaren i projektet finns det skillnader 

som är värda att nämna. En utmaning som ledaren för ett bergsklättringsteam möter är att 

samtliga deltagare ska ta sig till toppen och ned på ett säkert sätt (Hällgren, 2007, s. 775). 

Utmaningar som en ledare inom ett företagsbaserat projekt möter handlar snarare om att 

hantera människorna som är involverade i projektet samt de finansiella resurserna på rätt 

sätt för att nå önskat resultat. Det är väsentligt att dessa utmaningar hanteras så projekten 

inte misslyckas, eftersom projekt vanligtvis är kostsamma inslag i företagens verksamhet.  

 

Gemensamt för alla projekt är däremot den mänskliga aspekten som alltid är närvarande 

i projekt eftersom det är individerna tillsammans som ska genomföra uppgiften. I extrema 

miljöer är beslutsfattandet viktigt eftersom ogenomtänkta beslut kan få svåra 

konsekvenser, varför det är väsentligt att gruppen av människor som är involverade i 

beslutsfattandet är funktionell. I extrema situationer kan det dock vara särskilt svårt att ta 

fördelaktiga beslut, varför en sådan miljö är viktig att undersöka närmare eftersom det 

finns mycket att lära från området. Vi ska analysera tre parametrar närmare som vi anser 

är av intresse utifrån beslutsfattande i extrema miljöer; Grupptänk, Eskalerande 

engagemang och Riskhantering.  

 

Processen kring hur vi valde ut parametrarna härleds till vårt val av beslutsfattande i 

extrema situationer. När vi studerade artiklar rörande beslutsfattande i grupper kom vi 

snabbt över begreppen Grupptänk och Eskalerande engagemang som vi fann intressanta. 

Med anledning av att vi har valt att studera beslutsfattandet i extrema miljöer och 

exemplifiera det med en bergsklättringsexpedition föll det naturligt att studera hur 

gruppen förhåller sig till Riskhantering. En parameter som vi till en början var 

intresserade av men som vi valde bort är betydelsen av projektledaren vid beslutsfattande. 

Enligt Mojzisch & Shulz-Hardt (2011, s. 235) tas de viktigaste besluten i grupp, vilket är 

en anledning till att vi valde att inrikta oss på gruppbaserade beslut. Komplexiteten kring 

gruppdynamiken i extrema situationer upplever vi vara av högre intresse i jämförelse med 

hur endast projektledaren agerar. Vi benämner dessa teoretiska begrepp som parametrar 

eftersom de syftar till att studera olika saker i vår studie då de är av olika karaktär, vilket 

är anledningen till att vi liknar begreppen med en parameter som antar olika värden 

beroende på situation. Utifrån denna diskussion förstår vi att parametrarna inte är 

jämbördiga. Grupptänk benämns ibland som ett fenomen, det gör däremot inte 

Riskhantering eller Eskalerande engagemang. Vi vill benämna begreppen likartat och vi 

finner ordet parameter som bäst lämpat. En närmare förklaring av våra parametrar följer 

nedan.  
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1.2.1 Grupptänk 
I beslutsfattande situationer har gruppen en betydande roll eftersom många viktiga beslut 

fattas av gruppen gemensamt. Grupptänk är ett teoretiskt begrepp som beskriver hur 

dynamiken i en grupp ser ut, både ur en positiv och negativ aspekt. Vi använder oss av 

en allmänt vedertagen definition som är myntad av Janis (1972) för att vidare förklara 

Grupptänk. Trots att definitionen är av äldre sort är den relevant för vår studie eftersom 

den anses vara klassisk och används av forskare än idag.  

 

Janis (1972, s. 9) definition av Grupptänk lyder: 

 

…”a mode of thinking that people engage in when they are deeply involved in a cohesive 

in-group, when the members’ strivings for unanimity override their motivation to 

realistically appraise alternative courses of action.”  

 

Ur denna definition förstår vi att Grupptänk innebär ett sätt att tänka som inte är 

fördelaktigt för en grupp. Grupptänk kan med Janis definition anses vara ett tillstånd som 

individer befinner sig i och påverkas utav inom en grupp. Hällgren (2010, s. 97) påstår 

att ett grupptänksbeteende finns där individer vill undvika konflikter för att bibehålla ett 

oförändrat tillstånd, vilket gör att det kritiska tänkandet, analyseringen och utvärderingen 

av dessa beslut uteblir. Ett sådant beteende tyder på att det kan uppstå brister i en grupp 

och hur de agerar.  

 

Grupptänk var från början observerat i politiska situationer där saker gick snett (Hällgren, 

2010, s. 97). Av detta kan vi förstå att Grupptänk har visat sig ha negativa konsekvenser 

i grupper och av denna anledning är det viktigt att undersöka Grupptänk närmare. Genom 

att studera Grupptänk kan vi lära oss vilken betydelse fenomenet har för gemensamma 

prestationer samtidigt som det går lära av situationer där Grupptänk bidrar till 

misslyckanden. Misslyckade projekt innebär kostnader för företag och om ett negativt 

Grupptänk existerar i ett projekt kan det få ödesdigra konsekvenser eftersom det finns en 

risk för att felaktiga beslut fattas.  

 

Att vidare studera Grupptänk i extrema situationer kan förtydliga dess betydelse i en 

grupp eftersom allt ställs på sin spets i en sådan miljö. Hart (1991, s. 247) påstår att något 

som påverkar hur medlemmar i en grupp agerar under kritiska omständigheter är 

mängden Grupptänk som finns. Genom att studera Grupptänk i en 

bergsklättringsexpedition är det möjligt att ännu tydligare se dess betydelse för 

funktionaliteten i en grupp jämfört med ett projekt i en vanlig kontext. Under en 

bergsklättring blir beslutsfattandet extra utmanande på grund av fysisk utmattning, den 

höga höjden och de svåra situationer som kan uppkomma. I en extrem miljö ställs allt på 

sin spets och att misslyckade beslut får på denna plats farliga konsekvenser. Det ställs 

således höga krav på gruppen som ska genomföra uppdraget tillsammans, varför vi 

hävdar att en extrem miljö är en passande miljö att undersöka fenomenet Grupptänk i.  

 

1.2.2 Riskhantering  
En annan parameter vi identifierat som betydelsefull för beslutsfattande i ett projekt är 

Riskhantering. Projekt hotas ofta av olika risker, vilket ställer krav på beslutsfattarna att 

kunna hantera dessa. Projektledare ställs inför svåra val när det gäller att välja om ett 

projekt som inte går som planerat ska få vidare finansiering för att drivas igenom eller om 

de bör acceptera den kostsamma förlust som det skulle innebära att avskriva det (Staw & 

Ross, 1987, s. 68). För att projektledare ska undvika att hamna i en sådan situation är det 
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av fördel om kunskap finns om hur projektteamet ska hantera riskerna som projektet 

medför för att öka chansen att projektet inte ska misslyckas.  

 

Det har blivit allt vanligare att människor söker sig till aktiviteter och sporter som innebär 

höga nivåer av risk, där bergsklättring är ett sådant exempel (Lyng, 1990, s. 852). 

Bergsklättring på världens högsta höjder är en utmaning för erfarna bergsklättrare och ett 

flertal människor har avlidit i kampen mot att nå dess topp (Aegerter Alvarez et al., 2011, 

s. 975). Då syftet med ett sådant projekt är att bestiga berget och återvända ner igen är det 

att betrakta som ett misslyckat projekt om deltagare omkommer. Det faktum att fler 

individer söker sig till farliga aktiviteter som i vissa fall kan liknas med ett projekt såsom 

en bergsklättring motiverar för att nödvändigheten av en god Riskhantering.  

 

Ett misslyckande kostar människor livet i en bergsklättringsexpedition, varför 

Riskhanteringen i det projektet är viktig. Teamet har olika förmågor att hantera de risker 

som projektet innebär och under svåra situationer blir det extra viktigt att ha en god 

Riskhantering för att undvika ett misslyckande. Roberto (2002, s. 141) poängterar att en 

anledning till att klättrare som deltar i bergsklättringsexpeditioner inte vill avbryta 

uppdraget, även om riskerna ökar, delvis beror på att de inte vill förlora den ekonomiska 

investeringen de gjort för att delta i projektet. Även i detta projekt är investerade pengar 

en faktor som har betydelse för deltagarna och som avgör hur de hanterar riskerna som 

finns, vilket är en likhet med situationen för projektledare i vanliga organisationer. Att 

bestiga världens farligaste berg K2 är kostsamt, en ungefärlig kostnad är 11 650 pund 

(Adventure peaks, 2011) vilket motsvarar ungefär 125 000 kr (Valuta.se, 2014). 

Deltagarnas säkerhet kan sålunda äventyras på grund av att de inte kan ta beslutet att 

avbryta eftersom det skulle ses som en bortkastad investering.  

 

1.2.3 Eskalerande engagemang  
Att deltagare i en grupp har svårigheter att hantera risker är en problematik som begreppet 

Eskalerande engagemang berör. Vi påstår att Eskalerande engagemang är ytterligare en 

parameter som har betydelse för beslutsfattande. Eskalerande engagemang uppstår i en 

situation där något går fel och anledningen beror på organisatoriska, psykologiska, sociala 

eller projektbaserade orsaker (Staw & Ross, 1989, s. 216). Vidare kan de benämnda 

orsakerna innebära att Eskalerat engagemang medför att individer tar högre risker eller 

att tveksamma beslut fattas på grund av att de inte kan uppfatta situationer realistiskt. 

Eskalerande engagemang är en process som sker (Mähring & Keil, 2008, s. 265) som vi 

ämnar beakta utifrån hur grupper i ett projekt som befinner sig i en extrem miljö, fattar 

beslut. En anledning till varför Eskalerande engagemang är en relevant parameter att 

studera utifrån vår studie beror på att Wong et al. (2006, s. 283) poängterar att 

Eskalerande engagemang inte enbart existerar i sammanhang som har med investeringar 

att göra. Detta innebär att begreppet är användbart för att beskriva situationer i andra 

kontexter, såsom en bergsklättringsexpedition.  

 

Den extrema miljön bidrar med ökad utsatthet för Eskalerande engagemang vilket 

tydliggör dess innebörd för beslutsfattande i grupper. Projekt kan drabbas negativt av 

Eskalerande engagemang om de inte kan hantera dess konsekvenser. En negativ påföljd 

av Eskalerande engagemang är att projektledare låter projektet fortlöpa för länge då de 

vägrar erkänna ett misslyckande (Staw & Ross 1987, s. 70). I en extrem miljö är kunskap 

om Eskalerande engagemang nödvändigt eftersom medlemmarna i en grupp drabbas om 

realistiska beslut inte tas. Ett projekt som inte uppfyller kriterierna för att lyckat sådant 

bör avvecklas på grund av att det inte inbringar tillräckliga resultat eller är för kostsamt. 
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Ett Eskalerande engagemang innebär i en sådan situation att beslutsfattaren inte kan ta 

detta beslut på grund av personlig stolthet. Eskalerande engagemang uppkommer när 

ledare inte vill skada sitt självförtroende (Yen & Lin, 2012, s. 52). Det finns alltså risk 

för att en projektledare eller beslutstagare i en grupp ser bortom gruppens bästa för att 

undvika att sitt egen anseende skadas. När en grupp befinner sig i en extrem miljö är det 

av betydelse att de har kännedom om hur de bör gå tillväga när Eskalerande engagemang 

inträffar eftersom det reducerar risken för ett misslyckande.  

 

1.2.4 Tidigare forskning 
Vi har funnit att det finns utrymme för vidare forskning inom ämnesområdet 

projektledning med inriktning på beslutsfattande i projektgrupper. Vidare har vi funnit att 

det finns teoretiska gap för de parametrar som vi tror påverkar beslutsfattandet inom 

grupper i extrema situationer.  

 

Temporära organisationer karakteriseras av snabbt agerande (Jacobsson et al., 2013, s. 

577; Alvarez et al., 2011, s. 972; Lundin & Söderholm, 1995, s. 438) framför fokus på 

beslut. Vi menar i motsats att organisationsformer som är av kortfristig natur som syftar 

till att genomföra förändringar i extrema miljöer även bör ha fokus på att bedriva ett 

genomtänkt beslutsfattande som inte kännetecknas av ett för hastigt agerande. Vi anser 

att felaktiga beslut är en anledning till att projekt som befinner sig i extrema miljöer 

misslyckas varför vi finner det relevant att analysera beslutsfattandet närmare. Tidigare 

studier som berör beslutsfattande har inriktat sig på individnivå (Wadhwa & 

Bhattacharya, 2000, s. 30), vi ämnar att analysera hur beslutsfattande ser ut i en grupp 

eftersom Mojzisch & Shulz-Hardt (2011, s. 235) hävdar att det är i grupper som de 

viktigaste besluten tas. Eftersom största mängden av tidigare forskning som berört 

beslutsfattande har inriktat sig på individer finns det ett teoretiskt gap när det gäller 

forskning om beslutsfattande i grupper.  

 

Tidigare forskning har undersökt expeditionen till Mount Everest år 1996 där fokus 

främst varit att utreda vad som gick fel sett ur olika perspektiv.  Även kognitiva och 

interpersonella faktorer som kan ha påverkat händelseförloppet under bestigningen har 

undersökts, där faktorer som klättrarnas uppfattning av risk ansågs bidra till den katastrof 

som inträffade på Mount Everest år 1996 (Roberto, 2002, s. 136). Således är det teoretiskt 

relevant att studera vilken roll Riskhantering i grupper har i denna typ av projekt.  

 

Beträffande Grupptänk, påstår Hällgren (2010, s. 107) att Grupptänk inom temporära 

organisationer behöver mer forskning. Eftersom en bergsklättringsexpedition kan ses som 

en temporär organisation och som ett projekt är det även av relevans att studera hur 

Grupptänk påverkar beslutsfattandet inom projekt. Anledningen till att Grupptänk bör 

undersökas ytterligare är att den inverkan det kan utgöra i ett bergsklättringsprojekt kan 

innebära att projektet misslyckas, vilket kan resultera i en dödlig utgång för deltagarna. 

Ytterligare har Huff & Prybutok (2008, s. 34-35) uppmärksammat att den grad om 

individer är förmögna att ta beslut påverkas av hur individerna uppfattar risk. För projekt 

med målet att bestiga världens näst högsta berg bör det vara väsentligt att kunna hantera 

risk och ta kloka beslut, varför vi anser att Riskhanteringen i extrema miljöer är intressant. 

Eskalerande engagemang försvårar processen att ta genomtänkta beslut på grund av att 

individer, enligt (Yen & Lin, 2012, s. 52) inte vill skada sitt självförtroende. Eskalerande 

engagemang är enligt oss även relevant att studera ytterligare och särskilt när det studeras 

i kombination med Grupptänk och Riskhantering.  
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Det finns således teoretiska gap för Grupptänk i projekt, hur dess team hanterar risker 

samt vilken inverkan Eskalerande engagemang har i projekt i extrema miljöer. Vi ämnar 

studera beslutsfattande och vi påstår att alla tre parametrar har en påverkan på 

beslutsfattandet i extrema miljöer, av denna anledning är det därför av intresse att 

undersöka dem tillsammans. Till vår kännedom finns det inte någon tidigare svensk studie 

inom detta område. Sammantaget finns det utrymme för vidare forskning.   

1.3 Problemdiskussion 

Det händer att projekt misslyckas och det finns många anledningar till varför. En 

anledning som vi tror är av relevans är oförmåga att ta rätt beslut under kritiska och 

stressade situationer. När ett projekt misslyckas innebär det konsekvenser för 

organisationer, bland annat i form av kostnader och besvikna intressenter. Parametrar som 

vi tror påverkar misslyckanden är gruppdynamiken i projektgruppen i form av Grupptänk, 

Eskalerande engagemang samt Riskhantering eftersom dessa parametrar påverkar 

projektdeltagarnas förmåga att ta beslut.  

 

Grupptänk är ett fenomen som kan influera team både positivt och negativt, även om det 

är vanligare att se till den negativa aspekten. Grupptänk anses behöva mer forskning 

(Hällgren, 2010, s. 107) eftersom detta kan ha en inverkan på projekt som bedrivs under 

extrema situationer, på grund av att Grupptänk påverkar medlemmarnas förmåga att ta 

rationella beslut och lösa problem. Anledningen till att Grupptänk påverkar 

beslutsfattandet negativt beror på att individer bortser från sina egna åsikter för att inte 

sticka ut, vilket ökar risken för att realistiska beslut negligeras. Inom projekt är det 

nödvändigt att kunna hantera risk för att kunna förebygga ett misslyckande. Projekt är 

idag en avgörande faktor för ett flertal företag och branscher varpå vi finner det viktigt 

att belysa de risker som projekt medför. Vi påstår att Grupptänk och Riskhantering kan 

ses som faktorer som påverkar om projekt misslyckas eller inte. Eskalerande engagemang 

innebär i likhet med Grupptänk att beslutstagare möter svårigheter när det gäller att 

uppfatta en situation realistiskt eftersom de inte vill skada sitt självförtroende (Yen & Lin, 

2012, s. 52) och således blir det svårt att ta rätt beslut i en situation av hög stress. I form 

av ett projekt innebär uppkomst av Eskalerande engagemang en fara i och med att det 

uppstår svårigheter att kunna ta rätt beslut på grund av att beslutsfattaren inte vill skada 

sitt självförtroende, vilket resulterar i att övriga projektmedlemmar drabbas negativt.  

 

Om projektgrupper tar felaktiga beslut vid stressade situationer ökar risken för att 

projektet misslyckas, vilket innebär allvarliga konsekvenser. Om fler företagsaktörer som 

använder sig av projekt får ökad kunskap om beslutsfattande och vad som påverkar hur 

besluten tas, kan besluten i olika beslutssituationer förbättras. Det finns ett mervärde att 

studera beslutsfattandet i projekt som befinner sig i extrema situationer, i vårt fall en 

bergsklättringsexpedition, för att lära sig mera om beslutsfattande samtidigt som vi påstår 

att det finns några särskilt intressanta parametrar (Grupptänk, Riskhantering och 

Eskalerande engagemang) att analysera närmare.  
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1.4 Forskningsfråga 

Vår studie syftar till att undersöka beslutsfattandet i extrema miljöer. Vi har med hjälp av 

vår problembakgrund och problemdiskussion myntat studiens forskningsfråga som 

genomsyrar arbetet:  

 

Hur påverkas beslutsfattandet av extrema miljöer?  

 

1.5 Syften 

Vi fann att särskilt tre parametrar (Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande 

engagemang) kan påverka projektgruppers förmåga att ta beslut vid kritiska situationer, 

vårt huvudsyfte berör såldes hur beslutsfattandet påverkas av parametrarna. Det praktiska 

syftet berör det bidrag vi vill ge projekt med hjälp av studien.  

 

Huvudsyfte: Vi ämnar analysera hur beslutsfattandet påverkas av extrema miljöer utifrån 

de tre parametrarna Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande engagemang. Vi ämnar 

utveckla en modell som visar hur våra parametrar påverkar beslutsfattande.  

 

Praktiskt syfte: Ett delsyfte med vår studie är att vi önskar förstå beslutsfattandet i 

extrema situationer för att ge ett bidrag till projekt i extrema miljöer.  
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2. Teoretisk metod 

I följande kapitel redogör vi för ämnesval, vår praktiska och teoretiska förförståelse, vår 

hermeneutiska kunskapssyn, deduktiva angreppssätt och de huvudsakliga teorierna som 

vi ämnar använda. Slutligen återfinns en beskrivning om hur vi har gått tillväga för att 

samla in vårt litterära material samt en källkritik till använda referenser. 

 

 

 

2.1 Ämnesval 

När vi skulle välja vilken inriktning vi ville studera på avancerad nivå, valde vi båda 

Management. Vi läste en kurs vid namn Project Management där vi blev intresserade av 

just projektledning. Valet av projektledning som ämnesområde föll således naturligt för 

oss. Markus Hällgren, en av professorerna vid Umeå universitet presenterade vid ett 

tillfälle ett förslag som innefattade att studenter fick ansöka om att skriva sitt 

examensarbete på uppdrag för forskningsgruppen Extreme Environments, Everyday 

Decisions (TripleED) som han själv tillhör. Framöver i den här uppsatsen benämner vi 

forskningsgruppen som TripleED. Vi blev intresserade av Hällgrens förslag i och med att 

forskningsgruppen hade tillgång till en stor mängd data, bland annat om en 

bergsklättringsexpedition på K2 vilket vi ansåg var unikt i samband med ett uppsatsarbete 

inom företagsekonomi. En detaljerad information om våra sekundärdata och 

genomförandet av TripleEDs insamling av empiriska data återfinns i kapitel fyra, Praktisk 

metod. Vi hade ett möte med Hällgren där vi kom överens om att skriva på uppdrag för 

TripleED samt att vi fritt fick välja inriktning på arbetet och därigenom vilken data vi 

ville använda oss av. Valet föll på beslutsfattande inom grupper eftersom vi ansåg att det 

skulle vara intressant att studera hur grupper samverkar för att ta beslut under kritiska 

situationer eftersom dåliga beslut ökar risken för att projekt misslyckas.  

2.2 Förförståelse  

En forskares förförståelse är viktig att presentera då den påverkar sättet forskaren 

uppfattar den empiriska verkligheten (Johansson-Lindfors, 1996, s.76). Av denna 

anledning vill vi klargöra vår förförståelse med förhoppningen att underlätta förståelsen 

för våra argument samt studien som helhet. Inom kvalitativ forskning är det särskilt 

viktigt att forskare redogör för sin förförståelse (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101), vilket 

ytterligare styrker relevansen för detta avsnitt. Vår förförståelse kommer utvärderas efter 

första- och andrahandsförståelsen (Johansson-Lindfors, 1996, s.76) där det första kan 

liknas med praktisk förståelse och det andra med teoretisk förståelse.  

 

Den praktiska förförståelsen, som inkluderar social bakgrund, praktisk erfarenhet och 

utbildning (Johansson-Lindfors, 1996, s. 25) är för oss båda liknande. Vi studerar 

civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet. Vi 

ser det som fördelaktigt att vi har samma utbildningsbakgrund eftersom det kan innebära 

att vi har lättare att läsa in oss på det valda ämnesområdet samt att vi inte behöver förklara 

grundläggande aspekter för varandra som troligtvis hade varit nödvändigt om en av oss 

studerat en annan inriktning. Utöver våra studier har vi båda varit verksamma inom 
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banksektorn, det är däremot ingenting vi tror kommer påverka studien eftersom vi inte 

har varit verksamma inom någon form av projektgrupp där.    

 

Vår teoretiska förförståelse ligger till grund för bildandet av forskningsproblemet och 

studiens forskningsstrategi och inkluderar främst erfarenheter inom det teoretiska fältet 

som inläsning av exempelvis vetenskapliga artiklar (Johansson-Lindfors, 1996, s.76). 

Den teoretiska förståelsen är för vår del grundad på tre och ett halvt års studier på 

Handelshögskolan i Umeå där vi har fått erfarenheter och kunskap inom framförallt 

företagsekonomi. Under dessa år har vi utvecklat en analytisk samt kritisk förmåga och 

valet att studera Management på avancerad nivå har naturligt resulterat i att vi valt att 

fördjupa oss inom samma område. Det faktum att vi har läst en kurs inom projektledning 

påverkar vår förförståelse eftersom vi har fått relevanta kunskaper som kan medföra att 

exempelvis litteraturinsamlingen underlättas, med tanke på att vi sen tidigare känner till 

relevanta källor.  

 

En forskares värderingar påverkar ens personliga åsikter och känslor (Bryman & Bell, 

2011, s. 29). Vi är medvetna om att vår förförståelse påverkar det sätt vi tolkar vår 

forskningsfråga på, på grund av våra värderingar. Här inkluderar vi inte den praktiska 

förförståelsen eftersom vi inte tror den påverkar studien i någon större utsträckning. Det 

faktum att vi har läst samma kurser kan medföra att vi ser saker enhetligt och inte har 

möjlighet att kombinera denna kunskap med andra teoretiska områden, något som vi 

möjligtvis hade kunnat göra om vi läst olika inriktningar på avancerad nivå. Det finns 

med andra ord en risk för att vi får ett smalare synsätt att betrakta saker ifrån på grund av 

att vi har samma teoretiska förförståelse. I och med att vi har läst en kurs inom 

projektledning kan det resultera vi inte förklarar saker tillräckligt grundläggande i vår 

uppsats eftersom vi antar att saker är självklara, att saker är självklara är däremot inte 

fallet vid de flesta situationer. Vi kommer aktivt arbeta med denna problematik genom 

att grundläggande sträva efter att förklara våra tankegångar för att inte försvåra 

inläsningen. Vår förförståelse kan även motverka att vi tolkar saker snett i vår 

forskningsfråga i och med att vi har en grundkunskap i ämnet och därmed kan upptäcka 

eventuella felaktigheter i ett tidigt skede. Sammantaget menar vi att avsaknad av vår 

teoretiska förförståelse hade inneburit att utfallet av studien sett annorlunda ut eftersom 

vi inte hade haft samma förståelse för ämnet och analytiska förmåga.  

2.3 Kvalitativ sekundärdata 

TripleED har under flera års tid samlat in stora mängder data. På uppdrag från dem har 

vi fått tillgång till empirisk data som vi fått tillstånd att använda i vår studie. Det empiriska 

materialet är av sekundär art, vilket betyder att materialet är insamlad av andra forskare 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 46), i detta fall av TripleED. Vid användande av 

sekundärdata analyseras materialet av en individ eller grupp som inte var delaktig under 

insamlingen av data (Church, 2002, s. 33), vilket motsvarar författarna till denna studie.  

 

Den typen av data som vi fått tillgång till är kvalitativ. Det är möjligt att omanalysera och 

omarbeta kvalitativt material för att jämföra med redan existerande data (Corti, 2007, s. 

37). Fördelar med kvalitativa studier är bland annat högre nivåer av flexibilitet jämförelse 

med en kvantitativ undersökning eftersom det finns möjligheter att ändra inriktning på 

kvalitativa studier samtidigt som kvantitativa studier medför svårigheter att korrigera 

misstag när exempelvis hundratals enkäter redan är utskickade (Bryman & Bell, 2005, s 

317-318). Att det är möjligt att omanalysera kvalitativ data innebär sålunda att det går 



11 
 

finna nya vinklar i samma material, varför vi inte ser det som ett hinder att använda det 

empiriska materialet till vår uppsats. Kvalitativ data finns i olika format, såsom digitalt, 

papper, ljudfiler, video och fotografier (Corti, 2007, s. 38). Gällande kvalitativa 

undersökningar finns det nackdelar involverade i form av för höga nivåer av subjektivitet 

samt att det är svårt att använda kvalitativa studier för att förmedla en generaliserbar bild 

av något på grund av få respondenter (Bryman & Bell, 2005, s. 318, 320). Vi är medvetna 

om de risker som är förenliga med kvalitativa undersökningar och sekundärdata. I kapitel 

fyra, Praktisk metod, presenterar vi därför en mer grundlig genomgång bestående av 

fördelar och nackdelar med de data vi använt oss av. Vi har även genomfört en intervju 

med Hällgren från TripleED samt en mätning i form av triangulering för att styrka 

studiens trovärdighet. 

2.4 Kunskapssyn  

Nedan följer en beskrivning av de två ståndpunkterna inom kunskapsteori där vi 

motiverar varför vi antar en hermeneutisk kunskapssyn i vår studie framför en 

positivistisk sådan. Vi presenterar information om vår kunskapssyn med anledning av att 

det påverkar hur vi studerar den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 27) och i 

därigenom hur vi tolkar vårt empiriska resultat.  

 

När det gäller kunskapssyn, bör forskaren ha en medveten syn på sitt forskningsparadigm 

eftersom det förklarar ens val av problemval och lösningar (Johansson-Lindfors, 1996, s. 

32-33). Vid val av kunskapssyn finns det två primära alternativ, positivismen eller 

hermeneutiken, dessa innehar skilda uppfattningar om verkligheten (Johansson-Lindfors, 

1996, s. 10). Positivismen prövar teorier genom att skapa hypoteser och anser att det 

naturvetenskapliga synsättet är att föredra vid studier av den sociala verkligheten. 

Positivismen har främst fokus på observationer framför teorier och framhåller 

nödvändigheten av en objektiv vetenskap. (Bryman & Bell, 2005, s. 26-27). Positivismen 

vill alltså med hjälp av teorier pröva hypoteser för att observera hur verkligheten ser ut. 

Egna tolkningar eller värderingar hör därmed inte till den positivistiska inriktningen 

varför vi inte ser positivismen som användbar i vår studie.  

 

Hermeneutiken vill undvika spekulationer genom att diskutera olika metoder att komma 

fram till subjektiva betydelser. Hermeneutiken fokuserar alltså på att förstå och beskriva 

sin omvärld, istället för att förklara den som positivismen syftar till (Johansson-Lindfors, 

1996, s. 45-46). Vi vill förstå hur en extrem miljö påverkar beslutsfattandet inom en grupp 

i ett projekt, varför det är naturligt att vi antar en hermeneutisk kunskapssyn. Med ett 

hermeneutiskt forskningsperspektiv är meningen att fånga upplevelser och försöka förstå 

sammanhang, samtidigt som det är viktigt att se helheten (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

162-163), vilket även innebär att vi vill se sammanhang och skapa oss en helhetsbild. 

Tolkningsarbetet utgörs inom hermeneutiken av att lägga ihop delar som bildar en helhet, 

där forskaren avgör vilka bitar av skrivet material, intervjuer eller fältanteckningar som 

bidrar till detta (Olsson & Sörensen, 2011, s. 188). Genom att fokusera på helheten och 

inte på ett enskilt problem ska uppsatsen inte upplevas som vinklad. Bryman & Bell 

(2011, s. 29) varnar för att studier inte upplevs som en vetenskaplig sådan om forskaren 

har påverkat studien med egna värderingar och åsikter, något som gör studien subjektiv. 

Genom att vi fokuserar på helheten kan vi undvika denna problematik samt att denna 

helhetssyn ter sig lämplig för vår studie när vi ämnar lägga ihop delar från det empiriska 

materialet och söker bilda en helhet av de data som finns tillgängligt från TripleED.  
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2.5 Angreppssätt 

Vi har valt att sträva mot ett deduktivt angreppssätt även fast vi vill utveckla en ny modell 

istället för att verifiera redan existerande modeller. Vi är medvetna om att vår studie 

därmed har inslag av induktion eftersom vi genomför en kvalitativ studie utan 

hypotestestning varför vår studie inte är helt deduktiv. Det fanns ett alternativ om att välja 

en medelväg vid namn abduktion, vi vill däremot inte kalla oss abduktiva eftersom det 

innebär ett otydligt ställningstagande enligt oss. Vi strävar således efter att anta ett 

deduktivt angreppssätt i vår studie. Härnäst ska vi presentera de olika valen av 

angreppssätt närmare.  

 

Det vanligaste angreppssättet som används vid kvalitativa metoder är det induktiva sättet 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Som vi redogjort för i vår förförståelse har vi båda en 

grundläggande kunskap inom ämnesområdet projektledning. Vi är därför inte nollställda 

i vår kunskap från början, vilket är något att sträva efter vid en anammandet av en induktiv 

ansats. Vi skulle därför kunna benämna oss som abduktiva. Med abduktion sker en 

växelverkan mellan induktion och deduktion (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48) och är 

således en blandning av de båda. Vi anser dock inte att ett val av ett abduktivt angreppssätt 

tillför oss någonting eftersom forskare sällan anammar uteslutande det ena angreppssättet. 

Således anser vi att det är vad vi strävar mot som är det viktigaste. Vår strävan är mot att 

utifrån vår grundläggande kunskap inom projektledning välja ett intressant område och 

analysera det utifrån valda teorier, något som inte förenligt med ett induktivt angreppssätt. 

I motsats utgår det induktiva angreppssättet från observationen av verkligheten för att 

sedan studera teorin (Bryman & Bell, 2011, s. 13). Av denna anledning passar vår strävan 

bättre mot ett så kallat deduktivt angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet utgår ifrån 

teori och driver fram processen mot att studera hur ett förhållande ser ut i verkligheten 

(Bryman & Bell, 2011, s. 11), vilket vi anser är mer förenligt med det vi strävar efter.  

2.6 Perspektiv 

Vår studies perspektiv är utifrån bergsklättrarna eftersom de utgör deltagarna i projektet 

som vi ämnar studera. Studien utgår ifrån bergsklättrarnas perspektiv eftersom vi är 

intresserade av att försöka förstå hur deltagarna fattade beslut när de befann sig i den 

extrema miljön som en bergsklättring innebär.  

2.7 Val av teorier 

Vi förde diskussioner om beslutsfattande i projekt i extrema miljöer med anledning av att 

vi tror att ett projekts förmåga att ta fördelaktiga beslut är en avgörande faktor för dess 

överlevnad. Alla projekt är riskfyllda och misslyckanden är förenat med kostnader, vilket 

medför att beslutsfattandet är en viktig del att ta hänsyn till. Vi är främst intresserade av 

hur grupper fattar beslut framför individer, en anledning till detta är att Mojzisch & 

Schulz-Hardt (2011, s. 235) hävdar att de viktigaste besluten tas gemensamt. Det finns 

olika saker som påverkar beslutstagandet, två exempel är tidigare erfarenheter och 

inställning till risk (Huff & Prybutok, 2008, s. 34-35). Tidigare erfarenheter av liknande 

beslut kan stödja grupper i beslutsfattandet eftersom de har fått möjligheten att lära av 

tidigare misstag. När individer har erfarenheter reduceras känslan av risk eftersom de vet 

hur de bör agera, vilket är en anledning till att endast de mest erfarna klättrarna försöker 
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sig på en toppbestigning på K2 som är titulerat som världens farligaste berg. Att analysera 

hur parametrarna Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande engagemang samverkar 

och påverkar beslutsfattande kan ge svar som är av nytta för att undvika att framtida 

projekt misslyckas och ge vidare kunskaper för att främja ett bra beslutsfattande.  

 

Grupptänk är enligt Janis (1972, s. 8-9) ett fenomen som sker i en grupp där 

medlemmarna påverkas starkt av varandra för att de känner ansvar gentemot gruppen. 

Kortfattat är detta grunden för Grupptänk, vilket gör att vi anser det vara relevant i ett 

projekt eftersom gruppen under en begränsad tid samarbetar för att nå ett gemensamt mål. 

Att utföra en bergsklättringsexpedition är att betrakta som ett projekt (Hällgren, 2007, s. 

773) eftersom en grupp samlas under en viss tid för att sträva efter samma sak som projekt 

i andra kontexter, att uppnå sitt mål, samtidigt som dess resultat är mätbart. Målet är i 

detta sammanhang är att nå toppen av berget och att säkert ta sig ner igen med livet i 

behåll.  

