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Abstract 

Jacob Fredriksson: Motorsportens riskkultur – I den moderna tiden! : Debatt om säkerhet och risk 

1970-1978  Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, Cuppsats, vårterminen, 2014. 

 

  Denna uppsats visar hur problem kring risker och säkerhet uppfattas beroende på hur en 

olycka skett. Exemplen är tre motorsportolyckor mellan 1970 och 1978. När olyckor sker, 

görs distinktioner mellan förares och åskådares säkerhet då? Författaren argumenterar för 

att risktagandet kring motorsporten uppfattas olika beroende på hur närgånget åskådarna 

drabbas. I början av perioden traumatiseras åskådarna genom att bilarna kraschat in i 

publiken, vilket genom en bakomliggande symbolik kan koppla olyckan till mer allmänna 

fenomen där ”industrialiserings omständigheter” skördat offer. Detta gör att de icke-

deltagande som drabbas kommer i första hand när säkerheten skall förbättras. Vid 

periodens slut blir de risker som förarna utsätter sig för ett större problem för samhället då 

dessa risker offentligörs mycket tydligare genom media. Att en förares olycka visas i TV var 

även det ett trauma för åskådarna. Utvecklingen av motorsportens allmänna profil ledde till 

ökat säkerhetsarbete ämnat även åt de internt inblandade. 
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1. Inledning 

We want to sing about the love of danger, about the use of energy and recklessness as a 

common, daily practice. Courage, boldness and rebellion will be the essential elements of 

our poetry.1 

Ord av Filippo Tomassi Marinetto, sedan han kört ner i ett dike med sin sprillans nya 

Fiat. Detta gav honom inspiration åt en ny kulturell rörelse, ”futurism”, år 1909. I 

futurismens landskap fanns det plats för en ny sorts skönhet: farten och mekaniken i 

kombination. 2 Med denna nya form av skönhet kom även nya faror, både för individen 

och den stora allmänheten. Världskrigens mekaniserade massmord visade på att 

teknologins framsteg var långt ifrån oproblematiska. Inom ett sportsligt kontext kom 

människor att få mäta sig själva mot varandra på ett nytt sätt genom det moderna 

samhället som ändå var fredligt. När Dagens Nyheter startade sin motorsida den 27:e 

januari 1921 så presenterade de idéen vad som gör en god tävlingsförare: lugn, 

ihärdighet, djärvhet och beslutsamhet var centrala egenskaper men det skulle krävas tur 

– ”först och sist”.3 Detta var inte heller oproblematiskt. I sporten ingick moment som var 

mycket svåra att räkna med. Motorsporten finns bara i det moderna samhället, och 

sporten tar nya skepnader dit den nya, modernare tekniken tar den. Med detta pressas 

alltid gränserna till vad som går att kontrollera inom sporten. Detta gör den oberäknelig. 

Den 11:e juni 1955 gick starten för den 23:e upplagan av Le Mans 24-timmars, vilket 

kom att se en katastrof som ingen hade kunnat förutse.4 En sport lämnade här efter sig 

mer än 80 döda, utan att någon skulle ställas som ansvarig. 

När motorsporten sedan växte inom Sverige under slutet av 1960-talet och under början 

av 1970-talet, både angående duktiga förare och allmänt intresse, skulle sportens 

riskfulla aspekter tas upp allt mer. Svensk banracing skulle under 1970-talet komma in i 

en guldålder inom motorsporten, men också drabbas av tre dödsolyckor där efterspelet i 

stor mån skulle handla om säkerhets- och riskrelevansen och för vem säkerheten var till 

för. I den första av olyckorna dödades fem åskådare av två bilar som skenat av banan 

efter en kollision; i den andra avled Sveriges mest erfarne tävlingsförare i ett parti långt 

                                                           
1 Filippo Tomassi Marinetto, “Le Futurisme”, Le Figaro, 1909-02-20. 
2 “Italian Futurism and the Cult of the Machine”, 
http://www.nyu.edu/projects/mediamosaic/thetitanic/article.php?a=eugene-ostashevsky, (2014-04-13). 
3 Knight, “Varför lyckas man i biltävlingarna? Konsten att vinna”, Dagens Nyheter, 1921-01-27. 
4 Quentin Spurring, Le Mans – The Official History Of The World’s Greatest Motor Race 1949-59, (Sparkford 
2011), s. 212-218. 

http://www.nyu.edu/projects/mediamosaic/thetitanic/article.php?a=eugene-ostashevsky
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ifrån åskådare och TV-kameror; i den tredje omkom Sveriges mest framgångsrika förare 

i en olycka som visades i direktsänd TV. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka debatten kring risk och säkerhet när olyckor 

skett inom motorsporten, med tre exempel från perioden 1970-1978. 

De konkreta frågeställningarna lyder:  

Uppfattas riskerna inom motorsporten som ett problem och i så fall för vem? Görs en 

distinktion mellan förarnas och åskådarnas säkerhet, mellan de risker som förare och 

åskådare utsätts för? Vilka kommer till tals - deltagare (förare, men även arrangörer, 

funktionärer, m.m.) eller utomstående faktorer (publik, politiker, m.m.) - och vilka får 

ansvaret? 

Går det att se några förändringar under den period som studeras? På vilket sätt 

påverkades säkerhetsdebatten och säkerhetsarbetet av de olyckor som studeras? 

1.2 Empiriskt material och forskningsmetod 

Materialet i fråga handlar om samtida rapportering av olyckor och om 

säkerhetsdebatten i särskilt valda medier. I det givna materialet kommer jag att se efter 

hur motorsportens faror framställs, i frågor angående förare och åskådare. Dessa medier 

klassificerar jag som allmänna och specifika. De allmänna utgör dagspressen och 

tabloiderna, som visar i större led en mer generell diskussion med den stora 

allmänheten. Tidningar som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter rapporterade 

utförligt om olyckorna i fråga. De specifika medier som används är motorsportens 

fackpress, svenska Illustrerad Motorsport i synnerhet. IMS gavs ut en gång per månad 

och kan därmed ge en större sammanfattning av händelserna i fråga. 

För att komma fram till vilka händelser som skulle vara mest relevanta för min 

undersökning har jag utgått från ett svenskt perspektiv under en period då 

motorsporten utvecklats hastigt. Perioden 1970 t.o.m 1978 har ofta kallats för en 

”guldålder” för svensk motorsport, med Ronnie Peterson som den starkast lysande 
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stjärnan.5 Men utan Joakim Bonniers arbete skulle det förmodligen varit svårare för 

Peterson att slå igenom i sporten, och få den att ta det utrymme i svensk media som den 

gjorde. Dessa herrars respektive dödsolyckor kommer att stå som två av mina tre 

undersökningsobjekt. Denna uppsats tredje undersökningsobjekt handlar om en 

nationell standardvagnstävling där fem åskådare fick sätta livet till. Dessa olyckor kom 

att få betydande spaltmetrar i svenska dagstidningar samt i fackpressen. 

1.3 Avgränsning och historisk bakgrund 

Den 11:e juni 1955 skedde den mest ohyggliga olyckan i motorsportens historia. Le 

Mans 24-timmars, hade sedan den först anordnades 1923, blivit motorvärldens mest 

prestigefulla sportvagnstävling. Det ingick inte i Grand Prix-kalendern, men alla de stora 

namnen fanns med i startfältet, och för biltillverkarna var Le Mans något av särskild 

prestige eftersom tävlingen kördes med anpassade gatbilar. 1955 stod kampen om 

segern mellan Jaguar och Mercedes-Benz. Till sitt förfogande hade de Grand Prix-förarna 

Mike Hawthorn, respektive Juan-Manuel Fangio och Stirling Moss. Dessas ekipage stod i 

centrum när olyckan som tog mer än 80 människors liv skedde. Den bil som orsakade 

den stora skadan var en annan av Mercedes-Benz bilar, efter att Hawthorn orsakat en 

kedjereaktion strax framför huvudläktaren vid start-och-mål. Hawthorn bromsade 

plötsligt in för att köra in i depån strax efter att ha kört om Lance Macklins långsammare 

Austin-Healey. Macklin reagerade genom att väja till vänster för att undvika att köra in i 

Hawthorns Jaguar. Det Macklin inte sett var att strax bakom Hawthorn hade Pierre 

Leveghs Mercedes befunnit sig.6 Levegh träffade Macklins bil och studsade upp i luften 

och träffade ett stenfundament på jordvallen som skiljde publiken från banan. Bilen 

slogs sönder med oerhörd kraft och stora delar landade över huvudläktaren, vilket 

orsakade den stora skadan. Pierre Levegh omkom även han i olyckan. Fangio låg i 

olycksögonblicket strax bakom Leveghs bil och lyckades med nöd och näppe undvika att 

bli involverad. När ordern kom under natten från Mercedes-Benz högkvarter att dra sig 

ur tävlingen, ledde Fangio och Moss med stor marginal. Hawthorn (tillsammans med 

Ivor Bueb) kunde därmed vinna tävlingen ohotat. En civil rättsundersökning kom fram 

till att olyckan orsakats av en rad olyckliga omständigheter och lade inte skulden på 

                                                           
5 Conny Janner, Formel 1: Sveriges guldålder 1970-1978, (Västerås 2011), s. 9. 
6 “Pierre Levegh” var ett taget namn. Han hette egentligen Pierre Boullion. Quentin Spurring, Le Mans – The 
Official History Of The World’s Greatest Motor Race 1949-59, (Sparkford 2011), s. 216. 
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någon särskild.7 Med detta ser man att inslag som höga hastigheter, olyckor och även 

död var inslag som var accepterade inom sporten. Självklart var det inget önskvärt att 

förare och åskådare förolyckades, men inte heller något särskild aspekt beskylldes; 

riskerna fanns där villkorslöst. Att så pass många avled i olyckan var beklagligt. Banan 

skulle byggas om inför 1956 års 24-timmars, för en kostnad av 300 millioner franc.8 

Ändå skulle 1956 års upplaga drabbas av en tragedi, då fransosen Louis Héry 

förolyckades vid en olycka precis innan det nyligen ombyggda partiet.9 Inga nya 

åtgärder åt förarnas säkerhet gjordes inför 1957.10 Förarna skulle fortsättningsvis vara 

utsatta för stora risker. 

