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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur sårbarheten och hanteringsförmågan i Sverige 

utvecklats över tid, genom att göra två fallstudier om stormarna Ada och Simone. Syftet 

uppfylls genom frågeställningar om skillnader i sårbarhet och hantering mellan de båda 

stormarna och vilka förändringar som kan identifieras i lagar och organisation. För att 

identifiera hantering och sårbarheter i de båda fallstudierna används systematiska litteratur-

studier av dagstidningar och myndighetsdokument. Informationen studeras i syfte att 

identifiera effekter och orsaker som sedan appliceras i PAR-modellen. Vidare jämförs 

likheter och skillnader mellan de båda stormarna i syftet att identifiera utvecklingen. Vid 

sidan om fallstudierna görs en litteratursökning om relevanta förändringar i lagstiftning och 

organisation som bidragit till utvecklingen.  

 

Resultatet visar att det finns skillnader i effekter och orsaker av de båda stormarna och att 

hantering och sårbarhet skiljer sig mellan de båda fallen. Påverkan på samhället har gått från 

att vara allvarlig till att vara inte lika allvarlig och flera av dåtidens risker har idag förebyggts 

bättre i takt med bl.a. ökad medvetenhet. Samtidigt har förändringar ägt rum i lagstiftningar 

och organisationer med avseende på hantering, beredskap, ansvar och samverkan. Dessa 

faktorer har fått mer fokus och tydligare roller i samhället på senare år. Alla förändringar kan 

dock inte förklaras med förändringar i lagstiftningar, utan människors lokala kapaciteter att 

samverka och lära, samt samhällsförändringar bidrar också till skillnader mellan 1969 och 

2013. Ett mer urbaniserat samhälle kan ha påverkan på sårbarhet och ett mer tekniskt 

beroende samhälle kan ha sina fördelar och nackdelar på sårbarheten.  

 

 

Nyckelord 

storm, sårbarhet, hanteringsförmåga, PAR-modellen, effekter, orsaker, utveckling, 

skillnader, lagstiftning, utvärdering  



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to assess how the vulnerability and risk management have 

developed over time in Sweden, by performing two separate case studies involving the storms 

Ada 1969 and Simone 2013. To meet the purpose, research questions have been carried out 

about the differences in vulnerability and ability to cope with the storms and furthermore 

how these differences relate to the development in legislation on matter of risk management 

and readiness. The identification of differences in risk management and vulnerability 

between the two storms is done through systematic literature reviews of newspaper articles 

and governmental information. Information is then used for describing the two cases and its 

effects and causes presented and analyzed in the PAR-model. Furthermore, the differences 

and similarities between the cases are studied to enable the identification of aspects of 

development of societal vulnerability and risk management. In addition to the systematic 

litterature review, a literature search is done with the goal of identifying and describing the 

relevant development in legislation and organization. 

 

The result shows that differences in effects and causes between the two storms exist and that 

vulnerability and ability to cope with disaster differs as well. The effects on society are not as 

severe today as they were in 1969 and risks that were common in 1969 have now been pre-

vented thanks to a better risk awareness among other reasons. A shift has also occurred in 

legislation and organization over the years towards a better ability to cope, better readiness, 

collaboration and responsibility of actors involved. These factors have gained increased focus 

and clearer roles over the years. However, all the changes in societal vulnerability and risk 

management aren’t caused by changes in legislation, but are probably also caused by the local 

people’s capacities to learn, collaborate and cope with disasters. Societal changes are also a 

probable cause to changes in vulnerability and ability to cope with disasters between 1969 

and 2013. 

 

Keywords 

storm, vulnerability, risk management ability, PAR-model, effects, causes, development, 

differences, legislation, assessment  



 
 

Förord 

Denna Masteruppsats skrivs våren 2014 och omfattar 15 hp.  

 

Jag vill tacka mina handledare Dr. Magnus Johansson och Jenni Koivisto för ert engagemang 

och feedback under uppsatsen. Jag vill även tacka Rainar All, MSB och Leif Isberg, 

Länsstyrelsen Västra Götaland för visat intresse.  



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INTRODUKTION ------------------------------------------------------------------------ 1 

1.1 INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
1.2 BAKGRUND --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 
1.4 AVGRÄNSNINGAR--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2 TEORI -------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2.1 PRESSURE AND RELEASE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
2.2 SÅRBARHET OCH HANTERINGSFÖRMÅGA AV NATURHÄNDELSER ------------------------------------------------------ 6 

3 METOD ------------------------------------------------------------------------------------ 8 

3.1 FALLSTUDIER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
3.2 SYSTEMATISKA LITTERATURSTUDIER ------------------------------------------------------------------------------------- 8 

3.2.1 Urval, tydlighet och bias -------------------------------------------------------------------------------------- 9 
3.2.2 Utförande ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

3.3 LITTERATURSÖKNING --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
3.4 ANALYTISK METOD OCH ANALYSVERKTYG ----------------------------------------------------------------------------- 13 
3.5 VALIDITET, RELIABILITET OCH ETIK ------------------------------------------------------------------------------------- 14 

4 RESULTAT ------------------------------------------------------------------------------ 15 

4.1 STORMEN ADA 1969 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
4.1.1 Agerande före stormen -------------------------------------------------------------------------------------- 16 
4.1.2 Agerande under stormen ----------------------------------------------------------------------------------- 16 
4.1.3 Agerande efter stormen ------------------------------------------------------------------------------------- 17 
4.1.4 Effekter och orsaker sorterade enligt PAR-modellen, analys --------------------------------------- 18 

4.2 STORMEN SIMONE 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
4.2.1 Agerande före stormen -------------------------------------------------------------------------------------- 22 
4.2.2 Agerande under stormen ----------------------------------------------------------------------------------- 23 
4.2.3 Agerande efter stormen ------------------------------------------------------------------------------------- 24 
4.2.4 Effekter och orsaker sorterade enligt PAR-modellen, analys --------------------------------------- 25 

4.3 FÖRÄNDRINGAR I LAGAR OCH ORGANISATION ------------------------------------------------------------------------ 29 
4.3.1 Övergripande organisatoriska förändringar ----------------------------------------------------------- 29 
4.3.2 Förändringar i lagstiftningar ------------------------------------------------------------------------------- 29 
4.3.3 Nutida förhållningssätt -------------------------------------------------------------------------------------- 31 
4.3.4 Beredskapen 1969 – 2013 ---------------------------------------------------------------------------------- 32 

5 ANALYS --------------------------------------------------------------------------------- 33 

6 DISKUSSION -------------------------------------------------------------------------- 37 

6.1 METODDISKUSSION ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
6.2 SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING ----------------------------------------------------------------------------- 39 

7 REFERENSER ------------------------------------------------------------------------- 41 

8 BILAGOR ------------------------------------------------------------------------------- 47 

8.1 SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE ÖVER STORMEN ADA -------------------------------------------------------------- 47 
8.2 SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE ÖVER STORMEN SIMONE --------------------------------------------------------- 51 

 
 

 



 
 

 
FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 
FIGUR 1: PRESSURE AND RELEASE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
FIGUR 2: CIRCLE OF CAPACITIES ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
FIGUR 3: PAR-MODELLENS APPLICERING PÅ STORMEN ADA. --------------------------------------------------------------- 21 
FIGUR 4: PAR-MODELLENS APPLICERING PÅ STORMEN SIMONE. ----------------------------------------------------------- 28 
FIGUR 5: RELEASE-MODELLEN - SKILLNADER I EFFEKTER OCH ORSAKER ----------------------------------------------------- 36 
 

TABELL 1: URVAL AV RELEVANT INFORMATION OM STORMEN ADA. .................................................................... 11 
TABELL 2: URVAL AV RELEVANT INFORMATION OM STORMEN SIMONE................................................................ 12 
TABELL 3: SAMMANSTÄLLNING AV RELEVANT LAGSTIFTNING. ............................................................................ 32 

 
 

FÖRKORTNINGAR 

HFA Hyogo Framework for Action 

LSO Lagen om skydd mot olyckor 

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

PAR Pressure and Release 

SMHI Sverige Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

SRV Statens Räddningsverk 

 

 

file:///E:/Dropbox/SARIS/Examensarbete%202/Alexander%20Tiderman%20seminarieversion%202.docx%23_Toc388550457
file:///E:/Dropbox/SARIS/Examensarbete%202/Alexander%20Tiderman%20seminarieversion%202.docx%23_Toc388550458
file:///E:/Dropbox/SARIS/Examensarbete%202/Alexander%20Tiderman%20seminarieversion%202.docx%23_Toc388550459


1 
 

1 Introduktion 

1.1 Inledning 
I Sverige sker kraftiga stormar främst på hösten, då temperaturskillnaderna är som störst och 

lågtrycken är vanliga. Genom historien har vi drabbats av ett antal höst- och vinterstormar av 

skiftande styrka och de flesta minns Gudrun 2005, som orsakade kaos över stora områden 

och kostade samhället stora summor pengar (Energimyndigheten, 2006).  

 

Senast hösten 2013 drabbads södra Sverige av stormen Simone som SMHI och andra 

myndigheter varnade kraftfullt för, men som inte alls gav upphov till samma konsekvenser. 

Verksamheter stängdes och tåg ställdes in, varför många menade att samhället 

överreagerade, även om vissa menade att agerandet var helt rätt med tanke på vad de 

potentiella konsekvenserna kunde ha blivit (Gustafsson, 2013; Sahlin & TT, 2013). 

 

44 år tidigare, 1969 inträffade stormen Ada, vilken fick helt motsatta konsekvenser. I Sverige 

och Öresund dödades 10 människor och i motsats till stormen Simone, var samhället inte alls 

berett på vad som kunde inträffa (MSB, 2009). Prognoser hade varit osäkra och inte varnat 

för storm och en sämre beredskap fanns i samhället (Göteborgs-Posten, 1969a, 1969l). Detta 

ledde till allvarliga konsekvenser och kaos som följd. Förutom direkta skador som uppstod 

under stormen, uppstod omfattande avbrott i kommunikation och elektricitet, vilket bl.a. 

drabbade Sahlgrenska sjukhuset, dit många skadade förts (MSB, 2009). 