 

Vi har även valt att studera hur medlemmarna inom projekt hanterar risk eftersom det är 

av betydelse för att ett projekt som verkar i en extrem miljö ska bli framgångsrikt och 

uppfylla sitt mål. Vi kommer att använda oss av källor som dels fokuserar på mer 

allmänna projekt i företag för att synliggöra det teoretiska bidraget och kombinera detta 

med information som inriktar sig på de risker som är förenliga med en 

bergsklättringsexpedition. Vi vill påvisa att det finns likheter gällande vilka problem och 

risker som företagsbaserade projekt samt inom bergsklättring möter och behöver hantera 

eftersom dess organisatoriska sammansättning är likartad och att det således finns 

gemensamma verktyg och metoder för att Riskhantering.   

 

När vi läste artiklar om Grupptänk och Riskhantering fann vi även att begreppet 

Eskalerande engagemang kan påverka beslutsfattandet inom en projektgrupp. 

Eskalerande engagemang är att anse som en risk för ett projekt varför vi fann att det var 

intressant att analysera denna parameter i kombination med Grupptänk och 

Riskhantering. Staw & Ross (1987, s. 72) menar att det är av fördel för projektgrupper att 

vara medvetna om de risker som Eskalerande engagemang medför. Författarnas 

resonemang motiverar nödvändigheten av vidare studier om Eskalerande engagemang 

eftersom begreppet innebär en risk för projekt. Eskalerande engagemang innebär en risk 

för projekt eftersom det påverkar individer i ett projekt att investera mer engagemang och 

finansiella medel vid uppkomsten av ett problem (Staw & Ross, 1989, s. 216). Vi menar 

att ytterligare kunskap om denna parameters påverkan på beslutsfattande i projekt är av 

hög relevans för de projekt som verkar i en extrem miljö eftersom ett sådant misslyckande 

kan innebära svåra konsekvenser för alla inblandade. 

2.8 Litteraturinsamling 

För att finna den rätta informationen till vår studie har vi läst ett flertal artiklar. Vi har 

använt oss av Umeå universitetsbiblioteks sökmotor som bland annat Business Source 

Premier & EBSCO för att finna relevanta artiklar och övrig litteratur. Till en början sökte 

vi artiklar som behandlade våra teoretiska begrepp var för sig för att säkerställa vår 

förståelse för den grundläggande informationen för ämnesvalet. Därefter har vi sökt efter 

artiklar som kombinerar begreppen med syftet att studera dess samverkan. I överlag har 

vi upplevt svårigheter att finna relevanta källor på grund av att många teorier är av äldre 

sort samtidigt som nyare artiklar hänvisar till klassiska forskare, såsom Janis (1972). Vi 

mötte problematik gällande att finna modeller för beslutsfattande på grund av att 
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beslutsmodeller är vanligt förekommande inom matematiken och statistiken, vilka inte 

var användbara modeller i vår studie.  

 

Vi har strävat efter att enbart använda oss av fackgranskade artiklar vilket innebär att de 

har trovärdighet i och med att andra forskare har granskat och accepterat dem. Från 

bibliotekets hemsida har vi därmed använd oss av källor som är peer reviewed. För att 

säkerställa relevansen för våra valda källor har vi inte använt några sekundärkällor utan 

letat oss fram till den primära källan. Vi har försökt använda oss av källor som anses vara 

välrenommerade, med andra ord att de har ett gott anseende inom sitt teoretiska område.  

 

Sökorden som vi har använt oss av vid användandet av sökmotorerna är; project, 

mountaineering, groupthink, risk management, escalating commitment, group decisions, 

decision-making, project risks och temporary organizations. Dessa begrepp har vi sökt 

på i olika variationer för att finna specifik information som är av värde för denna studie 

eftersom begrepp som project är vanligt förekommande inom alla möjliga branscher och 

industrier. 

 

Vi har använt oss av böcker för att stärka metodkapitlet samtidigt som artiklar varit till 

stöd för teoridelarna. Metodkapitlet består främst av information från böcker som berör 

vår förförståelse, angreppssätt och kunskapssyn. Metodböckerna har vi funnit genom att 

använda oss av universitetsbibliotekets hemsida där sökorden varit vetenskaplig metod 

och kvalitativ metod samt genom att använda oss metodböcker som vi sen tidigare känner 

till, exempelvis Bryman & Bell (2011), (2005). För att få relevant information för vår 

studie har vi även kompletterat metodböckerna med vetenskapliga artiklar som berör 

sekundärdata och triangulering. Några sökord vi använde för det var; secondary data, 

using secondary data, triangulation och methodology. För att finna mer detaljerad 

information om bergsklättringsexpeditioner har vi använt oss av artiklar som är inriktade 

på detta område samt böcker och internetbaserade källor för att ta reda på aktuell 

information om exempelvis kostnader för en expedition.  

2.9 Källkritik 

Det är viktigt att föra ett källkritiskt resonemang kring de fakta som inkluderas i en studie 

(Ejvegård, 2009, s. 71). Det ligger i vårt intresse att kritiskt analysera de källor vi 

använder för att vi ska inge ett förtroende. För att kontrollera att de källor som använts är 

av tillförlitlighet kan dessa utvärderas efter fyra kriterier; Äkthetskravet, 

Oberoendekravet, Färskhetskrav samt Samtidighetskravet (Ejvegård, 2009, s. 71-73). 

Våra källor uppfyller Äkthetskravet i och med att vi använder oss av ett flertal källor som 

argumenterar för samma sak. Samtliga vetenskapliga källor vi har använt oss av är 

fackgranskade vilket motiverar dess äkthet. Angående Oberoendekravet, har vi letat oss 

fram till den primära källan vid användning av vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss 

av en del äldre källor för att dessa författare anses vara klassiska inom sina teoretiska 

områden och kombinerat dessa med mer nutida för att stärka Färskhetskravet och 

Samtidighetskravet. Ejvegård (2009, s. 72) poängterar att det är önskvärt att använda sig 

av nya källor framför äldre men att det finns undantag för detta och att kriterier som 

Samtidighetskravet inte alltid strikt bör följas. Vi kan således använda oss av klassiska 

källor av äldre sort, så länge de är av relevans och att vi kan styrka denna information 

med en mer nutida sådan.  
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På grund av att vi använder oss av sekundärdata vid empiriinsamlingen behöver vi föra 

ett källkritiskt resonemang kring insamlingen av det empiriska materialet av TripleED för 

att styrka dess validitet. Vid kvalitativa studier finns det risk för att resultaten präglas av 

subjektivitet, något som är negativt för studiens eftersom detta innebär att forskarens egna 

åsikter har påverkat resultatet (Bryman & Bell, 2011, s. 408). Vid användning av 

sekundärdata finns det alltid en risk för att resultaten kan ha manipulerats eller bearbetats 

innan vi har fått ta del av dem, vi ser däremot ingen anledning till varför TripleED skulle 

ha gjort något sådant eftersom det skadar det bidrag vi ger till framtida projekt. Vi har 

genomfört en intervju med Hällgren för att säkerställa att de transkriberade intervjuerna 

vi har fått ta del av är insamlade på ett vetenskapligt sätt.  

 

För att säkerställa att det empiriska materialet vi har fått ta del av är trovärdig har vi 

använt oss av triangulering för att föra ett källkritiskt resonemang. Triangulering 

involverar användning av ett flertal källor och metoder (Wilson, 2014, s. 74; Bryman & 

Bell, 2005, s. 310) med syftet att öka trovärdigheten i resultat (Mertens & Hesse-Biber, 

2012, s. 75). Triangulering kan användas vid genomförande av kvalitativa 

undersökningar (Bryman & Bell, 2005, s. 310). För att ge vårt empiriska material och 

resultat ökad validitet har vi således använt oss av metoden för triangulering. I kapitel 

fyra, Praktisk metod, återfinns detaljerad information om de böcker vi har studerat med 

anledning av trianguleringen.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenterar vi våra teorier som beskriver vad ett projekt är och vilken 

betydelse som beslutsfattande har i dessa. Vi går igenom olika modeller för 

Beslutsprocesser och skapar därefter vår egen modell av beslutsfattandeprocessen i en 

extrem miljö. Därefter beskriver vi de utvalda parametrarna; Grupptänk, Riskhantering 

och Eskalerande engagemang, som vi påstår påverkar beslutsfattandet i extrema miljöer. 

Avslutningsvis slår vi samman de teoretiska avsnitten och sammanfattar teorierna genom 

egna modeller som vi relaterar till studiens forskningsfråga. 

 

 

 

I vår teoretiska referensram börjar vi med att beskriva vad ett projekt är och deras 

betydelse för företag för att leda in på den relevans som beslutsfattande innebär i projekt. 

Beslutsfattande utvärderar vi genom att se på olika Beslutsprocesser som förekommer, 

där en generaliserad Beslutsprocess jämförs mot bland annat en process som är anpassad 

för en bransch karakteriserad av stress och innovationer, nämligen IT-branschen. Efter att 

vi jämfört olika beslutsmodeller skapar vi en egen modell som är anpassad till vår 

forskningsfråga, som visar en Beslutsprocess i en extrem miljö. Med vårt syfte i åtanke 

har vi vägt in tre parametrar som vi anser påverkar beslutsfattande i extrema miljöer: 

Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande engagemang. Slutligen slår vi samman 

teoriavsnitten och sammanfattar resultatet av vår teoretiska referensram med hjälp av 

modeller.  

 

Genom att gå igenom vad vi påstår är relevanta teoriavsnitt och slutligen sammanfatta 

dessa i en modell som härleder till vår forskningsfråga följer vi vår strävan efter ett 

deduktivt angreppssätt. Det är av denna anledning som vi presenterar vår teoretiska 

referensram på nämnt sätt. Följaktligen är vår mening med den valda presentationen att 

vi strävar efter att använda oss av den avslutande modellen för att visa vad vår studie 

bidrar med.  

 

För att bistå med en bättre förståelse för vårt problem och dess relevans inleder vi med en 

närmare presentation av projekt. Vi förkunnar varför projekt kan anses vara en 

organisationsform som inte enbart är användbar inom företag, utan även i andra 

sammanhang.  

3.1 Projekt som organisationsform  

Projekt finns i företag och även i andra kontexter eftersom det är en organisationsform, 

varför det är möjligt att bedriva vår studie med hjälp av en bergsklättringsexpedition. Ett 

projekt på K2 är alltså detsamma som ett företagbaserat projekt sett till funktionalitet. 

Projekt kan i vissa fall innebära extrema situationer, såsom vid ett företagsuppköp, varför 

det är relevant att illuminera vilken roll projekt kan spela i företag. Tidigare har projekt 

inte fått någon större uppmärksamhet inom företag, nutida forskning indikerar att trenden 

har förändrats. Ett tecken på att projekt har fått en ökad betydelse är att det utvecklats till 

att vara en organisationsstruktur (Geraldi et al., 2011, s. 966). Dessutom anses projekt 

vara en anledning till förändring och intäktsskapande vilket motiverar för att projekt är 

ett naturligt inslag i företag (Geraldi et al., 2011, s. 966; Lundin & Söderholm, 1994, s. 

437). I kombination med det föregående resonemanget hävdar Marcelino-Sádaba et al. 
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(2014, s. 328) att projekt är anledningen till att företag generellt växer. Projekt syftar till 

innovationer vilket är en anledning varför företag använder sig av projekt med syftet att 

expandera.  

 

Men vad klassificeras som ett projekt? Det finns olika definitioner av projekt (Brockhoff, 

2006, s. 26) vilket beror på att projekt används inom olika branscher med varierande 

syften. Mele (2011, s. 1377) definierar ett projekt som följande:  

 

“A project is seen as a complex transaction concerning a package of products, services 

and work designed specially to realize in a certain period of time a specific asset for a 

client”.  

 

Ett projekt beskrivs här som något värdeskapande samtidigt som det är tidsbegränsat. 

Enligt Packendorff (1995. s. 327) är projekt och temporära organisationer likgiltiga vilket 

motiverar till att vi kan använda definitionen av temporära organisationer för att beskriva 

utseendet i ett projekt. Lundin & Söderholm (1994, s. 438-439) har myntat begreppet 

temporära organisationer och har funnit att fyra kriterier kan användas för att förklara hur 

dessa fungerar och hur de åtskiljer sig från en organisation av permanent karaktär; Tid, 

Uppgift, Grupp och Förändring. Av detta förstår vi att ett projekt kan liknas med en 

temporär organisation eftersom projekt består av samma kriterier. 

 

Lundin & Söderholm (1994, s. 438-439) påstår sålunda att ett projekt karaktäriseras av 

kriterierna Tid, Uppgift, Grupp och Förändring. Alla projekt är limiterade ur en 

tidsaspekt och har ett tydligt start-och stoppdatum, däremot innebär inte kriteriet gällande 

Tid att alla projekt är av en kortfristig natur. Projekt kan vara komplexa och kräva flera 

år innan det slutligen kan avvecklas (Tyssen et al., 2013, s. 366). Kriterierna Uppgift och 

Förändring behandlar att ett projekt är av unik sort och arbetar efter specifika mål för att 

leverera en önskvärd produkt eller förändring (Packendorff, 1995, s. 319, 321). 

Anledningen till att ett projekt är unikt beror på att projektet är förekommande under en 

bestämd tidsperiod och strävar efter innovation. Kriteriet rörande projektets Grupp 

handlar om att individer från olika delar inom ett företag sätts samman i en projektgrupp 

där de förväntas samarbeta för att uppnå projektets mål (Hanish & Wald, 2011, s. 6). 

Projektmedlemmarna behöver nödvändigtvis inte känna varandra sedan tidigare vilket 

ställer krav på funktionaliteten inom gruppen.  

 

För att lyckas genomdriva ett projekt är det viktigt att veta vad som ska göras. Hur mycket 

tid som finns tillgängligt för att uppnå projektets mål är kommunicerat innan 

implementeringen (Packendorff, 1995, s. 327), i annat fall kan oenigheter uppstå om det 

finns tvetydigheter gällande tidsaspekten. Projekt tenderar att bedrivas internt samt av 

oerfarna anställda (Marcelino-Sádaba et al., 2014, s. 327), vilket riskerar att projektet inte 

lyckas uppnå det önskade resultatet beroende på att medlemmarna inte har tillräcklig 

kunskap om hur ett projekt bör drivas. Vid användning av tidsbegränsade projekt finns 

det en risk för att kunskap kan gå förlorad (Asheim, 2002, s. 119), varför företag bör följa 

upp projektet för att lära av tidigare misstag. Eftersom det finns en tidsbegränsning är det 

viktigt att lära av tidigare projekt och utnyttja lärdomarna i framtida projekt.  

 

För att ett projekt ska bli framgångsrikt behöver kloka beslut tas. Projekt är ett viktigt och 

vanligt förekommande inslag för många företag idag varför det är väsentligt att projekten 

inte misslyckas (Van Donk & Molloy, 2008, s. 129). Men i alla situationer är det inte 

alltid enkelt att ta fördelaktiga beslut. I en extrem miljö inträffar händelser som är 
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svårhanterliga (Hannah et al., 2009, s. 898), sådana händelser kan karaktärisera vissa 

projekt. Ett företagsköp uppfyller kriterierna för ett projekt och är ett exempel på en 

extrem miljö då det kan innebära plötsliga händelser som får konsekvenser. Vidare påstår 

Hannah et al. (2009, s. 898) att den extrema miljön kan orsaka fysiska, psykologiska och 

materiella konsekvenser för medlemmarna. Sådana följder kan även inträffa i ett 

företagsköp eller i ett byggnadsprojekt, varför det går exemplifiera en extrem miljö med 

olika typer av projekt.  

 

Eftersom det finns många typer av projekt som utförs i extrema miljöer är det väsentligt 

att belysa beslutsfattandet i dessa. Beslutsfattandet är utmanande i extrema miljöer med 

tanke på de konsekvenser vi har påtalat. Dessutom är det viktigt att ta kloka beslut 

eftersom misslyckade projekt är kostsamma. Vi kommer vidare beskriva processen kring 

beslutsfattande i projekt nedan.   

3.2 Beslutsfattande  

Det finns två typer av beslutsfattande, strukturerade och ostrukturerade, där det senare 

kräver mer ansträngningar från beslutstagarna eftersom ostrukturerade beslut är unika 

(Wadhwa & Bhattacharya, 2000, s. 29). I vår studie förstår vi beslutsfattandet i extrema 

miljöer som ostrukturerade sådana beroende på att situationen i en extrem miljö är unik 

och komplex, något som kräver engagemang av beslutstagarna. De flesta teorier som 

berör beslutsfattandet har tidigare berört det individuella beslutsfattandet som främst 

karakteriseras av ett subjektivt sådant (Wadhwa & Bhattacharya, 2000, s. 30). Vi vill 

exemplifiera hur en grupp agerar under extrema miljöer när de ska ta beslut, varför vi 

ämnar använda oss av teorier som utvärderar beslutsfattandet inom grupper framför 

individer. 

 

Enligt Huff & Prybutok (2008, s. 34-35) är två avgörande faktorer i beslutsfattandet 

tidigare erfarenheter och uppfattning av risk. Kunskap och erfarenheter av liknande 

händelser kan stödja den som ska ta beslut eftersom det ökar sannolikheten beslutstagaren 

hanterar problem på ett önskvärt vis (Huff & Prybutok, 2008, s. 37). När individer har 

erfarenheter av att hantera likvärdiga problem reduceras nivån av risk eftersom okunskap 

ersätts med erfarenheter. Mojzisch & Schulz-Hardt (2011, s. 235) poängterar att de 

viktigaste besluten som tas inom företag baseras grupper istället för enskilda individer 

eftersom flera individer har mer kunskap än en. Det är tydligt att gruppbaserade beslut är 

de som är av högst komplexitet varför det krävs fler än en individ till att hantera 

problematiken. I en extrem miljö är beslut av betydelse eftersom de kan påverka hela 

projektets resultat och överlevnad, vilket tyder på att beslut bör fattas gemensamt i en 

grupp. 

 

När individer har arbetat med projekt i liknande situationer finns det en benägenhet att 

vilja prestera ännu bättre på grund av sociala påtryckningar (Huff & Prybutok, 2008, s. 

37). När individer som verkar i en extrem miljö får ökad benägenhet att prestera bättre 

ökar risken för att felaktiga beslut fattas eftersom det blir svårt att se situationen 

realistiskt. Det är nödvändigt att ledaren och de mest involverade individerna i 

projektteamet är medvetna om vilka risker som hotar projektet (Huff & Prybutok, 2008, 

s. 35). En extrem miljö kräver att det finns kunskap och medvetenhet kring vilka risker 

som hotar projektet eftersom riskerna är fler och allvarliga än i en vanlig situation. Ett 

riskfyllt beslut karakteriseras av Huff & Prybutok (2008, s. 35) av osäkerhet på grund av 

brist på kunskap om situationen. I en extrem miljö ter sig situationer sällan likadant varför 
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den miljön kan motiveras innehålla höga nivåer av osäkerhet och således risker. Vidare 

påstår författarna att vilken uppfattning en projektledare eller ett projektteam har av risk 

påverkar hur beslutsfattandet ser ut, om individerna inte är bekväm med risk kommer de 

fatta beslut som är associeras med låg risk. Sådana lågriskbeslut menar de är däremot inte 

alltid de bästa. Huff & Prybutok (2008, s. 37) poängterar att lågriskbeslut kan resultera i 

att projektet inte uppfyller sina mål samt att resultatet riskerar att bli försenat, ytterligare 

en fara är att deltagarna förlorar förtroende för sin ledare om denne agerar med osäkerhet. 

I en extrem miljö finns det inte utrymme för osäkerhet. Gruppen behöver kommunicera 

och ta snabba beslut för att inte utsätta sig för fara under stressiga och riskfyllda 

situationer. Individer som inte är bekväma med risker bör med denna bakgrund inte söka 

sig till extrema situationer eftersom risk är en naturlig aspekt i en sådan miljö. 

 

För att förstå hur Beslutsprocessen inom en grupp ser ut ville vi använda oss av modeller. 

Att finna tydliga modeller över gruppers Beslutsprocesser var en utmaning eftersom det 

främst finns matematiska modeller som inte är av relevans för vår studie. Vi inleder med 

en generell modell som kan appliceras i de flesta kontexter för att skapa en grundläggande 

förståelse för att sedan övergå till att presentera två modeller som är inriktade på specifika 

miljöer. 

 

3.2.1 Generell beslutsprocess  
Irving & Conrath (1988, s. 348) har utformat en studie med syftet att ge ett bidrag till 

problematiken rörande Beslutsprocesser inom grupper och stödja beslutstagare att nå 

kollektiva beslut. Utifrån studien har författarna även konstruerat en modell, se (figur 1), 

som förklarar hur en generell Beslutsprocess går till. Vi beskriver processen närmare 

nedan. Modellen för Beslutsprocessen är av relevans för vår studie i och med att 

projektgrupper består av ett flertal individer som tillsammans behöver samarbeta för att 

ta rätt beslut. Att ta kollektiva beslut är svårt varför en modell kring hur Beslutsprocessen 

inom en grupp kan gå till, är av betydelse. 

 

Det finns enligt författarna ett flertal andra forskare som har beskrivit beslutsmodeller i 

grupper, på grund av att dessa studier inte skapat tydliga modeller samt att de är av äldre 

sort valde vi att inte använda oss av dem. Vi anser att Irving & Conraths beslutsmodell är 

användbar för vår studie eftersom den på ett enkelt sätt exemplifierar hur 

Beslutsprocessen kan se ut i en grupp. Författarna har tagit inspiration från en annan 

beslutsmodell från 1969 vid skapandet av sin egen. Båda modellerna har samma 

grundstenar men Irving & Conrath har raffinerat sin modell till det bättre eftersom de har 

skapat en mer detaljerad sådan. Jämförelsevis är denna artikel av äldre sort men på grund 

av avsaknad av andra relevanta nutida modeller har vi valt att använda oss av den för att 

visa hur ett generellt beslutsfattande kan se ut och kombinera den med nyare källor som 

är speciellt inriktade på varsitt område.  
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Figur 1. Generell beslutsmodell. (Irving & Conrath, 1988, s. 351) 

 

Första fasen (1.0) behandlar Informationsinsamling samtidigt som fas två (2.0) berör 

Informationshantering. Det finns fem delfaser inkluderade under avsnitt 2.0 som är 

uppdelade i två grupper. De tre första delfaserna (2.1, 2.2, 2.3) hör samman med 

Informationsinsamlingen samtidigt som de senare två (2.4, 2.5) berör att samla 

Utvärderingar och Beräkna värdet av dem.  

 

I första delfasen (2.1) ska gruppen välja ut relevanta Alternativ som senare kan komma 

att bli ett slutgiltigt beslut, därefter ska de tillsammans bestämma vilka 

Utvärderingsmetoder som ska användas för att slutligen komma fram till ett beslut (2.2). 

Det är i många fall svårt att bestämma vilka Utvärderingsmetoder som ska användas. När 

ett flertal personer ska samarbeta för att göra ett val kring Utvärderingsmetoder finns det 

risk för att personliga intressen kommer emellan och skapar svårigheter för att ett 

kollektivt beslut kan tas (Irving & Conrath, 1988, s. 350).  

 

De två avslutande delfaserna (2.4, 2.5) innebär att de olika alternativen Utvärderas innan 

deras respektive värde Beräknas, därefter kan gruppen ta ett definitivt Beslut (3.0) om 

vilket alternativ som är bäst. Irving & Conrath (1988, s. 351) varnar för att det finns en 

risk för ytterligare svårigheter om målet är att endast välja ett alternativ istället för ett 

flertal på grund av att beslutet ska tas kollektivt. Vidare menar författarna att många 

grupper däremot tvingas ha ett alternativ som målbild eftersom ett flertal sällan kan 

bemöta och hantera en specifik problematik. När Beslutet tagits (3.0) behöver detta 

Godkännas i fas fyra (4.0). Irving & Conrath (1988, s. 352) poängterar att fas fyra i många 

fall enbart är en formalitet. Den avslutande fasen (5.0) i processen innebär att det 

slutgiltiga beslutet ska Implementeras. Implementeringsfasen anses vara den mest 

essentiella eftersom det är vid den tidpunkter som åtgärder vidtas (Irving & Conrath, 

1988, s. 352).  
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Författarna menar att en anledning till att Implementeringsfasen är den viktigaste beror 

på att införandet av Beslutet kan ske felaktigt vilket riskerar att resultatet inte blir som 

önskat. Gruppen som har kommit fram till Beslutet kan därmed inte bara avsluta 

processen utan vidare kontroll av att Implementeringen fungerar som planerat. 

 

Med hjälp av modellen som Irving & Conrath (1988) skapat, får vi en bredare uppfattning 

om hur Beslutsprocessen inom en grupp ser ut. En generell modell är mer användbar och 

applicerbar på andra situationer och miljöer vilket vi finner positivt. Kommande modell 

vid namn Group Decision Support System är inriktad på en specifik miljö som syftar till 

att ytterligare öka förståelsen för beslutsfattandet inom en grupp.  

 

3.2.2 Group Decision Support System 
Wadhwa & Bhattacharya (2000, s. 30) hävdar att processen kring beslutsfattande inom 

grupper är en komplex sådan beroende på att den präglas av subjektivitet, förseningar och 

svårigheter att hålla effektiva möten på grund av ett högt antal deltagare. Vidare menar 

författarna att begreppet Group Decision Support System (GDSS) syftar till att förbättra 

produktiviteten i möten genom att förse grupper med riktlinjer om hur de bör agera i sitt 

beslutsfattande med hjälp av tekniska verktyg. Beslutsmodellen som exemplifierar en 

process av GDSS (se figur 2) kan hjälpa oss att förstå hur ett beslutsfattande inom en 

grupp kan se ut i olika faser. 

 

 

 
 

Figur 2. Group Decision Support System. (Wadhwa & Bhattacharya, 2000, s. 33) 
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Flödeskartan som beskriver beslutsfattandet i en process av GDSS inleder med att en 

agenda skapas och deltagarna bestämmer vilka verktyg de ska använda sig av i 

beslutsfattandet. Mötet genererar idéer vilka effektivt synliggörs till övriga deltagare med 

hjälp av IT-verktyg. Tack vare spridningen av idéer kan nya skapas innan de slutligen 

utvärderas och organiseras efter valda anspråk. Gruppen som ska ta ett beslut tillsammans 

får här ett mindre urval av de mest relevanta idéerna som de sedan ytterligare utvärderar 

för att komma fram till vilken som är den mest användbara. Slutligen kan gruppen ta ett 

beslut om vilken idé som är mest lämplig och implementera denna. För att 

implementeringen av denna GDSS modell ska lyckas är det viktigt att organisationen som 

den används i innehar rätt kultur, tillräckligt kapital och en god inställning till innovation 

(Wadhwa & Bhattacharya, 2000, s. 35).   

 

Inom företag är IT alltid närvarande varför vi inte ser det som något hinder att använda 

oss av denna modell för att exemplifiera hur beslutsfattandet i extrema miljöer kan se ut. 

En grupp beslutstagare som arbetar efter en modell av GDSS återfinns där det finns 

tillgång till visuella verktyg, datorer och nätverksverktyg (Wadhwa & Bhattacharya, 

2000, s.32). Anledningen till att denna modell är beroende av IT beror på att modellen 

syftar till att effektivisera beslutsfattandet, IT är ett verktyg för att lyckas med detta.  

 

Vi har valt att använda oss av denna modell på grund av att vi studerar beslutsfattandet i 

en grupp, något som exemplifieras inom GDSS-processen. Anledningen till att vi finner 

det relevant att studera en modell som inriktar sig på GDSS beror även på att dagens 

företag och industrier är välbekanta med betydelsen av IT. Anledningen till inriktningen 

på IT beror även på att denna källa är av nyare karaktär varför teknologier gällande 

effektiv informationsspridning är naturligt.  Vi är medvetna om att en modell som 

förutsätter att det finns tillgång till effektiv IT-användning har begränsningar i sitt 

användningsområde inom den miljö vi studerar eftersom en extrem miljö inte 

nödvändigtvis har tillgång till IT i den utsträckning som modellen över GDSS kräver.  

 

3.2.3 Beslutsmodell i höghastighetsmiljöer  
I vår studie är vi intresserade av beslutsfattande i extrema miljöer. I en extrem miljö är 

det viktigt att ta kloka beslut, samtidigt finns ofta en tidsbegränsning vilket gör att 

besluten även måste tas snabbt. Eisenhardt (1989) genomförde en studie för att undersöka 

beslutsfattande i en höghastighetsmiljö, som i detta fall exemplifierades genom IT-

branschen. En höghastighetsmiljö karaktäriseras av snabba förändringar och är 

utmanande eftersom den präglas av lite information, misstag är kostsamma samtidigt som 

det är ödesdigert att försumma lovande möjligheter (Eisenhardt, 1989, s, 570). En 

höghastighetsmiljö innebär sålunda att svåra beslut behöver tas snabbt, vilket även är vad 

som krävs av beslutsfattare i extrema miljöer. Nedan följer en modell (modell 3) som 

behandlar beslutsfattande i höghastighetsmiljöer.  
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Figur 3. Beslutshastighet i höghastighetsmiljöer. (Eisenhardt, 1989, s. 571) 

 

I den vänstra kolumnen finns de fem påståenden som resultaten av undersökningen kom 

fram till, som vidare cirkulerar kring tre huvudsakliga processer i figurens mitt. Påstående 

ett handlar om hur beslutstagare omger sig med realtidsinformation kring den rådande 

miljön och företagets verksamheter (Eisenhardt, 1989, s. 570). Vidare menar författaren 

att påstående två berör hur ledare överväger olika beslut genom att se till flera möjliga 

alternativ samtidigt, vilket påskyndar deras uppfattning om de olika alternativens fördelar 

och nackdelar. Utöver jämförelsen ser ledarna även till att få åsikter och råd från andra 

erfarna ledare, vilket utgör påstående tre i modellen. (Eisenhardt, 1989, s. 570). Påstående 

fyra innebär att det ska finnas en enighet med kvalifikationer som krävs, det vill säga att 

ledare endast är det inom sitt område av expertis (Eisenhardt, 1989, s. 571). Slutligen så 

integrerar beslutstagarna de nyckelbeslut som finns och den taktiska planeringen i själva 

beslutsfattande processen (Eisenhardt, 1989, s. 570), vilket utgör det sista påståendet.   

 

De fem påståendena handlar sammantaget främst om hur ledare som tar snabba beslut 

ökar sin kognitiva förmåga (Eisenhardt, 1989, s. 570), vilket utgör en av de huvudsakliga 

processerna i figurens mitt. Vi kan även utläsa från figuren att alla fem påståenden berör 

den första processen, nämligen Accelererad kognitiv bearbetning. De tre påståenden som 

behandlar den andra processen, Smidig grupp process, är som figuren visar påstående ett, 

tre och fyra. Tillsammans beskriver påståendena hur beslutstagare som tar hastiga beslut 

kan skapa en smidig grupp process (Eisenhardt, 1989, s. 571). Flera av påståendena 

sammanstrålar till den sista processen, Självförtroende att agera. I figuren kan vi utläsa 

att dessa är påståenden två, tre och fem. Påståendena behandlar alla den betydelse som 

självförtroende spelar i beslutsfattande som är kantat av höga insatser (Eisenhardt, 1989, 

s. 572).  

 

Slutligen kan resultaten från studien påvisa en länk mellan hastigt beslutsfattande och 

effektivt utförande (Eisenhardt, 1989, s. 572) vilket utgörs av påstående sex i figuren. 

Eisenhardt (1989, s. 573) påstår även att känslor är en väsentlig del inom beslutsfattande 
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med hög insats. Vidare visar resultaten från studien att självförtroende och ångest är 

faktorer som påverkar i vilken hastighet som beslut kan tas.  

 

3.2.4 Jämförelse av modeller 
Vår studie handlar om beslutsfattandet i extrema miljöer. Enligt Hannah et al. (2009, s. 

898) inträffar händelser som är svåra att hantera för deltagarna i extrema miljöer. Av 

denna anledning kommer vi fokusera på de händelser i Beslutsprocessen som vi påstår 

har en påverkan på beslutsfattandet i extrema miljöer.  

 

För att se vad de olika modellerna kan bidra med till vår studie ämnar vi jämföra dem och 

lyfta fram deras relevanta bidrag. Både den Generella modellen och GDSS utgår från att 

samla information respektive idéer innan det ska ske en utvärdering av de möjliga 

alternativen. Den Generella modellen utvärderar alternativ utifrån olika kriterier för att 

sedan beräkna och jämföra alternativen, medan GDSS syftar till att rangordna alternativ 

efter dess prioritet. Båda modellerna inriktar sig sedan på att beslutet ska fattas och senare 

implementeras. Beslutsmodellen för höghastighetsmiljöer har inte samma klassiska 

uppbyggnad och är istället fokuserad på olika nyckelprocesser som leder fram till snabba 

beslut. Nedan lyfter vi fram de faser ur varje modell som vi anser vara relevanta för vår 

studie.  

 

Den Generella beslutsmodellen utgår ifrån några steg med informationssamling för att 

sedan bearbeta informationen och därefter ta ett beslut. I en extrem miljö inträffar 

oförutsägbara händelser vilket kräver en snabb hantering, således anser vi att den 

informationsinsamling som måste ske är begränsad i den kontext vi studerar. När 

någonting extremt inträffar måste besluten fattas relativt snabbt, varför det är viktigare att 

fokusera på att ta beslut baserade på den befintliga informationen. En delfas som därför 

är relevant sett ur en extrem miljö är dock att utvärdera varje alternativ efter valda 

kriterium (2.3), vilket kan vara användbart när någonting oförutsett inträffar. När beslutet 

senare har utvärderats tas beslutet (3.0) för att sedan implementeras (5.0). Först sker 

således en utvärdering, därefter tas beslutet och beslutet åtgärdas. Dessa delfaser är de 

som vi anser vara relevanta utifrån det sammanhang som vi studerar.  

 

GDSS-modellen är utformad för IT-företag, men vi anser att det finns några steg som kan 

vara applicerbara för vår studie. GDSS-modellen utgår ifrån att samla idéer från varandra 

i gruppen för att lättare skapa nya, men det förutsätter att det finns tillgång till IT-verktyg. 

Det är dock inte rimligt att anta att en sådan tillgång till IT-verktyg finns närvarande i 

extrema miljöer. Men det finns fortfarande ett behov av att samla idéer gemensamt i 

gruppen, vilket vi kan ta med oss från modellen. Trots fokus på IT-företag anser vi att det 

är möjligt att anamma några delfaser ur modellen, främst de tre sista faserna kan vara 

relevanta. De behandlar bland annat att organisera de nyckelproblem som finns och 

rangordna dessa, vilket kan vara lämpligt att göra i en extrem miljö om flera händelser 

inträffar samtidigt. I ett sådant läge kan det vara användbart att rangordna efter högsta 

prioritet för att på så vis ta mer välgrundade beslut om vad som behöver åtgärdas. Sedan 

ska möjliga idéer tas fram innan det slutgiltiga beslutet tas och implementeras. Dessa tre 

steg anser vi kan appliceras i en extrem miljö. 