Under 1960-talets första hälft hade Grand Prix-tävlingar för Formel 1-bilar körts under 

ett reglemente som begränsat motorstorleken till 1,5 liter. Bilindustrin under 60-talet i 

helhet kom att präglas av ”muskelbilen”. ”Muskelbilen” blev ett begrepp när Ford 

lanserade sin Mustang 1964, vilket blev en oerhörd succé. Ford gjorde samtidigt en 

enorm satsning på motorsport i allmänhet och sportvagnsracing i synnerhet, med 

högsta mål att vinna över Ferrari på Le Mans 24-timmars.11 I denna kapprustning 

nyttjade Ford allt större motorer och bilarna blev allt mer spektakulära i alla de klasser 

de ställde upp i. 1966 vann de Le Mans för första gången med en bil som hade en 

cylindervolym på sju liter.12  Dessa bilar blev allt mer populära både bland allmänheten 

och bland förarna. Formel 1-reglementet hängde med i utvecklingen, då det var menat 

att vara motorsportens kronjuvel, och fördubblade 1966 motorstorleken till tre liter och 

därmed steg effektstyrkan från lite drygt 200 hästkrafter 1965 till lite drygt 400 1967. 

Den kommersiella eran inom Europa-baserad motorsport började 1968. Le Mans 24-

timmars tillät då de deltagande att sälja sponsorutrymme på bilarna för första gången.13 

Trenden hade startats i början av året när Colin Chapmans Lotus-stall hade dykt upp till 

Tasman-tävlingarna i Nya Zeeland och Australien med bilar målade i cigarettmärket 

Gold Leafs färger. Chapmans Lotus-bilar hade under 1960-talet allt som oftast varit de 

                                                           
7 Spurring 2011, s. 215-219. 
8 Spurring 2011, s. 250.251. 
9 Spurring 2011, s. 269. 
10 Spurring 2011, s. 280. 
11 Anthony Pritchard, Ford versus Ferrari – The Battle for Le Mans and sports car supremacy, (Sparkford 
2011), s. 12-15. 
12 Quentin Spurring, Le Mans – The Official History Of The World’s Greatest Motor Race 1960-69, (Sparkford 
2010), s. 206-209. 
13 Spurring 2010, s. 270. 
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snabbaste bilarna i Grand Prix-, Champ Car- och Tasman-tävlingar och Chapman själv 

hade etablerat sig som en av bilvärldens mest innovativa och inflytesrika konstruktörer. 

Chapmans senaste innovation, sponsorutrymmet, skulle snabbt sprida sig över 

motorsportvärlden. Denna innovation gav konstruktörerna allt större resurser åt att 

utveckla sin bilar med. På så vis fick racingstallen större press på sig att prestera och 

visa upp ett företags goda sida; banden till konsumenterna och konsumentindustrin blev 

starkare och de ekonomiska och symboliska insatserna större. 

I och med dessa nya förutsättningar steg hastigheterna i en allt snabbare takt. 

Snittfarten i Italiens Grand Prix på Monza-banan steg från 210 km/h 1965 till 226 km/h 

1967 för att nå sin topp 1971 med 242 km/h innan banan byggdes om. För att jämföra 

var hastighetsökningen mellan 1959 och 1965 tio km/h.14 På Le Mans 24-timmars steg 

snitthastigheten från 195km/h 1965 till 218km/h 1967.15 I och med de ökade 

hastigheter minskade marginalerna för de tävlande. 

Detta skedde utan några nya innovativ för att förbättra bilarnas säkerhet i händelse av 

en olycka. Krafter hade i huvudsak lagts på att få säkerheten på banorna på en rimligare 

nivå. Under perioden 1967-1974 förlorade motorsportvärlden ett antal framträdande 

förare genom olyckor på banan. Av de 16 förare som startade Monacos Grand Prix 1966, 

det första under det nya reglementet, skulle nio omkomma bakom ratten på en 

tävlingsbil.16 Till exempel förolyckades tvåfaldige Formel 1-världsmästaren Jim Clark 

1968, och 1970 omkom tre Formel 1-stjärnor inklusive Jochen Rindt som  postumt 

korades till världsmästare det året. Dödsolyckor var en normalitet inom sporten. 

Strax efter dessa plötsliga utvecklingar kom svensk motorsport in i en guldålder som 

kantades av både stora framgångar samt av oerhörda tragedier. Tre olyckor i synnerhet 

blir mina studieobjekt: 

Den första olyckan skedde i samband med Kanonloppet i Karlskoga 1970, under en 

nationell standardvagnstävling där fem åskådare dödades av två bilar som kolliderat och 

skenat av banan. Bägge förarna involverade klarade sig utan svårare skador. 

                                                           
14 ”Autodromo Nazionale di Monza”, http://www.racing-
reference.info/tracks/Autodromo_Nazionale_di_Monza, (2014-04-23). 
15 Spurring 2010, s. 344. 
16 ”1966 Monaco Grand Prix”, http://www.formula1.com/results/season/1966/580/, (2014-05-12). 

http://www.racing-reference.info/tracks/Autodromo_Nazionale_di_Monza
http://www.racing-reference.info/tracks/Autodromo_Nazionale_di_Monza
http://www.formula1.com/results/season/1966/580/
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Den andra olyckan skedde under Le Mans 24-timmars 1972. Sveriges mest erfarne 

tävlingsförare och störste säkerhetsförespråkare Joakim Bonnier förolyckades efter att 

ha kolliderat med en långsammare bil.  På Le Mans 24-timmars tävlar bilar i flera olika 

klasser; Bonniers Lola klassifierades i loppets snabbaste klass för specialbyggda 

sportvagnsprototyper, medan den bil som han kolliderade med tävlade i en klass för 

modifierade gatbilar. Bonnier hade vid sin död 14 Formel 1-säsonger bakom sig, och var 

med och bildade Grand Prix Drivers Association 1961.17 

Den tredje olyckan skedde vid starten av Italiens Formel 1-Grand Prix, hösten 1978. 

Sveriges mest framgångsrika Formel 1-förare Ronnie Peterson ådrog sig svåra 

benskador i en masskollision, och avled dagen efter på grund av komplikationer som 

skadorna medförde. Det som är unik för denna tävling bland de tre var att den 

direktsändes i TV, både i Sverige och utomlands. Peterson hade debuterat i Formel 1 

1970 och kom tvåa i världsmästerskapet redan under sin andra säsong. Vid sin död hade 

han etablerat sig som en av de allra snabbaste förarna i världen och har röstasts fram till 

den 19:e bästa Formel 1-föraren någonsin.18 

Ingen svensk har omkommit i samband med en banracingtävling sedan 1970 förutom 

vid dessa tillfällen.19 

  

                                                           
17 Joakim Bonnier, Fort. Fortare! Fortast? Min egen historia, (Stockholm 1961), s. 173-181. 
18 “Formula 1’s Greatest Drivers”, http://greatestdrivers.autosport.com/?driver=19, (2014-05-05). 
19 “Motorsport Memorial - Car and truck fatalities by nationality”, 
http://www.motorsportmemorial.org/query.php?db=ct&q=nationality&n=Sweden, (2014-04-22). 

http://www.motorsportmemorial.org/query.php?db=ct&q=nationality&n=Sweden
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2. Forskningsöversikt 

Tidigare forskning som är relevant för denna undersökning är forskning berört 

områdena risktagande, media och huruvida risker kan minimeras i det moderna 

samhället. Utöver akademisk litteratur använder jag mig även av litteratur som ger en 

historisk bakgrund som jag kan luta min undersökning mot. 

2.1 Tidigare forskning 

Quentin Spurrings serie böcker om Le Mans 24-timmars är officiellt sanktionerande av 

det styrande organet bakom tävlingen (Automobile Club de l’Ouest, ACO). Böckernas 

kapitel går i kronologisk ordning och Spurring uttrycker sig sakligt om de olika 

deltagarna och hur loppen utvecklats. Denna serie böcker fungerar som 

sekundärlitteratur åt mig – den ger värdefull bakgrundsfakta, samt att den beskriver 

utförligt olycksförloppet kring katastrofen 1955. Anthony Pritchards Ford versus Ferrari 

– The Battle for Le Mans and sports car supremacy ger inte heller någon översikt över 

säkerhetstänkandet under 1960-talet, dock är den värdefull då den förklarar hur Ford 

kom att bli en stormakt inom motorsporten under denna tid, och hur det kom att 

påverka inte bara deras egen image men även hur deras satsning kom att påverka vilken 

riktning motorsporten som helhet tog. 

1978 fick neurokirurgen Sid Watkins uppdraget att se över säkerheten på Grand Prix-

banorna och att följa med Formel 1-cirkusen som dess officielle läkare. 1996 gav 

Watkins ut en bok där han beskrev sina upplevelser, Triumph and Tragedy in Formula 

One.20 Under de år som gått mellan hans tillträde och till det att boken gavs ut hade fem 

förare omkommit under hans tillsyn, varav Ronnie Peterson var den förste. Förutom 

dödsfallen kommenterar Watkins att det under åren 1983-1993 skedde många 

spektakulära olyckor, men ”remarkably few terrible injuries”. Arbetet med att förbättra 

bilarnas säkerhet var den största bidragande faktorn menade Watkins.21 I denna bok 

finns även ett utförligt appendix över Formel 1-reglementets säkerhetsåtgärder.22 

Denna bok ger en intressant insikt i hur slumpartade säkerhetsarrangemangen var 

innan Watkins fick uppdraget att se över säkerhetsarbetet. Det är värt att notera att 

Watkins inte fick uppdraget av det internationella bilsportsförbundet (Fédération 

                                                           
20 Sid Watkins, Triumph and Tragedy in Formula One, (Osceola 1996). 
21 Watkins, s. 151. 
22 Watkins, s. 208-211. 
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Internationale de l'Automobile, FIA) som sanktionerade Formel 1-världsmästerskapet, 

utan av Bernie Ecclestone, som ägde de kommersiella rättigheterna till Grand Prix-

tävlingarna (tillika ägare av det framgångsrika Brabham-stallet). 