 

Denna uppsats är en jämförelse av förutsättningar och förhållanden för samhällets hantering 

och sårbarhet för stormar 1969 respektive 2013.  Den handlar också om likheter och 

skillnader mellan stormarna, samt om effekter och orsaker. 

1.2 Bakgrund 

En naturhändelse blir en katastrof först när naturliga extremhändelser och sociala system 

interagerar (Mustafa, 1998). Sårbarhet kan definieras som en persons eller grupps förmåga 

att delta i, hantera, motstå och återhämta sig från påverkningarna från en naturkatastrof 

(Wisner, Blaikie, Cannon, & Davis, 2004). Sårbarhetskonceptet har utvecklats de tre senaste 

decennierna och har genom flera teoretiska perspektiv ökat samhällets förståelse för 

naturliga extremhändelser(Birkmann, 2006b; Mustafa, Ahmed, Saroch, & Bell, 2011).  

 

I Hyogo Framework for Action 2005–2015 (HFA), som skapades i syfte att göra världen 

säkrare mot naturolyckor och reducera risker för- och konsekvenser av naturkatastrofer 

(UNISDR, 2005). Ramverket visar på ett internationellt intresse för reducering av 

naturkatastrofrisker och i 5 huvudmål ingår bl.a. att säkerställa att arbetet med att reducera 
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risker för naturkatastrofer är nationellt och lokalt prioriterat, reducera underliggande 

riskfaktorer, samt stärka beredskapen för insatser och återuppbyggnad (MSB, 2014b). HFA 

guidar även det svenska arbetet med reducering av naturkatastrofrisker och målet är att 

anpassa HFA efter svenska möjligheter. MSB har i Sverige ansvar för den nationella 

plattformen som består av 20 myndigheter och organisationer. Den nationella plattformen 

ska vidare arbeta för att uppnå en egen målsättning som ska stärka arbetet med bl.a. 

effektivare användning av resurser, ökad samverkan lokalt, nationellt och internationellt, 

ökade kunskaper om andra aktörers insatser och en stark samverkan (MSB, 2014a).  

 

Davis (2004) menar att naturkatastrofer och risker ökar med klimatförändringarna och att 

många initiativ fokuserat mer på insatserna vid katastrof, än på förebyggande av katastrofens 

effekter. Vidare skriver Davis (2004) att naturkatastrofen är en produkt av naturhändelsen 

och sårbarheten, men att även hanteringsförmåga är en viktig faktor, då den kan ha stor 

påverkan på naturkatastrofens effekter. Cutter, Boruff, & Shirley (2003) redogör för den 

sociala sårbarheten vid katastrofer, som den minst utforskade sårbarheten vid 

naturkatastrofer. Detta beror främst på att den sociala sårbarheten år svår att beräkna, men 

även på att den är uppbyggd av komplexa system (Cutter et al., 2003). En mer holistisk syn 

behövs på riskhantering med tanke på den komplexitet som föreligger problemet med 

naturkatastrofer (Davis, 2004). 

  

Naturkatastrofrisker beror på ett antal faktorer och katastrofers bakomliggande orsaker kan 

vara svåra att identifiera. Pressure and Release-modellen (PAR) är ett ramverk för förståelse 

och identifiering av sådana faktorer som mer eller mindre bidrar till effekterna av natur-

katastrofer (Wisner et al., 2004; Nirupama, 2012). Nirupama (2012) redogör vidare för 

exempel på sådana bidragande faktorer såsom: brist på resurser och/eller kunskap, 

urbanisering, demografi och farliga områden. Sådana bidragande faktorer kan leda till att 

vissa geografiska platser eller grupper av människor är mer exponerade än andra. 

 

Wisner et al. (2004) menar att sårbarhet är något som växer fram genom sociala processer 

över tid, vilka startar med bakomliggande orsaker, som sätter upp dynamiska tryck, vilka 

översätter effekterna av bakomliggande orsaker till osäkra förhållanden. Bakomliggande 

orsaker är inbäddade i ideologier och historisk fördelning av makt och resurser, och kan 

således förknippas med ett lands högsta politiska nivåer. 

 

Den naturliga världen är bunden till ekonomiska, sociala och politiska omgivningar och vice 

versa. Naturhändelsers utlopp är direkta effekter av denna ömsesidiga påverkan (Wisner et 

al., 2004). Bakomliggande orsaker och påverkande faktorer varierar geografiskt och mellan 
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olika händelser. Vidare är många tidigare studier utförda i tredje världen, där 

naturkatastrofer ofta får förödande konsekvenser pga. den ekonomiska, sociala och politiska 

omgivningen, vilken skapar en sämre hanteringsförmåga och en högre exponering hos 

utsatta grupper(O’Brien, O’Keefe, Rose, & Wisner, 2006; Wisner & Luce, 1993). Men även 

om många tidigare studier är utförda i tredje världen, är de modeller och ramverk som finns 

väl tillämpningsbara i den utvecklade världen (Zakour & Gillespie, 2013). 

 

Birkmann (2006a) anser att det behövs mer forskning för att stärka arbetet med 

sårbarhetsutvärderingar och med hjälp av existerande modeller och ansatser kan nya 

fallstudier göras över nya områden för att upptäcka och sprida kunskapen om sårbarhet mot 

naturkatastrofer. Zakour & Gillespie (2013) anser att det behövs mer forskning som beskriver 

sårbarhetens utveckling och för att t.ex. bekräfta eller omdefiniera bakomliggande orsakers 

påverkan på katastrofer över tid.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sårbarheten och hanteringsförmågan i Sverige 

utvecklats över tid, genom att med hjälp av två fallstudier studera stormen Ada och stormen 

Simone. 

 

Vidare är syftet att jämföra och identifiera skillnader i stormarnas konsekvenser som 

tillsammans med övergripande skillnader i bl.a. rådande lagstiftning kan beskriva 

utvecklingen i sårbarhet och hanteringsförmåga över tid. För att uppfylla syftet med studien 

formuleras följande forskningsfrågor: 

 

 Kan skillnader mellan de båda stormarnas påverkan identifieras och hur hänger dessa 

i så fall samman med eventuella förändringar i lagstiftning och organisation? 

 

Lagar och organisation styr hur olika aktörer (samhället) arbetar och hanterar risker och 

kriser. Aktörers medvetenhet, samverkan och samarbete har kommit att bli en viktig del av 

krishanteringsarbetet. 

 

 Har det skett några förändringar med avseende på lagar och organisation, i så fall 

vilka och vad har de inneburit för sårbarhet och hanteringsförmåga? 
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1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar grundar sig först och främst i ramverket hos PAR-modellen, där många 

orsaker kan redovisas, men där endast vissa ska väljas ut inom ramarna för denna studie. För 

att en systematisk littereraturstudie ska kunna användas i fallstudien, krävs det att 

informationen är överskådlig inom ramarna för studien. Alltså är avgränsningar med 

avseende på ett fåtal viktiga aspekter på de två stormarna gjorda. 

 

Avgränsningar görs vidare i de två fallen Ada och Simone där aspekter kring agerandet före, 

under och efter stormen ska studeras, samt de effekter som går att utläsa och de troliga 

orsakerna till dessa effekter. Avgränsningar görs även i litteraturstudierna gällande vilka 

tidningar som används för vidare urval. Detta för att redan tidigt få ett mindre antal 

sökträffar, samt att identifiera relevanta artiklar med lokala perspektiv på hantering och 

beredskap etc. 

2 Teori 

2.1 Pressure and release 
PAR-modellen skapades av Wisner et al. (1994) i ett försök att dela upp komplexa samhälls-

system i mindre delar. Modellen lämpar sig väl som verktyg vid kartläggning av sårbarheter 

och den utgör ett ramverk som tillämpas på de två fallstudierna. Den är baserad på idén att 

naturkatastrofers effekter kan spåras till de sociala processer och faktorer som genererar 

sårbarhet. Dessa länkar till orsakerna till sårbarheten delas in i tre grupper, från konkreta 

problem till mer abstrakta orsaker. De mest avlägsna orsakerna till sårbarhet kallas bakom-

liggande orsaker (root causes) och kan beskrivas som övergripande generella processer i 

samhället och handlar ofta om strukturer som makt, politik och ekonomi. Dessa faktorer är 

avlägsna historiskt och har utvecklats under lång tid, men de är även avlägsna med avseende 

på kultur, tradition, ideologier m.m. Detta kan leda till att de tas för givet och i princip är 

osynliga orsaker. Bakomliggande orsaker kan t.ex. innebära orättvisor i samhället som beror 

på djupt rotade sociala relationer och ojämn fördelning av pengar och inflytande. 

Diskriminering av minoriteter pga. etiska eller religiösa skäl kan finnas sedan långt tillbaka 

och ligga till grund för sårbarheter i samhället (Wisner et al., 2004). 

 

Dynamiska tryck (dynamic pressures) är de processer och aktiviteter vilka är resultatet av de 

bakomliggande orsakerna. Dynamiska tryck är mer tydliga exempel på de situationer som 

skapats av långvariga politiska, ekonomiska och sociala strukturer. Fattigdom, krig, över-

befolkning, epidemier, ojämn fördelning av resurser och brist på investeringar är sådana 

situationer. Dessa påverkar på olika sätt stabiliteten i samhället och bryter ner hanterings-

förmågan av risker. Dynamiska tryck kan skapa många fler problem som leder till att 
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sårbarheten ökar och hanteringsförmågan minskar. Olika situationer i landet eller regionen 

leder således till ett antal osäkra förhållanden (unsafe conditions) (Wisner et al., 2004). 

 

Osäkra förhållanden är den specifika formen av sårbarhet som befolkningen är exponerad för 

vid inträffandet av en naturhändelse. Exempel på osäkra förhållanden är osäkra byggnader, 

boende på utsatta platser, farliga yrken (t.ex. fiske) och andra liknande förhållanden. När 

naturkatastrofen inträffar är det människor som befinner sig i dessa situationer som löper 

störst risk (Wisner et al., 2004). 