 

Vår sista beslutsmodell är skapad för ett IT-företag och fokuserar på beslutens hastighet 

i höghastighetsmiljöer. Av denna anledning kan den vara relevant utifrån en extrem miljö 

eftersom det där krävs hastiga beslut på grund av oförutsedda händelser. Modellen utgår 

från en miljö där det finns lite information och där misstag är kostsamma (Eisenhardt, 



25 
 

1989, s. 570), vilket gör vissa aspekter av modellen är användbar för vår studie. Den 

process som vi främst kan applicera till en extrem miljö är självförtroende att agera, som 

utgår ifrån att självförtroendet har en betydande roll för beslutsfattande i situationer när 

mycket står på spel. Eisenhardt (1989, s. 573) hävdar att känslor har betydelse för 

beslutsfattande, och att självförtroende och ångest är känslor som påverkar hur snabbt 

besluten kan fattas. I en extrem miljö är det viktigt att ha självförtroende för att kunna 

fatta besluten hastigt, eftersom långdragna beslut kan innebära att situationen förvärras.  

 

Sammanfattningsvis kan vi finna några delfaser som är gemensamma för modellerna som 

vi anser är relevanta för vår studie, men även några särskiljande drag som vi tycker kan 

vara lämpliga att inkludera. Vi påstår att det är väsentligt med en insamling av Idéer som 

följs av en Utvärdering av de möjliga alternativen. Sedan är en Rangordning av 

alternativen lämplig att genomföra innan Beslut fattas, därefter följer en praktisk 

Implementering. Samtidigt kan vi från (figur 3) lyfta fram att Självförtroende att agera är 

en nyckelprocess just i extrema miljöer eftersom det gäller att komma fram till snabba 

beslut.  

 

3.2.5 Egen modell 

Utifrån jämförelsen av modeller har vi designat vår egen modell, se (figur 4). Vår modell 

syftar till att illustrera processen bakom beslutsfattande och vi har valt ut de faser som vi 

anser är mest relevanta för beslutsfattande i extrema miljöer. De faser som vår 

beslutsmodell är indelad i är Idéer, Utvärdera, Rangordna, Beslut och Implementera.  

 

 
Figur 4. Beslutsprocessen i en extrem miljö. 
 

Den första fasen, Idéer, handlar om att samla in idéer från gruppen för att få några möjliga 

alternativ. Fas två, Utvärdera, innebär att de möjliga alternativen som framkom under 

första fasen ska utvärderas, dock ska utvärderingen inte vara för komplex att den blir 

tidsödande. Rangordna är tredje fasen, i vilken nyckelproblemen organiseras och 

rangordnas efter vilka som har högst prioritet. När denna prioritering är gjord kan sedan 

ett Beslut fattas, vilket innebär den fjärde fasen i modellen. Slutligen ska det fattade 

beslutet åtgärdas, vilket innebär den femte och sista fasen, Implementering av beslutet. 

Tidigare beslutsmodeller som vi har presenterat i vårt teoretiska avsnitt innehåller 

samtliga fler faser. Vi har valt bort de aktiviteter som vi finner mindre viktiga, exempelvis 
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kalkylering av alternativ, eftersom vi strävade efter att skapa en effektiv beslutsmodell. 

Fler faser hade inneburit att Beslutsprocessen blev längre, något som inte är av fördel för 

projekt i extrema miljöer där viktiga beslut behöver tas snabbt.  

 

Vi har utformat modellen som en process eftersom beslutsfattande är en process med 

olika faser. Vår modell består av fem faser, där de rektangulära fälten motsvarar varsin 

fas, med den första fasen längst till vänster. När vi sedan förflyttas till höger i modellen i 

pilens riktning går vi för varje ny rektangulär in i en ny fas, som också symboliseras av 

en ny färg. Faserna har olika färger för att tydliggöra att de är olika faser och att de inte 

hör ihop även om pilen korsar alla faser. Pilen representerar i vilken riktning processen 

rör sig, från början till slutet av processen.  

 

Pilen symboliserar det särskiljande draget Självförtroende att agera. Självförtroende bör 

genomsyra hela processen i en extrem miljö eftersom det är nödvändigt att ta beslut under 

stressiga omständigheter. Av denna anledning använder vi pilen i modellen som en 

symbol för det Självförtroende att agera som ständigt bör vara närvarande i 

Beslutsprocessen.  

3.3 Parametrar som påverkar beslutsfattande  

Med vår beslutsmodell visar vi hur Beslutsprocessen kan se ut i en extrem miljö. För att 

få veta hur beslutsfattandet påverkas av en extrem miljö har vi funnit tre parametrar som 

vi menar är avgörande för hur beslutsfattandet påverkas. Dessa parametrar är Grupptänk, 

Riskhantering och Eskalerande engagemang. Vår uppfattning är att våra valda parametrar 

ger ett bidrag till vår forskningsfråga. Eftersom vi undersöker beslutsfattande i en extrem 

miljö är de parametrar vi valt ut baserade på vår perception om vad som är relevant för 

just denna miljö. Det finns säkerligen fler parametrar som kan vara intressanta att titta på 

för att undersöka beslutsfattande, men det skulle innebära att studiens omfattning 

utvidgas. Sålunda har vi valt ut tre parametrar som vi anser är relevanta och till antalet 

lämpliga för att studien ska vara genomförbar. Parametrarna är alla ingående i projekt och 

studerar olika aspekter inom projekt varför de är intressanta att kombinera. I följande 

avsnitt presenterar vi en grundligare genomgång av respektive parameter för att vidare 

påvisa deras relevans för beslutsfattande och för vår studie.  

 

3.3.1 Grupptänk  
Grupptänk handlar i sin kärna om hur medlemmarna påverkas av varandra till den grad 

att beslutsfattandet påverkas och i många fall blir lidande av fenomenet. Bristerna som 

medlemmarna uppvisar i sina beslut kan bland annat resultera i ett högre risktagande. 

Precis som alla individer, har även grupper brister eftersom dessa kan tendera att ta fram 

de värsta sidorna i människor (Janis, 1972, s. 3). Grupper förekommer överallt i olika 

former och det är inte alltid enkelt att uppnå bra funktionalitet. Den miljö gruppen 

befinner sig i kan tänkas ha betydelse för hur gruppen fungerar tillsammans. 

Samhällsvetenskaplig forskning har visat på att det under extrema situationer kan uppstå 

en slags kollektiv panik och andra symptom på galenskap inom gruppen (Janis, 1972, s. 

3), vilket innebär att den kontext som gruppen lever i påverkar det kollektiva beteendet. 

Teamet är en väsentlig del i ett projekt (Hällgren, 2007, s. 773) och i denna konstellation 

är gruppen ihopsatt under en begränsad tidsperiod. Av denna anledning kan det vara 

särskilt viktigt att teamet fungerar väl ihop då det inte finns obegränsad tid att korrigera 

en dysfunktionell grupp.  
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Definitionen av Grupptänk är:  

 

…”a mode of thinking that people engage in when they are deeply involved in a cohesive 

in-group, when the members’ strivings for unanimity override their motivation to 

realistically appraise alternative courses of action.” (Janis, 1972, s. 9) 

 

Med detta menas att Grupptänk är medlemmarnas sätt att tänka i en grupp där de präglas 

av starka känslor av tillhörighet till varandra. Janis (1972, s. 9) menar vidare att begreppet 

Grupptänk syftar till den försämring som sker av medlemmarnas mentala effektivitet, 

verklighetsuppfattning och deras moraliska ställningstagande på grund av pressen inifrån 

gruppen. Grupptänk kan med Janis definition förstås som ett tillstånd som individer äntrar 

när de blir påverkade av sin grupp. Följaktligen är Grupptänk ett tankesätt inom en grupp 

som enligt denna definition att döma inte har en positiv inverkan på ett team och deras 

förmåga att ta fördelaktiga beslut.  

 

Hart (1991, s. 247) tolkar Janis idé om Grupptänk som ett fenomen där medlemmarna på 

ett överdrivet vis värderar sitt medlemskap i gruppen högre än allt annat, vilket medför 

att de letar snabba lösningar på problem utan att skapa konflikter i gruppen. Vidare strävar 

gruppmedlemmarna efter att bibehålla en god stämning, vilket de försöker uppnå genom 

att själva undertrycka sina egna tvivel och tankar och istället följa gruppledarens förslag. 

Att söka snabba lösningar på detta vis kan innebära att felaktiga beslut tas vilket i ett 

projekt kan innebära ekonomiska konsekvenser, endast för att inte skapa en dålig 

stämning i gruppen. Varför ett grupptänkbeteende uppstår beror på att individerna i 

gruppen inte vill sticka ut och riskera att utsätta sig för att bli till åtlöje (Hällgren, 2010, 

s. 97). När medlemmar i en grupp inte vågar sticka ut kan det skapa problem på grund av 

att det finns en risk dessa individer bara hänger med i gruppen utan eget kritiskt tänkande 

och utan att ifrågasätta beslut. Cline (1990, s. 125) visar med sin forskning att i en grupp 

där det finns Grupptänk är positiva relationer viktigare än att tänka kritiskt för 

medlemmarna vilket är förenligt med vad tidigare teorier hävdat. Individerna i en grupp 

som lider av detta fenomen undertrycker på detta manér något av sitt självständiga 

tänkande i förmån för goda relationer.  

 

Grupptänk handlar i sin kärna om hur medlemmarna påverkas av varandra till den grad 

att beslutsfattandet påverkas och i många fall blir lidande av fenomenet. Bristerna som 

medlemmarna uppvisar i sina beslut kan bland annat resultera i ett högre risktagande. 

Hart (1991, s. 247) påstår att resultatet av Grupptänk kan vara förödande eftersom 

verklighetsuppfattningen hos medlemmarna blir lidande, därav blir beslutsfattandet 

hastigt och ofta alltför optimistisk. Dessa möjliga resultat är inte särskilt attraktiva sett 

utifrån ett projekts perspektiv eftersom högre risktagande och ett alltför optimistiskt 

beslutsfattande resulterar i att fel beslut tas. Ovan har Hart (1991) vidrört några av de 

symptom som ligger bakom förekomsten av Grupptänk. Som vi kan förstå ur 

resonemanget kan dessa symptom generera resultat som inte är fördelaktiga. Vi tänker 

här gå igenom de symptom som ofta existerar när Grupptänk är närvarande.  

 

Janis (1972, s. 197) fann att vissa symptom kan användas för att generalisera de 

förutsättningar som ökar chansen för att Grupptänk existerar. Sammanlagt finns det åtta 

symptom, dessa är sammanställda i (tabell 1). Nedanför tabellen följer en utförligare 

förklaring till vad varje symptom innebär. 
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Tabell 1. Symptom av Grupptänk. (Egen tabell efter Janis, 1972, s. 197-198)   

 

1. Illusion av osårbarhet. De flesta, alternativt alla medlemmar i gruppen, delar en illusion 

av osårbarhet vilket skapar en stor optimism i gruppen, och denna känsla uppmuntrar 

även till ett högre risktagande.  

 

2. Bortrationalisera varningar. Det sker kollektiva ansträngningar för att rationalisera 

bort varningar. 

 

3. Tro på egen moral. Det finns en stark tilltro till den egna gruppens moral, vilket kan 

leda till ett förbiseende av de etiska och moraliska konsekvenserna av sina personliga 

beslut.  

 

4. Stereotyp bild av ledare. Medlemmarna har en stereotyp bild av ledare som onda och 

som inte tillåter förhandling, alternativt som så svaga att de inte kan bemöta riskfyllda 

försök att omkullkasta deras beslut. 

 

5. Oaccepterat ifrågasättande. Innebär att sätta press på medlemmar som starkt 

ifrågasätter någon av gruppens stereotyper, illusioner eller engagemang. Ett sådant 

uppförande är inte förenligt med vad som förväntas av lojala medlemmar.  

 

6. Censur på avvikelser. Det finns en självcensurering på avvikelser från 

grupptillhörigheten, medlemmarna har en benägenhet att dölja för sig själv sina egna 

tvivel och motargument.  

 

7. Illusion av enhällighet. En delad illusion av enhällighet finns när medlemmarna 

bedömer att alla är överens med vad majoriteten tycker.  

 

8. Mental skyddsskärm. Det uppstår mentala skyddsskärmar, där medlemmar skyddar 

gruppen från information som kan förstöra deras egen självbelåtenhet gällande den 

effektivitet och moral som finns i deras beslut.   

Symptom av Grupptänk 

1.      Illusion av osårbarhet 

2.      Bortrationalisera varningar 

3.      Tro på egen moral 

4.      Stereotyp bild av ledare 

5.      Oaccepterat ifrågasättande 

6.      Censur på avvikelser 

7.      Illusion av enhällighet 

8.      Mental skyddsskärm 
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När en grupp uppvisar flera av dessa symptom är medlemmarnas prestation märkbart 

hämmad och det finns en ökad risk att gruppen misslyckas med att uppnå dess mål (Janis, 

1972, s. 198). Dessa åtta symptom är således katalysatorer till att Grupptänk uppkommer 

och effekterna kan leda till ett försämrat beslutsfattande och slutligen till misslyckande. 

Eftersom Grupptänk kan ha denna betydelse i ett team är det ett intressant fenomen att 

undersöka i ett projekt.   

 

I en grupp händer det att medlemmar påverkar varandra, något som kan vara både positivt 

och negativt. Att individer påverkar varandra blir extra tydligt när en grupp blir 

sammanslagen för att utföra ett uppdrag tillsammans med ett gemensamt mål i en extrem 

miljö. Grupptänk har den negativa effekten att det påverkar beslutsfattandet i gruppen 

utan att medlemmarna märker det (Macleod, 2011, s. 46). Denna brist på vaksamhet från 

medlemmarna fortgår till den grad att fler negativa beslut fattas vilket tillslut resulterar i 

att det bildas ett tryck i gruppen som försvårar för medlemmarna att ha gott omdöme. I 

en extrem miljö drabbas deltagarna ännu hårdare av att ta dåliga beslut på grund av 

försämrad omdömesförmåga eftersom projektet riskerar att misslyckas. 

 

Det är lätt att tro att Grupptänk är den felande länken när något går snett. Beslut som 

baseras på felinformation i samband med ett dåligt omdöme leder till misslyckanden, 

dock behöver inte dessa alltid bero på förekomsten av Grupptänk (Janis, 1972, s. 11-12). 

Men Janis (1972) påstår ändå att det finns en viss länk mellan hur Grupptänk leder till fel 

i beslutsfattandet, vilket gör att felen i sig ökar risken för ett negativt utfall. Av detta 

förstår vi att Grupptänk i vissa situationer är ett fenomen som utgör en förhöjd fara för 

ett ogenomtänkt beslutsfattande.  

 

Det finns även motstridande åsikter kring huruvida Grupptänk är negativt eller inte. 

Begreppet Grupptänk är bekant för många företagsledare världen över men det används 

inte alltid korrekt (Chapman, 2006, s. 1401). Choi & Kim (1999, s. 298) påstår att de 

negativa effekterna som Grupptänk anses ha på en grupp bör ifrågasättas eftersom 

Grupptänk inte bör anses vara fullständigt skadligt för gruppens prestation. Vidare hävdar 

de att Grupptänkets betydelse för beslutsfattandet i problematiska situationer inte är fullt 

lika utbrett som det kan upplevas. Åsikten att Grupptänk inte bara behöver vara negativt 

indikerar att det finns olika uppfattningar bland forskare om Grupptänkets betydelse, där 

den framstående forskaren inom området, Janis (1972), framförallt påvisar de negativa 

effekterna. Kritik har lyfts fram mot Janis teori då den anses vara komplicerad och 

förvirrande (Cline, 1990, s. 112). Trots detta är Janis (1972) teori flitigt använd av många 

forskare inom området vilket påvisar en viss stringens.  

 

Det finns även argument som visar på de positiva aspekterna av fenomenet. Choi & Kim 

(1999, s. 304) påstår att vissa symptom av Grupptänk utlöser känslor som resulterar i en 

högre motivation till gruppen eftersom det ökar känslan av solidaritet och moral. Vidare 

hävdar de att Grupptänk inom ett team kan medföra att nivån av moral gentemot 

gruppmedlemmarna höjs samtidigt som förmågan att ta gemensamma beslut förbättras, 

vilket resulterar i att teamet når högre nivåer av effektivitet och ökad gruppidentitet. De 

positiva känslorna som medlemmarna kan känna tack vare Grupptänk är av speciell 

betydelse för dem som verkar i en extrem miljö. Grupptänk har sålunda en positiv 

inverkan på team i samband med att nivån av moral ökar vilket bidrar till ett förbättrat 

samspel mellan medlemmarna och således lägre nivåer av risk. För att vidare förstå hur 

gruppmedlemmar hanterar risk i projekt följer ett avsnitt som förklarar hur projektgrupper 

bör agera för att hantera risker.  
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3.3.2 Riskhantering 
I extrema miljöer vimlar det av risker som behöver hanteras och om detta inte lyckas är 

konsekvenserna ödesdigra eftersom det kan handla om liv eller död (Aubry et al., 2010, 

s. 2 ). Lyng (1990, s. 852) menar att fallet vanligtvis är att individer söker sig till riskfyllda 

aktiviteter eftersom de värderar risktagandet i sig högre än slutmålet de kan nå om 

uppdraget slutförs. Att individer strävar efter riskfyllda aktiviteter innebär att de riskerar 

sin personliga säkerhet framför att uppnå sitt mål.  

 

Risk är ett problem som ännu inte inträffat vilket innebär att en projektledares främsta 

uppgift är att förbereda projektteamet för problematik de kan komma att möta (Cervone, 

2006, s. 256). Alla projekt innehåller risker av olika slag, av den anledningen är det viktigt 

för projektteamet att kunna identifiera och hantera risker vid planeringen av ett projekt 

(Huff & Prybutok, 2008, s. 35). Aktörer som inte är förmögna att identifiera och ta beslut 

kring hur de bör agera möter högre risk för att projektet misslyckas vilket bland annat 

innebär förlust av satsat kapital. Riskhantering är en grundläggande faktor att beakta 

eftersom sannolikheten att projektet avslutas i tid och med ett fördelaktigt resultat ökar 

(Cervone, 2006, s. 261). Att projektet är färdigställd i tid och med ett bra resultat är inte 

bara av organisationen intresse utan även för deras intressenter. En fördelaktig 

Riskhantering innebär större chans till att projektet lyckas, i en extrem miljö är det ännu 

viktigare att ta rätt beslut kring risker eftersom resultatet annars kan innebära allvarliga 

konsekvenser.  

 

Identifiering av risker är grundläggande vid Riskhantering eftersom teamet studerar de 

riskfyllda aktiviteterna projektet kommer möta och vilka som har en negativ påverkan 

(Cervone, 2006, s. 259). Det är fördelaktigt att synliggöra riskerna för att ge en överblick 

på projektets genomförbarhet och vilka aspekter och beslut som behöver tas hänsyn till. 

Cervone (2006, s. 261) hävdar att riskidentifiering medför att företag kan lära av tidigare 

händelser genom kunskapsspridning. En av de viktigaste aktiviteterna inom projekt, men 

som ofta faller i glömska, är att ta tillvara på genererad kunskap från projektet (Marcelino-

Sádaba, 2014, s. 338). Genom att uppmärksamma lärdomar från projekt kan aktörer 

undvika risker och misslyckande eftersom medlemmarna kan ta bättre beslut kring de 

risker som hotar projektet. När ett projekt befinner sig i en extrem miljö är det kritiskt att 

så många lärdomar som möjligt förs vidare eftersom extrema miljöer sällan ter sig likartat 

vid olika tillfällen.  

 

Utöver riskidentifiering bör en riskanalys genomföras, något som innebär att varje risk 

studeras utifrån sannolikheten att den inträffar samt ta beslut om vilka åtgärder som bör 

vidtas, denna analys ska vara förekommande under hela projektet (Marcelino-Sádaba, 

2014, s. 334; Cervone, 2006, s. 259). Att riskanalysen inte enbart ska genomföras vid 

introduktionsfasen tyder på att beslut kring Riskhantering är av betydelse under hela 

projektet. Speciell uppmärksamhet bör riktas till aktiviteter som är kostsamma, försenade 

och inte möter förväntningarna (Marcelino-Sádaba, 2014, s. 334) eftersom de medför hög 

risk. 

 

Inom projektteamet bör det finnas en enkel kommunikation (Marcelino-Sádaba, 2014, s. 

334; Cervone, 2006, s. 261). Kommunikation kan förebygga risker med anledning av att 

riskerna blir synliggjorda. Marcelino-Sádaba (2014, s. 334) poängterar att teamet bör 

skapa en miljö präglad av tillit och en känsla av att det är accepterat att begå misstag för 

att kommunikationen ska vara fördelaktig. Kommunikation är ett sätt att hantera risker 

inom ett projektteam eftersom medlemmar får möjlighet att lära av varandra för att kunna 
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ta det bästa beslutet om hur de bör agera. I en extrem miljö är kommunikation av ännu 

högre betydelse eftersom medlemmarna tillsammans behöver ta snabba och motiverade 

beslut för att undvika risk.   

 

Riskhantering kan med denna bakgrund antas vara en grundläggande faktor som utförs 

inom alla projekt, detta är däremot inte fallet (Cervone, 2006, s. 256). Att studera och 

planera för eventuella problem är enligt teorin av betydelse för att undvika att projekt 

misslyckas. Fler projektteam bör inse vikten av att arbeta med Riskhantering även om 

sådana aktiviteter må vara tidskrävande och kostsamma. Vi menar att beslut kring 

hanteringen av risker är av ännu högre relevans inom projekt som befinner sig i extrema 

miljöer eftersom riskerna är flera och mer allvarliga än i en vanlig projektmiljö inom ett 

företag. 

 

3.3.3 Eskalerande engagemang  
Begreppet Eskalerande engagemang kan vidare förklara de risker som är förenliga med 

projekt. Staw & Ross (1989, s. 216) beskriver Eskalerande engagemang som en situation 

där något inte går som tänkt och där det finns en möjlighet att vända trenden till en positiv 

sådan genom att investera mer tid, kapital och engagemang. Dessa investeringar är 

vanligtvis dysfunktionella försök att ställa allt till rätta men som försvårar situationen 

(Mähring & Keil, 2008, s. 265). Att extrema situationer försvåras är inte önskvärt i projekt 

eftersom det Eskalerande engagemanget innebär att felaktiga beslut tas under en 

stressfylld situation som medför negativa konsekvenser.  

 

Det finns fyra aspekter som förklarar varför ett Eskalerat engagemang uppstår: 

Psykologiska, Sociala, Organisatoriska och Projektbaserade aspekter (Staw & Ross, 

1989, s. 216). Det Psykologiska synsättet förklarar att individer tar högre risker i form av 

exempelvis högre satsat kapital när de befinner sig i en negativ situation än när samma 

individ befinner sig i en säker position (Staw & Ross, 1989, s. 217). Individen eller 

företaget vill desperat lösa sitt problem och tänker inte på konsekvenserna av sitt 

agerande. Den Sociala aspekten handlar om att individen i fråga tar ogenomtänkta beslut 

med anledning av att de inte vill erkänna ett misslyckade, varken för sig själv eller för 

den sociala omgivningen (Staw & Ross, 1989, s. 217). Ogenomtänkta beslut innebär höga 

risker för ett projekt i en extrem miljö eftersom deltagarnas personliga säkerhet åsidosätts 

för social prestige. Organisatoriska aspekter handlar påtryck att agera på ett visst sätt 

samt att organisationer vanligtvis har investerat stora summor finansiellt kapital vilket 

gör dem sårbara ifall de möter en situation präglad av problem (Staw & Ross, 1989, s. 

218). Den vanligaste variabeln som påverkar en ihärdig uthållighet som Eskalerat 

engagemang innebär är Projektbaserade sådana eftersom många projekt har långt 

tidsavstånd från att deras utgifter lönar sig (Staw & Ross, 1989, s. 216-217). Att projekt 

fortskrider när de istället borde ha avvecklats beror således på att aktörer blir förblindade 

av att de vill uppnå lönsamhet på sina satsade ansträngningar och utgifter. 

 

Ett för starkt engagemang kan innebära konsekvenser. Projektledare kan hålla fast för 

länge vid ett projekt endast för att inte synliggöra för andra att det är misslyckat (Staw & 

Ross 1987, s. 70). Det är klassiskt att människor uppfattar ledare som håller fast vid sina 

beslut som konsekventa och goda ledare, även om det kanske inte är till fördel för 

organisationen (Staw & Ross, 1987, s. 70). Yen & Lin (2012, s. 52) hävdar att ett 

Eskalerande engagemang uppkommer för att beslutstagare vill upprätthålla ett gott 

självförtroende. Vidare menar de att människor tenderar att rationalisera sitt beteende för 

att inte skada sitt självförtroende. I en extrem situation kan ett Eskalerande engagemang 
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innebära negativa konsekvenser för samtliga inblandade i form av förlorat kapital, skadat 

självförtroende och anseende. När dåliga beslut tas rättfärdigas dessa och det uppstår en 

vägran att inse att ett misstag har begåtts, allt i mån för att inte skada det egna 

självförtroendet (Yen & Lin, 2012, s. 52). I ett företagsbaserat projekt som befinner sig i 

en extrem miljö kan ett Eskalerande engagemang exemplifieras av att projektet inte 

uppnår tillräckliga resultat och att dess kostnader är för höga, varför det rätta beslutet är 

att avveckla projektet. Det Eskalerande engagemanget medför i en sådan situation att 

projektet fortskrider med anledning av att medlemmarna eller projektledaren inte förmår 

sig att ta rätt beslut på grund av sociala påtryckningar och reducerat självförtroende.  

 

Det kan vara värdefullt att ha vetskap om att Eskalerande engagemang kan inträffa (Staw 

& Ross, 1987, s. 72). Om denna kunskap är närvarande i teamet i ett tidigt skede kan det 

minska risken att något ogenomtänkt sker, men att ha kunskap om detta inte är tillräckligt. 

Det gäller att vidta åtgärder, vilket exempelvis kan vara att följa ett tidsschema och stanna 

upp för att reflektera över projektet ur en utomståendes perspektiv och utvärdera om 

projektet bör fortgå eller inte (Staw & Ross, 1987, s. 72). Sådana åtgärder är nyttigt för 

att ens eget engagemang till projektet inte ska bli så starkt att förmågan att ta välgrundade 

beslut försvinner. I en extrem situation är kunskap och åtgärder mot Eskalerande 

engagemang särskilt nödvändigt eftersom ett flertal individer drabbas negativt om en 

person saknar förmågan att uppfatta situationen realistiskt.  

 

Det finns ett värde i att förstå processen kring Eskalerande engagemang eftersom det kan 

vara en kostsam företeelse för företag (Mähring & Keil, 2008, s. 265). Mähring & Keils 

(2010, s. 12) processmodell för Eskalerande engagemang är från början utformad utifrån 

händelser på ett specifikt företag. De har senare återanvänt modellen i ett företag som är 

olika i form av organisationsstruktur och projekt jämfört med det första för att påvisa dess 

användbarhet till olika Eskalerande sammanhang. De hävdar att den underliggande 

processen för Eskalerande engagemang är densamma vilket gör den generaliserbar. 

Nedan följer modellen (figur 5) som på ett överskådligt sätt visar processen för 

Eskalerande engagemang i ett projekt.  

 



33 
 

 
 

Figur 5. En processmodell för eskalerande projekt. (Mähring & Keil, 2010, s. 12) 

 

Modellen visar processen bakom ett projekt som eskalerar och dess tre olika faser. Den 

första fasen kännetecknas av Drivande (Mähring & Keil, 2010, s. 11-12). Drivande kan 

uppstå om det finns en otydlighet med projektets privilegier och om denna otydlighet inte 

klaras upp snabbt får det konsekvenser. Konsekvensen kan vara att projektet inte upplevs 

ha ett tydligt mål vilket skapar frågor kring vad projektets omfång egentligen är, 

sammantaget leder detta till att projektet blir Drivande. Mähring & Keil (2010, s. 12) 

påstår vidare att ett tydligt tecken på Drivande är när konflikter trappas upp angående 

projektets mål och vilken riktning som ska strävas efter. När sedan Drivandet har börjat 

leder det oundvikligen till Problemets framträdande (Mähring & Keil, 2010, s. 12).  

 

Efter problemets framträdande träder fas två in, Behandla symptomen. När problemen har 

framträtt ses de inte med tillräcklig klarsynthet på grund av att de inte uppfattas som svåra 

problem att projektet hotas av dem (Mähring & Keil, 2010, s.13). Vidare ses problemen 

i fas två som enskilda incidenter och de förutsätts gå lösa utan att göra drastiska ändringar 

i projektets mål eller riktning. Den här typen av problemlösning hävdar Mähring & Keil 

(2010, s. 13) är ineffektiv eftersom grunden till problemen inte påträffas, vilket innebär 

att problemen fortsätter växa. Efter en tid Ökar problemens synlighet och det möts av 

ökad kritik som antingen är direkt uttalad eller går runt som skvaller i gruppen (Mähring 

& Keil, 2010, s. 13).  

 

Den tredje fasen av Eskalerande engagemang är att Rationalisera fortsättning. I denna 

fas förstår deltagarna i projektet samt dess beslutstagare att problemen är värre än de först 

befarat, vilket leder till att tvivel uppkommer som i vissa fall uttrycks öppet (Mähring & 

Keil, 2010, s. 13). Vidare kommer starka förespråkare för projektet att anstränga sig och 
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rationalisera varför projektet ändå ska fortgå i samma riktning. Experter används för att 

ge trovärdiga förklaringar till de tidigare problemen med syftet att övertyga deltagarna 

som ifrågasätter om det är klokt att fortsätta. Mähring & Keil (2010, s. 13) påstår att ett 

vanligt argument är att påpeka små förändringar jämfört med originalplanen som kan 

förändra situationen till att bli lyckosam. Sådana rationaliseringar är ofta tillräckliga, men 

ibland finns det kvar en opposition mot projektet (Mähring & Keil, 2010, s. 13). 

Författarna hävdar att opponenternas förslag om alternativa riktningar för projektet 

framställs som lika dåliga eller ännu sämre av de som stöttar projektet mest intensivt, 

vilket gör att rationaliserandet håller projektet vid liv. Rationaliserandet kan dock inte 

fortgå för alltid, tillslut finns ett Överhängande hot mot projektets fortsättning (Mähring 

& Keil, 2010, s. 13). Ledarna tvingas i en sådan situation ta sig an hotet och besluta om 

nedläggning av projektet eller om det ska omdirigeras i en annan riktning.  

3.4 Sammanfattning av teoretiska 

referensramen 

För att tydliggöra vad resultatet av vår teoretiska genomgång är ämnar vi ge en kort 

sammanfattning av vår teoretiska referensram. Det gör vi genom att visa på teoriernas 

sammanhang genom utvecklandet av en modell över teoriernas sammanslagning samt en 

modell för att åskådliggöra teoriernas koppling till vår studie. 

 

3.4.1 Sammanslagning av teorier 
I vår teoretiska referensram har vi gått igenom beslutsfattande och konstruerat en modell 

över hur Beslutsprocessen ser ut i extrema miljöer. Sedan presenterade vi tre parametrar 

som vi hävdar är avgörande för beslutsfattande i sådana situationer: Grupptänk, 

Riskhantering och Eskalerande engagemang. Utifrån våra valda teoretiska områden har 

vi valt att framställa en egen modell som syftar till att åskådliggöra hur vi ser på teoriernas 

sammanhang. I (figur 6) representerar bakgrunden den extrema miljö som studien utgår 

ifrån och som beslutsfattandet sker i samtidigt som ramen symboliserar att miljön äger 

rum i form av ett projekt. Det centrala i vår teoretiska referensram är beslutsfattande, 

vilket också har en central roll i vår modell genom den rektangel som finns i figurens 

mitt. Pilarna från det tre kringliggande parametrarna pekar mot beslutsfattande för att visa 

att de påverkar beslutsfattandet. Parametrarna är åtskilda med olika färger eftersom de 

representerar olika saker i vår miljö. Pilarnas utformning är likartad för att påvisa att det 

inte finns några skillnader hur de påverkar beslutsfattandet, endast att varje individuell 

parameter har en inverkan på en grupps beslutsfattande.  
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Figur 6. Sammanslagning av den teoretiska referensramen. 
 

3.4.2 Sammanfattning av teoretiska referensramen 
För att än tydligare koppla teoriavsnitten till studiens problem har vi utarbetat ännu en 

modell, se (figur 7). Vår forskningsfråga lyder: “Hur påverkas beslutsfattande av extrema 

miljöer?”.  Då vårt syfte är att analysera hur beslutsfattande påverkas i en extrem miljö 

har vi valt att titta på tre parametrar som vi anser är avgörande. Grupptänk har bevisligen 

påverkat beslutsfattande negativt i flera sammanhang och i situationer där det finns ett 

Eskalerande engagemang har även det en inverkan på besluten som tas. Riskhantering är 

ytterst viktigt för alla projekt och sättet risker hanteras på inverkar på de beslut som tas. 

Vi kan efter vår teoretiska genomgång se att dessa parametrar hänger ihop, eftersom 

beslutsfattande är centralt för samtliga. Något annat vi hävdar är centralt för dessa 

parametrar är att de är närvarande i extrema miljöer.  

 

(Figur 7) visar att de tre parametrarna påverkar beslutsfattandet i ett projekt i en extrem 

miljö. Parametrarna är av olika karaktär eftersom de speglar olika saker av denna miljö 

vilket är anledningen till att de är skapade i olika färger. Parametrarna har alla 

nedåtgående enkelriktade pilar mot Beslutsprocessen eftersom vi utifrån teorin har 

kommit fram till att de påverkar beslutsfattandet. Ramen symboliserar att modellen har 

sin utgångspunkt i ett projekt eftersom det är beslutsfattande i ett projekt vi vill studera. 

Den extrema miljön är inom ramen och utgörs av den vita bakgrunden. Vi har inkluderat 

Beslutsprocessen i vår sammanfattande modell eftersom den tydligt visar vad vi har 

kommit fram till i vårt teoriavsnitt angående hur beslutsfattandeprocessen är uppbyggd i 

en extrem miljö. Det vi tar med oss från vår teoretiska genomgång är kunskap om hur 

beslutsfattandeprocessen är konstruerad samt att våra parametrar påverkar 

beslutsfattandet, med hjälp av vår empiri ämnar vi därmed undersöka hur de påverkar 

beslutsfattande.  
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Figur 7. Teoriernas koppling till forskningsfrågan.  
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4. Praktisk metod 

I detta avsnitt ämnar vi förklara varför vi valde att använda oss av en 

bergsklättringsexpedition som miljö och hur användandet av våra sekundära data har 

gått till. Vi presenterar därefter vår sekundärdata och det urval vi har gjort. För att 

underlätta förståelsen av kommande kapitel har vi även valt att presentera empiriska 

begrepp och huvudpersoner.  

 

 

4.1 Empirisk miljö  

Den empiriska miljön för vår studie är från en bergsklättringsexpedition till K2 år 2008. 