I artikeln ”Risk: a media perspective”, i Journal of Radiological Protection, teoretiserar 

Rob Edwards hur media behandlar moment där riskerna är mer eller okända. 

Undersökningsobjektet i Edwards fall är strålning i och med kärnkraft, men 

resonemangen handlar om risktaganden som begrepp: ”Newspapers’ fondness for bad 

news over good means that they are bound to run far more stories about the risks than 

about the benefits.”23 Det Edwards menar spelar in vid rapporteringen av olyckor är 

”scientific dishonesty”, ”scientific uncertainty”, samt ”perception of risk”. “Problems 

arise when people are not in control.”24 Detta hjälper undersökningen då Edwards 

diskussion relaterar till en utvecklingsprocess: med utveckling kommer nya riskmoment 

som dagstidningar gärna rapporterar om när olyckor händer. 

Likväl finns det forskning huruvuda riskglorifiering kan vara en fara för allmänheten. I 

Risk-Taking and the Media (Fischer, Vingilis, Greitemeyer, Vogrinic) presenteras 

forskning om hur vissa riskglorifierande former av media har påverkat människor. 

Denna artikel är särskilt intressant då deras undersökningsobjekt är bland annat media 

som i riskglorifierande form kan äventyra trafiksäkerheten. Detta resonemang hävdar 

att en moralitet krävs kring riskglorifierande aktiviteter för att beskydda samhället i 

stort.25 När man sätter det här resonemanget i motorsportens kontext kan ställa sig 

frågan: vad är önskvärt för vem? 

Deborah Lupton sammanställer i sin bok Risk en översikt i hur risktagande i sig fått en 

så pass framträdande plats i samhället idag. Hon spårar hur risker konstrueras från den 

förmoderna epoken till den senare moderna eran och ger en introduktion till 

huvudteorierna i ämnet. Centralt är att man i det moderna samhället kan aktivt 

engagera sig i att minimera onödiga risker.26 Tidigare menades det att konceptet ”risk” 

exkluderade mänskliga fel eller ansvar. Risker var naturliga händelser, så som som 

stormer eller epidemier, snarare än händelser skapade av människor. Risk som vi 

                                                           
23 Rob Edwards, ”Risk: a media perspective”, Journal of Radiological Protection, vol. 19, no. 1 (Mars 1999), 
s. 57. 
24 ”Risk: a media perspective”, s. 60. 
25 Peter Fischer, Evelyn Vingilis, Tobias Greitemeyer, Claudia Vogrincic, “Risk-Taking and the Media”, Risk 
Analysis, Vol. 31, No. 5, (2011), s. 703-704. 
26 Deborah Lupton, Risk, (London 1999), s. 1-13. 
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känner begreppet idag brukar nämnas vara associerat med framväxten av det moderna 

samhället, den industrialiserade världen. I det moderna, industrialiserade samhället 

började människan göra vetenskap över risker, hur stor sannolikhet det var för att något 

skulle kunna hända, osv. Under 1800-talet utvidgades begreppet risk till att inkludera 

mänskliga handlingar, idéer och deras relationer i samhället. 27 Under 1900-talet 

hamnade riskbegreppet i ett allt mer negativt sken. Risker handlade nu om hot, faror 

eller skada, men inte nödvändigtvis existenshotande sådana. Risk har idag blivit ett löst 

begrepp, som finns i människors vardagsvokabulär; risk används för att beskriva ett 

fenomen som som har potentialen till att göra tillvaron farlig eller obekväm, oavsett om 

sannolikheten för detta går att räkna ut eller inte.28 

En av författarna som Lupton presenterar är Mary Douglas, vars bok Risk And Culture: 

An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers (skriven 

tillsammans Aaron Wildavsky) diskuterar hur risk och kultur hänger ihop. “A cultural 

approach can make us see how community consensus relates some natural dangers to 

moral defects”. De “naturliga farorna” inom motorsportens kultur kan relateras till de 

höga farter och höga G-krafter som ekipagen som tävlar färdas i och utsätts för. Då 

hastigheterna ständigt ökade under den period som undersökningen ämnar, kan man 

argumentera för att dessa ”naturliga faror” ökade i takt med dem. 

“The perception of risk is a social process” är en tes som Douglas och Wildawsky driver i 

sin bok. Beroende på kontextet som risktagandet infaller sig i, uppstår ett socialt 

kontrakt mellan de olika aktörerna. Nyckelbegreppen blir då risk och acceptans. 

Riskomdömena förblir alltid något socialt, enligt Douglas.29 Detta innebär att 

riskomdömet alltid är subjektivt, även om sannolikheten för olyckan kan kalkyleras och 

vad en olycka vid ett visst tillfälle kan orsaka för skador. Douglas ser risk som en socialt 

konstruerad tolkning och respons till en ”äkta”, objektiv fara, även om kunskapen om 

faran bara kan förmedlas genom en social och kulturell process.30 Inom motorsportens 

kontext argumenteras det frisk mellan vilka som står för risken och vilka som står för att 

acceptera risken.  

                                                           
27 Lupton, s. 5-6. 
28 Lupton, s. 8-9. 
29 Mary Douglas & Aaron Wildavsky, Risk And Culture: An Essay on the Selection of Technological and 
Environmental Dangers, (Berkeley & Los Angeles 1983), s. 7. 
30 Lupton, s. 39. 
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Ulrich Beck är inne på ett liknande spår och menar att risker är ”social constructs which 

are strategically defined, covered up or dramatized in the public sphere with the help of 

scientific material supplied for the purpose”.31 I motorsportens kontext kan det ha att 

göra med till exempel ekonomiska strategier, där kapital ogärna används förutom när 

det är som mest nödvändigt för att förbättra säkerheten. En trend som blev synlig under 

1960-talets slut var att skyla av träd längs banorna så att bilar utom kontroll inte skulle 

träffa dem. Speciellt efter Jim Clarks dödsolycka under ett Formel 2-lopp på 

Hockenheimring i Västtyskland 1968 gavs sådana säkerhetsåtgärder hög prioritet; Clark 

var då motorsportvärldens största stjärna och det kunde inte ses som en hållbar strategi 

från sportens styrande att låta framtida storstjärnor falla in i sådana dödsfällor som att 

köra in träd efter ett enkelt mekaniskt fel. Armco-barriärer kom att bli allt vanligare 

längs banors farliga partier, inklusive Hockenheimring. Beck menar att det moderna 

samhällets utveckling består av risktaganden, han kallar detta för ”risk society”, 

risksamhället: ”In advanced modernity the social production of wealth is systematically 

accompanied by the social production of risks.”32 Men i det moderna risksamhället gör 

människor något åt riskerna för att minimera dem. Frågan är vad, och hur man kommer 

fram till vilka åtgärder som behövs. 

Det Beck leder in på kallar han “reflexive modernization”.33 Det betyder att det uppstår 

ett modernt mönster där de industrialiserade krafterna konfronterar sig själva: 

The combination of reflex and reflections which, as long as the catastrophe itself fails to 

materialize, can set industrial modernity on the path to self-criticism and self-

transformation. Reflexive modernization contains both elements: the reflex-like threat to 

industrial society’s own foundations through a successful further modernization which is 

blind to dangers, and the growth of awareness, the reflection on this situation. 

Den kritiska hållningen till modernitetens under är skillnaden mellan industrisamhället 

och risksamhället, argumenterar Beck. Reflexive modernization kan leda ”[the] 

possibility of a creative (self)-destruction for an entire epoch: that of industrial society”. 

Utvecklingen riskerar att leda till självförstörelse oavsiktligt, inte genom revolution, som 

Karl Marx förutspådde. Således blir de icke-deltagande i utvecklingen skeptiska till det 

de ser av det moderna, eftersom de blir alltmer medvetna om att det moderna medför de 

                                                           
31 Lupton, s. 60. 
32 Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, (London 1992), s. 19. 
33 Lupton, s. 66-67. 
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risker som de är oroade över. Kunskapen om vad dessa risker medför är ofullständiga. 34 

De inblandade parterna (förare, åskådare, etc.) gör då vad de då anser är nödvändigt för 

att undvika att någon blir indragen i en modern apokalyps. Likväl kan denna reflexive 

modernization leda till en moralitet, så som Risk-Taking and the Media förespråkar.  

Här funnes ett relevanssammanhang för denna uppsats. Motorsporten kan definieras 

som ett risksamhälle i sig, i miniatyrskala från det som Beck menar. Här finns alltid en 

vilja till utveckling och innovation, som bygger på industraliseringens premisser. 

Motorsporten är även sin egen kultur, som har sin egen inneboende politik. Till en viss 

punkt i historien tilläts utvecklingen skena, tills dess att dess kultur tog tag i problemet. 

Det var kommersiella krafter som tog de stora säkerhetsinitiativen under 

undersökningsperioden, och detta kan relateras till Edwards och Risk-Taking and the 

Media, i och med att dessa diskussioner relaterar risktaganden till en bredare publik. 

Sedan relaterar undersökningen till Douglas och Wildawskys sociala kontrakt om risk 

och acceptans.  

                                                           
34 Lupton, s. 67. 
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3. Undersökningen 

I detta avsnitt presenteras de tre olyckor som undersökningen baseras på. Här kommer 

jag att göra en distinktion mellan åskådare och förare och använda mig av de teorier 

som jag presenterat i föregående avsnitt som bakgrund. Detta kommer att hjälpa mig att 

besvara mina frågeställningar. 

3.1 Karlskoga-olyckan på Kanonloppet den nionde augusti 1970 

Under en standardvagnstävling under Kanonloppet 1970 skedde en olycka i vilken ett 

30-tal personer mejades ner av två bilar som krokat ihop på banan och hamnat på ett 

åskådarområde. Bilarna for över en jordvall som var meningen att skydda publiken från 

just en sådan situation. Jordvallen hade istället fungerat som en ramp som skickade 

bilarna över ytterligare ett staket, vilken åskådarna stod bakom. Fem personer omkom i 

olyckan. Bägge förarna klarade sig med enbart lindriga skador. De hade krokat ihop i en 

utgången av en svag högerkurva som vanligtvis inte innebar någon vidare stor utmaning 

för förarna, men vid detta tillfälle hade de kört jämsides och i stridens hetta gav de inte 

nog med utrymme åt varandra. 