 

Slutligen finner man länken mellan osäkra förhållanden och naturhändelsen. Exponering och 

hanteringsförmåga före och under katastrofen avgör vilka effekterna blir, men för många är 

katastrofen bara början. På samma sätt som bakomliggande orsaker och dynamiska tryck 

skapar sårbarhet för naturkatastrofer, kan de göra återhämtandet från katastrofen mycket 

svårt att hantera (Nirupama, 2012). PAR-modellen brukar visualiseras enligt följande: 

Orsakerna kategoriseras beroende på hur djupt eller ytligt rotade de är i samhället (figur 1). 

Det innebär i praktiken att ju längre till vänster de återfinns, desto djupare är de rotade i 

samhället. Orsakerna bildar tillsammans med en eller flera naturhändelser till höger den 

slutliga katastrofen och hanteringen och återhämtande från den (Nirupama, 2012; Wisner et 

al., 2004). 

 

PAR-modellen har använts tidigare genom bl.a. Cutter (1996), Mustafa (1998), Asgary & 

Halim (2011), Hufschmidt (2011). Cutter (1996) och Hufschmidt (2011) skrev om 

användbarheten av PAR-modellen, medan Mustafa (1998) och Asgary & Halim (2011) 

använde PAR-modellen som teoretiskt ramverk för fallstudier i Pakistan och Bangladesh. 

Vidare jämförde Cutter (1996) och Hufschmidt (2011) PAR-modellen med andra modeller för 

sårbarhet och kom fram till att det finns andra modeller som är bättre på att identifiera vissa 

aspekter av katastrofen där PAR-modellen är för övergripande. Exempel på sådana 

kompletterande eller utvecklande modeller är Access-modellen (Wisner et al., 2004) och 

BBC-modellen (Cardona, 1999; Birkmann, 2006a). Vidare menar Hufschmidt (2011) och 

Wisner et al. (2004) att PAR-modellen kan vara bristfällig, då den inte erbjuder en detaljerad 

och precis bild över interaktioner mellan natur och samhälle och det är här som t.ex. Access-

modellen kan fungera som komplement. Den kan däremot fungera mycket bra för att 

beskriva generella aspekter och ge en översikt över effekter av- och orsaker till en 

naturkatastrof. 
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Figur 1: Pressure and Release (PAR)-modellen där tre typer av orsaker och en (eller flera) naturhändelse leder 

till naturkatastrof (Wisner et al., 2004:51) 

 

2.2 Sårbarhet och hanteringsförmåga av naturhändelser 
Vidare kan man tala om några viktiga begrepp som går att relatera till sårbarhet och natur-

katastrofer. López-Carresi et al. (2014) beskriver kapacitet som inte behöver betyda 

ekonomiska resurser, utan istället handlar om kunskap, erfarenhet, sociala resurser och 

samverkan. De är faktorer som påverkar hur stor handlingsförmåga som t.ex. en lokal region 

har (López-Carresi et al., 2014). Kapacitet kan förklaras som de resurser och tillgångar 

människor har att motstå, hantera, återhämta sig och lära efter katastrofer. O’Brien et al. 

(2006) menar att motståndskraft inte utgörs av vad som fattas under en kris, utan vad som 

redan finns i form av resurser och kapacitet. Kapacitet är ingen motsats till sårbarhet och 

behöver inte betyda att man har möjlighet att utnyttja den (Smit & Wandel, 2006).  Smit & 

Wandel (2006) menar vidare att sårbarhet och kapacitet varierar mellan geografiska platser, 

över tid, samt beror på olika socioekonomiska faktorer. 
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Wisner, Gaillard, & Kelman (2012) skriver att kapaciteter ofta kan vara nära besläktade med 

resurser och vara relaterade till förmåga att hantera naturhändelser. Till skillnad från 

bakomliggande orsaker som påverkar sårbarhet, har människan och det lokala samhället 

större möjlighet att påverka och kontrollera kapaciteter. Därför kan försök att utnyttja dessa 

kapaciteter vara ett effektivare sätt att handskas med sårbarhet, än att förebygga sårbarheten 

i sig (Wisner et al., 2012). Här spelar kunskap, sociala resurser och erfarenhet stor roll. En 

stor del av kapaciteterna finns på regional och nationell nivå när det gäller större 

förändringar beroende av ekonomiska resurser, men många kapaciteter är beroende av den 

lokala befolkningen för att fungera, såsom förberedelser, varningar, krishantering och den 

omedelbara återhämtningen (López-Carresi et al., 2014). 

 

 

Figur 2: Circle of capacities, som beskriver människors förmåga att hantera sårbarheten på olika sätt (Wisner et 

al., 2012:28). 
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3 Metod 

3.1 Fallstudier 

För att studera de två stormarna används två separata fallstudier, där potentiella bakom-

liggande orsaker och påverkande faktorer kan identifieras genom att använda PAR-modellen 

som ramverk. Fallstudierna innebär alltså att de båda händelserna ska studeras från ett antal 

olika perspektiv, där information om tänkbara orsaker och faktorer ska redovisas. Vid dessa 

tillfällen lämpar sig fallstudien som metod mycket bra (Yin, 2007). 

 

Fallstudier är djupstudier av tidigare valda fall och fallstudiernas förmåga att studera 

händelser på djupet gör att de lämpar sig mycket väl när det gäller att studera ett fenomen ur 

många perspektiv. På samma sätt tillämpas fallstudien i denna studie där information från 

olika händelser bidrar till att uppskatta sårbarhetens utveckling över tid. Fallstudiens 

förmåga att använda olika metoder gör att vissa forskare menar att det snarare är en 

”approach” än en metod (Hammel, Dufour, & Fortin, 1993). Joseph (2013) gjorde en 

fallstudie av en översvämning i Assam i Indien, där syftet var att studera sårbarheten i 

samband med översvämningen. Information som samlades in var bl.a. antal personer som 

påverkades av översvämningen, där olika metoder fick användas för att nå resultatet (Joseph, 

2013). Fallstudien har tidigare använts för att beskriva naturhändelsers sårbarhet och 

effekter och används även i denna studie. I denna studie görs granskningar av bl.a. 

tidningsartiklar från tiden för de båda stormarna, från att de inträffade till dess att man 

slutade med medierapporteringen. 

3.2 Systematiska litteraturstudier 

I anslutning till fallstudier är det vanligt med litteraturstudier, då de ofta lämpar sig inom 

ramarna för fallstudien (Yin, 2007). I denna studie görs systematiska litteraturstudier av 

dokument och dagstidningar som beskriver hur samhället agerade under de båda stormarna 

Ada och Simone. Syftet med de systematiska litteraturstudierna är att identifiera detta 

agerande, samt sårbarheten och hanteringsförmågan. Vidare ska denna information 

appliceras på analysverktyget. Systematiska litteraturstudier är användbara när det handlar 

om att förstå stora mängder information (Booth, Papaioannou, & Sutton, 2012). De används 

för att tolka information och för att förklara vad som ”fungerar” och vad som ”inte fungerar” 

inom ett specifikt forskningsområde (Thorpe & Holt, 2014). Systematiska litteraturstudier är 

vidare designade för att identifiera luckor i den existerande informationen och göra 

rekommendationer för stängandet av dessa luckor (Thorpe & Holt, 2014). 
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Det finns ett antal nyckelprinciper som är viktiga vid utförandet av systematiska 

litteraturstudier. Approachen som används vid utförandet av studien ska skrivas ner och 

redovisas tillsammans med studien (Pittaway, Robertson, Munir, Denyer, & Neely, 2004). 

Det ska finnas en röd tråd av sammanhängande steg i litteraturstudien som kan följas av 

läsaren. De dokument som studeras ska hanteras lika och t.ex. myndighetsdokument och 

vetenskapliga artiklar ska värderas lika. Den systematiska litteraturstudien ska försöka vara 

så heltäckande som möjligt, över relevanta forskningsområden. Forskaren försöker till sist 

jämföra, hitta likheter och skillnader och dra slutsatser utifrån det insamlade materialet 

(Thorpe, Holt, & Macpherson, 2005). 

 

Utmaningar med den systematiska litteraturstudien i den här studien kan vara de många 

faktorer som behöver studeras. Studiens avgränsningar spelar här en mycket viktig roll 

eftersom litteraturstudien syftar till att ge en heltäckande bild av fenomenet innan tolkningar 

och slutsatser kan dras från materialet. De metodologiska utmaningarna handlar samtidigt 

om att inte göra en får smal litteraturstudie, då viktiga samband kan utebli (Pittaway et al., 

2004). 

 

Mycket information finns om både stormen Ada, 1969 och stormen Simone, 2013. Dock har 

ingen jämförelse mellan de två stormarna kunnat hittas och ingen systematisk 

litteraturstudie har tidigare gjorts för att studera likheter, skillnader och förändringar mellan 

de två händelserna. 

3.2.1 Urval, tydlighet och bias 

Booth et al. (2012) beskriver den systematiska processen, där de beskriver det som mycket 

viktigt att vara tydlig och att se på urvalet med skärpa för att det ska framgå hur man har gått 

tillväga. Tydliga forskningsfrågor gör att det skapas en bild om vad som ska samlas in, 

samtidigt som det är viktigt att beskriva processen i text och grafik för att förtydliga den. 

Detta beror på att den systematiska litteraturstudien måste vara försvarbar mot urvalsbias 

(Booth et al., 2012). 

 

Urvalsbias är systematiska fel eftersom ett ogenomtänkt första urval påverkar hela utgången i 

studien. Randolph (2009) skriver att den kvalitativa forskaren bör avslöja om det kan tänkas 

finnas bias i urval och diskutera hur dessa kan påverka studien. En systematisk metod för 

urval av litteratur som ska studeras vidare är mycket viktig, då metoden erbjuder systematisk 

inkludering och exkludering av material, dvs. det urval forskaren gör i förhållande till allt 

tillgänglig material (Booth et al., 2012). Denna studie försöker upprätthålla en systematisk 

metod från första sökning till slutgiltigt urval, både när det gäller dagstidningar och 

myndighetsdokument (se vidare 3.2.2). Bias som påverkar det slutliga urvalet som studeras 
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kallas publikationsbias och beskriver handlingar (omedvetna eller medvetna) s0m påverkar 

styrkan eller svagheten i resultatet. Det sistnämnda är vanligt vid forskning där t.ex. 

sponsorer är inblandade och specifika resultat föredras (Gilbody, Song, Eastwood, & Sutton, 

2000). 