En bergsklättringsexpedition är en intressant miljö att studera ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv eftersom det karaktäriseras som ett projekt. Det finns likheter mellan ett 

projekt vars mål är att bestiga världens farligaste berg och ett företagsbaserat projekt som 

planerar för ett företagsuppköp. Båda projekten utspelar sig i extrema miljöer på grund 

av att situationerna präglas av osäkerhet, risker och stressande situationer där 

beslutsfattandet utgör en vital roll. För en bergsklättrare kan förmågan att ta rationella 

beslut utgöra skillnaden mellan liv och död. En bergsklättring på K2 medför allvarliga 

risker såsom fallande isblock, höga höjder som påverkar den fysiska förmågan att klättra 

samt att det blir svårt att tänka realistiskt på grund av de låga syrenivåerna. År 2008 

inträffade historiens hittills värsta katastrof på K2 där elva klättrare miste livet i kampen 

om att nå toppen av berget. 

 

Bergsklättringar är en typ av projekt som kan dra fördel av att vara dynamiska eftersom 

de utförs under extrema sammanhang vilket förutsätter att projektet har möjligheten att 

snabbt ändra sitt mål och vara anpassningsbart (Hanisch & Wald, 2011, s. 13). En 

klättringsexpedition kan påverkas av många faktorer som kan kräva att projektets mål 

behöver ändras, exempelvis kan ett väderomslag hindra deltagarna från att komma vidare 

och tvinga klättrarna att återvända för att inte riskera sin egen säkerhet. Projektledaren 

och teamet behöver anpassa sig för att hantera problem som kan uppstå om saker inte går 

som planerat (Hällgren, 2007, s. 773). Förseningar på grund av väderlek eller försämrade 

fysiska tillstånd hos klättrarna kan tvinga teamet att ta beslut om att senarelägga 

toppbestigningen för att projektet inte ska misslyckas. Vi menar att det är intressant att 

studera beslutstagandet i den extrema miljön som en bergsklättringsexpedition verkar i 

för att på så sätt ge ett bidrag till andra projekt.   

 

Enligt oss är det en unik möjlighet att skriva en uppsats inom ämnesområdet 

projektledning och studera hur beslutsfattandet inom en grupp påverkas av en extrem 

miljö som i vår studie utgörs av en bergsklättringsexpedition på världens farligaste berg. 

Vi har fått möjligheten att få ta del av sekundärt kvalitativt material som TripleED under 

flera års tid insamlat. Vi är medvetna om att användning av sekundärdata medför vissa 

negativa aspekter, men vi ville inte gå miste om möjligheten att bedriva denna studie på 

grund av svårigheter att samla in primärdata.   
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4.2 Forskningsmetodik 

Det sekundära materialet vi blev tilldelade utgörs främst av digitala transkriberade 

intervjuer och böcker författade av överlevande bergsklättrare från K2, samt en 

dokumentärfilm. Följaktligen är materialet av sekundär samt kvalitativ art eftersom det 

är data i form av text, video och transkriberade intervjuer. Church (2002, s. 33) hävdar att 

data som senare analyseras kan vara data i form av text eller grafer, information som 

tidigare blivit publicerad eller alternativt originaldata. De transkriberade intervjuerna 

räknar vi till originaldata eftersom de inte på något vis redan blivit tolkade av andra 

forskare, vi kan därmed utföra vår egen tolkning.  

 

Vi är medvetna om att det inte är önskvärt att använda sekundärdata eftersom det medför 

risker för studien. Anledningen till att vi ändå har valt att arbeta med denna data beror på 

att problematiken som det skulle innebära att insamla nödvändigt kvalitativt material är 

för omfattande. En sekundär analys av originaldata används främst inom områden där det 

finns stora mängder data och där insamlingen av den är kostsam (Church, 2002, s. 43), 

vilket är fallet för denna studie. Det finns redan stora mängder data tillgängligt och att 

samla in ny data skulle kräva resurser. De individer vi hade behövt samtala med för att 

göra kvalitativa intervjuer befinner sig i olika delar av världen varpå möjligheten att 

genomföra intervjuer försvåras. Ytterligare svårigheter behandlar språkliga hinder 

eftersom inte alla klättrare behärskar engelska.  

 

Med dagens teknik hade det i praktiken varit möjligt att genomföra intervjuer exempelvis 

via Skype. Anledningen till varför vi inte valde att göra det var att vi ansåg att det 

empiriska material vi hade blivit tilldelade var tillräckligt. När vi hade börjat gå igenom 

materialet insåg vi att det utöver en mängd data även fanns ett djup. Vi utgick ifrån vår 

forskningsfråga och fann att de data vi hade tillgång till mer än nog tillgodosåg behovet 

för denna studie eftersom vi hade svaren på de frågor vi önskat ställa. Sålunda ansåg vi 

inte att det var nödvändigt att samla in mer information och använda TripleEDs 

kontaktnät i onödan eftersom personerna vi skulle velat kontakta är värdefulla kontakter 

för dem. Att intervjua dem och ställa frågor där svaren redan kunde återfinnas i våra data 

skulle därför endast kännas som ett oprofessionellt agerande, varför vi tog avstånd från 

det.  

 

Trots att vi har valt att använda oss av sekundärdata i denna studie betyder inte det att vi 

medvetet har valt att gå en enklare väg till mötes när det handlar om att samla in empirisk 

data. Tvärtom, användning av sekundärdata innebär ett flertal svårigheter och ett ansvar 

att materialet används på ett sätt som är förenligt med studiens krav samt TripleEDs 

intressen. En negativ aspekt gällande användningen av sekundärdata är att det är 

tidskrävande att förstå empirin eftersom vi behöver gå igenom mängder av material. 

Sammanlagt har vi gått igenom cirka 1500 sidor i böcker, 29 intervjuer och en 

dokumentärfilm på 95 minuter. Genomgången av data har varit tidskrävande med 

anledning av att vi båda har läst och studerat all data för att utvidga vår förståelse. Vi 

ansåg att det var nödvändigt för oss eftersom förståelsen blir mer naturlig i de fall 

forskaren bedriver en egen undersökning. 

 

Den främsta fördelen med att vi har fått tillgång till empirisk data är att den är väl 

användbar i vår studie på grund av att TripleED bedrivit en studie inom samma 

ämnesområde som vi gör. En fördel med att använda sekundärdata är att det påskyndar 

processen vid insamlingen av den empiriska informationen när vi inte själva behöver 
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lägga ner tid på själva utförandet av en undersökning. Detta kombineras med fördelen att 

vi får ta del av en varierad empirisk data i och med att TripleED förser oss med 

transkriberade intervjuer, böcker samt en film. Ytterligare en fördel med sekundärdata är 

att vi får ta del av en stor mängd data som vi själva får göra ett urval från för att finna det 

mest relevanta för just vår studie. Utan TripleEDs insamling av data hade vi aldrig fått 

tillgång till ett sådant brett utbud av empiriskt material, varför vi ser det som positivt att 

använda sekundärdata i detta fall. Bryman & Bell (2011, s. 30) varnar för att personliga 

värderingar särskilt kan problematisera en kvalitativ forskning då det finns en risk för att 

forskarna skapar en personlig samhörighet med de studerade personerna. Eftersom 

TripleED intervjuat några personer flera gånger kan det finnas en risk det uppstått en viss 

samhörighet mellan forskare och respondent vilket kan vara en möjlig nackdel.   

4.3 Konsekvenser av att skriva för TripleED 

I och med att studien bedrivs på uppdrag av TripleED innebär det att båda parter behöver 

förhålla sig till en del restriktioner. Bryman & Bell (2011, s. 128) poängterar att det är av 

betydelse att forskaren är medveten om de val som negativt kan påverka de individer som 

är involverade i studien. Med hänsyn till detta är det bra att forskarna, det vill säga 

författarna till denna studie, är medvetna om hur TripleED som är involverade i studien 

kan påverkas negativt av våra val. För att tydliggöra vad som gäller mellan oss och 

TripleED klargjorde vi det tidigt i ett skriftligt kontrakt. Kontraktet stipulerade främst att 

författarna fritt fick välja det ämnesområde vi ville studera vilket innebär att TripleED 

inte påverkade valet av ämne på grund av egna intressen. Vidare innefattade kontraktet 

att författarna skulle bedriva sin forskning självständigt och att det är viktigt att vi inte 

förvränger det empiriska materialet. Vi ingick således inte i forskningsgruppen TripleED 

på något sätt samt att vi inte använde dem som en extra handledare, utan mer som ett stöd 

gällande hantering av det empiriska materialet som de tilldelade oss. Efter slutfört arbete 

vill TripleED ta del av vår studie samtidigt som vi inte har något tvång att presentera 

arbetet för dem om vi inte själva vill. På TripleEDs hemsida (www.tripleed.com) 

återfinns mer information vilka som ingår i gruppen och om deras forskningsprojekt.  

4.4 Sekundärdata i detalj 

De data som vi har tillgång till består av böcker, transkriberade intervjuer och en 

dokumentärfilm. Böckerna är bland annat skrivna av överlevare och anhöriga till de 

klättrare som deltog i expeditionen till K2 år 2008. De böcker vi har haft tillgång till ser 

vi som vårt huvudmaterial. Böckerna har fungerat som huvudmaterial för att få förståelse 

för bergsklättringar och expeditioner i stort, men framförallt för att få olika perspektiv om 

vad som hände på berget. Böckerna är skrivna av olika författare från olika länder, vilket 

sammantaget gav ett bredare perspektiv och utförlig information som vi kunde använda 

oss av. I (appendix 2) presenterar vi de böcker vi använt till vår empiriska undersökning 

mer detaljerat. Det gör vi för att belysa vem böckerna är skrivna av och om de var 

deltagare i expeditionen själva eftersom det är viktigt att förstå vad som är grunden i vårt 

empiriska material.  

 

Utöver huvudmaterialet anser vi att de transkriberade intervjuerna är kompletterande 

material. Anledning är att dessa intervjuer kan vara mer vinklade efter vad TripleED hade 

i åtanke när de utförde intervjuerna. Av denna anledning tar vi med intervjuerna som ett 

komplement, för att finna intressanta kopplingar som är relevanta till vår studie. Vi har 

http://tripleed.com/research-team/
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tilldelats 29 stycken transkriberade intervjuer, vilket är många för en studie av denna 

omfattning. Med 29 transkriberade intervjuer menas att vi har 29 stycken datorfiler med 

transkriberat material. I vissa fall blev exempelvis Skype avbrutet varför intervjun senare 

fortsätter i ett nytt dokument. Intervjuerna är gjorda med åtta av de överlevande klättrare 

som deltog i expeditionen. (Se appendix 3) för en tabell med individerna som intervjuats 

och hur många intervjuer vi har från varje person. 

 

Slutligen har vi även använt oss av en dokumentärfilm som TripleED tipsade oss om som 

vi har skaffat oss tillgång till själva. Det är en dokumentärfilm om händelserna på K2 år 

2008 med filmat material, bilder och intervjuer från expeditionen. Vi har tittat på filmen 

och gjort anteckningar för att ta till oss informationen. Filmen såg vi i ett tidigt skede av 

datainsamlingen för att få en överblick över händelserna, för att sedan fördjupa oss i 

böcker och intervjuer. Dokumentärfilmen heter The Summit och är gjord 2012. 

 

Vi har inte material från alla deltagarna i expeditionen. Flera klättrare avled och 

händelseförloppet beskrivs ibland olika beroende på vems perspektiv som återgavs. Vår 

strävan har därför varit att efter bästa förmåga återge händelseförloppet på ett nyanserat 

sätt. Det har vi gjort för att undvika att vi presenterar en vinklad bild av händelserna. Det 

är dock komplicerat att återge händelserna när det finns olika åsikter om vad som 

verkligen hände. Många böcker har skrivits om expeditionen och det är komplicerat att 

presentera en helt korrekt bild, men den absoluta sanningen får dock ingen veta på grund 

av att vissa deltagare avled. Vi har därför använt oss av alla böcker för att försöka tolka 

det empiriska materialet och bilda oss vår egen helhetsbild. 

4.5 Triangulering 

I denna studie har vi tillämpat triangulering. Triangulering innebär att använda sig av 

olika metoder för att få en mer fullständig data eller för att konfirmera resultaten från 

forskningen (Wilson, 2014, s. 74). Triangulering används inom samhällsvetenskaplig 

forskning för att höja dess validitet och finna sanningen i resultaten (Mertens & Hesse-

Biber, 2012, s. 75). Eftersom vi använde oss av sekundärdata ansåg vi att det fanns ett 

värde i att höja studiens validitet genom anammandet av triangulering. Författarna påstår 

vidare att målet med triangulering är att få en djupare och mer nyanserad förståelse av 

forskningsresultaten samtidigt som det går att klargöra olika resultat genom att bilda en 

dialog mellan dem.  

 

Vi använder oss av konceptet av triangulering genom att studera ett likartat material som 

det som TripleED tilldelat oss. Eftersom vårt huvudmaterial utgörs av böcker om 

expeditionen till K2 har vi även studerat liknande böcker som berör expeditioner till 

Mount Everest. På så sätt strävar vi efter att konfirmera resultaten från vår forskning. När 

vi använder oss av liknande material för att kontrollera att det inte finns avvikelser i det 

material som vi använder, tillges studien högre trovärdighet. Eftersom vi anser att 

expeditioner till Mount Everest utgör likvärdig data har vi studerat material från 

expeditioner på Mount Everest. (Se appendix 4) för presentation av de böcker vi har 

använt oss av med anledning av trianguleringen.   

 

Det vi kunnat slå fast efter att även ha studerat dessa böcker är att det finns många likheter 

mellan de data vi använt oss av och mellan dessa böcker som berör en annan expedition. 

Det vi kunnat förstå genom att läsa dessa böcker är att båda expeditionerna möttes av 

liknande svårigheter och problem. Genom att vi studerat ett liknande material har vi 
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därmed ingen anledning att tro att trovärdigheten i våra data är bristfällig. Det finns 

flertalet vetenskapliga artiklar skrivna om händelserna på Mount Everest år 1996, men vi 

har medvetet valt bort att använda oss av dessa eftersom vi endast är intresserade av att 

verifiera det som kan klassificeras som empiriska data. Därmed har vi endast studerat 

böcker av liknande art och jämfört med det som vi använder som huvudmaterial i vår 

studie, nämligen böckerna om K2. Genom den mätning som triangulering innebär har vi 

funnit att det inte finns några märkvärdiga skillnader mot vår studie vilket kan bidra till 

en verifiering av vårt empiriska material samt en högre validitet.  

4.6 Insamling av TripleEDs data 

Med anledning av att vi inte hade samlat in det empiriska materialet själva hade vi ingen 

kontroll över ur datainsamlingen skett. Även om vi har förtroende för att 

forskningsgruppen TripleED samlat in data på ett vetenskapligt accepterat sätt bestämde 

vi oss för att genomföra en intervju med Markus Hällgren från TripleED (se appendix 7 

för intervjuguide). Intervjuerna har vi fastställt vara vårt kompletterande material, men vi 

anser ändå att det var av relevans att genomföra en intervju med Hällgren. Syftet med 

intervjun var för att få mer information kring hur insamlingen av forskningsgruppens data 

gått till. Eftersom vi själva inte varit delaktiga i proceduren ansåg vi att det var viktigt att 

vi skapade oss en förståelse för hur intervjuerna genomfördes. Vi ställde även frågor om 

bland annat urvalet av respondenterna och TripleEDs syften vid insamlingen. Vår intervju 

med Hällgren tog 26 minuter och vi fick alla våra frågor besvarade.  

 

Tillsammans med övriga forskare i TripleED har Hällgren under år 2009-2013 genomfört 

intervjuer med överlevande klättrare från bergsklättringsexpeditionen på K2 år 2008. 

Intervjuerna har genomförts på olika vis beroende på respondent. När en respondent har 

haft möjlighet till personliga möten har den intervjumetoden varit det främsta valet. I 

övriga fall har forskarna använt sig av Skype för att samtala med de respondenter som 

varit bekväma med den metoden. Miljön för intervjuerna har varit varierande men ett 

antal personliga möten har inträffat på baslägret på Mount Everest. 

 

När det gällde att få kontakt med respondenterna upplevde Hällgren att det funnits 

svårigheter. Vanligtvis behövde TripleED kontakta klättrare för att få tag i andra klättrare, 

vilket resulterade i väntetid. Dessutom fanns det mycket tillgängligt material i form av 

böcker varför intervjuerna inte alltid tillgavs högsta prioritet. Därutöver förekom 

svårigheter att genomföra intervjuer på grund av att både TripleED och många 

respondenter har limiterad tid tillgänglig. Svårigheter vid själva intervjutillfället har 

främst varit språkbaserade. Exempelvis har TripleED inte kunnat genomföra intervjuer 

med sydkoreanerna och sherpas på grund av att de inte talar engelska. Vid vissa 

intervjutillfällen har två respondenter blivit intervjuade samtidigt, något som Hällgren 

lyfte fram som en styrka eftersom en duo ger möjlighet till gemensamma tolkningar.  

 

Vid varje intervjutillfälle har syftet varit detsamma, att förstå hur och varför beslut tas. 

Exempelvis varför ett flertal klättrare beslutade att fortsätta mot toppen trots att det fanns 

otaliga risker under expeditionen år 2008. Anledningen till att intervjuerna har 

genomförts vid flera tillfällen beror på att många klättrare har haft mycket att berätta 

varför intervjuerna behövts delas upp. TripleED har huvudsakligen genomfört 

intervjuerna i form av case-berättelser vilket innebär att respondenten fått förmedla en 

berättelse om sina upplevelser utan att bli störd av frågor. Intervjufrågorna har istället 
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använts som komplement. I de flesta fall har intervjutillfällena varit ungefär 90 minuter 

långa. 

 

TripleED har inte haft något specifikt urval vid sitt val av respondenter utan de har önskat 

samtala med så många överlevande klättrare som möjligt. Vissa respondenter har 

TripleED talat med flera gånger beroende på att det har varit enklare att samtala med dem. 

Det är också skillnader i hur lätt det är att få kontakt med olika klättrare, vilket gör att 

deras tillgänglighet spelar roll. Trots att TripleED har genomfört flera intervjuer med 

samma respondent ansåg Hällgren inte att relationen mellan dem påverkat respondenten 

att ge mer ärliga svar. Hällgren var övertygad om att respondenterna hade svarat ärligt 

och poängterade istället att den primära svårigheten för respondenterna var att sätta ord 

på sina känslor eftersom många händelser är emotionellt utmanande och svåra att förklara. 

Hällgren poängterade att svårigheter vid själva intervjutillfället främst har varit 

språkbaserade.  

 

Vid transkriberingen har TripleED strävat efter en ordagrann nedskrivning vilket innebar 

att de skippade att lägga in pauser och skratt. De ansåg att det inte var relevant med 

anledning av att de var intresserade av själva händelserna. Det finns risk för att kvalitativa 

studier får problem med att hantera anonymitet av de personer som deltagit i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2011, s. 130). Den här typen av etisk problematik har 

vi uppmärksammat och vi har fått ett godkännande från TripleED angående att benämna 

klättrarna med deras sanna identitet. Klättrarna hade vid TripleEDs intervjuer inga 

önskningar om att vara anonyma och TripleED anser därför inte att vi behöver dölja deras 

identitet i denna studie.  

4.7 Urval  

Vi har fått tillgång till en stor mängd data av kvalitativ sort vilket har krävt att vi har gjort 

ett urval av vad som är relevant för vår studie. Enbart våra transkriberade intervjuer 

uppgår till 29 stycken. Böckerna som vi ser som vårt huvudmaterial uppgår till drygt 1500 

sidor. En för stor mängd data är svårhanterligt (Trost, 2010, s. 43), varför det är 

nödvändigt att göra ett urval.  

 

Vårt urval är inte ett traditionellt sådant eftersom vi själva inte valt ut vilka personer som 

skulle intervjuas. Vidare är inte heller de transkriberade intervjuerna vårt huvudmaterial. 

Med anledning av att vi har använt oss av olika typer av data ansåg vi det nödvändigt att 

göra ett urval baserat på vad som var relevant för vår studie. Exempelvis har vi inte använt 

oss av alla intervjuer eftersom vi inte ansåg att alla var relevanta eller på grund av att 

språkliga barriärer gjorde materialet svårt att förstå. Det var tidskrävande att göra det 

praktiska urvalet av den stora mängden empirisk data vi tilldelats eftersom inte all 

information är av relevans. Oavsett vilken typ av data vi använde gjordes vårt urval 

baserat efter olika huvudteman, som i vårt fall var de parametrar som vi ämnade analysera 

beslutsfattande utifrån; Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande engagemang. Sedan 

gjorde vi ännu ett urval, vilket var att vi endast ämnade studera beslutsfattandet i den så 

kallade dödszonen. Dödzonen är ett område på K2 som är lokaliserat på 8 000 meters 

höjd och utgör ett mycket farligt område (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 34) Se 

kommande kapitel, Resultat och Analys, för en närmare beskrivning av dödszonen. Att 

begränsa oss till dödszonen innebär att vi studerar beslutsfattandet i den mest extrema 

miljön samtidigt som vi till viss del begränsar det sekundära materialet och gör det mer 
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hanterbart. På så vis kan vi återge en sammanhängande bild av händelserna i dödszonen 

som vi kan analysera och diskutera. 

4.8 Syfte med empiri 

Det finns många saker som kan påverka beslutsfattandet, vi har valt ut tre parametrar som 

vi ämnar analysera beslutsfattande utifrån. Studiens huvudsyfte är att analysera hur 

beslutsfattande påverkas av de tre parametrarna Grupptänk, Riskhantering och 

Eskalerande engagemang i en extrem miljö. Syftet med vår empiri är därför att tillgodose 

studien med en passande empirisk miljö, vilket expeditionen till K2 utgör eftersom det 

kan klassificeras som en extrem miljö. Med hjälp av vår empiri vill vi därför analysera 

beslutsfattandet under olika situationer i en extrem miljö. Vår ambition är att vi, med 

empirins hjälp, kan utveckla den teoretiska modellen genom att vi testar teori mot empiri.  

4.9 Expeditioner och klättrare  

Det var ett flertal expeditioner och klättrare som försökte erövra K2 år 2008, vi har skapat 

en presentation över de expeditioner och klättrare som ingår i kapitlet Resultat och analys 

(se appendix 5). En sammanställning av klättrare finns i boken The Summit (Falvey & 

Gyalje Sherpa, 2013, s. 12-14). Vi har valt att inte presentera samtliga 31 klättrare utan 

endast de som befann sig i dödszonen och som vi inkluderar i händelseförloppet. Valet 

baseras på att det är händelserna i den zonen som utgör vårt urval och som är av relevans 

för vår undersökning. Vi ser därmed ingen nytta med att presentera de fullständiga 

teamen, då det kan upplevas som förvirrande. Istället går det exempelvis i (appendix 5) 

att utläsa att den holländska expeditionen totalt bestod av åtta klättrare, fastän vi endast 

namngett fem av dessa. Det totala antalet i respektive expedition benämns därmed med 

en siffra under kolumnen Antal. Tabellen presenterar sålunda expeditionerna, klättrarna, 

ledare för respektive expedition samt det totala antalet medlemmar och hur många guider 

som expeditioner bestod av. I de fall där Ledare inte framgår innebär det att ledaren för 

expeditionen inte förekommer i händelseförloppet. Vidare om kolumnen Guider är tom 

innebär det att ingen betald guide förekom i det teamet. De namn som har en stjärna (*) 

karaktäriserar vilka som var guider. Av berättartekniska skäl använde vi oss av klättrarnas 

förnamn i nästkommande kapitel eftersom vi anser att förnamnen är enklare att komma 

ihåg och förstå i ett sammanhang. Undantagsfallet där efternamn förekommer är då flera 

personer delar samma förnamn. 

4.10 Empirisk begreppsförklaring  

Det finns ett flertal begrepp som är vanligt förekommande vid en 

bergsklättringsexpedition som vi inte anser är allmänt vedertagna. Vi menar att det 

därmed lämpligt att ge en begreppsförklaring till specifika termer inom ramen av 

bergsklättring som förekommer i kapitlet Resultat och analys. (Se appendix 6) för en 

begreppsförklaring.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi resultaten och analysen från det sekundära materialet. För 

att underlätta presentationen av våra resultat börjar vi med att skapa en grundförståelse 

för förutsättningarna som fanns vid expeditionen till K2 år 2008. Sedan presenterar vi 

resultaten utifrån tre tidszoner där beslutsfattandet analyseras utifrån de tre 

parametrarna Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande engagemang. 

 

 

 

Det fanns tio internationella expeditioner på K2 år 2008 (O’Brien, 2012, s. 4). Vidare var 

det sammanlagt 31 personer som försökte bestiga berget, vilket är ovanligt många, på 

grund av det perfekta vädret och det faktum att säsongen snart var över, det var nu eller 

aldrig. Utifrån våra data presenterar vi i detta kapitel händelserna utifrån några av de 31 

klättrare som deltog och överlevde expeditionen 2008.  

 

En expedition kräver noggrann planering och delas upp i flera etapper. Klättringen pågår 

i flera veckor där klättrarna klättrar upp och ner för berget för att bygga läger och anpassa 

sig till den höga höjden (Sträng & Johnsson, 2009, s. 61) innan de kan ge sig på uppdraget 

att nå toppen. Vidare beskriver författarna att klättrarna på detta vis arbetar sig uppåt ett 

läger i taget och ett ständigt arbete är att få med sig utrustningen som måste bäras i 

omgångar. O’Brien (2012, s. 65) beskriver att det finns ett basläger som ligger på 5100 

meter varefter läger ett, två och tre följer innan det sista lägret återfinns, som är läger fyra. 

Vidare ligger det sista lägret innan toppen, läger fyra, på 7800 meter höjd och därifrån 

görs en eventuell toppbestigning.  

 

Från 8000 meter höjd ovanför havet ligger den så kallade dödszonen, zonen kallas så för 

att den höga höjden ställer till med svåra konsekvenser för kroppens banala hjärn-och 

kroppsfunktioner. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 34). Exempelvis börjar organen ge 

vika och syreupptagningen är för dålig för att människor ska kunna överleva en längre 

tid. När en klättrare befinner sig i dödzonen för länge, påverkar dess höjd och låga 

syrenivå att en människas hjärna sväller (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 194). Vidare 

poängterar Zuckerman & Padoan (2012, s. 194) att hjärncellerna mottar mindre syre och 

drabbas av kortslutningar, vilket resulterar i att klättrare börjar inbilla sig saker. Förmågan 

att ta realistiska beslut blir under en sådan situation svårt. Utöver farorna förknippade 

med själva dödszonen finns ständigt andra faror närvarande på berget. Laviner och stenras 

är tillsammans med det ostabila och turbulenta väderleken faror som ständigt finns 

närvarande på berget (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 33). Fallande isblock, så kallade 

seracer, utgör också ett ständigt hot. En serac är en klättrares värsta fiende vid kampen 

om att bestiga ett berg eftersom den när som helst kan störta ned och starta en lavin utan 

förvarning (O’Brien, 2012, s. 3).  

 

Det är händelserna i dödszonen som vi främst fokuserar på, det gör vi för att det är där 

saker börjar gå snett och beslutsfattandet i den extrema miljön är extra krävande. O’Brien 

(2012, s. 2) illustrerar klättringen från läger fyra till toppen enligt bilden i (figur 8). Den 

lilafärgade texten i bilden har vi själva lagt in för att förstärka originaltexten då den inte 

var fullständigt synlig. Bilden bidrar till att illustrera information som annars är 

svårförmedlad med endast ord. Med hjälp av bilden kan vi även förmedla en bättre 

förståelse för upplägget av kapitlet.  
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För att underlätta presentationen av resultaten har vi delat upp dödszonen i tre delzoner 

som vi analyserar händelserna utifrån. Den första delzonen sträcker sig från läger fyra till 

Bottleneck. I (figur 8) kan vi se att läger fyra, Camp four, är utanför bilden och den vita 

fåran visar vilken väg klättrarna följer när de utför sin toppattack. På vägen passerar de 

en trång passage som kallas Bottleneck, varvid toppen av Bottleneck utgör första 

delzonens avslutning. Bottleneck ligger 8300 meter över havet och är inte bara extremt 

brant utan befinner sig även precis under en farlig serac som är ungefär 90 meter hög 

(O’Brien, 2012, s. 3). Andra delzonen, som berör övre delen av Bottleneck fram till 

toppen, involverar en passage igenom ett farligt område vid namn Traversen. Den tredje 

och sista delzonen är nedklättringen av berget, med hjälp av (figur 8) förstår vi att 

delzonen sträcker sig hela vägen från toppen och ned till läger fyra.  

 

 

 
 

Figur 8. Klättringen i dödszonen från läger fyra till toppen. (O’Brien, 2012, s. 2) 

 

Genom att dela in dödszonen i dessa tre delzoner kan vi presentera händelseförloppet från 

expeditionen 2008. Vi väljer att presentera hela händelseförloppet utifrån våra data för att 

vi vill bilda oss ett helhetsperspektiv, vilket vi gör genom att förstå helheten i miljön. 

Vissa händelser var rena olyckor och gick inte att påverka. Vi har valt att fokusera vår 

analys på händelser som gick att påverka och där beslutsfattandet spelade en central roll. 

Vi analyserar sålunda beslutsfattandet i situationer utifrån våra tre parametrar; 

Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande engagemang.  
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5.1 Delzon 1 

Försöket mot toppbestigningen inleds från läger fyra, lokaliserat 7900 meter över 

havsnivån, där klättrarna även hade övernattat. Första delzonen behandlar de händelser 

som inträffade under tiden klättrarna förflyttade sig från läger fyra till Bottleneck. På K2 

utgör Bottleneck inledningen på det slutgiltiga försöket att nå toppen. (O’Brien, 2012, s. 

4). Svensken Fredrik Sträng beskriver Bottleneck som respektingivande och förklarar att 

klättringen från Bottleneck upp till toppen inte handlar om fysisk kapacitet, utan om att 

fatta kloka beslut och övervinna rädslor (Sträng & Johnsson, 2009, s.122). 

 

5.1.1 Förberedelser  
Innan toppbestigningen kunde ta vid behövde säkerhetsåtgärder utföras (O’Brien, 2012, 

s. 4). Redan vid dessa rutinmässiga förberedelser började tvivelaktiga beslut fattas vilket 

påverkade alla i expeditionen som siktade mot toppen. Säkerhetsåtgärden var i form av 

fixerade rep som placerades ut längs de svåraste områdena på berget (O’Brien, 2012, s. 

4). Fixerade rep är inte enbart en säkerhet för klättrarna för att få vägledning om vilken 

väg de bör ta och stöd ifall de skulle tappa balansen, främst innebär repen att klättringen 

blir mer effektiv. Effektivitet på berg som K2 är av livsviktigt eftersom det finns 

begränsad tid om hur länge en människa kan befinna sig på extrema höjder samt att 

förseningar kan resultera i farlig mörkerklättring. (O’Brien, 2012, s. 4). När effektiviteten 

i klättringen är så viktig bör denna säkerhetsåtgärd vara prioriterad och något som 

klättrarna fäster stor vikt vid eftersom det kan innebära livsfara att misslyckas med repen.  

 

En grupp sherpas bildade en fixeringsgrupp som begav sig ut på berget och placerade ut 

de fixerade repen med hjälp av metallskruvar i isen längs Bottleneck fram till Traversen 

(O’Brien, 2012, s. 4). När dagen för toppbestigningen inföll kom det till kännedom att 

den mest erfarne sherpan vid namn Shaheen blivit sjuk och tvingats återvända till 

baslägret. Frånvaron innebar att gruppen saknade en erfaren ledare i denna kritiska 

situation. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 128). Avsaknaden av Shaheen var inte det 

enda problemet klättrarna drabbades av. En av de sydkoreanska klättrarna hade 

misslyckats med uppgiften att kontrollera utrustningen och mängden rep. Inventering av 

utrustning och material är grundläggande inom alla bergsklättringsexpeditioner och det 

var ett stort nederlag att denna uppgift hade förbisetts. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 

128). Repen var viktiga för effektiviteten i klättringen varför det är särskilt märkvärdigt 

hur en sådan viktig uppgift kunde förbises. Anledningen till varför repen förbisågs kan 

vara mångfaldig, men att repen saknades leder senare till konsekvenser. 

 

Det var ett faktum att det inte fanns tillräckligt med utrustning för att klättra och 

nervositeten spred sig inom gruppen. Klättrarna visste riskerna med att klättra utan den 

säkerhetsutrustning som behövs, men trots det beslutade de att fixeringsgruppen skulle 

starta arbetet med att fästa de tillgängliga repen. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 133). I detta 

läge resonerade klättrarna kring riskerna som fanns med att göra en toppbestigning utan 

tillräcklig utrustning. Att teamet identifierar riskerna i projektet gör att de får kännedom 

om de riskfyllda aktiviteterna och dess negativa påverkan (Cervone, 2006, s. 259). Trots 

att de insåg att det skulle gå långsammare och att mörkerklättring är en risk de kan möta 

tas beslutet att toppbestigningen ska genomföras. De resonerade även att de kanske hade 

tur och hittar rep från förra året, även om de insåg att sannolikheten för det inte var särskilt 

stor (Sträng & Johnsson, 2009, s. 133). Resonemanget om att de hoppas finna gamla rep 

är en ansträngning från klättrarnas sida för att rationalisera bort de varningar och risker 
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som de ser med situationen. Att det sker kollektiva ansträngningar för att bortrationalisera 

varningar är ett symptom av Grupptänk (Janis, 1972, s. 198), vilket deltagarna i denna 

situation uppvisade. 

 

Vidare blev det amerikanska teamet försenade med en och en halvtimme. De resonerade 

dock att de sannolikt kunde ta igen det i klättringen, vilket de styrkte med att de kände 

sig starka och vädret var perfekt. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 134). Bortrationaliserandet 

av varningar fortsatte de även med i detta resonemang. Gruppen av klättrare 

rationaliserade tillsammans bort hotet som det innebar att ligga efter i tidsschemat 

samtidigt som de framhävde sina styrkor för att rationalisera valet de gjorde. Den 

kollektiva slutsatsen som anammades var därmed att den tid de tappat inte skulle att 

utgöra ett problem (Sträng & Johnsson, 2009, s. 134). Ett annat symptom vid Grupptänk 

är en illusion av osårbarhet (Janis, 1972, s. 197), vilket yttrade sig genom en stor optimism 

i gruppen. Känslan av osårbarhet kan leda till ett högre risktagande och den tidsoptimism 

som klättrarna utstrålade är definitivt förenat med högre risker. Fredrik menade att det 

var ett tydligt bevis på att det inte gick att tänka klart i den tunna luften (Sträng & 

Johnsson, 2009, s. 134). Det kan även ses som ett bevis på att det i den extrema miljön är 

svårt att tänka klokt och om Grupptänk är närvarande i sådana situationer kan det påverka 

hur besluten fattas.  

 

Den första augusti, efter att ha inväntat det perfekta vädret i närmare en månad, begav sig 

fixeringsgruppen ut strax efter midnatt för att placera ut de fixerade repen till de övriga 

klättrarna (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 131). Ledaren Mohammad ledde gruppen 

och höll ett bra tempo under första timmen. Därefter blev förutsättningarna mer 

komplicerade eftersom nivån av snö tidvis gick upp till knähöjd. Efter att ha spenderat 

över en och en halv timme med att ta sig fram över de snötäckta områdena placerade 

Mohammad ut den första metallskruven i isen, endast 350 meter från läger fyra. 

