


Bakgrund
• LUCRAM - Lunds Universitets Centrum för 

riskanalys och riskmanagement.

• Ramforskningsprogrammet FRIVA - syftar till att  
upp nationell kompetens inom området risk- och 
sårbarhetsanalys som grund för samhällets 
krisberedskap. Pågående 2004 – 2011. KBM/MSB.

• 6 institutioner och ca 25-30 forskare.

• Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk 
geografi, Lunds Universitet.



Avhandlingens övergripande 
forskningsbidrag

• En kunskapsöversikt över svenska stormar med särskilt fokus 
Gudrun och dess påverkan på hushåll.

• En kunskapsöversikt över katastrofforskningsfältet utifrån främst ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv.

• En begreppsapparat och analysmodell för beskrivning och analys av 
hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter samt analys av 
externa aktörers samverkan med och stöd till utsatta hushåll i 
samband med större kriser och katastrofer.

• Användbara resultat om hushållens och externa aktörers 
krishantering i samband med Gudrun.

• Förslag på fortsatt forskning.



Var stormen Gudrun en 
kris/katastrof?

• Bristande hanteringsförmåga
• Oväntad
• Människor berörs
• Okontrollerbar
• Plötslig
• Omfattande
• Successiv
• Utmattningstendenser
• Kollektiv stress
• Lång efterverkan – stora och långvariga konsekvenser
• Traditionell eller komplex?



Några stormar sedan 1902
• 1902 – Julstormen – Västkusten och inåt 
• 1921 – Vår senaste Isstorm (okt)
• 1921 – Storm i Södra Götaland (nov)
• 1928 – Svår västlig orkan
• 1928 – Stormar med orkanbyar ostkusten
• 1954 – Snöstorm med orkanbyar (17 döda till följd av förlisning av fartyget 

Nedjan) stora skador på skog och byggnader
• 1967 – Storm med orkanbyar
• 1969 – Storm med orkanbyar - Stora skador på skog och infrastruktur (10-tal 

döda. Sept)
• 1969 – Allhelgonastormen (nov)
• 1979 – Flera kraftiga snöstormen bl.a. nyårsstormen
• 1985 – ”Emmastormen” i NÖ götaland
• 1992 – Storm med orkanbyar (81 m/s i Tarfala i N Norrland)
• 1993 – Kraftig storm med orkanbyar – Färjan Jan Heweliusz förliser och 30 

personer omkommer)
• 1995 – Storm med upp till 25 m/s vid Svenska Högarna (M/S Estonia förliser 

och 852 personer omkommer)
• 1999 – Carolastormen (århundradets storm i Danmark) – Stora skador på

byggnader i södra götaland
• 2002 – Storm med orkanbyar. Stora skogskador i Kronoberg 100000 hushåll 

strömlösa
• 2005 – Gudrun. Århundradets storm!
• 2007 – Stormen Per – omfattande skogsskador



”Gudrun-fakta”
• 700 000 abonnenter strömlösa
• 72 milj. m3 skog (jmf 1969: 25 milj. m3  1954; 18 milj. m3  

2007; 17 milj. m3)
• 30 000 km elnät förstört
• 11 döda
• > 100 eldistributörer berörda
• Fast och mobil telefoni utslagen
• Över 140 arbetsplatsolyckor – skogsarbete
• Stor psykosociala konsekvenser för drabbade 
• Samhällskostnad: ca 23,3 miljarder (långsiktiga 

kostnader ej inräknade)



Stormfälld skog efter skogsvårdsdistrikt



Strömlösa 8 jan resp. 13 februari



Hushållen
• Landsbygdshushåll värst drabbade men vana med elavbrott
• Ofta resurser för flera dagar
• Långhelg, ett flertal hemma blev förvarnade. Flera även på vägarna
• Varierad hanteringsförmåga
• Under stormen:

– Obehag, oljud, isolering på vägar, träd på och utanför bilar och 
hus, skador och i vissa fall dödsfall

• Efter stormen:
– Strömlöshet
– Isolering
– Chock och sorg över demolerat landskap och skogsförluster
– Ökad interaktion med närboende och grannskap
– Konkurrens om resurser
– Ökade vardagsinsatser för att upprätthålla hushållet  -

konkurrens med arbete
– Känslor att känna sig övergiven av samhället, frustration, dålig 

information etc.
– Tsunamins inverkan/relief



Stormens effekter
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Dagen efter
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Isolering
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Gemensamma insatser
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Alla som kunde hjälpte till!

Foto: Unni Hildrum 



Framkomlighet
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Utsatta hushåll 
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Ekonomiska bakslag
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Risker och strömlöshet
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Utsatthet
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Kommunerna
• Viss beredskap till följd av Tsunamin –

information och POSOM
• Långa starttider 
• Brist på översikt 
• Samverkan med andra viktiga aktörer 

problematisk
• Brist på resurser
• Otydlighet vilka behoven var hos medborgare 
• Varierad hanteringsförmåga
• Uthållighetsproblem, nyckelpersoner 



Resultat
• Hushåll i krissituationer inte kan förlita sig på stöd från samhället utan måste 

till stor del förbereda sig och själva agera för att upprätthålla sina 
grundläggande behov.

• Privata insatser i samband med större kriser och katastrofer, där hushållet 
utgör en väsentlig analysenhet, bör studeras i större utsträckning än de 
hittills gjort.

• Kunskapen om hushålls sårbarheter och förmågor att hantera kriser är viktig 
att uppmärksamma och kanalisera till professionella samhällsaktörer på
lokal, regional och nationell nivå.

• Samverkan mellan professionella och lokala samhällsaktörer gällande 
krisberedskap och krishantering bör utökas i syfte att förbättra det svenska 
krishanteringssystemet.



Forts resultat.
• Sveriges krishanteringssystem myndighets- och organisationsinriktat.

• Krishanteringsförmågan omfattar även (särskilt) privata insatser –
många aktörer som inte får gehör och utnyttjas till sin rätta.

• Lätt att fokusera för mycket på sin egen organisation – samordning 
och nätverk både inom och utanför organisation viktig. 

• Myndigheter och professionella har begränsade resurser.

• Förebyggande även viktigt för individer och olika former av frivilliga 
organisationer, sockenråd  och andra ”privata” krafter m.m. 



Strategier för att stärka hushålls 
krishanteringsförmåga - internt

• Materiella förmåga - reservresurser värme, livsmedel, 
matlagning, vatten m.m. 

• Mental förmåga – analytisk förmåga, scenariotänk, 
diskussioner om inträffade händelser, m.m.

• Externa relationer - medlemmars kontakter och 
medverkan i lokala aktiviteter, m.m.



Strategier att stärka hushålls förmåga 
externt (utifrån)
• Ökad samordning mellan viktiga aktörer, tele-

och elbolag, kommuner, frivilliga organisationer, 
LRF, lokala grupperingar, hushåll. 

• Uppmuntra och underlätta för lokala 
engagemang och förebyggande av risker.

• Kontinuitetsplanering i krissituationer. 

• Behovsinriktad krisberedskap och krishantering.



Senaste isstormen i Sverige 1921. Ett 4,5 centimeter tjockt lager av is lade sig över stora
delar av Mellansverige. Trots detta klarade sig 1921 års Sverige bra – det skulle inte dagens
samhälle göra (källa: www.krisinformation.se).

Idag beroendet av transporter, telekommunikation, el-anslutna värmesystem, etc. mycket
större!