 

Något som ska nämnas när det kommer till studerandet av dagstidningar och media i 

huvudsak är att stundens hetta kan göra att medierapportering från katastrofer kan bli 

överdrivna och inte helt enligt vad som hände (Desinventar, n.d.). Å andra sidan kan 

dagstidningar innebära unika möjligheter vid små katastrofer som inte uppmärksammats i 

officiella rapporter eller andra studier. Eftersom tidningar ofta är arkiverade finns 

möjligheter att studera mindre händelser och dessutom studera lokala perspektiv på 

katastrofer, samt jämföra olika dagstidningar för att bättre säkerställa riktigheten i 

informationen (Desinventar, n.d.). Officiell information från rapporter och utredningar av 

berörda statliga myndigheter är trovärdig, men saknas ofta när det handlar om mindre 

naturhändelser som det lokala samhället kan hantera. Även om det finns officiell 

dokumentation om en naturhändelse kan den begränsas till berörda myndigheters 

ansvarsområden. Här fyller information som är dokumenterad i media ett tomrum 

(Desinventar, n.d.). I denna studie utnyttjas medierapporteringen, vilken gör att mycket och 

detaljerad information kan hittas om stormarna, speciellt om stormen Ada som helt bygger 

på studier av dagstidningar. 

3.2.2 Utförande 

Upplägg och utförande av en systematisk litteraturstudie kan göras på olika sätt. Vad som gör 

en litteraturstudie systematisk kan också variera. Booth et al. (2012) menar att alla litteratur-

studier är systematiska på ett eller annat sätt och att ordet systematisk främst betyder att 

studien är utförd på ett bra sätt och att man fått med relevanta empiriska data. Den här 

studien har försökt följa Forsberg & Wengström (2008), vilka har identifierat ett antal steg 

som innebär att göra en bra systematisk litteraturstudie enligt följande. Man ska (1) motivera 

varför studien görs och (2) formulera frågor som går att besvara, för att vidare (3) formulera 

en plan för litteraturstudien. Därefter ska forskaren (4) bestämma sökord och sökstrategi och 

(5) identifiera och kvalitetsbedöma den litteratur som ska ingå i studien. Till sist ska 

forskaren (6) presentera och analysera resultat, för att till sist (7) sammanställa och dra 

slutsatser från studien. 

 

De två olika fallstudierna i denna studie kräver också att två olika systematiska 

litteraturstudier görs. I fallstudien om stormen Ada som inträffade 1969 kan inte sökningar 

via internet anses ha hög trovärdighet, eftersom en stor del av informationen finns i gamla 

papperstidningar, vilka inte är skannade digitalt. Istället görs fallstudien om Ada genom att 
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studera mikrofilm av gamla tidningar för den tidsperiod som bedöms relevant för studien. 

Mikrofilmade tidningar finns bl.a. tillgängliga i arkiv på Universitetsbiblioteket i Göteborg. 

Fallstudien om stormen Simone kan dock göras genom sökning av tidningsartiklar via 

internetbaserad databas. De systematiska litteraturstudierna i de båda fallstudierna utförs på 

likande sätt, förutom att de i Ada eftersöks manuellt, vilket kan leda till eventuella missade 

artiklar. 

 

De olika stegen för den systematiska litteraturstudien om stormen Ada redovisas nedan. 

Eftersom sökningen av artiklar gjorts manuellt i studerande av mikrofilm redovisas inte de 

artiklar som exkluderats efter en första sökning. Å andra sidan kan det inte sägas att en första 

sökning gjorts eftersom artiklarna valts ut direkt från titel i den manuella litteraturstudien. 

Litteraturstudien om Ada är pga. det tidskrävande arbetet vidare avgränsat till att omfatta 

tidningarna Göteborgs-Posten, Hallandsposten, Sydsvenskan och Bohuslänningen. Som 

komplement till dagstidningarna har MSB:s naturolycksdatabas för händelsen använts. 

 

Den systematiska litteraturstudien om stormen Ada finns redovisad i bilaga 1, där även de tre 

urvalens inkluderade, respektive exkluderade artiklar redovisas. Det ska dock tilläggas att 

information om författare till artiklar inte var vanligt förekommande i tidningsartiklarna från 

1969, varför de flesta av artiklarna i studien saknar författare. 

 

Tabell 1: Urval av relevant information om stormen Ada. 

Urval Tidningsartiklar 

Efter titel 96 

Efter inledning 72 

Efter djupare läsning 50 

 

 

För att hitta relevanta tidningsartiklar om stormen Simone, har tidningsdatabasen Retriever 

använts. Sökordet som användes var ”Simone” och ”Storm” och tidningarna som söktes i 

databasen var tidningar i de delar av landet som berördes mest av stormen (Krisinformation, 

2014): Bohuslänningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Göteborgs-Posten och 

Sydsvenskan. För sökordet ”storm” hittades 89 tidningsartiklar och för sökordet ”Simone” 

hittades 118 tidningsartiklar (tabell 1). 

 

Urvalet som gjorts har varit att välja ut de artiklar som verkar relevanta i tre steg, utifrån 

titel, inledning och artikeln i sin helhet. Definitionen av relevant är huruvida de 

överensstämmer med frågeställningen skillnader mellan de båda stormarna i sårbarhet och 
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hantering. Med hänvisning till frågeställningen har en tidsavgränsning gjorts i urvalet för 

artikelsökningen på en 14-dagarsperiod, från två dagar innan stormen till 12 dagar efter. 

Detta urval bestämdes efter att initiala sökningar visat att majoriteten av alla relevanta 

resultat gott och väl fanns inom denna tidsram. 

 

Urvalsprocessen finns vidare redovisad i bilaga 2, där alla tidningsartiklar som valts ut i 

grundurvalet och vidare i processen presenteras. De tidningsartiklar som valdes i urval 1 

hade titlar som mer eller mindre handlade om händelser som hade med stormen Simone att 

göra. Artiklar som inte var relevanta sorterades bort och dessa kunde sorteras bort redan 

genom att läsa titlar. Många av de bortsorterade träffarna var framsidor till tidningar, 

dubbletter eller irrelevanta med anledning av att de inte behandlade önskvärda aspekter av 

stormen Simone. Forsberg & Wengström (2008) anser att en motivering av urval och 

bortsortering är mycket viktig för kvaliteten i studien. Någon ytterligare rangordning av 

relevans för de valda artiklarna gjordes inte i det första urvalet. 

 

På liknande sätt har det gjorts med myndighetsdokument från länsstyrelserna, Regerings-

kansliet, MSB, Trafikverket och Sjöfartsverket. Här har information inte sökts under speciella 

datum eller i någon databas utan på respektive myndighets hemsidor för publikationer och 

nyheter. Den systematiska litteraturstudien över myndigheters information om stormen 

Simone redovisas i bilaga 3, där precis som i bilaga 2, alla relevanta informationskällor 

presenteras efter första urvalet och vidare. 

 

Tabell 2: Urval av relevant information om stormen Simone. 

Urval Tidningsartiklar Myndighetsinformation Total 

Efter sökord 207 95 302 

Efter titel 61 25 

Efter inledning 35 20 

Efter djupare 

läsning 

26 18 44 

 

 

3.3 Litteratursökning 
Efter rådfrågning av informanter i form av insatta tjänstemän vid berörda myndigheter har 

en litteratursökning gjorts med avseende på frågeställningen om lagstiftning och 

organisation. Rådfrågningen av informanterna gjordes i syfte att identifiera de mest relevanta 

förändringarna under den 45-åriga perioden, samt hur förändringarna påverkat utvecklingen 

i sårbarhet och hanteringsförmåga. De två informanterna är verksamma vid MSB och 



13 
 

länsstyrelsen i Västra Götaland, där de arbetar med beredskapsfrågor. Riktlinjer till 

litteratursökningen kom genom öppna samtal om vad som ansågs ha varit de största 

förändringarna sedan 1969 och vilka lagstiftningar som kunde ha stor påverkan på dessa 

förändringar. 

 

Litteratursökningen syftar vidare till att hitta berörda förändringar i lagar och organisation 

och beskriva dem och dess troliga påverkan på sårbarhet och hanteringsförmåga vid natur-

händelser. Bidragande lagstiftningar som identifierades var bl.a. den historiska brand- och 

räddningstjänstlagstiftningen, lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära 

händelser. 

3.4 Analytisk metod och analysverktyg 

Informationen som samlas in från de systematiska litteraturstudierna analyseras vidare med 

innehållsanalys för att appliceras i de olika kategorier som PAR-modellen erbjuder. Fokus i 

analysen ligger på vad som sägs i texterna och inte hur det sägs, vilket enligt Bryman (2008) 

är en typ av tematisk analys. Teman är mer eller mindre lika med koder, något som 

informationen ska kategoriseras i (Bryman, 2008). I denna uppsats har PAR-modellen guidat 

analystänkandet och de teman som används har tagits ur modellen. De färdiga kategorierna 

gjorde också att identifierad information ibland fick byta kategori allt eftersom mer insikt 

gavs forskaren. 

 

Elo & Kyngäs (2008) beskriver analysmetoden som används i denna uppsats som kvalitativ 

manifest innehållsanalys, som till skillnad från latent innehållsanalys, syftar till att identifiera 

existerande och uppenbar information och inte underliggande information. Graneheim & 

Lundman (2003) menar att det är viktigt att bestämma om analysen ska vara manifest eller 

latent innan den påbörjas och att detta bestäms av studiedesign och hur mycket rum för 

tolkning det ska finnas. I denna studie har det teoretiska ramverket guidat forskaren i 

urvalsprocessen för vad som är relevant för vidare analys. Elo & Kyngäs (2008) menar att 

huvudsyftet med innehållsanalysen är att stora mängder text ska klassificeras i mycket 

mindre innehållskategorier.  