Vid Le Mans-katastrofen 1955 valde tävlingsledningen att inte avbryta tävlingen efter 

olyckan, med motiveringen att då skulle åskådarna proppa igen vägarna ut från banan, 

vilket skulle hindra ambulanser och annan hjälp att ta sig till och från olycksplatsen. 

Arrangörerna på Karlskoga valde att gå efter detta mönster. Kanonloppet bestod av flera 

kortare tävlingar och två lopp kom att köras efter olyckan, dock med reducerade 

startfält för att minska risken att ytterligare en olycka skulle kunna ske. 

Återgivningen av olyckan bland dagstidningarna skiljer sig åt. Svenska Dagbladet för en 

hårdare, mer apokalyptisk ton mot motorsportens själva vara. Det är som att det funnits 

en längtan av att finna anledningar att totalförbjuda motorsporten, av vissa insändare 

och artiklar att döma. Svenska Dagbladet hänvisar till en ledare i en annan dagstidning, 

som hävdar att motorsport kommer att ”med all sannolikhet” totalförbjudas.35 Svenska 

Dagbladet ger privatpersoner, som uttalar sig att inte på något vis vara ”motorexperter”, 

mer utrymme än de inblandade aktörerna i olyckan, i frågan om händelseförlopp och 

                                                           
35 Osignerad ledare, ”Dagens debatt”, Svenska Dagbladet, 1970-08-10. 
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vilka konsekvenser olyckan bör få. Svenska Dagbladet själva nämner att 37 personer, 

medan Dagens Nyheter nämner 25 personer. 

Beslutet om att inte ställa in resten av tävlingsdagen kritiseras särskilt av Svenska 

Dagbladet. En polisman som de intervjuar, som dock talar som privatperson, ges 

legitimitet både angående beslutet att inte ställa in resten av tävlingsdagen och hans 

åsikter om formatet på tävlingarna – ”passar bättre för hästar” sade han om banan. Till 

det tillade polismannen att han inte var någon ”motorexpert”.36 

De stora frågetecken angående olycksförloppet var, både i dagstidningarna som i 

fackpressen, de inblandade förarnas roll. Kunde de individuella insatserna vid olyckan 

beskyllas? Ledaren i det första numret av IMS efter olyckan, med rubriken ”Det som inte 

fick hända”, skriven av Bengt Strömberg, var en mycket irriterad sådan, men inte på 

förarna i fråga. Disciplinen överlag, både bland förare, domare och arrangörer hade 

blivit alltför slapp, vilken bidragit till det katastrofala resultatet av olyckan. Inte bara 

förarna kritiseras, även standarden överlag på de svenska banorna får sig en törn. ”Den 

dagen dog fem oskyldiga åskådare – och en myt. Myten om de säkra svenska banorna”. 

Strömberg konstaterar att händelseförloppet var alldeles för långsökt för att någon 

skulle kunna ha övertygat åskådarna som stod på det området att det var ett riskfyllt 

området att stå på. Grundorsaken istället hade helt enkelt med tävlingsförare att göra.37 

Det ifrågasattes även vilket skick bilarna var vid olyckstillfället. Ifall bilarna var skadade 

vid tillfället kunde förarna beskyllas för att ha agerat egoistiskt och inte tänkt tillräckligt 

noga över konsekvenserna över vad en skadad bil i trafik kunde ställa till med. Svenska 

Dagbladet spekulerade under rubriken ”Var [Pekka] Virtanens bil skadad före 

dödskraschen?” ifall styrningen på Virtanens bil slagits sönder vid en incident tidigare 

under loppet. Detta dementerade Virtanen på en gång.38 

Under det senaste året hade bansäkerheten diskuterats flitigt i IMS. I nummer sju 1969 

bjöd IMS flera framträdande svenska motorsportpersonligheter in till debatt för att 

diskutera just ämnet bansäkerhet. Majoriteten av de som deltog i debatten var ense om 

att publiken skulle skyddas i första hand och att standarden på de svenska banorna var 

överlag god. ”Publiken måste visserligen till alla pris skyddas – det är helt givet. Men 

                                                           
36 Omar Magnegård, ”Varför bröts ej loppet?”, Svenska Dagbladet, 1970-08-10. 
37 Bengt Strömberg, ”Det som inte fick hända”, Illustrerad Motorsport, 1970:9, s. 4-5. 
38 Sune Olsson, ”Var Virtanens bil skadad före dödskraschen?”, Svenska Dagbladet, 1970-08-11. 
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man kan aldrig bygga en helt igenom säker bana för förarna – vissa risker måste alltid 

finnas” säger tävlingsledaren för Ring Knutstorp. Tävlingssekretaren på Karlskoga-

banan (även kallad Gelleråsen) påpekar att när det gäller har man inte råd med att vänta 

med säkerhetsåtgärder till för publiken. Tre områden på banan nämns som områden där 

förbättringar skulle utföras; området där olyckan skedde 1970 var inte bland dem.39 

Strömberg skriver dock i sin ledare direkt efter olyckan att man många gånger siktat in 

sig på förarnas säkerhet i första hand. Detta fel får två förarföreningar ta på sig, menar 

han, utan att nämna vilka förarföreningar det handlar om. Strömberg menar att den 

allmänna debatten förblindat sig på förarna och därmed har åskådarnas säkerhet glömts 

bort.40 Det resonemanget går helt emot bansäkerhetsdebatten från 1969. Botemedlet för 

denna felutveckling, menar Strömberg, ”heter förarkurser och övervakning”. 

I tävlingsprogrammet som delades ut till publiken fanns en varningstext som löd: 

’Motorsporten kräver sina offer. Enbart den här säsongen har många förare förolyckas. De 

flesta av dödsolyckorna har skett utomlands på banor som tillåter mycket höga farter. Här 

hemma satsar vi på kortare och svårare banor som ställer höga krav på förarnas 

körskicklighet. Helt kan vi aldrig eliminera olyckorna på tävlingsbanorna. Hela tiden 

arbetar dock vi tävlingsarrangörer för att minska riskerna för tävlande, funktionärer och 

åskådare.’ 41 

Ord som ”kräver” antyder på ett resonemang där den totala säkerhet är inget annat än 

en utopi. Den totala säkerheten är dock inget som IMS ledare utesluter. Däremot är det 

inget som är värt att sträva mot. ”Den idiotsäkra bilen kan också byggas. Men också den 

är en utopi – den skulle kosta alldeles för mycket pengar. Och det är inte alls säkert att 

publiken skulle vilja se den tävla. Vem skulle i så fall vilja betala den?” ”Kräver” kan 

också kopplas till att risktagandet är en del av motorsportens grundstenar och att i och 

med detta så kan man inte räkna med att sporten någonsin strävan mot ”det idiotsäkra”. 

Svenska bilsportsförbundets ordförande kom att säga: ”Om en förare dödas är det 

tragiskt, men när en åskådare kommer till skada är det katastrof”.42 

I kontrast till publikens säkerhet var deltagarnas säkerhetskontrakt implicit. I det 

räknade arrangörer och publik med deltagarnas säkerhetsdisciplin. Å andra sidan gick 

argument, från förare, arrangörer och utomstående, om att risktagandet var en del av 

                                                           
39 Osignerad, ”Bansäkerheten”, Illustrerad Motorsport, 1969:7, s. 4-5. 
40”Det som inte fick hända”. 
41 Osignerad, ”Bortglömd jordhög vållade katastrofen, Dagens Nyheter, 1970-08-10. 
42 Mats Lundegård, ”Chock för bilsporten – men ingen dödsstöt; Säkerhetskrav skärps”, Dagens Nyheter, 
1970-08-10. 
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sporten, vilket säger att ifall risker medvetet väljs bort så väljer man, som individ, även 

bort sin storhet inom sporten. Det skulle räknas som att vara ett oprofessionellt 

tillvägagångsätt, att inte göra sitt bästa i en pressad situation på grund av någon annans 

riskomdöme. Det ”idiotsäkra” var inte önskvärt och därmed skulle förarkurser och 

övervakning vara det mest effektiva botemedlet mot en alltför osäkerhet tillvaro för 

åskådare på en tävlingsbana. Ett väl avvägt riskomdöme var guld värt för motorsportens 

existensberättigande. Då förblir förare och åskådare socialt försäkrade samtidigt som 

motorsportens inte förlorar sin charm angående risktagandet. 

Detta implicita sociala ansvar bland de deltagande var till för att garantera och att 

motivera motorsportens vara inom det sociala. Detta ansvar förblev implicit tills dess att 

det skedde en olycka som drabbade åskådarna. Då blev förarnas säkerhetskontrakt en 

explicit allmän angelägenhet. Svenska Dagbladet för inte debatten vidare på 

sportsidorna utan lägger de på en generell nyhetsnivå. Det de gör när de lägger debatten 

kring olyckan utanför sportsidorna och utanför motorsportens egenhet är att ge sporten 

ett socialt kontext. Med termer som ”katastroflarm” och ”grässlänten blev som ett 

slagfält” blir diskussionen mer allmän.43 Motorsporten blir en social angelägenhet där 

även de som inte var på plats eller ens är en del av motorsportens medvetande blandas 

in i den interna debatten. 

Trots de katastrofala omständigheterna som gjorde tävling ”molstämd” gjorde IMS en 

utförlig beskrivning av det sportsliga.44 Detta kan ses som en motivering av fackpressen 

att det sportsliga trots allt inte fundamentalt havererat, utan att en serie omständigheter 

orsakat en katastrof. 