Mohammad gjorde detta utan att rådfråga någon annan i gruppen och även om deltagare 

såsom Alberto tyckte det var konstigt att första skruven placerades tidigt var det ingen 

som ifrågasatte beslutet. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 132). Mohammad valde att 

placera första skruven avsevärt lägre ned än planerat utan att diskutera detta med övriga 

medlemmar vilket i slutändan senare medförde osäkerheter och köbildning längs ett 

farligt område. Alberto ansåg att det var en konstig placering av skruvarna och 

anledningen till att han inte ifrågasatte kan ha med Grupptänk att göra. När Grupptänk 

existerar undertrycker medlemmarna sina tvivel och följer gruppledaren (Hart, 1991, s. 

247), som i den här situationen var ledaren för fixeringsgruppen, Mohammad. Ett av 

symptomen av Grupptänk är nämligen att dölja tvivel och motargument för att inte avvika 

från grupptillhörigheten (Janis, 1972, s. 198). 

 

5.1.2 Bottleneck     
Vid åtta på morgonen hade samtliga klättrare från läger fyra anlänt till Bottleneck och vid 

den tidpunkten skulle samtliga rep ha varit utplacerade fram till Traversen. När den 

norska expeditionen med Cecilie som ledare anlände blev de förvånade över att ett flertal 

av medlemmarna i fixeringsgruppen satt i snön med sina pannlampor på trots att det var 

ljust. Arbetet med repen var inte färdigställt och på grund av detta bildades en kö av 

klättrare längs den branta bergsväggen. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 140). 

                 

Ett av K2s mest kända farhågor är seracer. På grund av seracerna behöver klättrarna röra 

sig snabbt över de mest utsatta områdena (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 137) varför 
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det är viktigt att förarbetet som fixeringsgruppen gör utförs korrekt. När Pemba befann 

sig vid början av Bottleneck fick han för första gången en nära syn på en serac. 

 

[...] “But I was not thinking too much about the danger because I was thinking this was 

a good day for me, a good day for everybody. I believed that even though we were under 

the serac and it was extremely dangerous, any time ready to fall, it would not be today”. 

(Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 138). 

 

Trots den uppenbara faran verkade Pemba ha varit övertygad om att seracen inte skulle 

falla just den dagen. På grund av det tidigare misslyckandet med att ta med tillräckligt 

med rep skapades problem i den svåra klättringen vid Bottleneck. Det var 26 klättrare på 

väg upp för Bottleneck, men de stod nästan stilla och bildade en lång kö (Sträng & 

Johnsson, 2009, s. 139). Klättrarna skrek till varandra att repet var slut, vilket de löste 

genom att de lossade repet nerifrån och fäste högre upp. Det innebar också att det inte 

skulle finnas tillräckligt med rep högre upp på den farliga Traversen. Strulet med repen 

var tidskrävande och bidrog till ytterligare förseningar. En annan anledning var att det var 

många klättrare påväg upp samtidigt vilket resulterade i köbildning eftersom alla klättrade 

i olika takt. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 139). 

 

Det amerikanska teamet bestående av Eric, Chris och Fredrik samt Roberto från det 

italienska teamet var de sista att anlända till Bottleneck. Männen insåg snart att något inte 

stod rätt till när de fick syn på kön av klättrare. Tiden för att hinna med en toppbestigning 

utan att behöva klättra i mörker reducerades snabbt varför de förde diskussioner om 

huruvida de skulle agera härnäst. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 144). Roberto hade 

inte känt sig pigg när de lämnade läger fyra och när han insåg problematiken vid 

Bottleneck beslöt han sig för att vända om på grund av huvudvärk och svettningar (Falvey 

& Gyaljer Sherpa, 2012, 147).  

 

5.1.3 Beslut om att avbryta toppattacken 
Klättring i mörkret innebär höga risker eftersom det blir avsevärt svårare att finna rätt väg 

ned samt att risken för misstag ökar (O’Brien, 2012, s. 5), vilket klättrarna var fullt 

medvetna om. Fredrik kände stor besvikelse vid denna tidpunkt, eftersom de visste att det 

enda logiska beslutet var att vända, men han ville inte medge det direkt. Fredrik beskrev 

att det var absurt att överväga att vända när rådande väderförhållande var perfekt. Hjärtat 

ville fortsätta men förnuftet sade motsatsen. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 140-141). Trots 

att Fredrik visste att det var det enda rätta beslutet att vända hade han svårigheter att 

acceptera att de måste ge upp.  

 

“Man har offrat så mycket och så inser man det här men man vill inte acceptera det, man 

försöker förskjuta det, man försöker hitta anledningar, ”det kanske går om vi gör så här, 

om vi experimenterar, om vi ”bend the rules”[...] (F. Sträng, transkriberad intervju, 28 

oktober, 2011).   

 

Han kände uppenbarligen ett starkt engagemang till uppgiften varför besvikelsen blev 

stor när det misslyckats. Detsamma kan även ske inom företag. Projektledare som har ett 

starkt engagemang till sitt projekt kan tendera att bevara det för länge för att inte visa att 

det är misslyckat för omvärlden (Staw & Ross, 1987, s. 70). Att fortsätta med projektet 

för att undvika att visa sitt misslyckande är att ha ett Eskalerande engagemang till 

projektet. I detta fall påverkade dock inte Fredriks engagemang hans beslutstagande, då 

han trots sina motsträviga känslor bestämde sig för att vända om.  
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Eric och Fredrik kom fram till att de inte kunde fortsätta på grund av att det saknades rep, 

det var köbildningen och tidsaspekten som troligtvis skulle tvinga dem att återvända i 

mörkret (Sträng & Johnsson, 2009, s. 141). När en riskanalys utförs ska aktiviteter som 

är försenade läggas särskild vikt vid (Marcelino-Sádaba, 2014, s. 334). De begrundade 

riskerna med förseningen och tog beslutet att det var för riskabelt, vilket vi anser vara en 

god Riskhantering. Med tanke på det engagemang och pressen att fortsätta som fanns 

närvarande var det säkerligen svårt att ta det beslutet. De intalade sig själva att berget 

även skulle finnas kvar nästa år och att de till och med skulle ges en chans till 

toppbestigning redan dagen därpå om vädret höll i sig (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 

145).   

 

Chris fortsatte upp mot Bottleneck men han började inse att det var vansinne. På den höga 

höjden är det svårt att ta kloka beslut, det är lätt att hänga med de andra. Det sker nästan 

ingen kommunikation alls och ingen frågar eller kommenterar situationen. (Sträng & 

Johnsson, 2009, s. 145). När kommunikationen är bristfällig och ingen kommenterar eller 

ifrågasätter situationen finns en risk att beslutsfattandet blir lidande. Enligt Janis (1972, 

s. 9) uppstår skyddsskärmar där medlemmarna skyddar varandra från information som 

förstör deras självbelåtenhet angående de beslut som tas. När klättrarna inte ifrågasätter 

eller kommunicerar angående besluten som fattas är det ett symptom av Grupptänk som 

existerar och det kan resultera i en icke-funktionell grupp.  

 

Projektets kostnad kan även få en avgörande roll i beslutsfattandet för klättrarna. 

Bakgrunden till Chris beslut att fortsätta mot Bottleneck var att han trodde det kunde vara 

hans sista chans att bestiga K2 då han kanske aldrig mer skulle få några sponsorer (Sträng 

& Johnsson, 2009, s. 145). Angående vad som påverkar beslutsfattandet när toppen av 

berget är nära menade Chris: 

 

“You know, some people argue that sponsorship applies pressure, that teammates apply 

pressure, so on and so forth.” (C. Klinke, transkriberad intervju, 23 november, 2011).   

 

Detta synliggör de svårigheter som klättrare kan uppleva med beslutsfattandet i denna 

miljö. Även projektledare möter liknande problem eftersom beslutsfattandet bland annat 

kan bli påverkat av de investeringar som gjorts i projektet. Kostnaden för att bestiga 

berget uppgick till 120 000 kr och bekostades personligen (Sträng & Johnsson, 2009, s. 

17). Det är möjligt att koppla kostnadernas betydelse för beslutsfattandet med ett 

Eskalerande engagemang i ett projekt. Eskalerande engagemang kan uppstå för att 

organisationer har investerat kapital och de blir därmed sårbara när problem uppkommer 

(Staw & Ross, 1987, s. 218). Denna organisatoriska aspekt kan förklara varför 

Eskalerande engagemang uppstår. Insikten om att investeringen kan gå till spillo kan trots 

motgångarna vara en drivkraft till att fortsätta projektet. Vi tycker även att citatet påvisar 

att det kan föreligga ytterligare en dimension av svårighet i beslutsfattandet på grund av 

pressen från gruppmedlemmarna. Press från gruppmedlemmar är närvarande vid 

Grupptänk (Janis, 1972, s. 9) och i teoretiska termer indikerar således citatet att 

Eskalerande engagemang och Grupptänk kan påverka beslutsfattandet i en extrem miljö. 

 

Köbildningen och den långsamma takten fick Chris och Chhiring att tveka om de skulle 

fortsätta. Chris hade börjat tvivla på om de skulle fortsätta och tillsammans förde de en, 

enligt Chris, okomplicerad diskussion om hur de skulle göra: 
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””Should we go back?” “No, I think we should keep going.” “I think maybe we should 

go back.” “No, we'll just keep going.” “The line is moving very slow.” “Yes, it's moving 

very slow.” “But the weather is so nice.”” (C. Klinke, transkriberad intervju, 23 

november, 2011).  

 

Vad vi har förstått är det i extrema miljöer lätt att fortsätta utan att överväga beslut 

noggrant. Ovanstående diskussion är ett exempel på hur kort Beslutsprocessen är i 

extrema miljöer. Enligt vår modell av Beslutsprocessen utesluts två faser i den här 

situationen, faserna är Utvärdera idéerna och Rangordna alternativen. I denna situation 

kan Beslutsprocessen snarare sägas utgöras av endast tre faser, vilka är Idéer, Beslut och 

Implementera beslut. Det skedde således ingen Utvärdering eller Rangordning av 

alternativen, diskussionen var snarare i form av korta konstateranden. Beslutet att 

fortsätta togs efter minimalt övervägande och utan utvärdering av alternativet att fortsätta 

klättra jämfört med alternativet att vända, varpå de fortsatte. 

 

Klättrarna kämpade med att anpassa sig till den höga höjden i dödszonen. Jelle från det 

holländska teamet och Chris tvingades tillslut återvända på grund av svår huvudvärk. 

(Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 146). När sådana fysiska symptom uppkommer spelar 

troligtvis inte deras investeringar någon roll, i den extrema miljö deltagarna befinner sig 

i handlar sådana fysiska försvagningar plötsligt om en kamp för överlevnad. Ytterligare 

två sherpas påbörjade sin nedstigning efter deras uppdrag av att placera ut rep var slutfört 

(Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 146).  

 

5.1.4 Expeditionens första dödsfall 
Pemba befann sig på övre delen av Bottleneck och kunde se den långa kön som bildades. 

Klättrarna började förlora tålamodet och ville fortsätta mot Traversen, som ännu inte hade 

blivit fullt utrustad med fixerade rep. Koreanerna, norrmännen samt holländarna ville ta 

sig igenom Bottleneck så snabbt som möjligt. Plötsligt kunde Pemba urskilja att ett flertal 

klättrare tappade tålamodet och avkopplade sig från säkerhetslinan för att passera de som 

var i vägen. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 142). Förutom att expeditionen blev 

försenad på grund av köbildningen var ytterligare en farhåga att metallskruvarna som bar 

repen skulle gå sönder på grund av att för många klättrare förlitade sig på dem samtidigt. 

(Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 143).  

 

Trots förseningen tog Wilco beslut om att fortsätta. Wilco kopplade av sig från 

säkerhetsrepet för att ta sig förbi ett antal klättrare och han anslöt sig sedan till det norska 

klättringsteamet längre fram. När Wilco återigen fäste fast sig själv till säkerhetslinan 

hördes ett högt skrik från en serbisk klättrare vid namn Dren som tappat balansen efter att 

även han kopplat av sig från säkerhetslinan för att rätta till sin syrgasutrustning. Wilco 

som endast befann sig tre meter från Dren försökte räcka ut sin arm för att rädda honom 

men det var försent. (O’Brien, 2012, s. 5). Händelsen när Wilco kopplade sig lös från 

repet för att riskabelt ta sig förbi den stillastående kön är ett tydligt tecken på ett 

Eskalerande engagemang. En psykologisk aspekt av Eskalerande engagemang är att 

individerna är benägna att ta högre risker när de är i negativa situationer jämfört med när 

de är i säkra miljöer (Staw & Ross, 1987, s. 217). Wilco befann sig i en negativ situation 

och kände troligtvis en stress att ta sig förbi några som klättrade långsamt. Därmed blev 

hans agerande och beslut mer riskfyllt än det hade varit annars. Detsamma gäller för Dren 

som tog ett onödigt riskfyllt beslut som slutar med ett fall. Samtliga klättrare blev 



51 
 

chockerade över händelsen men de blev snart lättade när de plötsligt kunde skymta att 

Dren rörde på sig (O’Brien, 2012, s. 6). 

 

Serberna som såg sin vän ramla påbörjade hastigt sin färd nedåt för att hjälpa Dren 

(Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 149). Även läger fyra uppfattade vad som hade hänt 

och ett räddningsarbete tog fart för att hjälpa Dren. Fredrik var den som kände sig piggast 

i lägret och begav sig snabbt ut. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 154). Sträng & Johnsson 

(2009, s. 170) påstår att det uppstår ett unikt brödraskap på ett berg, där allt drivs till sin 

spets och alla är beredda att lägga sina liv i händerna på andra klättrare. Situationen när 

Dren föll och ett flertal klättrare, både vänner och bekanta, försökte hjälpa honom är ett 

bevis på den gemenskap som bildas inom en bergsklättringsexpedition. När gruppen har 

stor betydelse för medlemmarna är det därför rimligt att anta att medlemmarna lätt kan 

påverkas av varandra, vilket härleds till Grupptänk. I den extrema miljön de befann sig i 

kan det vara rimligt att anta att deltagarna inte ville skapa osämja i gruppen.  

 

När Fredrik mötte serberna mottog han nyheten att Dren hade avlidit och att serberna ville 

begrava honom. (Sträng & Johnsson, 2009, s.154). Fredrik ansåg att flytta en kropp på 

närmare 100 kilo när de inte hade sovit på fem nätter och knappt hade tillgång till syre 

var närmare omöjligt. De beslutade sig trots detta att försöka frakta ner kroppen till läger 

fyra. (Falvey & Gyalje, 2013, s. 160). I den här situationen överlades inte riskerna i 

beslutet fullständigt. Det var i ett skede där något oförutsett hänt, och inom 

företagsvärlden är det i de situationerna än viktigare att göra en riskanalys eftersom 

riskerna i sådana situationer ofta är ovanligt höga (Marcelino-Sádaba, 2014, s. 334). Det 

går att analysera situationen ur ett perspektiv av Grupptänk. Enligt Hart (1991, s. 247) 

kan gruppen finna snabba lösningar på problem samtidigt som medlemmarna 

undertrycker sina egna tvivel. Att flytta kroppen ner till lägret var ett riskfyllt uppdrag 

vilket Fredrik var medveten om. Ändå valde han att förbise sina tvivel och delta i 

serbernas beslut om att frakta kroppen till lägret och begrava honom.  

 

Under fraktningsförsöket tappade plötsligt den franska expeditionens guide Jehan 

balansen och drog nästan med sig resterande klättrare i fallet. Han störtade ned för 

snötäcket utan att göra något försök till att rädda sig själv. Syrebristen hade påverkat hans 

beteende till ett vårdslöst sådant vilket orsakade ytterligare ett dödsfall. (O’Brien, 2012, 

s. 6). Olyckan lämnade klättrarna i chock. De kunde inte riskera en tredje olycka på grund 

av de höga riskerna med ett räddningsarbete varför de övergav planerna om en 

begravning. De förde också en diskussion huruvida det var möjligt att söka efter Jehan 

fastän han störtat ut över en kant. Fredrik hade svårigheter att inse att det inte var möjligt 

att söka efter Jehan, men tillslut insåg han att de måste tänka på sin egen säkerhet och ta 

sig tillbaka till lägret. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 161-162). Det är tydligt att klättrarna 

vid denna händelse hade svårigheter med att värdera riskerna i sitt agerande och det 

resulterade i att beslutsfattandet påverkades negativt.  

 

5.1.5 Osäkerheter i läger fyra  
Väl tillbaka i läger fyra funderade Fredrik och Eric vad de skulle göra härnäst. De var 

uppskakade efter det trauma de precis varit med om, men samtidigt var målet de drömt 

om så nära. Tillsammans tog de beslutet att stanna i lägret tills kamraterna återkom från 

toppattacken. Men de kände att de också förtjänade att försöka sig på en toppattack och 

de funderade på att genomföra den följande natten. De resonerade att de hade lagt ner så 

mycket kraft, tid och pengar att de förtjänade att ge det ett försök till. (Sträng & Johnsson, 

2009, s. 177-178). Diskussionen som Fredrik och Eric har visar hur engagerade de är i 
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projektet eftersom de söker argument för att göra en ny toppattack. I sista fasen av ett 

Eskalerande engagemang försöker förespråkare för projektet att rationalisera varför 

projektet ska fortsätta (Mähring & Keil, 2010, s. 13). De vägde in klassiska argument som 

även projektledare använder sig av och som är typiskt vid ett starkt engagemang, 

nämligen den tid, energi och pengar som investerats i projektet.  

 

Eric och Fredrik fortsatte diskussionen om hur de skulle agera och de inkluderade även 

Paul i den. De gick igenom rådande förutsättningarna och fick till sist acceptera 

sanningen. De tog beslutet att det inte var möjligt att nå toppen för deras del den här 

gången. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 181). I eskalerandets tredje fas möter tillslut det 

ständiga rationaliserandet en punkt där det finns ett starkt hot mot projektet vilket tvingar 

fram ett beslut om dess fortlevnad (Mähring & Keil, 2010, s. 13). Klättrarna fick 

anstränga sig för att rationalisera varför de skulle fortsätta, men logiken segrade när då de 

innerst inne visste att förutsättningarna inte var de rätta. De insåg att beslutet om att 

avbryta var det enda vettiga beslutet med hänsyn till hur situationen såg ut, men de hade 

svårigheter att acceptera det (Sträng & Johnsson, 2009, s. 181). I det här fallet befann sig 

klättrarna i den tredje fasen i ett Eskalerande engagemang och det var tydligt att 

beslutsfattandet påverkades av det.   

 

Trots att Fredrik, Chris och Eric hade tagit beslut om att inte genomföra en toppbestigning 

tillsammans med övriga kunde Eric inte undgå att tänka vad som hade hänt om de hade 

agerat annorlunda.  

 

“I wondered what would have happened if Fred Chris and I had continued on. You just 

have to know that you made the right decision at the time. At the time it was a binary 

decision. Do you go up or do you go down? Everything comes down to that.” (E. Meyer, 

transkriberad intervju, april, 2013).  

 

Eric försökte intala sig att beslutet de tog var det rätta för att undvika besvikelse. Vi anser 

att Eric och Fredrik tillsammans identifierade flertalet risker som var förenliga med att 

fortsätta klättringen mot toppen. De tog hänsyn till problematiken som fanns vid 

Bottleneck med den långa kön och förseningen som det innebar och baserade sitt beslut 

efter det. Klättrarna hade förmågan att realistiskt uppfatta att riskerna kunde ha en negativ 

inverkan på projektet och inte minst deras personliga säkerhet, vilket Cervone (2006, s. 

259) framhåller som nödvändigt vid Riskhantering. En anledning till att Eric trots detta 

funderade på vad som hade hänt om de beslutat annorlunda kan bero på de konsekvenser 

som är förenliga med att avbryta uppdraget. Även lågriskbeslut innebär negativa 

konsekvenser i form av att projekt inte uppfyller sina mål samt blir försenade 

resultatmässigt (Huff & Prybutok, 2008, s. 37). Det fanns troligtvis en oro kring att inte 

slutföra uppdraget på grund av att han personligen ville nå upp till sina drömmars mål 

som nu misslyckats. 

 

5.1.6 Fortsättning till Traversen 
Fredrik påstod att det gäller att brottas med sina egna tankar på berget eftersom det är lätt 

att vara en tidsoptimist och att inte bekänna nederlag (Sträng & Johnsson, 2009, s. 134). 

Att vara överdrivet optimistisk och inte inse misslyckanden är typiska Grupptänk 

symptom. Sträng & Johnsson (2009, s. 134) påstår vidare att det är ett psykologiskt 

fenomen som inträffar på berget där det inte går lita på kompassens riktning eller på sig 

själv. Det hela underlättas inte av att det sker i sällskap med flera andra personer som är 

glada och som har längtat efter uppgiften de ska genomföra. Det bildas ett slags 
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grupptryck som är svårt att stå emot. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 134). Det grupptryck 

som Fredrik påstår finns i sammanhanget kan liknas med kärnan i fenomenet Grupptänk. 

Pressen från de andra medlemmarna och viljan att inte sticka ut ur gruppen gör att 

medlemmarna trycker undan sina egna tvivel och följer med strömmen. För klättrarna kan 

det innebära att de fortsätter längre än vad de hade gjort annars om de inte behövt hantera 

denna typ av grupptryck. För en projektgrupp kan samma problematik innebära att det är 

svårt att avsluta ett misslyckat projekt som företaget inledningsvis har haft stora 

förväntningar på. Grupptänk kan därför kopplas samman med Eskalerande engagemang 

i ett projekt.  

 

Klättrarna som ännu befann sig på Bottleneck var upprörda över den plötsliga förlusten 

av Dren och ännu ovetandes om även Jehan hade mist livet under bärgningen av Drens 

kropp. Många började debattera om vad de skulle göra härnäst, inte endast på grund av 

dödsfallet utan också på grund av att tiden att hinna nå toppen och återvända i dagsljus 

började bli knapp. (O’Brien, 2012, s. 6). Klättring i mörker är förenat med livsfara, vilket 

klättrarna var medvetna om. Chris uttryckte sin vetskap om faran som klättring i mörker 

innebar.  

 

“You know, based on all the readings I've done and all those things, when people aren’t 

back by dark, they die” (C. Klinke, transkriberad intervju, 23 november, 2011).  

Om alla klättrare hade vetskapen om hur farligt det är med att klättra i mörker bör 

förseningen och köbildningen varit tydliga indikatorer på hur riskfyllt det var att fortsätta 

toppförsöket. Wilco påstod att det var viktigt att konferera med de andra i teamet om 

deras åsikter. De diskuterade även huruvida de skulle fortsätta eller inte: 

[...] ”You have to always check with your colleagues your team members how they think 

about the whole situation.[...] So I discussed with the Norwegian girl, I discussed with 

Gerald.[...] Wouldn’t it be better to go back and we convinced each other that we had 

time enough. That the situation was perfect, that we just had to go on but we had to speed 

up.” (W. van Rooijen, transkriberad intervju, 23 november, 2011). 

Wilco ansåg att de hade diskuterat igenom beslutet att fortsätta i teamet och även 

inkluderat norskan Cecilie. De övertygade varandra att de hade tillräckligt med tid och 

att vädret var perfekt, vilket vi ser är ett återkommande argument till att fortsätta, trots de 

risker det faktiskt kan innebära i form av bland annat vätskebrist. Sherpan för det 

holländska teamet, Pemba, kände sig däremot inte övertygad. Han uttryckte sin oro efter 

att ha bevittnat de andra klättrarna i kön såhär: 

 

”The other climbers did not understand very well about safety, they did not try to maintain 

the distance and maintain the anchor… they wanted to climb and they forgot about the 

traffic and the majority of the safety measures. The majority of climbers were always 

hanging on the one anchor and it was too close… There was a lack of oxygen or 

something. People could not think; they were unable to think”. (Falvey & Gyalje Sherpa, 

2013, s. 151). 

 

Pemba kände sig förvirrad och visste inte vad han ville göra härnäst. Han försökte fråga 

Ger om de inte skulle återvända till läger fyra och ifall Ger kunde övertala Cas och Wilco 

att göra detsamma. Pemba övervägde att återvända på egen hand men Wilco försäkrade 

Pemba om att det holländska teamet fortfarande kunde nå toppen. Vädret var perfekt och 

ingenting såsom laviner eller klippor föll från berget. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 
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33-34). Wilco verkade dock inte ha uppfattat att det fanns tvivel från de andra och från 

teamets egen sherpa, Pemba. Wilco sade följande om hur han uppfattade situationen: 

“So everybody was convinced that we had time enough, even the Sherpas were convinced; 

otherwise, they would have said, “Listen, we are not going to make it today.  We have to 

go down.” [...] ”So, still, I think it was a really teaming, decision making process in the 

whole team.” (W. van Rooijen, transkriberad intervju, 23 november, 2011).  

I denna situation kan vi identifiera två symptom av Grupptänk. Ett oaccepterat 

ifrågasättande innebär att sätta press på medlemmar som exempelvis ifrågasätter 

gruppens engagemang, medan en illusion av enhällighet innebär att medlemmarna tror 

alla är överens med majoriteten (Janis, 1972, s. 198). Tvivel uppstod i teamet om de 

verkligen skulle fortsätta mot toppen, vilket ledaren i teamet bemötte genom att övertyga 

de andra. Vi anser att ett sådant övertygande bör kunna innebära att de övriga 

medlemmarna upplevde en viss press. När alla slutligen fortsätter kan det innebära att alla 

tror att majoriteten är överens om att de bör fortsätta vilket tyder på en upplevd enighet i 

gruppen.  

Trots de tvivel som fanns i gruppen ansåg Wilco att alla var övertygande och att det var 

ett gruppbeslut som fattades. Situationen kan även liknas med fas två i ett Eskalerande 

engagemang. I den andra fasen uppstår problem som anses gå lösa utan att göra ändringar 

i projektets mål (Mähring & Keil, 2010, s. 13). Trots att ett dödsfall inträffat och de var 

rejält försenade övertalade ledaren teamet att fortsätta utan någon förändring i projektets 

mål. Klättrarna lade högt fokus vid att vädret var perfekt, ingen riktade uppmärksamhet 

till att väderleken snabbt kunde förändras och vilka konsekvenserna blev. Även om 

klättrarna ännu inte hade råkat ut för någon serac eller lavin borde inte riskerna för dessa 

ha ignorerats. Pemba var tveksam, men lojaliteten till sitt team övertygade honom att 

fortsätta (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, 152).  

Det norska teamet diskuterade och övervägde sina alternativ. Trots chocken Cecilie fick 

när Dren föll ville hon fortsätta. Cecilie intalade sig själv att Dren inte var död eftersom 

han hade rört på sig och menade att olyckor och död är en del av bergsklättring. (Falvey 

& Gyalje Sherpa, 2013, s. 153). Forskning har visat att individer har en tendens att 

fullfölja sådana aktiviteter som de har investerat i vilket ofta också innebär att får ett 

överdrivet engagemang till aktiviteten (Roberto, 2002, s. 139). Klättrare på expeditionen 

har spenderat mycket tid och resurser på uppdraget vilket kan förklara varför de inte vill 

avbryta i första taget.  

 

Lars var ytterst tveksam till att fortsätta, dels eftersom han kände ett ansvar att försöka 

hjälpa Dren, men främst på grund av att takten var för långsam och möjligheten att nå 

toppen under förmiddagen kändes omöjlig. Cecilie och Rolf övertygade tillslut Lars att 

inte vända om. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 154). Även om andra klättrare hade 

samma känsla var det ingen som sade någonting (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 141). 

Ett symptom av Grupptänk är att det finns en illusion av enhällighet, som innebär att alla 

medlemmar tror att alla är överens med majoriteten (Janis, 1972, s. 198). Vid denna 

händelse kan det ha yttrat sig i att alla trodde att majoriteten av klättrarna ville fortsätta, 

vilket kan ha inneburit att klättrare som kände tvivel dolde dessa och bara hängde med.  

 

En italiensk klättrare vid namn Marco övertygade de som kände tvivel genom att hänvisa 

till en tidigare expedition från 1954 som hade klarat av att nå toppen på två timmar från 

Bottleneck. (O’Brien, 2012, s. 7). Marco kan här liknas med en stark förespråkare för ett 

projekt som är i tredje fasen av ett Eskalerande engagemang. Experter används för att 
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lämna trovärdiga argument till problem och övertyga de som tvivlar om att det är klokt 

att fortsätta (Mähring & Keil, 2010, s. 13). Genom att hänvisa till en tidigare expedition 

som lyckats ta sig till toppen på knapp tid underminerades problemet och han 

rationaliserade varför de borde fortsätta klättra. Men var det endast två timmar kvar till 

toppen? (O’Brien, 2012, s. 7). Kunde det vara närmare fem timmar? Skulle klättrarna 

behöva göra nedstigningen i mörkret? Många frågor cirkulerade eftersom ingen av de 

närvarande hade bestigit berget tidigare vilket innebar att det inte fanns någon vetskap 

om hur lång tid sista delen skulle ta. (O’Brien, 2012, s. 7).  

 

Cas menade att människor i en grupp inte alltid tar självständiga beslut. Marco var ansedd 

som kanske den bästa klättraren på berget, vilket vi tror bidrog till ett större förtroende 

för hans roll som expert i frågan. Att han förespråkade att projektet skulle fortgå kan 

därför ha bidragit till att några överkom eller förtryckte sina tvivel. Cas gav sin syn på 

problematiken med att människor i en grupp inte tar beslut självständigt: 

 

“Yeah I think in the bigger group it was not people taking their own decision. Especially 

when there were a group going up with many people then you’re getting some kind of he 

or he. Let’s say he is the best climber, he is one and he will know and we will follow him 

and he will say when we’re going to return or something.“ (C. van de Gevel, transkriberad 

intervju, 13 december, 2011).  

 

Vi tror att detta är talande för hur beslutsfattandet sker i en extrem miljö. Att ständigt lita 

på andra och på gruppen som helhet är typiskt för Grupptänk och kan hämma 

beslutsfattandet. Det krävs mycket självförtroende att agera och när det inte finns är det 

lätt att bara följa med i gruppen utan att ta några egna beslut, på detta vis kan sålunda 

Grupptänk påverka Beslutsprocessen.  

 

Alla som inte vände för att hjälpa Dren klättrade vidare, eftersom de tyckte att vädret var 

perfekt och toppen var inom räckhåll (Sträng & Johnsson, 2009, s. 182). Härnäst väntade 

den farligaste delen på K2, Traversen (O’Brien, 2012, s. 7). En av de negativa effekterna 

med Grupptänk är att det har en tendens att påverka gruppens beslutsfattande utan att 

medlemmarna uppmärksammar det. Stegvis kan sedan fler negativa beslut tas, tillslut kan 

det resultera i att det bildas ett tryck i gruppen som försvårar för medlemmarna att ha gott 

omdöme. (Macleod, 2011, s. 46). I hela delzon ett, anser vi att det finns flertalet 

situationer där det finns negativt Grupptänk. Det tas flera beslut som går ifrågasätta, som 

att de fortsatte trots brist på säkerhetsutrustning, köbildning och massiv försening. Det 

fanns tendenser till att klättrarna lämnade sina egna åsikter åt sida för att de inte vill stå 

ut ur gruppen och det fanns även en bristande ifrågasättande på besluten som fattades.  

5.2 Delzon 2 

Andra delzonen som väntade efter Bottleneck är en 250 meter lång passage över ett 

område som kallas Traversen. När klättrarna befinner sig på Traversen är de extremt 

utsatta för fallande seracer eftersom det inte finns något som skyddar dem som tidigare 

områden gör. (O’Brien, 2012, s. 7).  

 

5.2.1 Svåra beslut på grund av förseningar 
Wilco och hans holländska team beslutade sig för att fortsätta mot toppen trots det 

förfärliga som hänt Dren. De resonerade att det serbiska teamet redan hade vänt för att 
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assistera och att deras hjälp inte fyllde någon funktion. Wilco och de andra fortsatte utmed 

Traversen och såg inga faror med klättringen fastän takten var långsam, för vädret var bra 

och det fanns en känsla av nu eller aldrig. (Van Rooijen, 2010, s. 110-112). När 

fransmannen Hugues pausade för att byta ut sin syrgastub sade han till Lars som passerade 

honom att han ville vända om på grund av att han började få slut med syrgas. Trots Hugues 

uttalande fortsatte han kämpa längs Traversen vilket var ett tecken på toppfeber. (Falvey 

& Gualje Sherpa, 2013, s. 161-162). 

 

Även vid Traversen skapade sydkoreanerna nya förseningar. Sydkoreanerna tog på sig att 

leda expeditionen framåt och befann sig först i det långa ledet. Klättringen var alldeles 

för långsam men efter det som hände Dren var inte många längre lockade att klättra förbi 

någon. Det rådde en stor anspänning bland klättrarna. De var medvetna om att det var för 

många klättrare på samma rep vilket utgjorde en säkerhetsrisk. Om någon gjorde ett 

misstag fanns en stor risk att fler skulle dras med i fallet. Plötsligt stannade sydkoreanerna 

på en farlig plats för att byta syrgastuber, vilket stoppade det efterföljande ledet. Den enda 

som kunde fortsätta klättra var Alberto som låg före sydkoreanerna i ledet. (Sträng & 

Johnsson, 2009, s. 184). 

 

Klättrarna hade förlorat ungefär sex timmar, men ändå var det ingen som vände om. 

Klättrarna visste att om de vände var det ingen toppnotering och troligtvis skulle de aldrig 

få en andra chans under samma expedition. De intalade sig att omständigheterna var 

perfekta med värmen och den strålande solen. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 184). 

Klättrarna fortsatte intala sig att allt var perfekt och fortsatte sålunda strävandet efter sin 

dröm, att nå toppen av berget. Engagemanget till projektet var fortfarande starkt vilket 

påverkade deltagarna att fortsätta trots problemen som synliggjorts för dem. Det varma 

vädret behövde dock inte heller vara fördelaktigt i det här sammanhanget. De 

väderförhållanden som rådde kunde vara farliga eftersom klättrarnas behov av vätska 

ökade samtidigt som mängden vatten de bar med sig var begränsad (Sträng & Johnsson, 

2009, s. 185). När vätskebrist inträffar försämras koncentrationsförmågan vilket i sin tur 

ökar risken för att felaktiga beslut fattas (Sträng & Johnsson, 2009, s. 185). 

 

När teamet passerat Traversen insåg Wilco att det var en lång bit kvar till toppen, han 

uppskattade att det var mellan tre till sex timmars klättring som återstod (Van Rooijen, 

2010, s. 112). I en intervju berättade han vad han trodde i det här skedet: 

 

“At least 3 hours or something and probably even more.[...] I think that it was a really 

long way and it was pretty much snow so it was really hard work to go through heavy 

terrain because of the snow.” (W. van Rooijen, transkriberad intervju, 7 december, 2011).  