 

Hsieh & Shannon (2005) redogör för att den kvalitativa innehållsanalysen kan vara riktad, 

dvs. att på ett eller annat sätt förhåller sig till en tidigare teori som utvecklas eller 

kompletteras. På så sätt kan innehållsanalysen validera eller utveckla befintliga teorier 

(Hsieh & Shannon, 2005). Information har således identifierats och sorterats in under 

passande kategori från det teoretiska ramverket enligt följande: katastrof, osäkra 

förhållanden, dynamiska tryck och bakomliggande orsaker. Informationen har därefter 



14 
 

ytterligare analyserats med hjälp av kategorierna i den teoretiska modellen, för att sedan 

redovisas som resultat och analys i uppsatsen. 

 

PAR-modellen bygger i viss mån på antaganden om samband och effekter som orsakats av 

katastrofen. Men den ger också möjlighet för forskaren att göra antaganden om ytterligare 

samband genom att identifiera mer eller mindre bakomliggande orsaker till händelsen. Det 

är inte säkert att det faktiskt förhåller sig på det sätt som presenteras i modellen, men som 

analysverktyg lämpar den sig bra för tolkning och analys av resultatet. 

 

PAR-modellen som analysverktyg presenteras vidare i resultatkapitlet tillsammans med de 

identifierade effekterna och beskrivningen av dessa. De analyseras senare ytterligare i analys-

kapitlet men presentationen av modellerna görs bäst i anslutning till beskrivningarna av 

händelserna i resultatkapitlet. 

3.5 Validitet, reliabilitet och etik 

Oavsett vilken typ av forskning det handlar om, är validitet och reliabilitet frågor som 

åtgärdas bäst genom en noggrant planerad studie där de grundläggande begreppen ägnas 

mycket uppmärksamhet. Validiteten och reliabiliteten i en studie är svår att bedöma genom 

att se på studien i sin helhet. Det man däremot kan göra är att diskutera dem utifrån de 

metoder och analysverktyg som används i studien (Merriam, 1994).  

 

Credibility, eller intern validitet, är en av de viktigaste faktorerna i framställningen av 

tillförlitligheten i studien. Den interna validiteten spelar en stor roll i kvalitativ forskning, där 

forskaren är det viktiga instrumentet för insamling och tolkning (Shenton, 2004). Den 

interna validiteten frågar forskaren huruvida studien undersöker vad det utger sig för att 

undersöka, till skillnad från den externa validiteten (Transferability) som handlar om i vilka 

verkliga kontexter resultatet kan appliceras.  Finns det tillräckligt med information för att 

resultaten ska vara tillämpningsbara även i andra studier eller situationer, så är den externa 

validiteten hög. Extern validitet kan nås genom en tydlig redovisning av processen för 

datainsamling och analys (Malterud, 2001). I den här studien handlar den interna validiteten 

om huruvida resultatet uppvisar svar på frågeställningarna om hur man hanterade stormarna 

Ada och Simone, vilka skillnader som finns mellan dem och huruvida några bidragande 

förändringar skett under åren som bidragit till dessa skillnader. Den externa validiteten 

handlar i denna studie om huruvida man kan applicera resultatet i andra studier. Det skulle 

kunna gå att jämföra resultatet med studier av andra naturhändelser, i andra regioner eller i 

andra länder. 
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Merriam (1994) menar att det är omöjligt att ha en hög intern validitet, utan att också ha en 

hög reliabilitet, dvs. att en stärkning av den interna validiteten innebär att även reliabiliteten 

ökar. Reliabiliteten (Dependability) kan dock vara svår att uppnå i kvalitativ forskning, men 

forskaren ska alltid försöka redovisa hur processen utvecklas för att andra forskare ska kunna 

upprepa studien, även om inte resultatet blir detsamma. Forskningsdesign, redogörelse för 

datainsamling och diskussion kring metodens effektivitet är tre viktiga faktorer för att uppnå 

hög reliabilitet (Shenton, 2004). Objektivitet (Confirmability) inkluderar ett reflekterande 

kring medvetna eller omedvetna beslut som tagits under studiens gång och ibland ett kritiskt 

granskande av den valda metoden (Seale, 2002). 

 

De olika validitetsbegreppens tillämpning på denna studie handlar om frågeställningarna om 

rapportering av hantering och sårbarhet av naturhändelser, samt förändringar i lagar och 

organisation. För att besvara frågeställningarna görs först två fallstudier om stormarna Ada 

och Simone. Dessa fallstudier görs genom att utföra två systematiska litteraturstudier som 

syftar till att identifiera och analysera information som kan besvara frågeställningarna. 

Datainsamlingen görs något olika beroende på det relativt stora tidsspann som råder mellan 

de två fallen och tillgången på information. Databassökning av dagstidningsartiklar och 

sökning av myndighetsinformation ligger till grund för litteraturstudien om Simone, medan 

litteraturstudien om Ada grundar sig på dagstidningsartiklar studerade på mikrofilm. Dessa 

analyseras sedan med hjälp av PAR-modellen som är analysverktyget för studien. Analyserna 

syftar till att identifiera effekterna av- och orsakerna till de rapporterade effekterna. 

Skillnader i dessa analyser kan, förutom att identifiera skillnader i de båda händelserna, även 

identifiera hur sårbarhet och hantering utvecklats under det 45-åriga tidsspannet. 

 

Vidare är god etik en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning och etiska överväganden ska 

alltid göras (Forsberg & Wengström, 2008). Beträffande etiska ställningstaganden i denna 

studie bedöms det inte att det finns omständigheter i de valda metoderna som gör att några 

etiska diskussioner behöver göras, förutom i form av konfidentialitet för de två informanter 

som bidrar med synpunkter om vad som är relevanta förändringar i lagstiftningar. I denna 

studie görs dock inga referat till information som sagts, vilket gör en vidare diskussion 

överflödig. 

4 Resultat 

I följande kapitel redovisas de effekter och orsaker som identifierats under litteraturstudierna 

av dagstidningar för stormen Ada och av dagstidningar och myndighetsdokument för 

stormen Simone. För respektive händelse presenteras händelserna före, under och efter 

stormen, samt en presentation av effekter och orsaker som appliceras i PAR-modellen. Sist i 
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kapitlet presenteras vilka relevanta förändringar som skett i lagar och organisation under de 

45 åren. 

4.1 Stormen Ada 1969 

Ada svepte in över västkusten på morgonen den 22 september 1969 och nådde orkanstyrka 

mellan kl 10 och 14. Prognoserna hade inte varnat för storm, varför den drabbade stor del av 

samhället som en överraskning. Den beredskap som fanns, stod sjukhus och den nyinrättade 

länskatastrofledningen för. Stormen orsakade stor trädfällning och allvarliga skador på allt 

från bebyggelse till infrastruktur och elnät. 10 personer omkom och minst 200 skadades 

(MSB, 2009). 

4.1.1 Agerande före stormen 
Under dagarna före stormen publicerades ingen speciell information som visade att någon 

kraftig storm skulle nå Sverige. Dagen innan, respektive samma dag som stormen inträffade, 

publicerades väderinformation om att ett kraftigt lågtryck hade bildats och att friska vindar 

med eventuellt regn skulle nå Sverige under dagen den 22 september (Göteborgs-Posten, 

1969a). Väderinformationen för den 22 september redogjorde dessutom för en västlig 

avtagande vind med uppehåll för regn (Göteborgs-Posten, 1969c). En artikel som 

publicerades samma dag som stormen inträffade, informerade om människor som i samband 

med storm hade omkommit i haveri söder om Sverige (Göteborgs-Posten, 1969b). Denna 

information verkar dock inte ha fått något genomslag och väderinformationen som 

publicerats visade sig vara motsatsen till det som senare inträffade. Därför informerades inte 

om uppmaningar till beredskap och allmän försiktighet, verksamheter fortsatte som vanligt 

och infrastrukturen fick fungera som vanligt med de konsekvenser det skulle innebära. 

 

4.1.2 Agerande under stormen 
Älvsborgsbron i Göteborg fick stängas när vinden översteg 30 m/s, då man fruktade att 

cyklister och motorcyklister skulle blåsa ner och bron rasa av krafterna. Inspektioner visade 

dock senare att bron inte hade skadats i stormen (Göteborgs-Posten, 1969j). Verksamheter 

stängdes, flera till följd av de mycket omfattande elavbrotten som inträffade pga. stormens 

framfart. Volvo var ett av de företag som inte kunde bedriva sin verksamhet och därför 

tvingades skicka hem sina anställda (Göteborgs-Posten, 1969k; Hallandsposten, 1969a). Även 

många andra verksamheter i industribranschen tvingades stänga ner under stormen och 

sammanlagt beräknades detta stå för stora ekonomiska förluster i produktionsbortfall 

(Sydsvenskan, 1969).  

 

Vidare var det elnätet som fick den kraftigaste påverkan av den samhällsviktiga 

infrastrukturen. Göteborg hade på sina ställen som mest 14 timmar strömavbrott, vilket 
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ledde till att verksamheter fick stänga och att bl.a. kollektivtrafiken slutade fungera. Den 

kraftiga stormfällningen drabbade telenätet, vilket inte fungerade utanför centrala Göteborg. 

Militär sattes in för att hjälpa till att röja träd som kapat telefon- och elledningar för att 

reparationsarbetet skulle kunna fortgå. Tåg som trafikerade sträckorna på västkusten stod 

helt still och på Torslanda flygplats hade tak blåst ut på flygfältet (Göteborgs-Posten, 1969e). 

 

Katastrofen i främst elnätet var ett faktum mycket snart efter att de kraftiga vindarna anlänt 

till västkusten. Antalet brott på ledningar blev snabbt för många för att kunna repareras 

under dagen. Två regementen ställde upp med röjningsmanskap och likaså gjorde vissa av de 

verksamheter som inte kunde fungera under strömavbrotten (Göteborgs-Posten, 1969h).  

 

Göteborgs och Bohus län hade några år tidigare etablerat en länskatastrofledning som skulle 

bli aktiv vid stora katastrofer likt stormen Ada. Länskatastrofledningen bestod av 

representanter från räddningstjänst, polis, civilförsvar och inkallningsbar militär. Man hade 

tidigare haft problem med ledning och organisering av samhällets resurser under katastrofer 

och länskatastrofledningen var ett tidigt försök att skapa en sådan organisation (Göteborgs-

Posten, 1969g). Under stormen arbetade bl.a. brandmän, poliser, militärer, civilförsvaret och 

renhållningsarbetare under en samordning av länskatastrofledningen (MSB, 2009). 