IMS hade, i och med att det var en månadspublikation, även möjlighet att i samma 

nummer diskutera tävlingarna på Ring Knutstorp som anordnades helgen efter 

Kanonloppet. Efter kritiken mot den bristande disciplinen bland förare och arrangörer 

tidigare under säsongen, kom tävlingarna på Knutstorp att präglas av ”änglalik” 

förardisciplin. Domarna hade efter varje tveksamhet bestraffat körning som inte var som 

                                                           
43 Omar Magnegård, ”Grässlänten blev som ett slagfält – 37 mejades ner – 5 dödades, Svenska Dagbladet, 
1970-08-10. 
44 Bengt Strömberg, ”Molstämt Kanonlopp”, Illustrerad Motorsport, 1970:9, s. 21-25. 
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hämtad ur skolboken, vilket förarna ställde sig efter. Bestraffningen bestod av 

diskvalificering från loppen. 45 

För att sammanfatta diskussionen kring Karlskoga-olyckan 1970: Efterspelet blev 

politiskt präglat i dagspressen angående sportens själva existensberättigande, medan de 

involverade i sporten rannsakade sin egen naivitet i säkerhetsfrågan. Bristande 

säkerhetsarrangemang på banan menades vara orsaken till katastrofen. Båda förarna 

involverade klarade sig utan svårare skador. Att åskådare kommer till skada är 

fullständigt oacceptabelt för både samhället samt för motorsporten själv. Förarnas 

utsatthet kom inte på tals – deras upplevelse accepterades. 

3.2 Joakim Bonniers dödsolycka vid Le Mans 24-timmars den 11:e juni 

1972 

Joakim Bonniers status som Sveriges största racingstjärna hade snabbt förändrats under 

början av 70-talet.46 Ronnie Petersons sensationella andraplats i Formel 1-VM 1971 var 

den huvudsakliga anledningen till skiftet. Bonnier skulle köra sin egna Lola T280 i 

loppets snabbaste klass, för sportvagnsprototyper med motorer upp till tre liters 

cylindervolym, en ”förklädd formel 1-bil”.47 

Bonniers olycka skedde när han skulle passera en bil från den långsammare GT-klassen, 

som kördes av en amatörförare från Schweiz, Florian Vetsch.48 Detta skedde klockan 

08:15, under loppets 17:e timme. Förhållandena var goda, med god sikt och torr 

vägbana. Trots detta såg inte Vetsch Bonniers snabbare bil, och bytte spår för att tangera 

insidan av en snabb kurva. Bonnier var redan där och trycktes ut på gräset och träffade 

Vetschs bils högra sida. Båda bilarna träffade skyddsbarriären längs banans vänstra 

sida, vilket fungerade som en ramp för Bonniers bil som flög upp bland träden bakom. 

Bonnier dödades omedelbart.49 

Detta skedde vid ett avsnitt av banan där inga åskådare befann sig. 

                                                           
45 ”Hösttävlingen på Ring Knutstorp”, Illustrerad Motorsport, 1970:9, s. 17. 
46 Även kallad ”Jo” Bonnier. Bengt Strömberg, ”In Memoriam Jo Bonnier”, Illustrerad Motorsport, 1972:7, s. 
41. 
47 Rune Månzon, ”Stopp för alla långlopp och maskerade raceråk”, Dagens Nyheter, 1972-06-12. 
48 Ibland nämnd som ”Wetsch”. Rune Månzon, ”Döden ögonblicklig”, Dagens Nyheter, 1972-06-12. 
49 ”Motorsport Memorial – Jo Bonnier”, http://www.motorsportmemorial.org/focus.php?db=ct&n=82, 
(2014-05-19). 

http://www.motorsportmemorial.org/focus.php?db=ct&n=82
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IMS gjorde ingen utförlig beskrivning av det sportsliga i denna tävling, men väl av 

sportvagnssäsong i helhet fram till dess. Detta motiveras genom att Ferrari hoppade 

över tävlingen på Le Mans. Ronnie Peterson, som kontrakteras av Ferrari för att köra i 

sportvagns-VM efter framgångarna i Formel 1 året innan, missade därmed tävlingen. Det 

enda svenskrelaterade att nämna därifrån var alltså Bonniers tragiska olycka.50 IMS 

nämner i Bonniers dödsruna de motorsportpolitiska ståndpunkter han förde. Speciellt 

var han kritisk mot loppet han dödades i, Le Mans 24-timmars. Det IMS nämner i 

dödsrunan ”[n]u är Jo Bonnier borta. Han omkom på den bana han avskydde mest av 

alla, han omkom under det 24-timmarslopp han alltid ifrågasatt” kan relateras till det 

Dagens Nyheter nämner: ”Joakim Bonnier omkom under sitt trettonde försök att vinna 

Le Mans, den racertävling som han själv karaktäriserat sålunda: ’Alla hatar loppet, men 

alla måste köra det.’” Prestigen som stod på spel var oumbärlig för en tävlingsförare. IMS 

karaktäriserar Bonnier som den person som betytt mest för svensk bansport under de 

senaste 15 åren och att han främsta uppgift varit att arbeta för ökad säkerhet inom 

motorsporten. Särskilt Le Mans hade han varit kritisk emot, då arrangörerna inte lidit av 

några ekonomiska motgångar. De hade alltså inte utnyttjat sina resurser nog åt 

säkerhetsfrågan. 

Även Svenska Dagbladet, som inte ens två år tidigare framhävt en diskussion som var 

emot motorsportens själva vara, rapporterar här sakligt om Bonniers olycka, loppets 

resultat och om det motorsportpolitiska spelet om Le Mans 24-timmars framtid. 

Förutom det, även en dödsruna åt Joakim Bonnier och en notis om de sex andra 

internationella racerförare som omkommit på banan under den senaste 

tvåårsperioden.51 Det första uppenbara arvet från Bonnier är det han gjorde för 

säkerheten. Dagens Nyheter har rubriker som ”Bonnier dödskraschade i loppet han 

hatade” och ”[h]an ivrade mest för säkerheten”, medan Svenska Dagbladet hade på 

förstasidan ”[a]rbetade hårt för säkerhet”.52 

Diskussionen här blir inte politiskt färgad utanför motorsportens egna ramar, som efter 

Karlskoga-olyckan. Varken Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter hade någon 

ledarartikel om olyckan, eller publicerade någon insändare om den. Istället är det 

motorsportens interna politik som framhävs i tidningarna. Förutom att dagstidningarna 

                                                           
50 Osignerad, ”Vilket facit – vinst i alla lopp!”, Illustrerad Motorsport, 1972:8, s. 9. 
51 Osignerad, ”Sjunde dödsoffret på två år”, Svenska Dagbladet, 1972-06-12. 
52 Osignerad, ”Bonnier dödskraschade i loppet han hatade”, Svenska Dagbladet, 1972-06-12. 
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tar vara på ironin att sportens största säkerhetskämpe omkom på den bana han 

avskydde mest av alla, tar de även upp Svenska Bilsportförbundets ordförande (och det 

internationella bilsportsförbundets vice-president) Sture Agvalds kommentarer om att 

förbjuda tävlingar som Le Mans 24-timmars. Banan i Le Mans karaktäriseras av väldigt 

långa raksträckor och därmed av extrema hastigheter. Toppfarterna 1972 beräknades 

till ca 350 km/h. Dessa farter i kombination med skiftande väderlekar och nattkörning 

ansågs utsätta deltagarna för ”onormala” påfrestningar vilket kunde vara en 

säkerhetsrisk. 

Åskådarna porträtteras inte som någon aktör efter denna olycka. Olycksförloppet 

fångades inte av någon kamera, och tidpunkten för olyckan gjorde att den ej syntes på 

TV. En dramatisk situation direkt efter att Bonniers bil slungades in bland träden 

fångades av kameror och blev en scen i dokumentärfilmen Speed Merchants, som 

portätterade två racerförares vardag. I denna scen ses Florian Vetsch skadade bil som 

brinner; nästa bil anländer till platsen, körd av Vic Elford. Elford stannar och hoppar ur 

sin bil och springer över banan för att hjälpa Vetsch ur sin brinnande Ferrari. Elford 

finner dock Ferrarin tom, då Vetsch, oskadd, hoppat ur och slängt sig över 

skyddsbarriären, bort från branden och trafiken.53 Elford visar här att det finns en 

moralitet förarna emellan, där de tar ansvar för varandra. 

Händelsen kom inte att förmedlas ut till läsarna på ett sätt som om en mängd åskådare 

hade varit i närheten av olycksplatsen eller om olyckan visats i direktsänd TV. 

Säkerhetsdebatten vid detta tillfälle handlade uteslutade om förarnas perspektiv och de 

risker som de skulle finna acceptabla. Ej heller fanns det här någon diskussion om att 

hålla TV-tittarna till freds. Regeländringarna som föreslogs var till för förarnas trygghet i 

trängda tävlingsituationer, särskilt toppförarnas. Nya regler skulle rannsaka bort de 

minst kvalificerade förarna för att förebygga smidigare omkörningssituationer och även 

nya bestämmelser över antalet förare per bil diskuterades bland arrangörer. Så som det 

var var det standard att två förare delade på en bil, detta för säkerhetens skull. Förslag 

om att förbjuda sportvagnar av den typ som Bonnier körde och att begränsa tävlingar 

till sex timmar eller 1000 kilometer blev det dock ingenting av. Ej heller förslaget att 

utöka antalet förare per bil. Det låg i deltagarnas egna händer att bestämma vilket 

                                                           
53 ”Motorsport Memorial – Jo Bonnier”, klipp från Speed Merchants: ”Vic Elford talking about Jo Bonnier's 
fatal crash at Le Mans 1972”, https://www.youtube.com/watch?v=zlNe5pECpNo, (2014-05-19). 

https://www.youtube.com/watch?v=zlNe5pECpNo
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tävlingar de skulle ge sig in på och med vilken sorts besättning. Svenska Dagbladet 

kontextualiserar det resonemanget genom att citera Bonnier från hans självbiografi Fort, 

fortare, fortast:  

Vi är hopplöst fängslade av vår sport, förare och fabrikanter. Vi är medvetna om riskerna 

och utsätter oss för dem frivilligt. De som kommit upp till toppen inom racing har haft en 

medfödd begåvning av banans jämvikt och rytm. Förmodligen är det samma begåvning 

som den har som rider eller kör häst och vagn väl – samma begåvning som Romartidens 

stjärnkuskar visade när de vann sina lopp på Cirkus Maximus.54 

Detta tar vara på idéen om att risktagandet var en del av motorsportens DNA; förarna 

utsätter sig för dem frivilligt och publiken lockas av att se förarna utsätta sig för dem. 