Trots att Wilco var medveten om att det återstod ett flertal timmars klättring visade han 

inga tecken på att vända om. När de passerat Traversen väntade en enklare men brant 

klättring innan toppen. I det här skedet tror vi det är frestande att bara fortsätta, den 

berömda toppfebern infinner sig. När det endast var 300 meter kvar till toppen nådde 

norrmannen Rolf en personlig barriär, han ville inte fortsätta och förstod inte hur någon 

annan kunde vilja göra det heller (Falvey & Gualje Sherpa, 2013, s. 166). Rolf menade 

att han hade en dålig dag och inte kände sig tillräckligt stark för att slutföra 

toppbestigningen. Han beslutade sig för att stanna på samma plats och invänta sin fru 

Cecilie och kollegan Lars som skulle göra ett toppförsök. Sedan skulle det norska teamet 

klättra ned tillsammans. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 186). Att ta det beslutet var 

säkerligen svårt för Rolf. Han insåg sina fysiska begränsningar och kunde därför avstå 

från att klättra vidare. De flesta klättrare som behövde rationalisera varför de borde 
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fortsätta kände sig troligen fysiskt starka. I den extrema miljön är den fysiska kapaciteten 

viktig, då ingen kan bäras ned från berget. Det verkar därför som om det var lättare för 

deltagarna att ta beslutet att vända om den fysiska kapaciteten brister, istället för att 

besluta att avbryta projektet på grund av andra omständigheter såsom förseningar och 

säkerhetsbrister.   

 

5.2.2 Drömmar besannades 
Alberto låg först i kön och begav sig själv mot toppen eftersom han inte ville invänta 

resterande klättrare som befann sig bakom sydkoreanerna. Alberto trodde att det fanns en 

chans att genomföra toppbestigningen utan att behöva återvända till lägret i mörkret. 

Alberto närmade sig toppen av K2 och fylldes med en känsla av respekt och tacksamhet. 

(Falvey & Gualje Sherpa, 2013, s. 163). 

 

Alberto var den första klättraren att nå toppen på 8611 meter (Falvey & Gualje Sherpa, 

2013, s. 167) klockan 15.00, efter 18 timmars klättring sen han lämnade läger tre. Han 

ångrade inte att han hade lämnat de andra klättrarna eftersom det blev enklare att ta beslut 

eftersom han inte behövde involvera någon annan i beslutstagandet. Hans beslut blev 

enkla och direkta. Alberto lade sig ned i snön och intog solstrålarna på toppen och njöt 

av att befinna sig på världens näst högsta punkt. Efter en halvtimme påbörjade han sin 

färd ned. När han såg hur långt ned de andra klättrarna befann sig kände han en oro för 

dem eftersom tiden som fanns tillgänglig att nå toppen innan mörkret skulle falla snabbt 

reducerades. Alberto kunde inte förstå vad som hade tagit dem så lång tid. (Falvey & 

Gualje Sherpa, 2013, s. 164). 

 

Övriga klättrare närmade sig toppen men takten hade återigen avtagit. Varje fjärde eller 

femte steg krävde en paus för att fylla lungor, hjärta och hjärna med syre. Det blev allt 

svårare att hålla koncentrationen i fas, liksom övriga kroppsliga och mentala funktioner. 

De sista fyrahundra metrarna är farliga och kräver att klättrarna fokuserar på varje steg. 

(Falvey & Gualje Sherpa, 2013, s. 164). Sista biten var helt täckt av is vilket gjorde 

området svårframkomligt (Falvey & Gualje Sherpa, 2013, s. 169). När klättrarna mötte 

Alberto som var på väg ned gratulerade de honom och frågade hur lång tid det skulle ta 

för dem att nå toppen. Alberto var inte säker om han ville säga sanningen, som var att de 

troligtvis hade minst två till tre timmar kvar, eftersom han inte visste om den 

informationen skulle vara till deras fördel. De skulle hur som helst behöva klättra i 

mörker, menade Alberto. Tillslut svarade Alberto att det tar omkring två timmar, men 

egentligen visste han att två timmar var i underkant. (Falvey & Gualje Sherpa, 2013, s. 

167).  

 

Att Alberto inte ville säga hur lång tid det skulle ta tyder på att han försökte skydda hans 

klättrarkollegor från den bistra sanningen. Ett symptom av Grupptänk är att medlemmar 

i gruppen skyddar varandra från information som kan sänka deras tro på effektiviteten 

och moralen i deras beslut (Janis, 1972, s. 198). Alberto ville inte lämna information som 

inte skulle vara till deras fördel för att nå toppen. Det tyder på att han kände en stark 

grupptillhörighet och sökte därför att skydda de andra från negativ information. Om de 

andra klättrarna fått information som speglade verkligheten kanske det hade påverkat 

beslutet att fortsätta mot toppen. Endast två timmar efter Alberto nådde toppen på K2 var 

han tillbaka i läger fyra (Falvey & Gualje Sherpa, 2013, s. 161-162). 

 

Övriga klättrare kämpade vidare och takten var fortfarande alldeles för låg. Pasang Lama 

var den andra att nå toppen följt av bland andra Cecilie, Lars och några av de 
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sydkoreanska klättrarna (Falvey & Gualje Sherpa, 2013, s. 168, 170). Pemba nådde 

toppen strax efter 18.30. Vädret var fortfarande bra, vindstilla med en blå himmel. Pemba 

kände oro över att hans kamrater från det holländska teamet ännu befann sig relativt långt 

ifrån toppen eftersom mörkret närmade sig. (Falvey & Gualje Sherpa, 2013, s. 171). När 

hela holländska teamet hade lyckats bestiga toppen fem timmar senare än planerat (Falvey 

& Gualje Sherpa, 2013, s. 174) var de helt utmattade men samtidigt väldigt glada (Van 

Rooijen, 2010, s. 114). Wilco kröp sista vägen upp på alla fyra på grund av utmattning 

men när han äntligen tog sig fram till sina vänner började de dansa och fälla glädjetårar. 

De hade äntligen uppfyllt sin dröm. (O’Brien, 2012, s. 8). Wilco hade spenderat flera år 

för att ta sig till toppen och när han äntligen hade uppnått sitt mål var känslan underbar 

(Falvey & Gualje Sherpa, 2013, s. 172). 

 

Väl på plats tog de bilder, kontaktade baslägret och Ger ringde sin flickvän för att berätta 

den stora nyheten (Van Rooijen, 2010, s. 115). Trots att tiden snabbt rann iväg inväntade 

klättrarna Marco i en halvtimme som tillslut nådde toppen. Mörkret föll snabbt och 

klockan var redan 20.00 vilket innebar att klättrarna hade befunnit sig på toppen en hel 

timme. Höga höjder påverkar en människas psykiska välmående snabbt varför det är 

farligt att befinna sig på sådana höjder länge. (O’Brien, 2012, s. 8, 11). Lars nådde toppen 

innan Cecilie men väntade på henne på toppen för att starta nedklättringen tillsammans. 

Han beskrev sina känslor om att nå toppen såhär: 

 

“Of course it was a relief to get to the summit. But also as a climber you know that most 

of the accidents may be 90% or so, climbing accidents happen on the descent. On the way 

down.[...] I really wanted to start on the descent as soon as possible to minimize the risk 

of the descending.[...] So after five or ten minutes together on the summit, me and Cecilie 

we decided to descent together.” (L. Nessa, transkriberad intervju, 10 april, 2013).   

Även om det var en lättnad att nå toppen tolkar vi Lars uttalande som att det även fanns 

en viss oro på toppen över att de skulle klara av att ta sig ner också. Han var medveten 

om att de inte skulle hinna tillbaka till läger fyra innan mörkret föll, vilket han visste var 

riskfyllt. Att endast stanna i maximalt tio minuter med Cecilie på toppen och sedan starta 

nedklättringen var ett beslut som var väl vägt mot riskerna med att stanna längre. Vissa 

stannade så länge som en timme på toppen vilket indikerar att norskarna utförde en bättre 

riskanalys av situationen.  

 

Samtliga klättrare var medvetna om att nedvägen alltid är det svåraste vid en 

bergsklättring men de resonerade att nedklättring i mörkret inte bör vara något problem 

eftersom de visste vägen och hade pannlampor. (O’Brien, 2012, s. 8, 11). Chhiring kände 

sig bekymrad på toppen över hur sena de var, men det verkade inte bekymra de andra 

(Sträng & Johnsson, 2009, s. 187). Wilco hade i den situationen fullständig tro på att 

expeditionen skulle sluta lyckosamt och att främsta utmaningen på nervägen var att hålla 

sig vaken och fokuserad (Van Rooijen, 2010, s. 116). Klättrarna argumenterade att de 

borde vara tillbaka i säkerhet i läger fyra inom tre eller fyra timmar (O’Brien, 2012, s. 

11). 

 

Projektets mål i en bergsklättring är att ta sig till toppen men även säkert ned (Aagerter 

Alvarez, 2011, s. 972) vilket ett flertal klättrare inte verkade reflektera över. Lyckan var 

total över att de nått toppen. Wilco som var helt utmattad när han kom upp verkade inte 

reflektera över utmaningen som väntade med att klättra ned. Alla klättrare var medvetna 

om att de flesta dödsfallen sker under nedklättringen och de därför borde kunnat lära av 
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tidigare expeditioner. Inom företag är det viktigt att identifiera risker då de kan lära av 

tidigare händelser genom kunskapsspridning (Cervone, 2006, s. 261). Eftersom projektet 

innebär att ta sig ner säkert och alla hade kunskap om att nedklättringen är svåraste delen 

hade det kunnat vara ett logiskt beslut att minimera tiden på toppen. Riskidentifieringen 

var bristfällig från exempelvis Wilcos sida, som visste att det fattades rep men som ändå 

menade att det endast behövde vara fokuserade för att ta sig ner, trots det fallande mörkret.  

5.3 Delzon 3 

Den tredje delzonen berör nedstigningen från toppen till läger fyra. Nedstigningen anses 

vara den svåraste delen av klättringen beroende på att klättrarnas fysik försämras på grund 

av höjden och utmattning varför denna delzon är intressant att analysera närmare.  

 

5.3.1 Nedklättringen tar vid 
Norskarna Cecilie och Lars påbörjade nedklättringen tidigare än övriga för att möta upp 

Rolf som väntade på dem. Under tiden Rolf väntade hade han börjat frysa och ville snabbt 

fortsätta klättringen när gruppen var samlad. Norrmännen fann inom kort det fixerade 

repet och hakade sig alla fast vid det. Rolf befann sig ett par meter framför Cecilie och 

Lars när han hörde ett högt åskliknande ljud. Det lät som om hela berget höll på falla isär 

men Rolf kunde inte avgöra varifrån ljudet kom. Plötsligt blev det tyst och ljuset från 

Rolfs lampa var borta. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 179). Cecilie skrek ut sin 

förtvivlan och letade panikartat för att finna sin man även om hon egentligen visste att 

han var borta för alltid (O’Brien, 2012, s. 11). Cecilie var chockad och för rädd för att 

röra sig, klättringen tillsammans med sin man Rolf var menat att vara deras smekmånad. 

Lars passerade Cecilie för att försöka leda dem ned längs den farliga passagen i mörkret. 

(Zuckerman & Padoan, 2012, s. 168).  

 

Enligt Marcelino-Sádaba (2014, s. 334) bör ett team kontinuerligt genomföra riskanalyser 

som studerar sannolikheten att en risk inträffar och vad gruppen ska göra för att hantera 

situationen. Det norska teamet gjorde ingen analys över de risker som var förenliga med 

att Rolf stannade för att invänta Cecilie och Lars. På grund av att Rolf väntade på sina 

medlemmar ett flertal timmar började han frysa och kände sig rastlös, när de andra hade 

mött upp Rolf kände han begär att snarast påbörja nedstigningen. Det som hände Rolf var 

en olycka då det inte går undgå fallande seracer. Gruppen borde dock ha beslutat om vilka 

åtgärder som skulle ha vidtagits ifall toppbestigningen drog ut på tiden eller om Rolf led 

av att vara stillasittande och vänta. Eftersom Rolf kände sig svag på vägen upp kanske 

han hade gynnats av att vila en stund och sedan börja ta sig ned från den höga höjden 

istället för att vänta kvar i flera timmar. Trots det som precis hänt tog Cecilie beslutet att 

fortsätta nedstigningen eftersom det var för farligt att stanna och lönlöst leta efter Rolf 

(Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 181).   

 

Det visade sig snart att seracen inte endast hade tagit Rolf med sig i sitt fall utan även det 

fixerade repet (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 181). Repet hade kapats av ungefär 50-

80 meter ovanför starten av Traversen men norrmännen var förberedda. Lars förklarade i 

en intervju att de behövde ytterligare säkerhet ifall något inte gick som planerat, varför 

det norska teamet bar med sig extra rep.  
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[...] “That was because we wanted to have a kind of individual rescue plan if something 

happened to the ropes. If some other climbers caused a situation that could leave us alone 

out there. We wanted to have a plan B.” (L. Nessa, transkriberad intervju, 10 april, 2013).  

 

Att Cecilie och Lars var utrustade med extra tillgång till rep kan ha varit avgörande för 

deras överlevnad. Genom att identifiera risker i ett uppdrag kan gruppen förbereda sig på 

eventuella händelser som kan skada projektet (Cervone, 2006, s. 259). Trots att det fanns 

ett utplacerat fixerat rep längs Traversen som skulle leda klättrarna i rätt väg fanns det 

risk att något kunde gå fel. Det norska teamet hade identifierat denna risk och förberett 

sig för eventuella konsekvenser genom att ha tillgång till hjälpmedel. Tillsammans tog 

sig Cecilie och Lars ned till läger fyra efter endast två eller tre timmar med hjälp av rep, 

isskor och isyxor (O’Brien, 2012, s. 12). En anledning till att Cecilie och Lars nådde 

framgång i att ta sig till toppen och även genomföra nedklättringen snabbt i jämförelse 

med övriga kan ha berott på deras gemensamma beslut om att ta hand om varandra. Lars 

beskriver nedan att de hade bestämt sig för att hålla sig nära varandra med syftet att dra 

fördelar av att kunna föra en kommunikation.   

 

“We had agreed on staying together, which meant that we should stay as close to each 

other. So that we could speak all the time. So, that we could ask each other some questions 

to see if our climbing partner started to get any symptoms of high altitude sickness. Or 

any other kind of trouble.” (L. Nessa, transkriberad intervju, 10 april, 2013).  

 

Det norska teamet hade tagit beslut om att samarbeta längs hela vägen vilket i slutändan 

medförde att både Lars och Cecilie kunde ta sig helskinnade ned till läger fyra efter en 

snabb nedklättring. Sträng & Johnsson (2009, s. 45) påstår att för att klara en krävande 

expedition och bestiga K2 måste samarbetet fungera. Hade inte Cecilie haft stöd av Lars 

när hennes man dog är det inte säkert att hon hade kunnat ta sig ned på ett säkert sätt på 

grund av känslomässiga svårigheter, vilket hade stört den livsviktiga koncentrationen. 

Grupptänk kan påverka en grupp positivt (Choi & Kim, 1999, s. 298). Det är tydligt att 

det förekom positivt Grupptänk inom det norska teamet som trots en intern tragedi 

lyckades samarbeta och slutföra uppdraget levande.  

 

Övriga tio klättrare hade tagit lång tid på sig att klättra ned över det isbetäckta området 

från toppen till början av Traversen. De stod samlade i tystnad och väntade på att någon 

skulle ge dem instruktioner till hur de skulle hitta det fixerade repet som endast skulle 

finnas några hundra meter bort. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 186). Wilco beskrev 

nödvändigheten av att ha en ledare som kunde hålla ihop klättrarna och leda dem till 

agerande.  

 

“But what happened was, in some teams, the leaders just gone.  [...] And this leader was 

really, really important for the whole Serbian team.  [...]  The problem is, if the team is 

falling apart, things will happen and people can’t make the decisions by their own.” (W. 

van Rooijen, personlig kommunikation, 2012).  

Det var tydligt att de enskilda klättrarna inte var förmögna att ta egna beslut. Det fanns 

klättrare i sällskapet som inte talade engelska vilket försvårade möjligheten att föra en 

effektiv kommunikation kring vad de skulle göra härnäst. I dödszonen finns det inte tid 

till onödig väntan eftersom människokroppen inte klarar av att befinna sig där någon 

längre tid, varför vi anser att det var ett problem att individuella klättrare inte visste vad 

de skulle göra och istället spenderade tid på att invänta instruktioner. Förslagsvis skulle 

klättrarna ha tagit initiativ till att gemensamt fatta ett beslut om hur de skulle fortsätta. De 
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skulle kunna gjort detta genom att följa tankegångarna i en enklare Beslutsprocess. Enligt 

vår modell hade de kunnat diskutera Idéer, Utvärderat alternativen, Rangordnat dessa, 

och slutligen tagit ett Beslut och sedan Implementerat det. Hade de följt en sådan 

tankegång och diskuterat tillsammans hade de snabbare kunnat komma fram till ett beslut 

istället för att invänta att någon annan som skulle vägleda dem i beslutstagandet. I en 

grupp där Grupptänk existerar undertrycks det kritiska tänkandet i förmån för goda 

relationer (Cline, 1990, s. 125), vilket här kan innebära att ingen ville sticka ut och anta 

en ledarroll då det kan finnas en rädsla av att förstöra relationen i gruppen.  

 

Pemba samlade ihop Chhiring, Jumik och Pasang Lama i hopp om att de skulle kunna 

leda övriga klättrare. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 186). Klockan var efter 22.00 

vilket innebar att de flesta klättrarna hade befunnit sig på den skadliga höga höjden i över 

ett dygn. Pemba insåg att de hade stora problem eftersom ett flertal klättrare började bli 

trötta och ville vila istället för att fortsätta. Snön var tidvis knähög vilket medförde att 

klättrarna lätt kunde sätta sig ned och vila. Dessutom var snön som socker i texturen vilket 

innebar risk för att tappa fästet och ramla. Det var ett faktum att de flesta klättrarna inte 

skulle nå läger fyra den kvällen. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 188). Pemba och 

Pasang Lama bestämde sig för att klättra i förväg för att finna det fixerade repet medan 

Chhiring och Jumik skulle stanna kvar med klättrarna och motivera dem till att kämpa 

(O’Brien, 2012, s. 11). Det förekom en mental skyddsskärm i situationen när sherpas 

undanhöll information för de övriga när de kunde konstatera att den låga takten skulle 

medföra att ett flertal klättrare inte skulle lyckas ta sig till läger fyra den kvällen. Janis 

(1972, s. 197-198) beskriver en mental skyddsskärm som något negativt på grund av att 

medlemmar undanhåller information från övriga. Att undanhålla viktig information i en 

extrem situation kan vara förenligt med livsfara eftersom klättrarna inte nödvändigtvis 

insåg hur allvarlig situationen var.   

 

5.3.2 Nedklättring längs Traversen 
Pemba och Pasang Lama fann tillslut ankaret som höll i det fixerade repet. Pemba försökte 

lönlöst skrika till Chhiring och Jumik för att meddela nyheten. Istället försökte han 

använda sig av morsekod med sin lampa. När Pemba ändå inte fick kontakt uppmanade 

han Pasang Lama att stanna kvar och fortsätta signalera medan han själv skulle kontrollera 

repets hållbarhet. När Pemba tog sig fram längs repet för att finna det andra ankaret fick 

han se en hemsk syn. Repet som skulle ha varit fäst vid ytterligare ett ankare hängde 

vertikalt ned längs bergsväggen. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 189-190). Pemba 

insåg inom kort att seracen som de hade passerat på vägen upp var borta, enda 

förklaringen var att den hade fallit och tagit repet med sig. Utan repet som skulle leda 

dem till säkerhet var klättrarna i stor fara. (O’Brien, 2012, s. 11). Cervone (2006, s. 259) 

poängterar nödvändigheten av riskanalyser genom projektets alla faser. Samtliga 

klättringsdeltagare litade fullt på att det fixerade repet skulle leda dem till säkerhet. De 

hade aldrig analyserat hur de skulle gå tillväga om repet plötsligt inte skulle vara ett 

användbart alternativ, något som blev ett faktum. Beslutstagandet kring hanterandet av 

en riskfylld situation är enklare om individerna har erfarenheter från liknande situationer 

(Huff & Prybutok, 2008, s. 37). Marcelino-Sádaba (2014, s. 338) hävdar att det är vitalt 

att ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt eftersom dessa ofta 

bortses. Om någon deltagare tidigare hade varit med om att en serac förstört fixerat rep 

hade expeditionen kunnat hantera en sådan risk genom att ha förberett alternativ som inte 

innebar att liv var beroende av ett rep.   
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Chhiring och Jumik befann sig med övriga klättrare på 8400 meter. Chhiring rörde sig 

sakta mot Traversen. De andra klättrarna bakom honom gav inget gensvar. Många sov 

och andra lunkade planlöst runt på samma ställe. Chhiring insåg att han själv och Jumik 

inte skulle kunna föra klättrarna till säkerhet eftersom de inte var tillräckligt starka. 

Chhiring begav sig ner till Pemba och Pasang Lama och uppdaterade dem om tillståndet 

hos de övriga klättrarna. (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 192-193).  

 

På grund av avsaknaden av det fixerade repet tog Pemba och Chhiring beslutet att fortsätta 

nedstigningen med hjälp av endast isskor och yxa. Någon tillgång till extra rep som 

norrmännen haft hade de inte. (O’Brien, 2012, s. 12). Chhiring hade planerat att klättra 

ner fort, att vända om och övernatta var inget alternativ (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 

2). Klättring med endast isskor och yxa är mycket avancerat och mer problematiskt blev 

det när de insåg att Pasang Lama inte hade någon isyxa med sig eftersom han hade lämnat 

den på en lägre höjd dagen innan, det fanns ingen extra att låna honom heller (O’Brien, 

2012, s. 12). Även om Pasang Lama var en skicklig klättrare fanns det ingen chans att 

han skulle klara den svåra nedklättringen utan varken rep eller isyxa. Han började klättra 

sakta genom att försöka finna mjuka delar i isen som kan kunde greppa med hjälp av sina 

händer men isen var för hård (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 171). Pemba begav sig 

nedåt och motiverade att han hade barn och fru att tänka på. Chhiring visste att det inte 

var ett rationellt beslut att hjälpa Pasang Lama men det var det enda rätta att göra i den 

situationen enligt honom. Chhiring knöt fast ett rep emellan dem varefter de kunde 

fortsätta klättringen med endast en isyxa. (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 174). Chhirings 

insats innebar att ett snedsteg från någon av dem skulle kräva bådas liv (Zuckerman & 

Padoan, 2012, s. 175).  

 

Chhiring och Pasang Lama stod vid Traversen och var skrämda inför fortsättningen 

(Sträng & Johnsson, 2009, s. 189). Mentalt sett var Pasang Lama redo att dö, han trodde 

att han skulle svimma när som helst (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 195). Smulor av 

is från seracen föll mot dem medan de klättrade. Det var lockande att klättra snabbare, 

men om de två klättrarna rörde sig för snabbt riskerade de att falla. (Falvey & Gyalje 

Sherpa, 2013, s. 194). Chhirings beslut om att försöka rädda Pasang Lama härleds till fas 

tre i processen av Eskalerande engagemang, att rationalisera fortsättning. Fas tre innebär 

att deltagare känner tvivel eftersom de inser att situationen är allvarligare än vad de först 

trott samtidigt som starka individer argumenterar för en fortsättning (Mähring & Keil, 

2010, s. 13). Pasang Lama var rädd och ifrågasatte konsekvenserna av att knyta fast sig i 

Chhiring. Chhiring som hade bestigit Mount Everest tio gånger tidigare var en mycket 

erfaren klättrare (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 2) uppträdde i motsats mer metodiskt 

och drev uppdraget framåt. Chhiring var medveten om att de kunde dö men i så fall skulle 

de iallafall dö tillsammans. (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 174). Följande citat är från 

Chhiring angående beslutet att hjälpa Pasang Lama:  

 

[…] Pasang told me he did’nt have his ice axe. I could see tears in his eyes. I felt it was 

humanity to save him and asked him to come as we will descent with one ice axe. Pasang 

was scared. He told me, “What if we slip?”. So i told him, ”If we fall, we fall toghether”.” 

(Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 194). 

 

Chhiring valde att ta en hög risk för att försöka rädda Pasang Lama som inte kunde 

genomföra nedklättringen själv. De två klättrarna kände varandra och hade en gemenskap 

som arbetande sherpas varför vi argumenterar att Grupptänk påverkade Chhirings 

beslutstagande. Enligt Hart (1991, s. 247) kan Grupptänk resultera i att beslutstagandet 
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genomförs ogenomtänkt och med för hög optimism. Pasang Lama kände rädsla för vad 

som väntade dem medan Chhiring påvisade en illusion av osårbarhet. Janis (1972, s. 197-

198) förklarar en illusion av osårbarhet involverar att individer ser bortom riskerna och 

skapar en positiv känsla i gruppen. Det faktum att beslutstagandet togs hastigt och med 

en positiv underton indikerar att Chhirings beslutstagande påverkades av Grupptänk. Eric 

uttryckte i en intervju oro över att det amerikanska teamets sherpa Chhiring valt att 

fortsätta nedklättringen i mörker trots att det fanns mycket som talade emot det beslutet:  

 

“I think Chhiring made a bold decision to keep descending. Like they have to, regardless 

of the risk of taking a fall, climbing without a rope. The risks are so much higher by 

staying put. There is nobody that going to rescue, there’s nobody that’s going to rescue 

you out here. [...]”. (E. Meyer, transkriberad intervju, april, 2013).    

 

Eric menade att Chhirings beslut om att fortsätta nedklättringen var djärvt eftersom det 

finns mycket risker med att klättra i mörker utan tillgång till rep. Om någon olycka 

inträffade fanns det inget eller ingen som kunde bistå med räddning som ett säkerhetsrep 

annars hade kunnat göra. Beslutet att försöka sig på en nedstigning i mörkret utan tillgång 

till rätt utrustning är ett tecken på bortrationaliseringar av varningar. När kollektiva 

ansträngningar sker för att rationalisera varningar ökar risken för Grupptänk (Janis, 1972, 

s. 197-198), därmed utsätts grupper som lider av detta för en ökad risk projektet 

misslyckas eftersom deltagarna inte tar rationella beslut efter hur verkligheten ter sig. 

Chhiring var medveten om att hans beslut inte var realistiskt genomtänkt och han fick 

tänka bort varningarna med beslutet, nämligen de faror han visste att det innebar. 

Visserligen var det även förenat med livsfara att vara kvar i dödszonen, men på grund av 

emotionella känslor valde han att ställa upp för sin vän trots den höga personliga risk som 

han utsatte sig för.   

 

Efter att Chhiring och Pasang Lama tillsammans hade kämpat sig ned med endast en isyxa 

började äntligen lutningen avta och tillslut mötte de Pemba som väntade på dem vid 

början av Bottleneck (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 195). Chhiring och Pemba 

försökte utan framgång kontakta Jumik och resterande klättrare för att meddela dem om 

avsaknaden av det fixerade repet (Falvey & Gyalje Sherpa, 2012, s. 197). Återigen hade 

klättrarna svårigheter att kommunicera och upplysa varandra om viktiga nyheter. Enkel 

kommunikation bör vara en grundläggande aspekt inom alla projektteam (Marcelino-

Sádaba, 2014, s. 334). Pemba kunde inte förstå hur så starka och erfarna klättrare hade 

kunnat glömma fundamentala aspekter av klättring. Klättrarna som ännu befann sig vid 

Traversen saknade ledarskap, många hade drabbats av svår huvudvärk på grund av höjden 

och syrebristen försvårade förmågan att ta genomtänkta beslut. (Falvey & Gyalje Sherpa, 

2013, s. 197).  

 

På 8000 meter befann sig holländska Cas vars enda fokus var överlevnad. Cas hade funnit 

den första skruven och det fixerade repet efter midnatt och hade ensam påbörjat 

nedstigningen längs Traversen. (Falvey & Gyalje, 2013, s. 2013, s. 202). Cas hade 

splittrats från sitt holländska team och menade att det var upp till varje individ att försöka 

överleva och ta beslut för sig själv.   

 

“You have to try and make your own decisions, your own things. If you want to go down, 

you go down, if you want to go up, you go up. It is not like let us have a nice talk on the 

radio, you are in the 8000 meter area. It is a lot of effort everything.” (C. van de Gevel, 

transkriberad intervju, 2008). 
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Cas såg snart ett ljus längs vägen, ljuset visade sig komma från fransmannen Hugues som 

hade separerats från sin partner. Hugues var trött och vinkade förbi Cas. Även om Hugues 

såg trött ut kände sig Cas inte orolig över honom eftersom Hugues hunnit långt i 

jämförelse med andra. (Falvey & Gyalje, 2013, s. 2013, s. 202). Cas intalade sig själv att 

beslutet om att passera Hugues och därmed lämna honom ensam trots att han såg trött ut 

var det rätta. Ett Eskalerande engagemang medför vanligen att individer brukar se bortom 

realiteten för att inte skada sitt självförtroende (Yen & Lin, 2012, s. 52). I situationen när 

Cas passerade Hugues förekom det ett Eskalerande engagemang eftersom han inte såg 

att Hugues egentligen behövde hjälp utan istället höll starkt fokus på sin egen överlevnad. 

Situationen för ett Eskalerande engagemang är tillsynes annorlunda i en sådan extrem 

miljö som bergsklättring utgör eftersom en klättrares fokus inte främst är att fullfölja 

projektet utan att överleva. När Cas hade nått botten av Bottleneck hörde han ett 

skrapande ljud likt en skridsko på en is och såg en man bärande en gul jacka ljudlöst falla 

mot sin död, Hugues. Chockad och utmattad nådde Cas läger fyra där han även mötte 

Pemba. Även koreanska ledaren Kim lyckades ta sig ned för Bottleneck i mörkret. 

(O’Brien, 2012, s. 12). Morgonen därpå kunde de överlevande konstatera att åtta klättrare 

ännu befann sig på berget ovanför läger fyra (O’Brien, 2012, s. 13). 

 

5.3.3 Övernattning i dödszonen 
Wilco var utmattad och tog många pauser för att vila. Tillslut tvingades han ta en 

powernap för att återfå energi (Van Rooijen, 2010, s. 116). När han vaknade uppmanade 

han sig själv att tänka logiskt trots den oerhörda tröttheten. Wilco visste inte var han 

befann sig eller var det fixerade repet var. Efter några timmar lyckades han finna Ger och 

Marco som också var vilse. (Van Rooijen, 2010, s. 117). Tillsammans försökte Wilco, 

Ger och Marco finna repen men de var på okänd terräng. Tillslut tog de beslutet att det 

var för riskabelt att fortsätta och de bestämde sig för att övernatta. (Van Rooijen, 2010, s. 

118). De byggde ett skyddshål där de kunde invänta dagsljus i någorlunda säkerhet. Vid 

den tidpunkten var överlevnad det enda de kunde tänka på. Ger sjöng för sina vänner för 

att hålla deras humör uppe. (O’Brien, 2012, s. 152). Grupptänk involverar att medlemmar 

strävar efter att upprätthålla en god stämning genom att ignorera sin personliga oro (Hart, 

1991, s. 247). Ger försökte skapa ett positivt humör hos sina vänner genom att sjunga för 

dem när de alla kände rädsla och oro över att tvingas spendera en natt i dödszonen. Det 

Ger gjorde för sina vänner när han egentligen var rädd själv kan ha inneburit att både 

Wilco och Marco lyckades bortse från sina tvivel och upprätthålla motivation till att 

fortsätta kämpa.  

 

Wilco, Ger och Marco överlevde natten på Traversen och påbörjade sökandet efter vägen 

ned vid gryningen. Det fanns inte mycket tid till att reflektera över vilken väg de skulle 

ta eftersom deras kroppar blev allt svagare av syrebristen. På grund av gårdagens fallande 

serac såg ingenting ut som det skulle och klättrarna kunde inte hitta igen vägen trots att 

det var ljust. (O’Brien, 2012, s. 153). Janis (1972, s. 3) hävdar att forskning har kommit 

fram till att grupper som befinner sig i extrema miljöer kan börja agera i panik. Klättrarna 

hade förberett sig på att de skulle finna den rätta vägen vid gryningen, när fallet inte blev 

så ansåg klättrarna att de inte hade tid till att överlägga vilken väg som var den rätta. 

Istället drabbades vissa av panik och tog ogenomtänkta beslut vilket ökade riskerna att 

begå misstag. Wilco började vid den tidpunkten få problem med ögonen, det visade sig 

att han höll på att bli snöblind. 

 

“[...] I lifted my goggles to see a little bit more and that is why I got some snow blindness 

because of the light of course and then later I felt the beginning of the blindness and in 
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that moment I started a little bit getting in panic because I realized that if I really go snow 

blind, I had the real problem because nobody can do anything for you, also not with a 

body of 80 kilos so you are lost.” (W. van Rooijen, transkriberad intervju, 2012).  

 

Wilco visste att han var en död man om synen försvann eftersom minsta missbedömning 

med var han satte fötterna kunde innebära slutet. Det fanns ingen helikopter som kunde 

rädda honom och de andra skulle aldrig kunna få honom på ett säkert sätt. Wilco 

drabbades av panik och insåg att han måste klättra ner omedelbart. (Van Rooijen, 2010, 

s. 120). Det fanns inte tid för överläggningar om vilken den rätta vägen var för hans del 

(Van Rooijen, 2010, s.121). Även i denna situation är det tydligt att Beslutsprocessen är 

väsentligt kortare i en extrem miljö än vad teorierna förespråkar. Vår egen 

beslutsprocessmodell lyfter fram att Idéerna bör Utvärderas, men det är uppenbart att det 

inte var möjligt i den här situationen. Det förekommer inte Riskhantering i alla projekt 

(Cervone, 2006, s. 256). Wilco agerar panikartat och ogenomtänkt vilket resulterar i att 

han tar högre risker än planerat. I den extrema miljön som han befann sig i och i hans 

situation påstår vi att det är extremt krävande att ta beslut som är överlagda och som följer 

faserna i vår beslutsprocessmodell. På grund av snöblindheten tvingades Wilco att agera 

individuellt och lämna Ger och Marco. Wilco medgav att han från början skyndade sig 

för mycket och tog högre risker när adrenalinet slog in, men efter en stunds klättrande 

lyckades han lugna ner sig (Van Rooijen, 2010, s.121). Wilco lyckades tillslut hantera 

den riskfyllda situationen efter att ha agerat rent impulsivt, vilket tyder på att det fanns en 

viss Riskhantering i hans agerande.  

 

5.3.4 En olycka vid Traversen  
Plötsligt skymtade Wilco tre klättrare från det koreanska teamet som drabbats av en 

olycka. De tre männen var fångade i ett rep efter ett fall. En hängde upp och ned och 

stönade av smärta medan den andre såg ut att ha gett upp. Den tredje klättraren var Jumik. 