 

4.1.3 Agerande efter stormen 
Den kraftiga stormfällningen orsakade mycket stora problem även efter stormens 

passerande. Väg- och järnväg var oframkomliga, elnätet var i många regioner allvarligt skadat 

och telekommunikationen var oanvändbar (Göteborgs-Posten, 1969d, 1969f). Industriernas 

totalstopp under stormen med orsak av de långvariga strömavbrotten beräknades nu stå för 

miljonförluster och varvsindustrin, SKF och Volvo hade drabbats av stora störningar 

(Hallandsposten, 1969b). 

 

Angående länskatastrofledningen som fanns i Göteborgs och Bohus län, hade den byggts upp 

i väntan på statliga direktiv. Man menade dock att katastrofen visade att även om läns-

katastrofledningen fungerade som en samordnande länk mellan aktörer, behövdes en 

enhetlig och övergripande ledning som kunde ta ansvar för samordningen. Vissa beredskaper 

hade fungerat bra och blåljusaktörerna hade klarat av katastrofen bra, vilket däremot inte 

den privata sektorn och infrastruktursektorn hade gjort(Göteborgs-Posten, 1969l). 

Samverkan och kommunikation fungerade inte heller mellan berörda aktörer, då telenätet 

låg nere under långa perioder. Det var inte helt klart hur beredskapen skulle kunna ökas i alla 

områden, men man insåg att inte minst el- och telenät var synnerligen sårbara delar av 

samhället vid storm (Göteborgs-Posten, 1969l). Man hade också upplevt att problem i 
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samverkan och kommunikation påverkade media och myndigheter när det gällde att gå ut 

med relevant varningsinformation till allmänheten. De telefonlinjer som fungerade hade 

blivit nedringda och radiosändningar gick inte att ta del av pga. strömavbrotten (MSB, 

2009). 

 

Statens planverk fick i uppdrag att undersöka varför problemet med bortblåsta tak var så 

vanligt under stormen. Bortsett från stormfällda träd, var flygande tak en bidragande faktor 

till materiella skador och livsfara för människor under stormen. Undersökningen visade 

senare att ett stort antal tak var byggda enligt obeprövade normer, eller hade för liten lutning, 

vilket tillät ett kraftigare vindfång (Göteborgs-Posten, 1969m). 

 

SMHI hade inte gått ut med några varningar i media om att stormen skulle anlända. Detta 

berodde på att stormen hade utvecklats som mest över Atlanten, där 

observationsmöjligheterna var begränsade. Vidare hade SMHI inte haft någon nattjour, 

varför de inte hade observerat stormen under tidpunkter då den närmade sig kusten. SMHI 

såg därefter till att minska på avstånden mellan observationer för att minimera 

felmarginalerna (MSB, 2009). Hade SMHI haft nattarbetande personal hade lågtryckets 

kraftiga fördjupning kunnat upptäckas tidigare och förebyggande åtgärder kunnat sättas in 

(Göteborgs-Posten, 1969i).  

 

4.1.4 Effekter och orsaker sorterade enligt PAR-modellen, analys 
 
De allvarligaste effekterna av stormen 1969 var de 10 dödade och mängderna av skadade 

människor. Dödsfallen och skadorna orsakades och påverkades av flera andra av stormens 

effekter. Främst fallande träd och avblåsta tak stod för allvarliga skador på både människor 

och material. Dödsfall och skador inträffade dock även till havs, där omedvetenhet om det 

kommande ovädret var en stark orsak. I figur 3 presenteras effekter och orsaker efter 

stormen Ada enligt PAR-modellen. 

 

Vidare kan stora påverkningar på den samhällsviktiga infrastrukturen identifieras. Elnätet 

blev allvarligt skadat och likaså telenätet. Vägnätet var på sina håll oframkomligt och de 

flesta tågsträckor på västkusten var helt obrukbara under- och efter stormen (Göteborgs-

Posten, 1969f). Den största orsaken till de nämnda effekterna var stormfällningen av träd. 

1969 var troligtvis inte många el- och teleledningar nergrävda och aktörer kunde efter 

stormen inte direkt identifiera några förebyggande lösningar på problemet med det 

synnerligen sårbara el- och telenätet. En sorts kedjereaktion påbörjades av de mängder av 

stormfällda träd, vilka rev ner el- och teleledningar. Detta påverkade i sin tur järnvägen både 

genom direkt oframkomlighet pga. träden, men även genom strömlöshet (figur 3). 



19 
 

Strömlösheten påverkade vidare även samhället i stort, då både civilbefolkning som 

verksamheter och industrier drabbades av ihållande eller återkommande strömavbrott 

(Bohuslänningen, 1969b). Produktionsbortfall till följd av strömlösa verksamheter 

uppskattades till ca 50 miljoner kronor i 1969 års kostnadsläge (MSB, 2009). Även 

översvämningar drabbade främst Bohuslän på lågt liggande platser (Bohuslänningen, 1969a). 

Översvämningar var annars underrepresenterade som effekter av stormen. 

 

Sjöfart och flygfart drabbades även hårt genom dödsfall till följd av kapsejsningar. Fartyg fick 

evakueras eller tippa lasten för att klara sig i stormen (MSB, 2009). En flygplats blev 

obrukbar pga. att byggnader skadades och takrester blåste ut på startbanorna. Förutom 

stormfällda träd orsakade de flygande taken stora störningar även för infrastrukturen. 

 

Osäkra förhållanden till de effekter som nämnts är bl.a. utsatta el- och teleledningar. Dessa 

var sårbara eftersom de inte var trädsäkrade eller nergrävda, och således lätt kunde rivas ner 

av fallande träd. Inte heller väg- och järnväg var trädsäkrad, vilket ledde till blockerad 

framfart på de flesta sträckor. Borås drabbades t.ex. av isolering då varken kommunikation 

eller infrastruktur var brukbar. Transportsystemet var alltså sårbart samtidigt som el- och 

telenät var utsatt för stormfällning. Förutom fysiska orsaker, fanns det troligtvis brister i 

samordning och kommunikation (Göteborgs-Posten, 1969l). Även om försök gjordes till 

samordning av resurser, behövdes mycket större resurser för att skapa en bättre samordning 

i framtiden. Vidare rådde resursbrist i form av personal, vilket länskatastrofledningen dock 

löste genom att inkalla militär för röjning av skog. 

 

Bristande rutiner i väderprognoser och väderrapportering var en starkt bidragande orsak till 

omedvetenheten och den överraskning som stormen innebar för samhället. SMHI hade 

uppenbara brister i sina prognosrutiner och resursbrist gjorde att de missade stormens 

utveckling under natten innan den ankom till västkusten. En annan del i denna medvetenhet 

fanns i form av bristande beredskap. Förutom den nyetablerade länskatastrofledningen hade 

endast sjukhusen vissa rutiner för krisberedskap (MSB, 2009). 

 

Stormen rapporterades som en av de värsta i mannaminne och samhället hade dåligt med 

erfarenheter från tidigare kraftiga stormar. Av de osäkra förhållanden som identifierades 

kunde många troligtvis åtgärdas om de identifierats innan stormen drabbade Sverige. Som 

dynamiska tryck kan det sägas att denna brist på erfarenhet tillsammans med bristen på 

samordning och kommunikation gjorde sårbarheten mycket hög. Låg riskmedvetenhet och 

brist på tidigare erfarenheter gjorde troligtvis att samhället inte insåg betydelsen av 

trädsäkring och nedgrävning av el- och telenätet. När stormen sedan slog till gjorde bristen 
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på samordning och kommunikation att man inte heller lyckades hantera de effekter som 

bristen på medvetenhet och erfarenheter orsakade. 

 

Bakomliggande orsaker som slutligen kan identifieras är bl.a. återigen en omfattande 

omedvetenhet om de föreliggande riskerna. Å ena sidan handlar det om 

myndighetsstrukturer och en avsaknad av samordning och å andra sidan handlar det om 

bristande lagstiftningar för förebyggande åtgärder och beredskap. Viktigast av alla dessa 

bakomliggande orsaker är omedvetenheten. De andra orsakerna beror delvis på 

omedvetenheten, därför att avsaknad av samordning och regler identifierades först efter 

katastrofen. Man insåg efter katastrofen att samordningsfunktionen hade fungerat dåligt och 

att den privata sektorn hade dålig beredskap för stormar som kunde skada deras elnät etc. 
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Bakomliggande Dynamiska Osäkra Katastrof Naturhändelse 
orsaker tryck förhållanden 

Figur 3: PAR-modellens applicering på stormen Ada. 
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4.2 Stormen Simone 2013 

Bland tidningsartiklarna handlade det största antalet om efterverkningarna och olika 

händelser som var förknippade med stormens framfart, medan ett mindre antal behandlade 

stormen innan- eller samma dag som den inträffade (bilaga 1). Myndighetsdokumenten 

beskrev händelsen på ett liknande sätt, men flera beskrev även vilka åtgärder som vidtogs 

före- och under stormens framfart (bilaga 2). 

 

Det absolut vanligaste omnämnda effekterna av stormen Simone var problemet med fallna 

träd och elavbrott, vilka möjligtvis är nära besläktade. Andra problem som togs upp var kaos i 

trafik, uteblivna resor och inställda bussar och tåg. Vidare skrevs det om stängning av 

verksamheter och höga samhällskostnader i beredskap trots att stormen inte blev så allvarlig. 

Vissa av effekterna var lätta att åtgärda, medan andra tog längre tid. Av de skador som 

orsakats verkar fallna träd ha stått för den absolut största delen, inte minst med avseende på 

infrastruktur och nedrivna elledningar. Stormen Simone orsakade dock inga skador eller 

dödsfall bland människor och nämndes ofta som ”mycket mildare än Gudrun”. 