Individens medvetande om situationen går först, och förardisciplinen och riskomdömet 

går efter den. Samhället i stort finns inte med i bilden när individen tävlar. 

För att sammanfatta diskussionen efter Joakim Bonniers dödsolycka 1972: nyckeln till 

diskussionen är att ingen åskådare blev direkt traumatiserad – de förblev icke någon 

aktiv aktör. Det här var en olycka som enbart berörde motorsporten själv, förarna i 

första hand. Förarnas risktagande under denna tävling accepterades inte. Bonnier var en 

stor ikon, en ”säkerhetsapostel”, så för motorsporten själv blev hans död ytterligare en 

tankeställare. Men den större allmänheten påverkades inte, och inte heller dess 

betraktande av motorsportens risker. Bara risksamhället påverkades. 

3.3 Ronnie Petersons dödsolycka vid Italiens Grand Prix den 10:e 

september 1978 

Inför Italiens Grand Prix 1978 var Ronnie Peterson etablerad som en av sin generations 

bästa förare, dock utan att ha vunnit en VM-titel i Formel 1. I denna stund låg han två i 

tabellen och var den ende som kunde utmana amerikanen Mario Andretti om 

världsmästartiteln. Bägge körde för Colin Chapmans Lotus-stall. 

Strax efter start kolliderade Peterson med en annan bil som blivit trängd in i honom på 

grund av bilar längre bak i fältet som fått en bättre start. Detta skedde vid ett avsnitt av 

Monza-banan där banan smalnar av en hel del. Petersons skickades in en skyddsbarriär 

där bilens bensintank exploderade. Peterson ådrog sig allvarliga benskador och en del 

lättare brännskador, men var ändå vid klart nog medvetande för att tala med en del 

                                                           
54 Osignerad, ”Hopplöst fängslade”, Svenska Dagbladet, 1972-06-12. 
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människor strax efter olyckan. 55  Under natten skulle dock hans tillstånd förvärras och 

han dödförklarades strax efter klockan 08:00 den 11:e september 1978. Obduktionen 

bekräftade att han gått bort på grund av fettembolismer i lungorna, njurarna och i 

hjärnan.56 

Denna tävling, som ingick i formel 1-VM, direktsändes i TV, vilken gjorde att dess publik 

blev större än bara de som befann sig på banan.  Angående antalet människor som 

befann sig på plats på banan nämner Dagens Nyheter både 100 000 och 200 000 

människor i samma upplaga. 57 

Ett flertal faktorer beskylldes för olyckan. I första hand kritiserades banans utformning 

direkt efter startrakan. Monza-banan är väldigt bred vid start-och-mål, men efter det 

smalnar banan av fram till en långsam S-kurva. Det var vid detta parti som flera bilar i 

bredd inte fick plats längre, och Petersons bil blev den som blev avtryckt in i ett 

skyddsräcke. Mannen som hade kontroll av startljusen fick också hård kritik; man 

menade att han hade startat loppet innan hela fältet hunnit placera sig på startplattan. 

Detta gjorde att de som startade längre bak fortfarande rullade när starten gick, vilket 

sedan orsakade den trängda situationen.58 Enligt Niki Lauda, tvåfaldig världsmästare 

(som även vann detta lopp), var detta den största orsaken till olyckan: ”Utan dessa 

idioter hade olyckan aldrig inträffat”.59 ”Aldrig mera Monza” citeras också Lauda som. 

Monza-banan kallades ”otidsenlig” och Dagens Nyheter refererar till den italienska 

pressen om de många dödsolyckor som skett på Monza-banan, senast 1970 i och med en 

Formel 1-tävling. Kritik som banans direktör säger sig emot: ”Det är inget fel på banan, 

det är förarna som skall anklagas! De visar dålig disciplin...” 60 

Riccardo Patrese, en ung italiensk förare, var en av de som gynnades av den kaosartade 

startproceduren och var den som försökte klämma sig jämsides med Peterson och James 

Hunt. Det slutade med att Patrese och Hunt först krokade ihop, vilket Peterson blev 

indragen i. Hunt var en av flera förare som sedan hjälpte Peterson ur det brinnande 

                                                           
55 Rune Månzon, Jannike Åhlund, Anders Öhman, Peter Mathsson, ”Räddad ur eldhav i sista sekunden”, 
Dagens Nyheter, 1978-09-11. 
56 Johnny Tipler, Ronnie Peterson: Formula 1 – Super Swede, (London 2003), s. 202-204. 
57”Räddad ur eldhav i sista sekunden”, Bobby Byström, ”Skapa opinion mot sponsorerna”, Dagens Nyheter, 
1978-09-11. 
58 Rune Månzon, ”Unga ’hungriga’ förare livsfarliga på VM-banor”, Dagens Nyheter, 1978-09-13. 
59 Rune Månzon, ”Lauda dundrar mot arrangörer”, Dagens Nyheter, 1978-09-12. 
60 Jochen Rindt var det senaste dödsoffret i en Formel 1-bil på Monza. ”Unga ’hungriga’ förare livsfarliga på 
VM-banor”. 
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vraket.61 Hunt var en av de mer erfarna förare, tillsammans med bland annat Petersons 

stallkamrat Mario Andretti och tidigare världsmästaren Emerson Fittipaldi, som 

argumenterade för att Patrese orsakat olyckan och ville få italienaren avstängd från 

nästkommande Grand Prix-lopp i USA, vilket så också kom att ske. Vad som är tydligt är 

att Patrese var den förste som fick skulden: ”Unga ’hungriga’ förare livsfarliga på VM-

banor” skriver Dagens Nyheter när de sammanfattar debatten från italienska 

dagstidningar.62 

De aktörer som pressen främst vänder sig till i diskursen om Ronnie Petersons 

dödsolycka är finansiärerna och sponsorerna. När Dagens Nyheter trycktes morgonen 

den 11:e september hade dödsbudet ännu inte nått pressen, och således löd rubriken på 

förstasidan ”[o]säkert om Ronnie kan köra mera”. Även Svenska Dagbladet hade gått i 

tryck innan dödsbudet, och således rapporterade dem att den stora frågan var ifall 

amputation var nödvändigt eller inte.63 Någon livsfara verkade det inte vara. Hur som 

helst, redan vid detta läge hade diskussionen nått ett stadie om att sätta mer press 

sponsorerna för att göra sporten säkrare. ”Skapa opinion mot sponsorerna – enda sättet 

strypa Formula 1-cirkusen” hette det i en ledarartikel den morgonen. Det skulle vara 

enda sättet ”att angripa dess risker” på. Dock så leder artikelns författare, 

sportkrönikören Bobby Byström, in på ett spår som handlar om att avveckla 

motorsporten; det fanns ingen reell livförsäkring för de involverade. Den enda 

livförsäkring som kunde uppstå vore en opinion mot deltagarnas sponsorer att få dem 

att inse att det inte är acceptabelt att leverera sponsorpengar till en sport som går ut på 

att ta risker som kan sätta liv på spel. Då motorsporten blivit en ”hundraprocentigt 

kommersialiserad” sport kommer en stark opinion mot den att ta död på den, på grund 

av ”brist på näring”. Byström konstaterar att det är en svårstartad process, utan att själv 

utveckla ifall han egentligen menar att motorsporten bör tona ner dess riskfulla 

aspekter eller om han förordar en total avveckling.64 

Även politiker hade åsikter om huruvida Formel 1-tävlingar skulle tillåtas i framtiden. 

Sedan 1973 hade Sverige arrangerat en VM-deltävling i Formel 1, på Scandinavian 

Raceway i Anderstorp, Gislaveds kommun. Socialdemokratiske kommunalrådet Ivan 

                                                           
61 ”Räddad ur eldhav i sista sekunden”. 
62 ”Unga ’hungriga’ förare livsfarliga på VM-banor”. 
63 Osignerad, ”Kan foten räddas?”, Svenska Dagbladet,1978-09-11. 
64 ”Skapa opinion mot sponsorerna”. 
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Johansson uttalade sig i Dagens Nyheter om att banan bör plöjas upp då banan drogs 

med dålig ekonomi, och PR-värdet med banan var inte heller fördelaktigt. Särskilt inte 

nu, då Sverige stod utan aktiv förare i cirkusen. Den ”andra” F1-svensken, Gunnar 

Nilsson, var borta från sporten på grund efter att ha insjuknat i cancer.65 Regeringens 

talesman i idrottsfrågor, Rolf Rämgård (C) tillade: 

Ronnie Peterson var ett mycket fint föredöme för landets motorungdom, och jag är ingen 

motståndare till motorsporten. Däremot har hans tragiska bortgång aktualiserat frågan om 

just Formel 1-tävlingar skall tillåtas, om samhället skall kunna ta ansvar för de tragedier 

och mänskligt lidande som följer i tävlingarnas spår.66 

Till Svenska Dagbladet sa Rämgård ”[v]i måste överväga om sådana här tävlingar har 

något berättigande.” Även Rämgård var för att Sverige skulle agera för att skapa en 

internationell opinion emot motorsporten.67 Karl Frithiofson, ordförande i 

riksidrottsstyrelsen sa till Dagens Nyheter: ”Det stämmer ej med riksidrottens 

värderingar att utöva en idrott med livet som insats, som är fallet med Formel 1-

sporten.” 68 Dagens Nyheter nämner att ”[e]tt 50-tal förare har fått sätta livet till inom 

racersporten de senaste 20 åren. En F1-förare som kör i tio år har 50 procents chans att 

överleva”. Därefter radar de upp de mest kända förarna som omkommit på racerbanan 

sedan 1955 samt en mening om Karlskoga-olyckan (ingenting om Le Mans-katastrofen 

1955).69 Även Kung Carl XVI Gustaf kommenterade olyckan: ”Jag kände Ronnie Peterson 

personligen. Som alla andra är jag djupt skakad över den tragiska utgången” sa kungen 

till Svenska Dagbladet.70 

En ledare i Svenska Dagbladet konstaterar att ”[d]et är riktigt att ett förbud mot Grand 

Prix-tävlingar skulle förhindra att dessa slutade i katastrofer som kräver människoliv”, 

men fortsätter med: 

Det finns inga möjligheter att förbjuda människor att ägna sig åt allt som kan dem till liv 

och lem. 