Han hade förlorat en handske och en sko. Wilco gav honom en av sina extrahandskar och 

kämpade för att tänka rationellt. Av situationen insåg Wilco att han inte kunde göra 

någonting, männen hade troligtvis hängt där hela natten eftersom de både var svaga och 

nerfrusna. Wilco var utmattad och kunde knappt se något. (Van Rooijen, 2010, s.122) 

Wilco insåg att det viktigaste var överlevnad varför han agerade på instinkt och fortsatte 

klättra neråt (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 190). Ett Eskalerande engagemang 

involverar att beslutstagare rationaliserar sitt beteende för att inte påverka sitt 

självförtroende negativt (Yen & Lin, 2012, s. 52). Wilco påvisade i den situationen ett 

Eskalerande engagemang i och med att han bibehöll sitt personliga fokus och intalade sig 

att han inte kunde ha räddat männen eftersom han själv var illa däran. Wilco försökte 

istället desperat finna den rätta vägen men hur mycket han än letade kunde han inte hitta 

det fixerade repet.  

 

“And you don’t think these ropes can be vanished by falling ice blocks because you have 

never seen or heard of any fallen ice. So you are still thinking we are not on the same 

place on the mountain so probably around the corner or somewhere there must be our 

ropes. [...]” (W. van Roojien, transkriberad intervju, 2012).  

 

På grund av att det var svårt att kommunicera på höga höjder som klättrarna befann sig 

på hade många klättrare problem med att finna det icke existerande fixerade repet. 

Norrmännen hade inte lyckats meddela de övriga om olyckan deras team hade drabbats 

av och inte heller Chhiring, Pasang Lama och Pemba. Samtliga mötte samma upprörande 

syn att ingenting såg likadant ut och började istället vandra runt i blindo i hopp om att 
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tillslut finna rätt väg. Wilco var inget undantag. Han kunde inte heller förstå vad som 

hade hänt och hade inte en tanke på att han kunde ha befunnit sig på rätt plats men att 

något hade hänt med det fixerade repet. Ett vanligt sätt att kommunicera på berg är genom 

satellittelefoner eller walkie-talkies, men det var inte alla som prioriterade att ta med dem 

enligt Wilco.  

 

“If you have only one thing too much in your back pack, you will start frustrating because 

you think, fuck I have this or that too much in my backpack I have to get rid of it because 

it saves me energy. So not everybody take satellites phone for radios and solar panels 

and GPS and I don’t know what.” (W. van Rooijen, transkriberad intervju, 2012).   

 

Anledningen till att vissa klättrare valde att utelämna sina kommunikationshjälpmedel till 

fördel för lättare vikt i ryggsäcken kan ha berott på att Grupptänk påverkade dem. En 

negativ aspekt med Grupptänk är att beslutsfattande påverkas utan att individen behöver 

vara medveten om det (Macleod, 2011, s. 46). Klättrare som egentligen hade tänkt ta med 

sig sin satellittelefon ville möjligtvis agera i likhet med andra varför de utelämnades. Ur 

en synpunkt av Riskhantering är utelämnandet av ett potentiellt viktigt hjälpmedel farligt. 

Cervone (2006, s. 256) poängterar att det är projektledarens uppgift att förmedla 

information till deltagarna angående eventuell problematik. Negativa händelser inträffade 

under denna expedition som klättrarna var oförberedda på, påföljderna hade inte behövt 

bli så allvarliga om klättrarna hade kunnat varna och informera varandra med hjälp av 

exempelvis walkie-talkies.  

 

Ger och Marco såg snart samma hemska syn som Wilco precis bevittnat. Tre män som 

hängde i ett rep, lämnade att dö. Ger och Marco kände sig tvingade att försöka hjälpa 

dem. (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 193). Att klippa av repet var inget alternativ på 

grund av sluttningen som endast skulle innebära att samtliga föll mot en säker död 

(O’Brien, 2012, s. 154). Ett Eskalerande engagemang innebär att en misslyckad situation 

kan ställas till rätta med hjälp av mer tid, engagemang och kapital (Staw & Ross (1989, 

s. 216). Ger och Marco försökte i flera timmar hjälpa männen som fastnat i repet genom 

att länge engagera sig i deras överlevnad istället för sin egen. Marco bestämde sig därefter 

för att han inte kunde göra mer eftersom han var utmattad och behövde ta sig ur dödszonen 

snabbast möjligt. Till sin förvåning följde inte Ger efter honom utan han återvände till 

männen. (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 194). Grupptänk kan medföra att 

verklighetsuppfattningen hos individer försämras vilket ger upphov till ogenomtänkta 

beslut (Hart, 1991, s. 247). Ger och Marco kämpade optimistiskt i timmar för att rädda 

männen utan att lyckas. De agerade instinktivt men beslutet om att försöka rädda männen 

innebar att deras personliga säkerhet äventyrades. 

 

Marco hade lämnat sin isyxa under räddningsförsöket och tvingades krypa och använda 

sina egna naglar för att få fäste i isen längs Bottleneck (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 

194). På vägen ned hörde Marco ett högt ljud och tittade upp för att se en klättrare falla 

ned mot berget i en lavin av is som krossade kroppen till småbitar. Marco var övertygad 

om att det var Ger som ramlat eftersom hade lyckats urskilja färger på kläderna som var 

desamma som Ger burit. (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 194-195). Ger påvisade ett 

Eskalerande engagemang i och med att han ignorerade Marcos åsikt om att lämna 

situationen och istället återvända för att åter försöka rädda männen. Ett Eskalerande 

engagemang kan medföra att ytterligare engagemang i en problematisk situation medför 

fler svårigheter (Mähring & Keil, 2008, s. 265). Händelsen när Ger återvände till de 

hjälplösa klättrarna innebar att Ger investerade mer tid och ansträngningar för att hjälpa 
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dem. Ger mötte mer problematik eftersom han redan var utmattad och i den situationen 

tvingades arbeta ensam vilket resulterade i högre risker.  

 

En anledning till varför Eskalerande engagemang uppstår beror på den sociala aspekten 

som innebär att individer vägrar att acceptera ett misslyckande för sig själv eller för andra 

(Staw & Ross, 1989, s. 217). Ger hade inte fullföljt sitt uppdrag att rädda männen vilket 

kan vara en anledning till att han vände om istället för att följa med Marco. Längs 

nedstigningen gav Marcos kropp och sinne vika, han svimmade vid botten av Bottleneck 

och låg medvetslös i snön (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 194-195).  

 

5.3.5 Räddningsförsök  
Under tiden som Marco började sin väg ned och Ger vände om för att rädda de tre männen 

befann sig ledaren för den koreanska expeditionen i läger fyra. Kim hade befallt två 

sherpas i sitt team att återvända till berget för att rädda de saknade männen från sin 

expedition. Kim ville att Tsering och Pasang Bhote skulle återvända till berget. Vid den 

tidpunkten började vädret att vända till ett sämre sådant och risken för lavinfall vid 

Bottleneck ökade markant. Situationen på berget ansågs vara extremt farlig. Pemba som 

också befann sig i läger fyra försökte stoppa Tsering och Pasang Bhote från att återvända 

eftersom han visste hur farligt det var, dessutom var han själv långt mer erfaren än dem. 

(O’Brien, 2012, s. 155). Att hindra Tsering och Pasang Bhote från att leta efter de saknade 

männen var svårt på grund av familjelojalitet, Tsering var en yngre bror till Jumik och 

Pasang Bhote var Jumiks kusin. Grupptänk påverkar individers verklighetsuppfattning 

och moraliska ställningstagande på grund av påtryckningar från gruppen. (Janis, 1972, s. 

9) Tsering och Pasang Bhote blev uppmanade av Kim att återvända till det farliga området 

för att rädda de kvarvarande klättrarna. Grupptänk påverkade deras beslutstagande i den 

situationen eftersom deras moraliska åsikter fick större uppmärksamhet än sin personliga 

säkerhet. Pemba kunde förstå deras beslut men var frustrerad på Kim som uppmanade 

Tsering och Pasang Bhote att bege sig ut på det riskfyllda uppdraget (O’Brien, 2012, s. 

156).  

 

När Tsering och Pasang Bhote var på väg upp hittade de en klättrare som var medvetslös 

men som fortfarande andades. Pasang Bhote ringde Pemba och beskrev hur han såg ut, 

Pemba förstod direkt att det var Marco. Efter Pemba avslutat samtalet valde han att gå 

emot sitt eget råd och återvända ut mot Bottleneck för att rädda Marco och försöka leta 

efter sina saknade vänner, Wilco och Ger. (O’Brien, 2012, s. 156). Definitionen av 

Grupptänk som Janis (1972, s. 9) myntat involverar att gruppmedlemmar har stark 

tillhörighet med varandra. Pemba påverkas av Grupptänk eftersom han kände stark 

tillhörighet till sina klättringskollegor och vill försöka rädda dem istället för att stanna i 

säkerhet. Medan Pemba besteg berget kunde han höra hur berget mullrade (O’Brien, 

2012, s. 156). Laviner var vid den tidpunkten ett allvarligt hot mot samtliga som befann 

sig på berget och det Pemba gjorde var troligtvis ett självmordsuppdrag. Efter två timmar 

fann Pemba Marco vid början av Bottleneck. Marco var knappt medvetande, hans jacka 

var öppnad, handskarna saknades och hans kängor var öppna. Pemba drog upp Marco för 

att ge honom syrgas och för tillfället var Marcos liv räddat. (O’Brien, 2012, s. 156). 

 

Under tiden Pemba försökte hjälpa Marco fick han ett andra radiosamtal från Pasang 

Bhote som rapporterade att han hade funnit de två koreanerna och sin bror Jumik. De tre 

männen hade befriats från repen sen Marco hade lämnat dem. Pemba kände besvikelse 

när han fick vetskap om att varken Wilco eller Ger var med dem. Pasang Bhote berättade 

att han hade sett en klättrare falla från Traversen efter att ha blivit träffad av en serac 
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några minuter tidigare. Pemba frågade om Pasang Bhote kunde se klättraren eller komma 

ihåg vilken färg på jackan som klättraren burit. Han fick till svar att den var röd med 

svarta lappar på. Pemba insåg att Marco hade misstagit sig vid identifieringen av 

klättraren som sågs falla tidigare som precis som Ger också bar gula kängor, det visade 

sig senare varit en pakistansk klättrare. Ger var den som hade en röd jacka med svarta 

inslag. Pemba förstod vid den tidpunkten att han hade förlorat sin vän, Ger, i en serac. 

(O’Brien, 2012, s. 156) Janis (1972, s. 9) varnar för att Grupptänk kan medföra negativa 

aspekter. Grupptänk hade i den situationen en negativ påverkan hos Ger som ignorerade 

sin egen säkerhet som sedan skulle komma att kosta hans liv för att försöka rädda sina 

gruppmedlemmar. Efter att ha genomfört räddningen hade Ger svepts av berget av en 

serac (O’Brien, 2012, s. 157).  

 

Efter att Pemba hade erhållit de tragiska nyheterna om Ger hörde han en högljudd 

explosion och det kändes för honom som att hela berget föll ned kring honom. Snabbt tog 

Pemba tag i Marco i nacken och drog honom i säkerhet. En lavin av sten och is föll ned 

precis framför dem och Pemba kunde urskilja fyra kroppar i lavinen, de två koreanerna 

samt två sherpas, Jumik och Pasang Bothe. De fyra männen som var på väg ned från 

berget hade träffats av en andra lavin och föll ned längs berget. Tsering hade lyckligtvis 

hunnit ta skydd under några klippor och räddats. Han kände sig förstörd inombords, både 

hans kusin och bror hade dött i lavinen. (O’Brien, 2012, s. 158). Riskidentifiering är 

grundläggande för att reducera risken för att ett projekt påverkas negativt (Cervone, 2006, 

s. 259). I en extrem situation är det inte lätt att genomföra en framgångsrik 

riskidentifiering på grund av att händelser när som helst kan inträffa, utan förvarningar. 

Klättrarna var troligtvis väl medvetna om att det fanns en serac ovanför dem men deras 

enda val var att fortsätta nedstigningen. Tsering och Pemba lyckades agera snabbt efter 

att de har identifierat lavinen vilket även räddade Marco. Lavinen innebar att de tre män 

som Ger offrat sitt liv för att rädda också hade dödats vilket var ett stort nederlag för 

expeditionen. Tillslut tog sig Pemba, Marco och Tsering till läger fyra. (O’Brien, 2012, 

s. 158) 

  

5.3.6 En andra natt i dödszonen 
En del av dem som var kvar i läger fyra tog beslutet att klättra ner. Det var ett svårt beslut 

eftersom det fanns en önskan att hjälpa de som var kvar, men ett sådant räddningsförsök 

var förenat med livsfara. Efter så lång tid på den höga höjden bryts kroppen ned, varför 

de insåg att de behövde rädda sig själva. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 203). Under tiden 

var Wilco vilse på berget och led av kylan, han insåg att han snart skulle tvingas spendera 

en andra natt på berget (O’Brien, 2012, s. 158). Wilco menade att dödszonen inte bara 

kallas det på grund av den höga höjden, det är också utifrån den rädsla som upplevs där 

(Van Rooijen, 2010, s.124). Efter ett tag försökte Wilco ringa efter hjälp utan att se några 

siffror. Han lyckas slå numret hem till sin fru som svarade och försökte hålla honom 

fokuserad på överlevnad. (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 191). Varje steg Wilco tog var 

smärtsamt på grund av att hans fötter hade drabbats av frostskador (Zuckerman & Padoan, 

2012, s. 192). Tack vare en GPS lyckades Wilcos lokalisering spåras fram (Zuckerman 

& Padoan, 2012, s. 206). En man vid namn Nadir befann sig nämligen på baslägret och 

menade att Wilco inte var den som gav upp och var övertygad om att Wilco ännu var vid 

liv. Han använde sig av teknisk utrustning för att försöka finna koordinaterna där Wilco 

befann sig. Plötsligt kunde Nadir urskilja en orange prick på skärmen och ringde Cas på 

läger fyra som började leta men dock utan framgång (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 207-

208). Wilco tvingades spendera en andra natt på K2 ensam utan att ha ätit eller druckit på 

över 50 timmar. (O’Brien, 2012, s. 158). 
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Wilco intalade sig själv att han skulle bli räddad, men i det här läget var han starkt 

desillusionerad (Van Rooijen, 2010, s. 128). Det visade sig när Wilco började fundera på 

att hoppa ner från en platå istället för att klättra. Wilco insåg att han inte kunde lita på 

sina tankar, han hade även hallucinerat och sett andra klättrare. (Van Rooijen, 2010, 

s.134-135). Tidigt under följande morgon gav sig Cas återigen ut för att leta efter Wilco. 

Andra försöket lyckades och Cas fann Wilco i närheten av läger tre utmattad och utsatt 

för köldskador. (Zuckerman & Padoan, 2012, s. 208). Trots att Cas själv var utmattad 

kämpade han för att rädda sin teammedlem Wilco. Det finns även positiva aspekter av 

Grupptänk som enligt Choi & Kim (1999, s. 304) ökar känslan av solidaritet och moral 

gentemot sin grupp. Wilco räddades tack vare att Cas påverkats av Grupptänk i sitt 

beslutstagande. Istället för att återvända till baslägret med övriga klättrare bestämde han 

sig för att kämpa för Wilcos överlevnad eftersom de ingick i samma expedition och det 

fanns en känsla av solidaritet. Slutligen kunde även Cas och Wilco återvända till baslägret 

där de fick medicinsk hjälp. (O’Brien, 2012, s. 158).  

5.4 Sammanställning av citat och urklipp 

Innan vi presenterar studiens slutsatser har vi gjort en sammanställning av citat och 

urklipp som berörts tidigare i detta kapitel. Vi har valt att sammanställa dessa citat och 

urklipp för att få en enkel överblick över vad vi iakttagit. I detta kapitel har vi presenterat 

ett helt händelseförlopp och löpande analyserat situationer och händelser. Av denna 

anledning anser vi att det finns ett värde i att accentuera vissa iakttagelser och 

sammanställa dessa. Syftet med att sortera resultaten efter våra utvalda teman är sålunda 

att det ska medverka till att skapa ett sammanhang och en ökad förståelse. Vi sätter in 

citaten och urklippen i ett sammanhang för att tydligare exemplifiera hur våra utvalda 

parametrar påverkade gruppmedlemmarnas beslut samt hur beslutsfattandet i den extrema 

miljön påverkades beroende på situation. Denna sammanställning är inte tillägnad våra 

egna tolkningar eftersom vi strävar efter att låta citaten och urklippen tala. Eftersom detta 

avsnitt är en sammanställning betyder det att innehållet inte bör ses som fullständigt i 

fråga om vad vi har identifierat, det består snarare av ett urval av observationer för att 

enklare få en helhetsbild. Vi inleder med att sammanfatta vi vad vi har identifierat för 

respektive parameter vilket följs av vad vi observerade rörande beslutsfattande. 

 

5.4.1 Riskhantering 
Toppattacken kantades tidigt av diverse problem, däribland att säkerhetsutrustning 

fattades vilket resulterade i köbildning och förseningar. Eric och Fredrik fortsatte dock 

inte mot toppen. Nedan följer några urklipp som kan härledas till Riskhantering.  

 

Klättrarna vet riskerna med att klättra utan den säkerhetsutrustning som behövs, men 

trots det beslutade de att fixeringsgruppen skulle starta arbetet med att fästa de 

tillgängliga repen (Sträng & Johnsson, 2009, s. 133). 

 

Eric och Fredrik kom fram till att de inte kan fortsätta på grund av att det saknas rep, det 

är köbildning och tidsaspekten som troligtvis skulle tvinga dem att återvända i mörkret 

(Sträng & Johnsson, 2009, s. 141). 

 

Vid räddningsförsöket av Dren riskerade Fredrik och de andra sin egen säkerhet. Under 

den situationen gick tankegångarna såhär: 
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Fredrik ansåg att flytta en kropp på närmare 100 kilo när de inte hade sovit på fem nätter 

och knappt hade tillgång till syre var närmare omöjligt. De beslutade sig trots detta att 

försöka frakta ner kroppen till läger fyra. (Falvey & Gyalje, 2013, s. 160). 

 

När det uppstod problem med den fysiska kapaciteten var det några klättrare som gav 

upp. I de fall när kroppen inte fungerade som den skulle kunde beslutet att avbryta 

toppattacken tas.   

 

Rolf menade att han hade en dålig dag och inte kände sig tillräckligt stark för att slutföra 

toppbestigningen (Sträng & Johnsson, 2009, s. 186). 

 

Jelle Staleman från det holländska teamet och Chris Klinke från det amerikanska teamet 

tvingades tillslut återvända på grund av svår huvudvärk (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, 

s. 146).  

 

Roberto hade inte känt sig pigg när de lämnade läger fyra och när han insåg 

problematiken vid Bottleneck beslöt han sig för att vända om på grund av huvudvärk och 

svettningar (Falvey & Gyaljer Sherpa, 2012, s. 147).  

 

Norrmännen hade med sig egna rep. Det kom väl till hands på nedstigningen när de 

fixerade repen hade blivit söndertrasade av en serac.  

 

[...] “That was because we wanted to have a kind of individual rescue plan if something 

happened to the ropes. If some other climbers caused a situation that could leave us alone 

out there. We wanted to have a plan B.” (L. Nessa, transkriberad intervju, 10 april, 2013). 

 

Chhiring bestämde sig för att rädda Pasang Lama vid nedklättringen. Det var svårt att i 

det skedet ta rationella beslut och värdera risker.  

 

[…] “Pasang told me he didn’t have his ice axe. I could see tears in his eyes. I felt it was 

humanity to save him and asked him to come as we will descent with one ice axe. Pasang 

was scared. He told me, “What if we slip?”. So i told him, ”If we fall, we fall toghether”.” 

(Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 194). 

 

5.4.2 Grupptänk 
Det förekom flera symptom av Grupptänk i dödszonen. Nedan följer ett antal exempel 

från de olika symptomen som vi kunde identifiera samt grupptänkbeteende i allmänhet. I 

situationen när Mohammad placerade ut skruvarna felaktigt behöll Alberto sina 

motargument och sitt tvivel inom sig istället för att ifrågasätta. Det är förenligt med 

symptomet censur på avvikelser.  

 

Mohammad gjorde detta utan att rådfråga någon annan i gruppen och även om deltagare 

såsom Alberto tyckte det var konstigt att första skruven placerades tidigt var det ingen 

som ifrågasatte beslutet (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 132). 

 

När det amerikanska teamet var försenade rationaliserade de bort farorna med att fortsätta 

och det fanns en optimism i gruppen som bidrog till ett högt risktagande. Nedanstående 

urklipp belyser både symptomet att bortrationalisera varningar samt en illusion av 

osårbarhet.  
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Vidare blir det amerikanska teamet försenat med en och en halvtimme. De resonerar dock 

att de sannolikt kan ta igen det i klättringen, vilket de styrker med att de känner sig starka 

och vädret är perfekt. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 134). 

 

På väg upp mot Bottleneck började Chris inse att det var vansinne att fortsätta. Ett 

symptom av Grupptänk är att anslå mentala skyddsskärmar med syftet att skydda 

gruppmedlemmar från information som kan skada deras belåtenhet med sina beslut.  

 

Det sker nästan ingen kommunikation alls och ingen frågar eller kommenterar 

situationen. (Sträng & Johnsson, 2009, s. 145).  

En klättrare påpekade att det är svårt att ta självständiga beslut i en grupp. Dessa urklipp 

belyser att det är enkelt att följa en ledare och inte ifrågasätta besluten vilket tyder på 

Grupptänk.   

 

“Yeah I think in the bigger group it was not people taking their own decision. Especially 

when there were a group going up with many people then you’re getting some kind of he 

or he. Let’s say he is the best climber, he is one and he will know and we will follow him 

and he will say when we’re going to return or something.“ (C. van de Gevel, transkriberad 

intervju, 13 december, 2011).  

 

Även om andra klättrare hade samma känsla var det ingen som sade någonting (Falvey 

& Gyalje Sherpa, 2013, s. 141). 

 

5.4.3 Eskalerande engagemang 
Fredrik beskrev känslorna han kände i situationen när han och Eric bestämde sig för att 

avbryta sin toppattack. De kände ett starkt engagemang till projektet.  

 

“Man har offrat så mycket och så inser man det här men man vill inte acceptera det, man 

försöker förskjuta det, man försöker hitta anledningar, ”det kanske går om vi gör så här, 

om vi experimenterar, om vi ”bend the rules”[...] (F. Sträng, transkriberad intervju, 28 

oktober, 2011).  

 

Fredrik, Eric och Paul i det amerikanska teamet funderade på att genomföra en ny 

toppattack dagen därpå. Men slutligen lät de sig inte ryckas med fullständigt i det 

eskalerande projektet varför de beslutade att toppen fick förbli en dröm.  

 

Klättrarna fick anstränga sig för att rationalisera varför de skulle fortsätta, men logiken 

segrade tillslut då de innerst inne visste att förutsättningarna inte var de rätta (Sträng & 

Johnsson, 2009, s. 181).  

 

Även Chris fick avbryta sin toppattack. Chris belyste att sponsorer och gruppmedlemmar 

kan bidra med en viss press och Fredrik påpekade att den kraft, tid och pengar som de 

satsat vägs in i beslutet att försöka sig på en till toppattack. 

 

“You know, some people argue that sponsorship applies pressure, that teammates apply 

pressure, so on and so forth.” (C. Klinke, transkriberad intervju, 23 november, 2011). 

 

De resonerade att de har lagt ner så mycket kraft, tid och pengar på det här projektet att 

de förtjänade att ge det ett försök till (Sträng & Johnsson, 2009, s. 177-178). 
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De flesta som var med på toppattacken fortsatte att klättra. Trots dödsfall och försening 

övertalade Wilco sitt team att fortsätta. Situationen kan liknas med fas två i ett eskalerande 

projekt.  

 

“So everybody was convinced that we had time enough, even the Sherpas were convinced; 

otherwise, they would have said, “Listen, we are not going to make it today.  We have to 

go down.” [...] ”So, still, I think it was a really teaming, decision making process in the 

whole team.” (W. van Rooijen, transkriberad intervju, 23 november, 2011).  

 

När andra klättrare kände tvivel ifall de skulle fortsätta övertygade Marco dem genom att 

hänvisa till tidigare lyckade expeditioner. Han förespråkade att projektet bör fortsätta 

vilket kan liknas med den tredje fasen i ett eskalerande projekt.   

 

En italiensk klättrare vid namn Marco Confortola övertygade de som kände tvivel genom 

att hänvisa till en tidigare expedition från 1954 som hade klarat av att nå toppen på två 

timmar från Bottleneck (O’Brien, 2012, s. 7). 

 

Under nedklättringen fann Ger och Marco tre män som hade varit med om en olycka. De 

engagerade sig i ett svårt räddningsförsök trots att de själva snarast behövde ta sig ur 

dödszonen.  

 

Ger och Marco försökte i flera timmar hjälpa männen som fastnat i repet genom att länge 

engagera sig i deras överlevnad istället för sin egen (O’Brien, 2012, s. 154).  

 

5.4.4 Beslutsfattande 
Beslutsprocessen i en extrem miljö bestod inte av så många steg. När Wilco började bli 

snöblind drabbades han av panik och var tvungen att ta ett snabbt beslut och välja en väg 

att gå ned fastän han var vilse.  

 

Det fanns inte tid för överläggningar om vilken den rätta vägen var för hans del (Van 

Rooijen, 2010, s.121).  

 

“[...] I lifted my goggles to see a little bit more and that is why I got some snow blindness 

because of the light of course and then later I felt the beginning of the blindness and in 

that moment I started a little bit getting in panic because I realized that if I really go snow 

blind, I had the real problem because nobody can do anything for you, also not with a 

body of 80 kilos so you are lost.” (W. van Rooijen, transkriberad intervju, 2012). 

 

Beslutsprocessen bestod inte av särskilt många överläggningar och utvärderingar av 

alternativ. Chris menade att en diskussion om att vända eller inte mellan två personer 

kunde ha följande karaktär: 

 

““Should we go back?” “No, I think we should keep going.” “I think maybe we should 

go back.” “No, we'll just keep going.” “The line is moving very slow.” “Yes, it's moving 

very slow.” “But the weather is so nice.”” (C. Klinke, transkriberad intervju, 23 

november, 2011). 

 

Även en annan klättrare menade att det inte är möjligt genomföra långa utläggningar för 

att ta ett beslut. Cas menade att det inte är möjligt i den extrema miljön.  
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“You have to try and make your own decisions, your own things. If you want to go down, 

you go down, if you want to go up, you go up. It is not like let us have a nice talk on the 

radio, you are in the 8000 meter area. It is a lot of effort everything.” (C. van de Gevel, 

transkriberad intervju, 2008). 

 

Vissa team hade inte förmågan att ta beslut.  

 

“But what happened was, in some teams, the leaders just gone.  [...] And this leader was 

really, really important for the whole Serbian team.  [...]  The problem is, if the team is 

falling apart, things will happen and people can’t make the decisions by their own.” (W. 

van Rooijen, transkriberad intervju, 2012). 
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6. Slutsatser 

Detta avsnitt syftar till att presentera de slutsatser vi gjort utifrån Resultat och analys. Vi 

har delat in våra slutsatser i två delar, den första delen berör parametrarna och den 

andra Beslutsprocessen. Vi besvarar vår forskningsfråga och syften samt presenterar 

studies slutgiltiga modell innan vi avslutningsvis presenterar studiens förhållande till 

etiska och samhälleliga aspekter samt förslag på framtida forskning.  

 

 

 

I det här kapitlet ämnar vi visa presentera vad vi har kommit fram till. Vi delar in 

slutsatserna i två delar, en som berör de tre parametrarna Grupptänk, Riskhantering och 

Eskalerande engagemang och en enskild del som berör de slutsatser vi gör gällande 

Beslutsprocessen. För att underlätta förståelsen av våra slutsatser väljer vi att återigen 

presentera studiens forskningsfråga och syften.  

 

Forskningsfråga: Hur påverkas beslutsfattandet av extrema miljöer?  

 

Huvudsyfte: Vi ämnar analysera hur beslutsfattandet påverkas av extrema miljöer utifrån 

de tre parametrarna Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande engagemang. Vi ämnar 

utveckla en modell som visar hur våra parametrar påverkar beslutsfattande.  

 

Praktiskt syfte: Ett delsyfte med vår studie är att vi önskar förstå beslutsfattandet i 

extrema situationer för att ge ett bidrag till projekt i extrema miljöer.  

 

Beslutsfattandet i en extrem miljö kan påverkas av många olika saker. Utifrån vårt 

empiriska material har vi funnit att våra utvalda teoretiska parametrar påverkar 

beslutsfattandet i extrema miljöer. Vi har analyserat beslutsfattande utifrån vår egen 

modell av Beslutsprocessen. Med hjälp av vår analys kan vi konstatera att 

Beslutsprocessen i en extrem miljö består av färre faser än vad vi kom fram till i vår 

teoretiska modell.  

 

Utifrån analysen påstår vi att alla parametrarna har visat sig påverka beslutsfattandet i 

olika situationer. I den empiriska undersökningen har vi presenterat ett händelseförlopp i 

en extrem miljö där vi har analyserat situationer och händelser där beslutsfattandet har 

varit centralt. På så vis var det möjligt att åskådliggöra hur Grupptänk, Riskhantering och 

Eskalerande engagemang var närvarande och påverkade beslutsfattandet under 

expeditionen till K2 år 2008.  

 

Genom att studera beslutsfattande i en extrem miljö kan vi även lära oss mer om 

beslutsfattande i företagsvärlden, eftersom det utgör en miljö med många vardagliga 

beslutssituationer. Det kan handla om att nå ett säljmål, ett pressat kundmöte och svåra 

förhandlingar. Dessa situationer kan potentiellt innebära exempelvis stress eller stora 

investeringar vilket gör beslutsfattandet krävande. Det finns ett flertal svåra 

beslutssituationer och efter att vi studerat beslutsfattande i en extrem miljö förstår vi hur 

det sker. Lärdomarna är därmed även applicerbara för andra projekt som utförs i en 

extrem miljö.  
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Vi ämnar nedan föra en diskussion om vilken påverkan parametrarna har för 

beslutsfattande efter vad som accentuerades i vårt empiriska material. Vi återkommer 

senare till studiens forskningsfråga och syfte för en utförligare diskussion och ansats till 

besvarande. 

6.1 Parametrarnas påverkan för 

beslutsfattande  

Hur beslut fattas kan påverkas av ett flertal faktorer och omständigheter. Vi har analyserat 

beslutsfattande utifrån tre parametrar; Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande 

engagemang. Vår främsta slutsats utifrån studiens empiri och teori är att alla parametrar 

påverkar beslutsfattandet i en extrem miljö. I olika situationer har parametrarna visat sig 

vara olika förekommande. Således kan vi inte påstå att alla tre parametrar påverkar 

beslutsfattandet i alla situationer. I den extrema miljön som vi har studerat hävdar vi att 

Grupptänk är vanligt förekommande och hämmar i många skeenden beslutsfattandet i 

gruppen. Även Eskalerande engagemang påstår vi förekommer, vilket kan förklara varför 

projektet inte avbröts i tid. Riskhanteringen var också närvarande och var en parameter 

som påverkade vissa beslut, även om den i sammanhanget upplevs som den minst 

påverkande parametern. 

6.1.1 Riskhantering 
Vi hävdar att Riskhantering har minst betydelse för förmågan att ta bra beslut eftersom 

alla deltagare är medvetna om att projektet bedrivs i en extrem miljö, vilket innebär att 

vissa risker är förväntade. Den riskidentifiering som vi påstår att klättrarna utförde 

utpekade ofta risker som de på förhand var medvetna om, såsom seracer. Vi menar att 

eftersom seracer var en förväntad risk, påverkades klättrarna inte till att ta beslut om att 

avbryta uppdraget på grund av denna förväntade risk. De intalade sig själva att vädret var 

perfekt och att det inte skulle falla några seracer just den dagen istället för att realistiskt 

bemöta riskerna. Riskhanteringen hanterades olika beroende på individ och team. När 

klättrarna kom till insikt att förseningarna på grund av kön i Bottleneck troligtvis skulle 

innebära klättring i mörker, var det avgörande för några klättrare att vända om samtidigt 

som andra fortsatte utan tecken på vidare oro. Vi upplever att det främst var den fysiska 

kapaciteten som avgjorde om klättrarna identifierade riskerna som för höga och på grund 

av det beslutade att vända om. Utifrån vår analys anser vi att majoriteten av klättrarna 

som gjorde ett toppförsök inte påverkades av riskerna som var förenliga med yttre 

omständigheter och de ändrade sålunda inte sitt beslut att försöka nå projektets mål. 

Utifrån detta resonemang upplever vi att Riskhantering inte påverkar beslutsfattandet lika 

omfattande som de övriga två parametrarna, Grupptänk och Eskalerande engagemang. 

 

6.1.2 Grupptänk 
En av våra slutsatser är att Grupptänk påverkar beslutsfattandet i en extrem miljö. Enligt 

teorin är Grupptänk en försämring av gruppmedlemmarnas mentala effektivitet, 

moraliska ställningstagande och verklighetsuppfattning på grund av press från den egna 

gruppen (Janis, 1972, s. 9). Försämringen av gruppmedlemmarnas förmåga bidrar ofta till 

att sämre beslut tas, vilket var uppenbart under flera händelser i expeditionen. Vi kunde 

urskilja att flertalet symptom av Grupptänk existerade i dödszonen. När flera symptom 

av Grupptänk återfinns är sannolikheten att Grupptänk existerar större (Janis, 1972, s. 

197) varför vi påstår att Grupptänk förekom. I den extrema miljön blir deltagarna mer 

beroende av varandra och av att ha en god sammanhållning vilket kan förklara varför 
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Grupptänk var närvarande. I analysen var det uppenbart att Grupptänk vid flertalet 

händelser påverkade beslutsfattandet negativt, vilket vi kunde förstå av den 

sammanställning vi gjorde i slutet av kapitlet.  I vår analys kunde vi urskilja att deltagarna 

uppvisade ett klassiskt grupptänkbeteende eftersom klättrare påverkade varandra i den 

grad att beslutsfattandet försämrades. Det förekom bland annat en känsla av samhörighet 

mellan deltagarna och ett ständigt bortrationaliserande av varningar som gjorde att 

förmågan att ta kloka beslut hämmades. Grupptänket som existerade påverkade de flesta 

medlemmarna vilket innebar att de valde att fortsätta toppbestigningen trots en massiv 

försening att det fanns flertalet andra varningssignaler. Utifrån analysen påstår vi sålunda 

att Grupptänk existerade och påverkade många av besluten som fattades under 

expeditionen. 

 

6.1.3 Eskalerande engagemang 
Eskalerande engagemang visade sig ha stor betydelse för besluten som togs angående 

projektets överlevnad. Vi kunde identifiera att projektet befann sig både i fas två och i fas 

tre i eskalerande processen. Fas ett består av ett drivande där projektets mål upplevs 

otydligt och det finns en osäkerhet kring vilken riktning projektet strävar efter (Mähring 

& Keil, 2010, s. 12). Att vi inte identifierade att projektet befann sig i fas ett kan vara för 

att vi endast studerade den sista delen i projektet, nämligen händelserna i dödszonen. Det 

är i fas två och tre som problemen framträder och som rationaliserandet för att fortsätta 

projektet förekommer (Mähring & Keil, s 2010, s. 12-13) och det är även dessa faser i ett 

eskalerande projekt som tydligt framträtt i den empiriska undersökningen. Det faktum att 

det fanns ett Eskalerande engagemang till projektet var tydligt och det påverkade 

beslutsfattandet genom en stark vilja till att fortsätta projektet. På grund av det starka 

engagemanget försökte deltagare i olika situationer rationalisera fortsättningen av 

projektet istället för att avbryta det. Satsat kapital, tid och engagemang som lagts ner på 

projektet var anledningar till att fortsätta med projektet varför vi påstår att det 

Eskalerande engagemanget påverkade deltagarna i sitt beslutsfattande. 