 

4.2.1 Agerande före stormen 

Dagarna innan stormen publicerades inte mycket information om vad som väntades komma 

till Sverige specifikt. Däremot skrevs artiklar om en kraftig storm över Storbritannien som 

enligt prognoser troligtvis skulle nå Sverige under kommande dygn (Clarén & Mikkelsen, 

2013). Göteborgs-Posten publicerade en artikel om britternas upplevelser av tidigare stormar 

och att Sverige eventuellt skulle få uppleva en ny Gudrun om prognoserna höll i sig. SMHI 

hade ännu inte utfärdat några varningar men sådana var att vänta inom det närmaste dygnet 

(Larsson, 2013). Ca ett dygn innan stormen nådde Sveriges västkust började länsstyrelserna 

publicera information på sina hemsidor angående en kraftig storm som väntades under det 

kommande dygnet. Detta efter att SMHI hade utfärdat en klass 2-varning för Västsverige. 

Man varnade bl.a. för en kraftigt ökad medelvattennivå i Halland, Göteborg och södra 

Bohuslän och en allmän uppmaning gjordes om att hålla sig inomhus och att vara extra 

försiktig i trafiken. Man informerade också om att berörda aktörer och myndigheter skulle ha 

ett möte under kvällen den 27 oktober för hantering av stormen (Länsstyrelsen Västra 

götaland, 2013). 

 

Vidare rapporterades att kulmen i vindhastighet troligtvis skulle inträffa under måndag 

eftermiddag och kväll och att allmänheten uppmanas att hålla sig uppdaterade via TV, radio 

och på internet för ny information om stormen. Tidig information om att stormen kommer 

att påverka infrastruktur och transporter publiceras och att allmänheten ska vända sig till 
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Trafikverket och andra aktörer för ytterligare information om berörda åtgärder. Man nämner 

att SMHI gett stormen namnet Simone (Länsstyrelsen Jönköping, 2013). 

 

Samma dag som Simone väntades inkomma under eftermiddag publicerades fler artiklar i 

berörda dagstidningar där det varnades för orkanvindar och kraftig påverkan på samhället. 

Flera tidningar rapporterade nu att stormen väntades bli kraftig och att SMHI hittills 

utfärdat klass 2-varningar med de vindstyrkor dessa varningar medförde. Information 

publicerades om att Trafikverket ställt in tågresor pga. järnvägens sårbarhet och börjat 

ersätta dessa med buss. Allmänheten råddes att hålla sig inne och ta in lösa föremål. 

Information om att elbolagen trots nergrävda ledningar väntar sig stora störningar 

publicerades också (Andersson & TT, 2013; Nilsson, 2013b). Försiktighetsåtgärderna att 

ställa in tåg och ersätta med bussar skulle komma att gälla under minst 5 timmar under 

eftermiddagen den 28 oktober. De tågsträckor som ställdes in var främst sådana som inte var 

trädsäkrade, eftersom de starka vindarna medförde risker för fallande träd. Även vägnätet 

bedömdes kunna påverkas, även om majoriteten av de större vägarna troligtvis kunde hållas 

öppna. Diagram över tågsträckor publicerades i tidningen och myndigheter rapporterade att 

de hade beredskapen under kontroll (Arell, 2013; Nilsson, 2013a). Elföretag och 

räddningstjänst i Skåne redogjorde bl.a. för att de hade en stor del av personalen i beredskap 

för Simones ankomst senare under dagen (Clarén & Mikkelsen, 2013). 

 

MSB skrev att de genomförde samverkanskonferenser med berörda aktörer för att skapa en 

gemensam lägesbild över vad som har hänt och hur man planerar att agera. MSB hade främst 

samverkande roll inför stormen, vilket är enligt deras rutiner för hantering av olyckor och 

kriser (MSB, 2013). 

4.2.2 Agerande under stormen 

Den 29 oktober, dagen efter stormen, rapporterades det om mängder med välta träd, hustak 

som blåst bort och tiotusentals hushåll som blivit strömlösa. De högsta vindhastigheterna 

som uppmättes under stormen var 42 m/s. Under kvällen avlöste anmälningar varandra om 

välta träd, strömlösa hushåll och olyckor, men trots omständigheterna dödades ingen 

människa under kvällen. Ett antal trafikolyckor rapporterades, bl.a. orsakade av stormfällda 

träd, men inga allvarliga skador inträffade. Vidare stängdes vägar pga. välta träd, precis som 

befarat. Trafikverket tog ett starkare beslut än väntat och stängde in all tågtrafik i södra 

Sverige under stormen, samtidigt som elföretagen satte in en stor personalstyrka att arbeta 

med elavbrotten under kvällen (Bergström & Lundahl, 2013; TT, 2013).  

 

Strax före klockan 9 på morgonen utfärdade SMHI klass 3-varning för stormen, vilket 

innebär risk för mycket extremt väder. Därefter stängdes bl.a. Öresundsbron för persontrafik, 
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personer uppmanades ta sig hem från sina arbeten, många verksamheter tillät anställda att 

gå hem tidigare och dagis uppmanade föräldrar att hämta sina barn så tidigt som möjligt 

(Nylund, 2013). Ambulanstransporter förberedde sig genom att bestämma att endast akutfall 

skulle leda till transporter under kvällen och räddningstjänsten skulle prioritera genom att 

bara rycka ut på akuta fall i första hand. De största frågorna som uppkom under kvällen var 

hur snabbt det skulle gå att åtgärda de elavbrott som inträffat och hur lång tid det skulle ta 

att rensa upp alla fallna träd (Frej, 2013). 

 

MSB rapporterade efteråt att Rakel-systemet användes och hur det fungerade under stormen. 

MSB var i kontakt med berörda kommuner och länsstyrelser där Rakel användes som 

kommunikationsverktyg. Samverkansmöten skedde via Rakel och man framhävde 

möjligheten att kommunicera direkt istället för att vänta i telefonkö. På vissa platser förekom 

avbrott i telefonin, varför Rakel kan komma att vidareutvecklas till andra relevanta 

verksamheter i berörda kommuner. Alla involverade upplevde att Rakel fungerade mycket väl 

under hela stormen, men att få rutiner finns för kommunikation och att det stundtals blev för 

mycket information (Rundström, 2013). 

4.2.3 Agerande efter stormen 

Precis som under kvällen skrevs det nästkommande dag om fallna träd, avblåsta tak och 

elavbrott, samtidigt som mycket handlade om infrastrukturen och de inställda tågen. Tågen 

på västkustbanan gick fortfarande inte dagen efter stormen pga. problem att trafikera banan 

igen. Omkullblåsta träd och elavbrott var troliga orsaker till detta och allmänheten var 

irriterad på hanteringen av ersättningstrafiken (Krång, 2013). Länsstyrelser, kommuner och 

andra aktörer hade på morgonen dagen efter stormen ytterligare ett samverkansmöte, där 

läget efter stormen diskuterades för att få en helhetsbild av effekterna (Länsstyrelsen 

Halland, 2013). 

 

Journalister och civilbefolkning klagade på överdriven försiktighet och hantering av stormen 

Simone men det talades också om befogad beredskap, då de minimala effekterna mycket väl 

kunde bero på den goda beredskapen och inte på en storm som var mildare än beräknat 

(Sahlin & TT, 2013). Samtidigt menade man att Sverige lärt sig mycket om hantering och 

beredskap från tidigare olyckor och katastrofer som fått betydligt större konsekvenser. MSB 

ansåg t.ex. att stora skillnader fanns mot stormen Gudrun för snart 10 år sedan, främst på 

samverkansplanet med exemplet att elreparatörer då fastnade på vägarna för att stormfällda 

träd inte var undanröjda, medan liknande situationer fungerade mycket bättre efter Simone. 

Beredskapen och hanteringen fick sammantaget bra omdömen och även om kostnader för 

inställda turer och pausade verksamheter var höga, kunde de blivit ännu högre om man låtit 

allt vara som vanligt (Göteborgs-Posten, 2013). 
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Försvarsminister Karin Enström, som deltar i arbetet med att öka och uppmärksamma risk-

medvetenheten i samhället, deltog även i samverkansprocessen efter stormen. Karin 

tillkännagav några dagar efter stormen att hon hade för avsikt att sammankalla aktörer från 

drabbade regioner, för att ta vara på erfarenheter från händelsen och för att uppmärksamma 

arbetet före, under och efter stormen (Regeringskansliet, 2013). 

4.2.4 Effekter och orsaker sorterade enligt PAR-modellen, analys 

Effekterna av stormen uppfattades av många som mildare än väntat och inga dödsfall eller 

allvarligare skador inträffade under stormen.  Stormen hade en eller några huvudeffekter 

som hade varit svåra att förebygga, även om mer resurser lagts ned. Nedan presenteras 

effekterna av stormen i PAR-modellen (figur 3). Stormfällda träd var en av huvudeffekterna, 

vilken också orsakade flera av de andra effekterna av stormen. Skadade hus, bortblåsta tak 

och flygande föremål var en annan effekt av stormen, som dock inte var lika allvarlig. En 

tredje effekt, som snarare hade att göra med beredskap och försiktighet, var alla de stängda 

verksamheter och inställda turer etc. som främst orsakade negativa ekonomiska effekter.  

 

Stormfällningen var orsak till många av de försiktighetsbaserade beslut som togs som t.ex. 

stängning av järnväg och inställda turer. Järnvägsaktörer var rädda för att tåg skulle bli 

stående på glesbygden mellan stationer vid inträffande av elavbrott till följd av stormfällning 

och man tog förebyggande beslut att stänga järnvägen innan incidenter inträffade. Vägnätet 

påverkades på många platser, även om de största vägarna på många håll var trädsäkrade. 

Räddningstjänst och ambulanstransporter var begränsade under stormen och man 

prioriterade ett förhållningssätt som gjorde utryckningarna begränsade för icke akuta fall. 

Många personer var utan el med början under stormen och i värsta fall under flera dagar 

efteråt. Elbolag hade personal i beredskap, då de befarade att avbrott skulle kunna ske. 

Nedgrävning av elledningar har i högre grad gjorts efter Gudrun, vilket var troliga orsaker till 

att inte fler hushåll blev strömlösa. 