                                                           
65 Gunnar Nilsson, aktiv Formel 1-förare 1976-1977, kontrakterad 1978 men ej deltagande, dog i cancer 
den 20:e oktober 1978. ”Motorsport Memorial – Gunnar Nilsson”,  
http://www.motorsportmemorial.org/LWFWIW/focusLWFWIW.php?db2=LWF&db=ct&n=383, (2014-
05-29) 
66 Osignerad, ”-Jag kan tänka mig ett förbud”, Dagens Nyheter, 1978-09-12. 
67 Jan Blomgren, Gunnar Elmgren, Richard Schwartz, Bo Östlund, ”’Ronnie bakom framgångarna’”, Svenska 
Dagbladet, 1978-09-12. 
68 ”-Jag kan tänka mig ett förbud”. 
69 Osignerad, ”De svåraste olyckorna”, Dagens Nyheter, 1978-09-12. 
70 ”’Ronnie bakom framgångarna’”. 
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Harry Martinson skrev en gång om människan som kunde skydda sig mot allt utom sig 

själv. Sådana människor kommer det alltid att finnas. Ronnie Peterson var en av dem. 

Samtidigt som politiker och åskådare oroade sig över riskutvecklingen och 

säkerhetsfrågan, uttalade sig en av Petersons sponsorer, kamerabolaget Olympus, att 

”kraschen [är] en god affär”, då de gick efter premissen att ”all publicitet är god 

publicitet”. Olympus logga syntes tydligt på sidan av Petersons Lotus-bil och på hans 

overall, och i och med olyckan fick företaget värdefull TV-tid. 71 Olympus talesman 

försöker uttrycka sig pragmatiskt i situationen (”[d]et är naturligtvis inte trevligt att 

dödskraschen inträffade. Sporten förknippas ju vanligen med allt tjusigt”, ”[v]ad sorgligt 

att Peterson dog, kommer de att säga [när de ser Lotusbilarna]”), men trots det utvinner 

Bobby Byström en hel del cynism ur uttalandet, i en krönika i Dagens Nyheter den 12:e 

september: 

Om Ronnie Petersons bortgång resulterar i en omprövning av racersporten har han inte 

dött förgäves. Men jag har inga illusioner. Han är bara det senaste offret in en lång rad 

andra genom åren varför det mesta talar för att allt fortsätter som tidigare. 

Tydligen kan knappast cynismen hos företagen som stöder racercirkusen kläs i ord. Även 

död säljer!72 

Det åskådartrauma som dagspressen främst tar vara på var att olyckan förmedlades 

klart och tydligt ut i direktsänd TV: ”TV-kamerorna kastade oss i går rakt in i Formula 1-

cirkusen brutala vardagsverklighet” konstaterade Byström i sin krönika morgonen efter 

olyckan och det är efter det som diskussionen spinner vidare på. 73 Efter detta skulle 

frågan om Formel 1-loppen skulle fortsätta sändas i svensk TV tas upp på nytt. ”Mycket 

talar för att söndagens dramatiska direktsändning från Monza blev – för lång tid – den 

sista Formel 1-tävlingen i svensk TV.”74 

IMS gjorde ingen utförlig beskrivning av det sportsliga i denna tävling, utan bara en 

snabb genomgång av resultatet.75 Det mesta av utrymmet som tillägns Italiens Grand 

Prix handlar om Ronnie Petersons, hans karriär och arvet han lämnar efter sig. 

Cynismen som genomsyrat dagstidningarnas rapportering och de krönikor som däri 

fanns kritiseras i en av IMS krönikor. Kontrasten dras mellan motorsporten och 

ishockey; specifikt mellan Formel 1 och sådana laddade matcher som mellan 

                                                           
71 Osignerad, ”All publicitet är god publicitet”, Dagens Nyheter, 1978-09-12. 
72 Bobby Byström, ”Ett förödande slag för svensk motor”, Dagens Nyheter, 1978-09-12. 
73 ”Skapa opinion mot sponsorerna”. 
74 ”’Ronnie bakom framgångarna’”. 
75 Osignerad, ”Italiens Grand Prix – en epilog”, Illustrerad Motorsport, 1978:10, s. 10. 
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Tjeckoslovakien och Sovjetunionen. Cynismen, argumentar skribenten, är oerhört 

mycket större i ishockeyn än i Formel 1:  

Pennorna vässas och termer ’blodbad’ – ’hatmatch’.../... plockas fram.../... 

Dessa lagsporter, där våldet växer sig starkare och starkare omhuldas av samma 

journalister i massmedia som skriker sig hesa genom att vråla ’cynism’ över motorsporten. 

Vilken enastående sportslig kontrast är inte James Hunts ädelmodiga insats att dra sin 

kvaddade kamrat Ronnie ur ett brinnande eldhav. Motorsporten fostrar inga 

hatmänniskor. Motorsporten föder tvärt om kamratanda, offervilja och mod av hög kvalité. 

Egenskaper som en gång utgjorde ett ideal för all sport, men som idag tyvärr många inte 

har i sitt ordförråd. 

IMS förstärker även kontrasterna mellan sporterna gällande de kommersiella bidragen. 

De tobaksbolag som är med och stödjer de deltagande i motorsporten skulle i jämförelse 

vara ”småpotatis” med de bidrag som KGB påstås ge ishockeylag som Dynamo. 

Korruptionen inom motorsporten torde vara betydligt mindre utsträckt jämfört med 

ishockeyn; ”Allt [går] i hägn av ett imperialistiskt utnyttjande av människan, där den 

stora segern för den stora nationen är allt. Individen intet. Allt detta ser massmedia, och 

ingen kräver stopp för eländet.” 

Krönikan avslutas med: ”Motorsporten framstår – trots sina brister – mer och mer som 

en frisk, fri sport. I den moderna tiden!”76 

För att sammanfatta diskussionen efter startolyckan vid Italiens Grand Prix 1978 som 

krävde Ronnie Petersons liv: Peterson hade blivit den centrala motorsportgestalten i 

Sverige. Till och med kungen erkänner hans storhet. Diskussion började redan innan 

dödsbudet. När han var med om olyckan ville politiker och debattörer lägga ansvaret på 

samhället genom att kritisera motorsporten och de risker som de deltagande i 

motorsporten ställer sig för. Opinion mot sponsorer och att hävda en sorts moral mot en 

sport där man sätter livet som insats skulle vara receptet. Särskilt eftersom Petersons 

olycka direktsändes i TV. Det var också det ett ”åskådartrauma”. Således visar sig inte 

heller förarnas utsatthet för fara vara acceptabla heller. 
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4. Sammanfattning och resultat 

Denna uppsats har undersökt tre motorsportolyckor som varit särskilt relevanta i en 

svensk diskurs, för att poängtera hur deltagare och åskådare förhåller sig till varandra i 

en modern debatt om säkerhet och risk.  

Den första olyckan skedde i samband med Kanonloppet i Karlskoga 1970, under en 

nationell standardvagnstävling där fem åskådare dödades av två bilar som kolliderat och 

skenat av banan. Efterspelet skulle bli politiskt präglat i dagspressen angående sportens 

själva existensberättigande, medan de involverade i sporten rannsakade sin egen 

naivitet i säkerhetsfrågan. Bristande säkerhetsarrangemang på banan menades vara 

orsaken till katastrofen. Båda förarna involverade klarade sig utan svårare skador. 

Den andra olyckan skedde under Le Mans 24-timmars 1972. Sveriges mest erfarne 

tävlingsförare och störste säkerhetsförespråkare Joakim Bonnier förolyckades efter att 

ha kolliderat med en långsammare bil. På Le Mans 24-timmars tävlar bilar i flera olika 

klasser; Bonniers Lola klassificerades i loppets snabbaste klass för specialbyggda 

sportvagnsprototyper, medan den bil som han kolliderade med tävlade i en klass för 

modifierade gatbilar. Den stora fartskillnaden sades vara orsaken till olyckan. 

Den tredje olyckan skedde vid starten av Italiens Formel 1-Grand Prix 1978. Sveriges 

mest framgångsrika Formel 1-förare Ronnie Peterson ådrog sig svåra benskador i en 

masskollision, och avled dagen efter på grund av komplikationer som skadorna 

medförde. En rad olika omständigheter, från amatörmässig startprocedur till en dåligt 

anpassad banlayout till odisciplinerade förare beskylldes för olyckan. Det som är unik 

för denna tävling bland de tre var att den direktsändes i TV, både i Sverige och 

utomlands. 

En aspekt jag har undersökt är hur det sportsliga framställts inom fackpressen. Ifall det 

getts en utförlig beskrivning av det sportsliga vid sidan om rapporteringen av en olycka 

så kan det tolkas som att sporten i sig inte fundamentalt felat, utan att oturliga 

omständigheter orsakat olyckan. Ifall det inte ges en utförlig beskrivning av det 

sportsliga kan det tolkas som att det är något fel med sporten i sig som orsakat tragedin. 

Precis som Rob Edwards resonerar så är den bredare dagspressen mer intresserade av 

olyckorna än av de sportsliga bedrifterna, eller det hjältemod som uppvisas – som Vic 

Elfords efter Bonniers olycka. 
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Åskådarens roll är stor för att diskussionen skall föras utom motorsportens interna 

diskussion. Åskådaren skulle ej ges någon aktiv aktörsroll i efterspelet av Joakim 

Bonniers dödsolycka. Ingen åskådare utsattes för några fysiska trauman eller sattes på 

platsen genom direktsänd TV. Således: säkerhetsdebatten i efterspelet fördes internt 

bland de involverade i motorsporten. Vad som skulle vara acceptablet i riskväg för 

föraren kom på tals. Kritiken var vänd mot själva tävlingen olyckan skedde i, Le Mans 

24-timmars, och var utformad på liknande i sätt i både dagstidningarna så som i 

fackpressen; den gick via Bonniers egna ord. De förslag på regeländringar som 

framfördes var till för att göra tillvaron bakom ratten mindre riskabel för proffsförarna. 