6.2 Beslutsfattande i extrema miljöer  

Studiens forskningsfråga som vi ämnar besvara är: Hur påverkas beslutsfattandet av 

extrema miljöer? Det är en komplex fråga att besvara på eftersom det inte finns något 

enhälligt svar på den. Vi har undersökt beslutsfattandet utifrån hur Beslutsprocessen är 

uppbyggd med dess olika faser. Med utgångspunkt i teorier utvecklade vi vår egen 

beslutsprocessmodell som var anpassad efter extrema miljöer vilken sedan jämfördes med 

våra empiriska fynd. Vi har noterat att Beslutsprocessen var markant kortare i 

verkligheten än vad som var rekommenderat enligt vår teoretiska modell. Nedan 

presenterar vi därför en reviderad beslutsprocessmodell (se figur 9). När beslut fattades i 

dödszonen fanns ingen Utvärdering eller Rangordning av möjliga alternativ vilket 

resulterade i att processen endast bestod av tre faser; Idéer, Beslut och Implementering av 

beslut. Idéer representerar de alternativ som fanns, varefter Beslut fattades utan någon 

övervägning om vilket alternativ som var mest lämpat för att sedan direkt Implementeras. 

Konsekvensen av att faserna Utvärdera och Rangordna negligeras kan vara att kvaliteten 

på besluten försämras. Besluten som fattas saknar då en dimension där besluten övervägs, 

vilket kan vara väsentligt för att ta välgrundade beslut. Utifrån våra resultat kan vi förstå 

att det i en extrem miljö inte är möjligt att ha för långa beslutsvägar. Att Rangordna 

alternativa beslut kan vara för invecklat för att fungera i praktiken i en sådan miljö, varför 

den fasen kan vara rimlig att avlägsna. Den empiriska undersökningen visade även på att 
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fasen Utvärdera flertalet gånger förbisågs, trots att den bör vara en vital del för att lyckas 

ta fördelaktiga beslut. I (figur 9) illustrerar vi hur vi uppfattar Beslutsprocessen i en 

extrem miljö. 

 

 
Figur 9. Beslutsfattande i extrema miljöer.  
 

Det går att spekulera om möjligheten att ändra följden på faserna i Beslutsprocessen. Det 

kan exempelvis beröra att faserna Idéer, Utvärdera och Rangordna kan förskjutas bakåt 

i processen och i tiden för att möjliggöra att det går att ta fram Idéer, Utvärdera dessa och 

Rangordna alternativen innan en situation där beslutet måste tas uppstår. Vi tror nämligen 

att det kan finnas ett värde i att inkludera de förberedande faserna innan Beslutet då vi i 

vår empiriska undersökning även kunde se att i de fall som dessa negligerades så fattades 

sämre övervägda Beslut. Vi menar då att faserna hypotetiskt skulle förskjutas mer till 

vänster i processen och att det bildas ett avstånd mellan de tre första faserna till att Beslutet 

tas för att symbolisera tidens gång. Nedan följer en modell vi skapat för att visualisera 

denna spekulation. (Figur 10) illustrerar en Beslutsprocess som förflyttar faserna Idéer, 

Utvärdera och Rangordna till vänster och därigenom skapar ett tomrum som 

symboliserar Tid för att förbereda ett kommande Beslut och Implementering. 

 

Figur 10. Förberedande Beslutsprocess.  
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Det kan vara lämpligt att överväga för att hantera problematiken med snabba beslut i en 

utmanande miljö, vilket i praktiken skulle innebära att förberedelse inför diverse 

beslutssituationer blir vitalt. Beslutsfattande sker på många olika nivåer inom företag. 

Inom företagsvärlden kan det därmed vara ett viktigt inslag med grundliga förberedelser 

inför exempelvis en viktig förhandling eller ett pressat kundmöte. Genom att ha 

genomfört en förberedelse innan bestämda beslutssituationer inträffar går det att ställa 

upp olika scenarion om vad som eventuellt kan hända. En sådan förberedelse kan resultera 

i att beslut blir enklare att fatta, även i en extrem företagsmiljö, eftersom ett förarbete i 

Beslutsprocessen redan är gjort.  

 

Det vi sammantaget kan förstå utifrån vår undersökning var emellertid att den påvisade 

att en förkortning av Beslutsprocessen kan vara nödvändig i extrema miljöer. Under en 

bergsklättringsexpedition menar vi däremot att det är svårt att ta övervägda beslut även 

om det finns ett förarbete gjort, på grund av att många allvarliga situationer är 

oförutsägbara. Vid sådana omständigheter tvingas projektgrupper fatta snabba beslut utan 

möjlighet till Utvärdering eller Rangordning i sin Beslutsprocess. Vårt bidrag till vår 

forskningsfråga är således att beslutsfattandet påverkas i en extrem miljö genom att 

Beslutsprocessen förkortas (se figur 9). 

6.3 Tillämpning av modellen 

Huvudsyftet med vår studie var att utveckla en modell som visar hur våra identifierade 

parametrar påverkar Beslutsprocessen. Som ett resultat från vår empiriska undersökning 

har vi kunnat identifiera att parametrarna påverkar beslutsfattandet, men även att det finns 

ett samband mellan dem. Från teorikapitlet sammanfattade vi teorierna med en modell 

(figur 7) som visade vad som påverkar beslutsfattandet i en extrem miljö. Efter att vi 

kombinerat teori med vår empiri har vi kunnat förstå hur beslutsfattandet påverkas, vilket 

vi visar i vår utvecklade modell (figur 11). I Resultat och analys belyste vi genom en 

sammanställning några av de observationer som vi gjorde i den empiriska 

undersökningen och visade genom ett antal exempel hur empirin kan kopplas till de 

teorier som sammanfattats i vår modell (figur 11). För att uppnå vårt syfte och lyfta fram 

studiens bidrag tänker vi därför förklara modellen och hur vi anser att den kan tillämpas 

i projekt som utförs i en extrem miljö. Nedan presenterar vi en utveckling på den 

sammanfattande modell (figur 7) som vi publicerade i teorikapitlet där vi kan se att den 

största skillnaden är att parametrarna bevisligen influerar varandra (figur 11). 
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Figur 11. Hur beslutsfattandet påverkas av en extrem miljö.  
 

Modellen utgår ifrån ett projekt som organisationsform, vilket vi ser i toppen av (figur 

11) och vars ramar innefattar hela modellens innehåll. Det innebär alltså att allt som 

modellen innefattar utspelar sig i ett projekt. Bakgrunden innanför projektets ramar 

symboliserar den extrema miljö som vi valt att undersöka och som projektet utförs i. Ett 

projekt som utgörs i en extrem miljö kan bland annat liknas med ett företagsköp där 

beslutsfattandet är utmanande på grund av att det kantas av snabba beslut, hård press, 

stora investeringar och höga risker.  

 

Grunden i modellen är de parametrar som vi identifierat att de påverkar beslutsfattandet. 

I den reviderade modellen (figur 11) visar vi hur parametrarna inte bara påverkar 

beslutsfattandet utan också på det samspel som finns mellan dem. Två av parametrarna, 

Grupptänk och Eskalerande engagemang, illustreras i modellen av överlappande cirklar. 

Denna överlappning visar att det finns en korrelation mellan de båda cirklarna och 

parametrarna. Vi vill därmed visa att Grupptänk influerar Eskalerande engagemang och 

tvärtom genom den överlappande sekvensen. Det har varit tydligt i vår undersökning att 

det funnits ett grupptänkbeteende och även symptom av Grupptänk när vi kunnat förstå 

att projektet var utsatt för ett Eskalerande engagemang. Vi har också insett att existensen 
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av Eskalerande engagemang till viss del kan förklaras på grund av Grupptänk. Det 

grundar vi på att det Eskalerande engagemanget ofta karaktäriseras av drag av 

Grupptänk, såsom att rationalisera och övertyga varandra till att fortsätta projektet. 

Relationen mellan dessa är därmed befäst.  

 

Eftersom vi har haft svårigheter att finna ett tydligt samband med Riskhantering till de 

andra parametrarna har vi valt att framställa Riskhantering utan en överlappande sekvens 

till dem. Vi har endast funnit att det finns ett svagt samband mellan Eskalerande 

engagemang och Riskhantering. Enligt teorin kan ett Eskalerande engagemang leda till 

ett högre risktagande (Staw & Ross, 1989, s. 217) vilket vi även såg i vår empiriska 

undersökning. Resultatet av detta var även att det Eskalerande engagemanget innebar att 

Riskhanteringen försämrades eftersom att deltagarna tog högre risker. Engagemanget 

innebar att det fanns en brist på riskanalys och riskidentifiering vilket inte är en 

fördelaktig Riskhantering. Samspelet mellan Eskalerande engagemang och 

Riskhantering visas därmed genom den lila pilen som går över till Riskhantering. 

Riskhanteringens betydelse för Eskalerande engagemang är främst att om riskanalyser 

gjorts och Riskhanteringen utförts korrekt hade det kunnat få ett stopp på det Eskalerande 

engagemanget. Detta samspel visas genom en av de tunnare rosa pilarna som går från 

Riskhantering till Eskalerande engagemang. Sålunda finns det ett samspel mellan dessa 

parametrar, men det är främst det Eskalerande engagemanget som vi funnit har en större 

inverkan på Riskhantering än tvärtom. Skillnaderna symboliseras av pilarna som är 

märkta med olika färg.  

 

Vi påstår att det finns ett samspel mellan Riskhantering och Grupptänk också, även om 

det inte är lika starkt som mellan Grupptänk och Eskalerande engagemang. Vi har ritat 

en orange pil från Grupptänk till Riskhantering, som visar på den inverkan som 

Grupptänk har på Riskhanteringen. Grupptänk kan bidra till en känsla av stor optimism 

vilket kan leda till ett högre risktagande (Janis, 1972, s. 197), och precis som i fallet för 

Eskalerande engagemang så skulle därför Riskhanteringen försämras om Grupptänk 

existerar. En god Riskhantering handlar om att identifiera risker och göra analyser för att 

ta välgrundade beslut, varför ett grupptänkbeteende som innebär högre risktagande skulle 

kunna ha en negativ påverkan på Riskhanteringen. Däremot skulle en riskanalys kunna 

innebära att Grupptänkets typiska symptom inte blir lika utbredda. Men enligt vår 

undersökning var det inget vanligt fenomen, varför vi inte kan anse att Riskhanteringen 

påverkar Grupptänk i lika stor grad som Grupptänk påverkar Riskhanteringen. Därför har 

vi illustrerat samspelet från Riskhantering till Grupptänk med en rosa pil. Hur 

parametrarna påverkat beslutsfattandet och influerat varandra, illustreras med hjälp av de 

överlappande cirklarna och genom de dragna pilarna till Riskhantering.  

 

I vår empiriska undersökning har vi sett att alla identifierade parametrar som vi ämnade 

analysera beslutsfattande utifrån har haft en påverkan på beslutsfattandet. Det visar vi i 

modellen genom de större vertikala pilarna som går från respektive parametrar till 

Beslutsprocessen. Pilarna från respektive parameter illustrerar att samtliga påverkar 

beslutsfattandet, men vi har inte identifierat om det är någon särskild fas i 

Beslutsprocessen som de påverkar. Utifrån vår studie kan vi konstatera att de påverkar 

beslutsfattandet. Däremot kan vi genom vår studie förstå att Beslutsprocessen förkortades 

i en extrem miljö jämfört med vad teorin föreslår. Av den anledningen har vi reviderat 

beslutsprocessmodellen som återfinns i botten av (figur 10). Eftersom det var uppenbart 

att det i de flesta fall var svårt att Utvärdera och Rangordna alternativa Beslut i den 

extrema miljön som teorin föreslår har vi därför uteslutit fas tre som är Utvärdera samt 
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fas fyra, som utgörs av Rangordna. Vi har därför uppdaterat Beslutsprocessen utifrån vad 

vår undersökning visade. 

6.4 Rekommendationer till projekt 

Det praktiska syfte som vi presenterade tidigt i studien var att vi ville förstå 

beslutsfattandet i extrema miljöer för att ge ett bidrag till framtida projekt. Efter att vi 

studerat beslutsfattande i en extrem miljö kan vi bättre förstå hur beslutsfattande sker i 

krävande situationer. Från den miljö som vi studerade gick det att åskådliggöra lärdomar 

som går att överföra till beslutsfattande i projekt där snabba beslut behöver fattas. Ett 

projekt kan kantas av många olika beslutssituationer som är utmanande och stressiga 

varför det finns ett behov av att bättre förstå beslutsfattande för att främja att bra beslut 

fattas. 

 

Den modell vi utvecklat och presenterat (se figur 11) kan projektledare tillämpa för att få 

hjälp med att förstå hur beslutsfattandet sker i sådana situationer. Genom att bättre förstå 

hur Beslutsprocessen ser ut och vad som påverkar den kan beslutsfattandet förbättras, 

vilket även innebär att risken för dåliga beslut som kan vara förenat med stora kostnader 

minskar. Utifrån vår undersökning kunde vi förstå att Beslutsprocessen behövde kortas 

ned för att fungera i utsatta situationer. Eftersom det kan bidra med konsekvenser för 

beslutens kvalitet har vi spekulerat i möjligheten att faserna innan Beslutet kan åtskiljas 

genom tid. Lärdomen som projektledare samt även deltagare i projekt kan få är därmed 

att det är väsentligt att förbereda sig väl för att undvika stressiga situationer. I extrema 

miljöer fanns inte alltid tid att Utvärdera samt att Rangordna alternativ vilket innebär att 

det finns ett värde i att genomföra dessa faser innan beslutssituationen uppkommer. 

Genom att förbereda sig väl inför en situation som har en potential att kantas av stress 

och press går det att ta bättre beslut.  

 

Rent praktiskt skulle därför ett möjligt tillvägagångssätt för att implementera detta vara 

att efter en genomgång av de första två faserna Idéer och Utvärdera och sätta upp olika 

scenarion som är möjliga att inträffa. På det viset finns mer tid att överlägga olika 

situationer och det är även möjligt att Rangordna scenarion utefter vad som är bäst lämpat 

i varje situation. Genom ett sådant hanterande blir risken mindre att beslut fattas i ren 

panik vilket sällan bidrar till att rationella beslut tas.  

 

Genom att tillämpa vår modell kan även en bättre förståelse till vad som påverkar 

beslutsfattandet fås. Vi påstår att projektledare och projektdeltagare kan ha nytta av att ha 

en insikt i hur Grupptänk, Eskalerande engagemang och Riskhantering påverkar 

beslutsfattandet eftersom att det kan bidra till att försämra det. Eftersom Grupptänk är en 

typ av känslomässig bubbla som deltagare hamnar i finns ett värde av att förstå dess 

innebörd och dess effekt på medlemmar i en grupp. Dock kan Grupptänk även inneha 

positiva effekter varför det inte helt bör försöka uteslutas utan snarare förstås och 

uppmärksamma de varningstecken som finns. Eskalerande engagemang kan drabba ett 

projekt och medlemmarna styrs även där av känslor till projektet som kan försvåra det 

rationella beslutsfattandet. Det bör även finnas en förståelse för Riskhantering i ett 

projekt, då projektledare samt deltagarna bör lära sig att identifiera risker och utföra 

återkommande riskanalyser. Vi hävdar att uppfyllt vårt praktiska syfte då vi med den 

förståelsen vi fått av att studera beslutsfattande i extrema miljöer kan bidra med kunskap 

om beslutsfattande som kan vara till nytta för framtida projekt som utförs i extrema 

miljöer genom ett tillämpande av vår slutgiltiga modell (se figur 11). 
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6.5 Studiens bidrag 

Tidigare forskning har genomförts med bergsklättringsexpeditioner som empirisk miljö. 

Hällgren (2010) har studerat Grupptänk i temporära organisationer och Aagerter Alvarez 

et al (2011) studerade Eskalerande engagemang utifrån katastrofen på Mount Everest 

1996. Vi har genomfört en studie som analyserat hur beslutsfattandet påverkas i extrema 

miljöer utifrån våra utvalda parametrar Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande 

engagemang. Det har även funnits ett fokus på individnivå i tidigare studier som berör 

beslutsfattande (Wadhwa & Bhattacharya, 2000, s. 30) varför vi anser att vår studie bidrar 

till ytterligare kunskap om beslutsfattande då vi främst fokuserat på gruppen.  

 

Det bidrag som vår studie genererar är att Beslutsprocessen i en extrem miljö förkortas 

och att beslutsfattandet påverkas olika i olika situationer. Beroende på situation har de 

parametrar som vi analyserat beslutsfattande ifrån haft olika inverkan beroende på 

situation och studien visar även på att det finns olika samband mellan de olika 

parametrarna. Alla parametrar har således en påverkan på beslutsfattandet men de har 

olika betydelse vilket vi åskådliggjort i vår modell (se figur 11). Beslutsfattande i en 

extrem miljö är extraordinärt att studera men genom att studera det anser vi att det går att 

dra lärdomar ifrån dessa extrema händelser som är möjliga att översätta till andra 

beslutssituationer i projekt som kantas av liknande förutsättningar. I företag och 

organisationer krävs det varje dag att beslut måste fattas i många olika sammanhang. Att 

hantera stressiga situationer och ta utmanande beslut är en del av vardagen och det är 

därmed viktigt att det utförs väl. Konsekvenserna är inte lika omfattande om ett beslut 

blir misslyckat som det är i en extrem miljö, men upprepade dåliga beslut kan däremot få 

ödesdigra komplikationer för exempelvis ett projekt, då det kan behöva läggas ned. Med 

detta i åtanke hoppas vi att vår studie kan bidra med värdefull kunskap. 

 

Genom vår studie hoppas vi även att TripleED som forskar om beslutsfattande kan finna 

ett bidrag med vår studie. Då vi inte på förhand hade kännedom om någon svensk studie 

som analyserat beslutsfattande i extrema miljöer utifrån våra tre utvalda parametrar anser 

vi att vi genom vår studie och utvecklandet av vår modell bidrar med kunskap till hur 

beslutsfattandet kan påverkas av extrema miljöer inom projekt.  

6.6 Etiska och samhälleliga aspekter 

Angående etiska principer bör vi diskutera hur etiskt det är att publicera namn på 

respondenter utan att vi själva har fått ett godkännande av de berörda individerna. Med 

anledning av att vi har använt oss av sekundärdata och inte personligen har kunnat fråga 

om respondenternas godkännande har vi istället vänt oss till TripleED i denna fråga. 

TripleED har vid sina intervjuer kontrollerat hur respondenterna ställde sig till anonymitet 

och ingen av respondenterna kände ett behov av i en publicerad skrift hemlighålla sin 

identitet. Med denna bakgrund kan vi konstatera att TripleED som äger det sekundära 

materialet har gett oss tillåtelse att presentera respondenterna med sina sanna identiteter 

eftersom vi skriver på uppdrag av TripleED. Att vi har tillåtelse att använda oss av 

respondenternas identitet har vi ytterligare klargjort under intervjun med Hällgren. Av 

denna anledning hävdar vi att aktivt har arbetat med etiska aspekter gällande hanteringen 

av de data vi har tillhandahållit.  
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I vår studie har vi strävat efter att följa de etiska principerna för forskning. För oss innebär 

detta bland annat att genom en korrekt refererenshantering uppmärksamma de forskare 

som bidragit med informationen. Eftersom vi har utfört en empirisk undersökning där vi 

har hänvisat till böcker har det varit viktigt för oss att noggrant återspegla en så sann bild 

som möjligt av händelserna på K2 år 2008. Även om vi förstått att det är omöjligt att 

exakt återge en fullt korrekt bild av händelseförloppet har vi strävat efter att vara 

källkritiska och använda oss av varierade källor.  

 

Vår studie involverar inte primärt etiska eller samhälleliga angelägenheter, vi har däremot 

under arbetets gång funnit att det skett oetiska beteenden hos individerna som befann sig 

på klättringsexpeditionen på K2 år 2008. Den extrema miljön påverkade deltagare i 

klättringsexpeditionsgruppen att ibland ta oetiska beslut med en utomståendes perspektiv, 

exempelvis när en klättrare övergav någon annan för att rädda sig själv. Händelser som 

inträffar i en extrem miljö är dock extrema, och i företagsvärlden handlar oetiska beslut 

sällan om liv eller död för människor. I en företagsmiljö kan däremot en liknande händelse 

inträffa när en projektledare inte tar beslut om att avveckla ett projekt som inte inbringar 

tillräckliga resultat eller alternativt involverar för höga kostnader för organisationen. Ett 

oetiskt beteende kan därmed uppstå eftersom individen ser till sig eget intresse, vilket kan 

få allvarliga konsekvenser för projektet men även för företaget i fråga då projekt ofta 

involverar höga investeringar.  

 

En samhällelig aspekt rörande vår studie är att vårt praktiska bidrag kan medföra att färre 

projekt misslyckas vilket i sin tur kan leda till att färre företag drabbas av negativa 

händelser. Om betydelsefulla projekt misslyckas kan det ha konsekvenser för företagets 

överlevnad, vilket kan resultera i uppsägningar av arbetskraft på grund av förlorat kapital 

i och med projektet. Uppsägningar leder till en större arbetslöshet vilket i sin tur bidrar 

till negativa konsekvenser för landets ekonomi och utveckling. Vår studie berör därmed 

möjligheten att färre jobb går förlorade i och med att projekt undviker allvarliga misstag 

när de får insikt i hur beslut bör tas under pressade situationer. Studien kan därmed bidra 

till positiva samhälleliga implikationer.  

6.7 Förslag på framtida forskningsområden   

Vår studie har undersökt hur beslutsfattandet påverkas av extrema miljöer i ett projekt 

med hjälp av de tre parametrarna Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande 

engagemang. Det finns möjligheter till vidare forskning inom det område som vi har 

bedrivit vår studie i eftersom vår studie inte tar upp alla aspekter av vårt ämnesval. Vi ska 

nedan presentera förslag på intressanta forskningsområden som är korrelerade med vår 

studie. 

 

Framtida studier kan inrikta sig på fler parametrar som påverkar beslutsfattandet eftersom 

det kan ge ett vidare bidrag till framtida projekt i extrema miljöer. Det skulle vara 

intressant att studera våra individuella parametrar närmare genom att inrikta studier mot 

endast en parameter, förslagsvis i andra extrema miljöer för att undersöka möjliga 

skillnader eller likheter. Utifrån vad vi kommit fram till i vår studie skulle det även vara 

intressant med en vidare forskning som syftar till att ta fram en bra modell över 

beslutsprocessen. Eftersom vi hade svårigheter att finna vetenskapliga modeller, som inte 

är matematiska, som berör beslutsprocesser för grupper hade det varit ett intressant 

område att undersöka mera.  



84 
 

Ytterligare ett intressant forskningsområde är hur intressenterna till ett projekt i en extrem 

miljö påverkas vid ett misslyckande. Vi har inte tagit hänsyn till intressenterna i vår studie 

men enligt teorin är en negativ konsekvens av ett misslyckat projekt att intressenter 

påverkas vilket riskerar att de tappar intresse för organisationen. I många fall är det 

intressenter som bistår med finansiellt kapital vilket är anledningen till att många projekt 

kan genomföras vilket motiverar för relevansen av en framtida studie inriktad på 

intressenterna inom projekt. För projekt som befinner sig i extrema miljöer är troligtvis 

intressenterna av ännu högre betydelse eftersom de kostnader som är inblandade i sådana 

projekt är höga. 
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7. Sanningskriterier 

För att studier ska upplevas som användbara är det nödvändigt att presentera 

sanningskriterier.  I och med att våra resultat är baserade på sekundära data är det av 

betydelse att vi motiverar studiens förhållande till sanningskriterier för att motivera för 

dess trovärdighet.     

 

 

 

Vid kvantitativa undersökningar är kriterierna reliabilitet och validitet av betydelse 

(Bryman & Bell, 2005, s. 304), samtidigt som Trost (2010, s. 133) poängterar att dessa 

kriterier inte är relevanta vid utförande av en kvalitativ studie. Istället möter kvalitativa 

studier utmaningen rörande nivån av trovärdighet (Trost, 2010, s. 134), vilket vi ska 

diskutera närmare för att bevisa att vår studie är trovärdig och således användbar.  

 

Vid utförande av en kvalitativ studie finns det sanningskriterier som motsvarar 

sanningskriterierna rörande reliabilitet och validitet, nämligen fyra kriterier som ingår i 

bedömningen av en studies trovärdighet (Bryman & Bell, 2005, s. 306). I enlighet med 

Bryman & Bell (2005) menar Trost (2010, s. 133) att det viktigaste kriteriet som 

kvalitativa undersökningar behöver utvärderas efter, är just nivån av trovärdighet. De fyra 

kriterierna som ingår i utvärderingen av en kvalitativ studies trovärdighet är 

Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet och Möjlighet att styrka och konfirmera. Det 

första kriteriet, Tillförlitlighet, berör det faktum att forskare behöver bevisa att sin 

beskrivning av den sociala verkligheten är sann. Ett sätt att kontrollera det är genom 

triangulering. (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi anser att vår studie har uppnått kriteriet 

av Tillförlitlighet eftersom vi har använt oss av ett flertal metoder och källor för att bevisa 

att det inte förekommer några avvikelser i våra empiriska data. Kriteriet Överförbarhet 

innebär att studiens resultat ska vara användbart i andra kontexter än i den studerade 

miljön (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi uppfyller det kriteriet i och med vi tydligt 

påvisat att våra resultat i inte endast är relevanta för projekt på världens farligaste berg, 

utan även i andra extrema kontexter i form av företagsbaserade miljöer.  

 

För att en studie ska uppfylla kriteriet Pålitlighet behöver forskarna presentera sitt 

tillvägagångssätt under studiens alla faser vilket underlättar för dem som senare ska 

kontrollera forskningen (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi hävdar att kriteriet Pålitlighet 

är uppfyllt eftersom vi har motiverat för hela processen bakom de metoder vi har använt 

oss av vid genomförandet. Vårt arbete kan utvärderas av andra och har blivit det under 

arbetets gång i form av seminarier. När studien är färdigställd kommer ett slutgiltigt 

seminarium äga rum med syftet att återigen granska studien, vilket ytterligare motiverar 

för att kriteriet gällande Pålitlighet uppfylls. Slutligen berör kriteriet Möjlighet att styrka 

och konfirmera att forskaren inte har påverkat studien med personliga värderingar utan 

handlat ärligt under studiens process (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Även Trost (2010, 

s. 134) poängterar att det är önskvärt att sträva efter objektivitet vid kvalitativa studier. 

Vid intervjun med Hällgren konstaterade han att forskarna tillhörande TripleED strävat 

efter att påverka respondenterna så lite som möjligt genom att medvetet sträva efter en 

case-berättelse från respondenterna. Att det inte förekommer onödiga frågor från 

intervjuarna som hade kunnat påverka respondentens svar är även synliggjort i de 

transkriberade intervjuerna vi har fått ta del av, varför vi hävdar att detta kriterium är 

uppfyllt.  
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Appendix 2. Beskrivning av det empiriska 

materialet  
 

 

Titel & 
årtal 

Författare Beskrivning 

Surviving 
K2 (2010) 

Wilco van 
Rooijen 

Van Rooijen var expeditionsledare för det holländska 
teamet. Han återger händelserna från sitt perspektiv 
och om hur han överlevde tre dagar i dödszonen. 

The Summit 
(2013) 

Pat Falvey och 
Pemba Gyalje 
Sherpa 

Pemba var sherpa i det holländska teamet. Boken 
baseras på Pembas upplevelser samt intervjuer från 
andra överlevare. Intervjuerna gjordes för 
dokumentärfilmen med samma namn. 

The time 
has come 
(2012) 

Damien O’Brien Fokuserar på Ger McDonnell och om hans liv och om 
hans död på K2. Ger tillhörde det holländska teamet. 
O’Brien är gift med Gers syster och skrev boken för att 
hedra Ger. 

K2 på liv 
och död 
(2009) 

Fredrik Sträng 
och Per 
Johnsson 

Sträng var själv på expeditionen 2008 och boken utgår 
ifrån hans perspektiv. Hans roll på expeditionen var att 
dokumentera varför han filmade mycket. Sträng 
tillhörde det amerikanska teamet.   

K2 - The 
savage 
mountain 
(2009) 

Charles S. 
Houston och 
Robert H. Bates 

Båda författarna är erfarna bergsklättrare och har själva 
klättrat K2. Boken handlar om den amerikanska 
expeditionen 1953 som leddes av Houston själv. 
Eftersom boken inte behandlar händelserna på K2 år 
2008 har vi använt den främst som ett hjälpmedel till 
vår grundläggande förståelse för ämnet. 

Buried in 
the sky 
(2012) 

Peter 
Zuckerman och 
Amanda Padoan 

Utgår ifrån ett nytt perspektiv och berättar historien 
från de två överlevande sherpas perspektiv, Chhiring 
Dorje Sherpa och Pasang Lama. Zuckerman är en 
prisbelönt amerikansk journalist och hans kusin Padoan 
är själv en bergsklättrare. 
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Appendix 3. Respondenter och antal 

intervjuer  
 

Respondent Antal intervjuer (st) 

Fredrik Sträng 8 

Wilco van Rooijen 8 

Lars Nessa 1 

Cas van de Gevel 3 

Jelle Staleman 1 

Eric Meyer 1 

Chris Klinke 6 

Marco Confortola 1 
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Appendix 4. Beskrivning av data för 

triangulering 
 

Titel & 
årtal 

Författare Beskrivning 

Climbing high 
(1999) 

Lene 
Gammelgaard 

Gammelgaard är en överlevare från Mount Everest 
tragedin som inträffade 1996 och boken är skriven utifrån 
hennes egna upplevelser. 

Sheer will 
(1997) 

Michael Groom Boken innefattar en skildring av Michaels eget liv och hans 
bergsbestigningar genom åren där hans berättelse om 
Mount Everest tragedin 1996 inkluderas. 

Destructive 
goal pursuit 
(2006) 

D. Christopher 
Kayes 

Kayes är en professor från USA som använder de tragiska 
händelserna på Mount Everest 1996 som ett case för att 
studera ledarskap och konsekvenserna av målbildning. 

Ultimate high 
(1997) 

Göran Kropp och 
David Lagercrantz 

Boken är skriven utifrån Kropps upplevelser och skildrar 
hur han cyklade från Sverige med sin packning och hur han 
trots händelserna på Mount Everest 1996 själv slutligen 
lyckades bestiga berget. 
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Appendix 5. Expeditioner och klättrare  
 

Expeditioner Klättrare Ledare Antal Guider 

Holländska expeditionen Wilco van Rooijen 
Cas van de Gevel 
Gerard McDonnell 
Jelle Staleman 
Pemba Gyalje Sherpa 

Wilco van 
Rooijen 

8  

Franska expeditionen Hugues D’Aubaréde 
Jehan Baig* 

Hugues 
D’Aubaréde 

6 3 

Norska expeditionen Cecilie Skog 
Rolf Bae 
Lars Nessa 

Cecilie Skog 4  

Sydkoreanska 
expeditionen 

Kim Jae-soo 
Tsering Bhote* 
Pasang Bhote*             
Jumik Bhote* 
Pasang Lama* 

Kim Jae-soo 15 4 

Amerikanska 
/Internationella 
expeditionen 

Chhiring Dorje Sherpa 
Chris Klinke 
Eric Meyer 
Fredrik Sträng 
Paul Walters 

 8  

Serbiska expeditionen Dren Mandic 
Mohammad Hussein* 
Shaheen Baig* 

 8 3 

Italienska expeditionen Marco Confortola 
Roberto Manni 

Marco 
Confortola 

4 2 

Självständiga klättrare Alberto Zerain  2  
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Appendix 6. Begreppsförklaring  
 

Begrepp Förklaring 

Bottleneck En trång och mycket brant passage på väg mot K2:s topp som är 
lokaliserad under en hängande serac.  

Dödszonen Benämningen på höjder över 8000 meter där människan inte kan 
överleva någon längre period på grund av för låga syrenivåer (Falvey 
& Gyalje Sherpa, 2013, s. 15). 

Fixerade rep Rep som är fixerade till ankare längs farliga områden som placeras 
ut före eller under klättringen med syfte att förse klättrare med 
säkerhet (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 16) 

Isskor Klättringskängor som har vassa spikar fäst på sig för att underlätta 
klättring på is och snö (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 15). 

Isyxa Ett verktyg som används för att klättra på isiga ytor, kan även 
användas som ett vandringshjälpmedel samt som en ankare (Falvey 
& Gyalje Sherpa, 2013, s. 16). 

Klättringsexpedition En typ av klättring som involverar uppsättning av fixerade linor, ett 
flertal läger på varierande höjder och assistans av guider för att 
förbereda en toppbestigning (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 15). 

Sherpa Erfarna guider från Himalaya som arbetar med att vägleda och förse 
klättrare med rätt material (O’Brien, 2012, s. 4). 

Serac En stort hängande block av is (Falvey & Gyalje Sherpa, 2013, s. 16) 

Traversen Efterföljande sträckan efter Bottleneck som är extremt farlig då 
klättringen sker helt oskyddat under en serac.  
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Appendix 7. Intervjuguide med Markus 

Hällgren  

 

Praktiska frågor om intervjuerna 

 Hur genomfördes intervjuerna? Skype, telefonsamtal, personligt möte?  

 I vilken miljö genomfördes intervjuerna? Beskriv eventuella störande moment 

under intervjuerna.  

 Varför har ni genomfört ett flertal intervjuer under en längre tidsperiod?  

 Har andra personer från Triple ED genomfört någon av intervjuerna, vilka?  

 Vilka syften hade ni vid genomförandet?  

 Fanns det olika syften vid olika intervjutillfällen? 

 Hur tänkte ni kring urvalet av respondenter? 

 Hur kom ni i kontakt med respondenterna? 

 Hur såg er relation ut med klättrarna vid intervjutillfället?  

 Varför intervjuades vissa respondenter vid fler än ett tillfälle? 

 

Under intervjutillfällena  

 Hur bemötte respondenterna emotionellt svåra frågor?  

 Upplevde du några svårigheter vid intervjutillfällena? Om ja, exemplifiera.    

 Hur lång tid tog intervjuerna att genomföra, i genomsnitt?  

 Hur hanterade ni betydelsen av kroppsspråk vid genomförandet?   

 Fick ni den information ni sökte från era intervjuer?  

 Hur såg respondenterna på anonymitet vid intervjuerna?   

 Beskriv hur insamlingen av respondenternas svar under intervjun gick till.  

 Vid transkriberingen, hur tänkte ni kring skriftspråk kontra talspråk?  

 