Likt Karlskoga-olyckan skulle Ronnie Petersons död få politiker att diskutera 

motorsportens rättfärdigande, trots att ingen åskådare ådrogs sig några fysiska trauman 

nu. Även de som accepterade riskerna var en del av samhällets ansvar. 

När olyckorna direkt eller indirekt (som genom direktsänd TV) traumatiserar åskådare 

sätts ansvaret på samhället att reda ut riskerna och sätta ett ansvarsfullt perspektiv på 

situationen. Under den tiden som jag undersöker här blir riskerna och dess problem 

tydligare för allt fler. Riskerna för förarna var en del av tjusningen – både för deltagarna 

och åskådarna. Trauman behöver inte nödvändigtvis bestå av fysiska men, utan det 

psykologiska för publiken kan även det bli en del av problemet när de deltagande råkar 

ut för en olycka.  Även faktorer som media och finansiärer får en allt större roll i hur 

problematiken formuleras genom denna utveckling. Ansvaret över riskerna lämnades 

inte över, utan greppades tag av ett mer allmänt perspektiv. Inte nödvändigtvis på grund 

av kritiska tankar mot sporten, men med en välvilja ”om samhället skall kunna ta ansvar 

för de tragedier och mänskligt lidande som följer i tävlingarnas spår”, som centerpartiets 

Rolf Rämgård uttryckte sig. 

I efterspelet av Petersons död vill jag ta upp det som Beck nämner om ”reflexive 

modernization”. Med Karlskoga-olyckan som exempel så kan man tyda på att 

motorsporten inte anpassat någon tillräckligt omfattande ”reflexive modernization” till 

deras situation, då ytterligare en publikkatastrof efter Le Mans 1955 tilläts hända.  I 

efterspelet av händelserna på Monza 1978 kan man dock se spår av Becks resonemang: 

den nästa olycka, den som inte ännu hade hänt, är den som Beck menar i detta kontext. 

Då säkerhetsdebatten anammas av utomstående aktörer tvingas motorsporten in i en ny 

moderniseringsprocess där arbetet att undvika nya katastrofer var oumbärligt för 
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sportens, eller tävlingens (Monza-banans), existensberättigande och därmed 

överlevnad. Precis som de kritiska dagstidningsjournalisterna förutsett fortsatte Formel 

1-cirkusen ”som om ingenting hade hänt” och Monza-banan arrangerade Italiens Grand 

Prix även 1979.77 Sveriges Grand Prix planerades men ekonomin svek efter Petersons 

och Gunnar Nilssons död hösten 1978, vilket lämnade Sverige utan någon aktiv Formel 

1-förare 1979. 1978 års Sveriges Grand Prix blev det sista. Efter att Riccardo Patrese 

stängts av i USA:s Grand Prix fortsatte han sin karriär och när han väl la hjälmen på 

hyllan 1993 hade han kört fler Formel 1-lopp än någon annan innan honom. Både 

startern och Riccardo Patrese skulle frikännas från all skuld vid en officiell utfrågning, 

men denna skedde inte förens 1983. Då valde man att istället lägga skulden på James 

Hunt, men då Hunt lagt av med allt tävlande 1979 så fick ingen någon reell bestraffning, 

förutom Patreses avstängning i ett enda lopp. 78 

Motorsporten var tvungen att fokusera mer på säkerhetsarbetet stegvis under denna 

period, genom en sorts reflexive modernizatio. Det behövdes för att behålla 

självständighet angående existensberättigandet, då journalister och politiker hellre 

förespråkade en avvecklande process av all motorsport, när en olycka blivit alltför 

märkbar för någon annan än de deltagande. Efter Karlskoga-olyckan 1970 utmynnar 

debatten i att åskådarna skall kunna se ett evenemang helt utan risk. Individen själv är 

bäst lämpad åt att kalibrera sitt eget riskomdöme. Vilka risker som accepteras är en del 

av tävlingsförarna själva att bestämma, i den position de befinner sig att göra dessa 

omdömen; inte bara för sitt eget bästa, men för hela sportens välbefinnande. Med hjälp 

av Sid Watkins sammanställning i Triumph and Tragedy in Formula One kan man se att 

reflexive modernization skedde allt mer efter Ronnie Petersons död 1978. 

Synlighet föregår förståelse och därmed viljan att föra människor ut ur en farozon. Den 

svenska debatten, i och med dessa tre exempel som jag har tagit upp, gjorde det tydligt 

att det som blev märkbart för åskådarna var det som orsakade ett allmänt ramaskri. När 

olyckan skedde utanför åskådarna synfält blev den allmänna reaktionen ej lika 

omfattande, oavsett konsekvens för den deltagande. 

                                                           
77 ”1979 FIA Formula One World Championship”, http://www.formula1.com/results/season/1979/, 
(2014-05-28) 
78 Tipler, s. 211-212. 

http://www.formula1.com/results/season/1979/
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En aspekt rörande motorsportdeltagarnas förhållande till en större allmänhet som ej tas 

upp är den hur förardisciplinen och säkerhetstänkandet kan överföras till säkerhet åt 

vardagsbilismen. När förardisciplinen kommit till tals har syftet med det varit av en mer 

direkt art, för att beskydda åskådarna av sporten från trauman, eller för att hindra 

förarna från att skada varandra. Dock, ifall en olycka råkat påverka någon som inte 

deltog i tävlingen, så kunde utomstående parter försöka styra vilken riktning 

säkerhetsarbetets skulla ta, om ”samhället skall kunna ta ansvar”. Så länge man var 

förare kunde man bli ställd till svars som en ansvarstagande aktör i den olyckan. 

Därmed fick alla deltagande ett aktivt ansvar med sitt riskomdöme. ”The most desired 

prospects” i riskkulturen, som Mary Douglas talade om, är för de deltagande att fortsätta 

att hänföra sig till sin passion, motorsporten; de deltagande är ju ”hopplöst fängslade”, 

som Joakim Bonnier uttryckte sig. Det mest önskvärda för samhället i relation till 

motorsporten var att inte låta någon åskådare traumatiseras av den. Att en sådan moral 

fostrats fram går i linje med Risk-Taking and the Medias resonemang om vad som behövs 

för att minimiera riskfulla aktiviteters skadliga påverkan på samhället i stort. 

1978 hade Sid Watkins utnämnts till Formel 1-cirkusens kringresande läkare. Ronnie 

Peterson var det första dödsfallet under Watkins tillsyn.79 I ett appendix till boken listas 

alla modifikationer av Formel 1-regelverket till förmån av säkerhet från och med 1963 

till och med 1996. Detta appendix täcker alltså den period som min uppsats ämnar 

undersöka. Det man kan se i detta är att säkerhetsarbetet ökar explosionsartat efter 

1978.80 Utvecklingen av motorsportens allmänna profil ledde till ökat säkerhetsarbete 

ämnat åt de internt inblandade. 

Innan risksamhället blivit medierat och kommersialiserat accepterades deltagarnas 

risker av allmänheten till stor grad; efter att risksamhället blivit medierat blev riskerna, 

som deltagarna antog sig, granskade av en allt längre rad människor som inte var aktiva 

deltagare inom risksamhället. 1970 och 1972 var inga kommersiella krafter med i 

diskussionen. Sådana tillkom vid diskussionen 1978. Olympus må ha haft en cynisk syn 

på Petersons död, men dagstidningar förespråkade att en allmän opinion kunde få bukt 

med säkerhetsproblemet. 

                                                           
79 Watkins, s. 151. 
80 Watkins, s. 208-211. 
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Idag ses Formel 1-cirkusen i synnerhet som ett föredöme när det gäller 

säkerhetstänkande. Även Le Mans 24-timmars har idag ett gott säkerhetsrykte, trots 

olyckan som krävde danske Allan Simonsens liv så sent som 2013. Innan banan 

användes igen åtgärdades partiet där Simonsen kraschade, plus ett antal andra partier 

där liknande risker fanns.81 I Formel 1 har ingen förare förolyckats sedan 1994, då 

österrikaren Roland Ratzenberger och brasilianske superstjärnan Ayrton Senna 

förolyckades vid separata olyckor i samband med San Marinos Grand Prix. Det var 

denna helg som föranledde Sid Watkins att skriva sin bok Triumph and Tragedy in 

Formula One.82 En jämförelse kan läggas till ridsportens fälttävlan som fortfarande har 

problem med dödsolyckor och svåra skador på både häst och människa vid stora 

tävlingar; gamla ideal som är svåra att få utveckling på.83 

Sammanfattningsvis: 1970 nämndes inte deltagarnas risktagande som ett problem för 

sig själva, på samma nivå som det var för åskådarna. ”Om en förare dödas är det tragiskt, 

men när en åskådare kommer till skada är det katastrof” refererar till det 

resonemanget.84 Vid Joakim Bonniers dödsolycka 1972 blev inte frågan relevant då 

åskådarna inte påverkades lika närgånget, där fanns inget åskådartrauma. 1978 

uppfattades förarnas risktagande mycket mer som ett problem än 1970, mycket på 

grund av att media och sportens kommersialism utvecklats och utvidgats. Publiken hade 

förts mycket närmare händelsernas centrum och därmed blev de individuella riskerna 

en större del av samhällets ansvar; ”samhället skall kunna ta ansvar” nämns som ett 

rationellt resonemang kring problematiken. Förarnas trauma hade även blivit 

åskådarnas trauma.  

                                                           
81 “ACO Continues to Work on Le Mans Track Safety”, http://sportscar365.com/lemans/lemans24/aco-
continues-to-work-on-le-mans-track-safety/, (2014-09-09). 
82 Watkins, s. Xi. 
83 ”Häst kollapsade och dog”, http://www.svd.se/sport/hast-kollapsade-och-dog_3868260.svd. (2014-09-
09). 
84 ”Chock för bilsporten – men ingen dödsstöt; Säkerhetskrav skärps.” 

http://sportscar365.com/lemans/lemans24/aco-continues-to-work-on-le-mans-track-safety/
http://sportscar365.com/lemans/lemans24/aco-continues-to-work-on-le-mans-track-safety/
http://www.svd.se/sport/hast-kollapsade-och-dog_3868260.svd
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