 

Enligt Skogsstyrelsen gjordes en uppskattning efter stormen på antal miljoner kubik 

stormfällda träd till runt 2 miljoner, vilket kan jämföras med 75 miljoner efter Gudrun 2005 

och 37 miljoner efter Ada 1969 (Johansson, 2013). De beräknade att skog för ca 800 miljoner 

kronor stormfälldes och även om det var små siffror jämfört med stormfällningen efter 

Gudrun väntades det bli ett drygt arbete att rensa upp. Vidare hade även försäkringsbolagen 

några dagar efter stormen hunnit summera antalet skador till ca 1300 på hus och villa i 

Skåne och troligtvis runt 3000 i hela landet, med kostnader på minst 100 miljoner kronor 

(Sandström, 2013). 
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Effekterna är i PAR-modellen presenterade som katastrof, vilka skapas av naturhändelsen, 

som i detta fall är storm, kombinerat med de olika graderna av orsak: osäkra förhållanden, 

dynamiska tryck och bakomliggande orsaker. Händelser i samband med stormen kan 

beskrivas vara välta träd, skadade hus, störningar i elnät, störningar i infrastruktur, andra 

materiella skador, uteblivna transporter, utryckningar och produktionsbortfall (figur 4). De 

flesta av dessa effekter rapporterades flitigt under- och efter stormen, även om vissa fick 

större sekundära effekter än andra. De stormfällda träden var en stor orsak till att t.ex. 

störningar i el- och infrastruktur inträffade. 

 

De främsta orsakerna till stormens effekter är osäkra förhållanden. Dessa har identifierats till 

utsatta elledningar, icke trädsäkrad infrastruktur, sårbara transportsystem, resursbrist, 

personalbrist och osäkra väderprognoser. Med utsatta elledningar menas huvudledningar 

och ledningar av mindre betydelse som inte vädersäkrats och grävts ned för att undvika att de 

skadas av fallande träd eller andra väderrelaterade problem. Nedgrävning av elledningar är 

något som i högre grad gjorts efter Gudrun, men som inte gjorts i tillräckligt hög grad för att 

elavbrotten ska sluta. Det är dock troligt att betydligt fler skulle drabbats av elavbrott om 

man inte redan börjat med nedgrävning av elledningar. Andra osäkra förhållanden som icke 

trädsäkrad infrastruktur och sårbara transportsystem är direkt kopplade till problemet med 

fallande träd. De flesta stora vägarna är idag trädsäkrade och kan inte drabbas av 

stormfällningen. Däremot kan många mindre vägar av olika trafikeringsgrad drabbas, vilket 

kan leda till trafikproblem och olyckor. Samma problem gäller troligtvis på järnvägen, men 

eftersom järnvägen är beroende av el, är den mer sårbar än vägnätet. I detta avseende valde 

Trafikverket att stoppa tågtrafiken, därför att riskerna helt enkelt var för stora och man 

prioriterade passagerarnas säkerhet framför att resorna blev av. Problem med stormfälld 

skog, elnät och infrastruktur beskrevs vidare inte vara lika allvarliga, inte minst pga. en bättre 

samverkan och beredskap som gjorde att man inte råkade ut för samma kaos som under 

Gudrun, där elnätsreparatörer bl.a. fastnade på icke trädsäkrade vägar. 

 

Resursbrist och personalbrist märktes främst i avseendet räddningstjänst och ambulans-

transporter, där det antingen handlade om mängden personal som kunde arbeta eller fysiska 

resurser i form av fordon. Räddningstjänstutryckningar begränsades till allvarliga händelser 

och ambulanstransporter likaså. Resurser och personal är baserade på det vardagliga behovet 

och även om extrapersonal kan anställas i beredskap kanske inte resurser finns i form av 

ambulanser eller brandbilar. Det är troligtvis en ekonomisk fråga om kostnad i förhållande 

till nytta. 
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Dynamiska tryck kan vara svårare att identifiera, inte minst eftersom de är mer abstrakta och 

inte lika tydliga som osäkra förhållanden. Några orsaker kan kopplas direkt till dessa, medan 

andra kräver utförligare förklaring. Angående problemet med stormfällda träd och 

trädsäkringsproblemet finns flera förklaringar genom dynamiska tryck. En anledning till 

problemet är att nedgrävning av ledningar görs i för långsam takt och att ytterligare resurser 

borde investeras i förebyggande syfte för att förhindra att det sker vid framtida stormar. 

Gällande trädsäkringen prioriteras vissa vägar troligtvis mer än andra, varför de mindre 

vägarna lämnas osäkrade vid händelse av storm. Prioriteringarna beror på resurser i form av 

ekonomiska medel och personal. 

 

Andra dynamiska tryck kan vara omedvetenhet och resursbrist i vissa branscher, vilket kan 

leda till att fler osäkra förhållanden skapas än nödvändigt, där materiella och ekonomiska 

kostnader kan uppstå vid inträffandet av storm. Klimatförändringar kan vara en annan 

bidragande faktor, där samhället successivt drabbas av kraftigare stormar och där en 

ihållande klimatpåverkan fortsätter att bidra till denna utveckling. Klimatpåverkan är dock 

synnerligen komplext problem och inte lika lätt åtgärdat som brist på investeringar för 

trädsäkring och nedgrävning av ledningar. Därför återfinns klimatförändringar även under 

bakomliggande orsaker i form av ökad klimatpåverkan. Det är troligtvis svårt att bevisa 

huruvida klimatförändringar påverkar förekomsten och styrkan i stormar i Sverige idag, men 

klimatförändringarna är ändå viktiga och relevanta att ha med som bakomliggande orsaker 

till stormen. 
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Bakomliggande Dynamiska Osäkra Katastrof Naturhändelse 
orsaker tryck förhållanden 
 

Figur 4: PAR-modellens applicering på stormen Simone. 
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4.3 Förändringar i lagar och organisation 
Stora skillnader fanns i den generella sårbarheten i samhället 1969 och 2013. Stora skillnader 

fanns även i beredskap och hantering av denna sårbarhet som i vissa avseenden var mycket 

bristfällig 1969. 2013 fungerade beredskap och hantering mycket bra, trots att stormen inte 

blev så allvarlig. Det talades då om att beredskapen istället var överdriven. De senaste 45 

åren har dock förändringar i lagstiftningar och organisationer gjorts, vilket kan vara en 

bidragande orsak till de stora skillnaderna i sårbarhet och hantering mellan händelserna. 

 

4.3.1 Övergripande organisatoriska förändringar 
Den 1 januari 2009 skulle Myndigheten för samhällsskydd och beredskap komma att inrättas 

som det senaste ledet i denna utveckling, då Statens räddningsverk (SRV), 

Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar lades ner och stora delar 

av dess arbetsområden fördes över till den nya myndigheten (Statens offentliga utredningar, 

2008). 1986 bildades SRV, som en sammanslagning av de tidigare Statens brandnämnd och 

Civilförsvarsstyrelsen. 2001 tillkom även sprängämnesinspektionen till SRV (Statens 

offentliga utredningar, 2007). Statens brandnämnd hade i sin tur bildats 1974 som 

tillsynsmyndighet för brandförsvaret. Statens brandnämnd föregicks av Statens 

brandinspektion som var verksam från 1944 fram till Statens brandnämnds införande 

(Riksarkivet, n.d.-b). Civilförsvarsstyrelsen hade också bildats 1944 och var verksam fram till 

tiden för införandet av Statens räddningsverk. Civilförsvarsstyrelsen hade i uppdrag att utöva 

den centrala ledningen av landets civilförsvar (Riksarkivet, n.d.-a). 

4.3.2 Förändringar i lagstiftningar 
Idag finns flera tydliga lagstiftningar om krishantering och beredskap i fredstid. Flera av 

lagstiftningarna är relativt nya, men en utveckling har också skett under årens lopp. Först ska 

de tidigare brandlagstiftningarna nämnas. 1962 började en brandlag gälla som innehöll 

gemensamma bestämmelser för alla kommuner (SFS, 1962:90). Brandlagstiftningen från 

1962 skiljde sig från tidigare lagstiftning genom att kommunernas olika administrativa 

bestämmelser inte låg till grund för brandbestämmelser. Brandlagstiftningen kom alltså 1962 

att vara nationell och lika för alla kommuner, men handlar än så länge bara om 

ansvarsområdet för bränder och förebyggandet av bränder (MSB, 2012). 

 

1974 var det dags för nästa brandlagstiftning. Nu reglerades räddningstjänsten för första 

gången vid andra olyckor än bränder, såsom trafikolyckor och kemikalieolyckor. Den 

kommunala brandkåren hade även tidigare hanterat vissa andra olyckor än bränder, men 

den nya räddningstjänsten fick formellt i uppgift att arbeta med annat än bränder (MSB, 

2012). Regeringen motiverade behovet av en ny brandlag 1974 med en proposition 1973, då 

man ansåg att en räddningstjänst behövdes för att hantera olyckor och att resurserna fanns i 
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samhället för att hantera detta. Räddningstjänsten skulle ingripa för att rädda människoliv 

eller för att förhindra mycket stora materiella skador eller att viktiga samhällsfunktioner 

hotas. Däremot innehöll propositionen inga direkta riktlinjer för hur räddningstjänstens 

organisation skulle vara uppbyggd eller vilka mer specifika ansvarsområden den skulle ha 

(Regeringen, 1973). 

 

I början på 1980-talet gjordes en offentlig utredning som utredde behovet av det som 

kallades samhällets räddningstjänst. Man upplevde då kraftiga trender i urbanisering och 

ökad industri kring tätorterna och utredningen menade att riskerna i samhället hade ökat 

specifikt i de urbaniserade regionerna. Utredningen menade att kraven på skydd mot skador 

på egendom och miljö hade ökat kraftigt samtidigt som den tekniska utvecklingen 

möjliggjorde effektivare skydd än tidigare (Statens offentliga utredningar, 1981). 

Räddningstjänstlagen (1986:1102) som började gälla 1987 kom att medföra flera 

förändringar i räddningstjänstområdet. En organisatorisk förändring var att flytta 

verksamhetsansvaret från brandchefen till en kommunal nämnd. Detta för att tydliggöra 

kommunens ansvar och öka de förtroendevaldas inflytande. Nu skulle räddningstjänsten 

också arbeta aktivt för att främja olycks- och skadeförebyggande arbete. Tidigare hade man 

gjort utryckningar vid vissa andra olyckstyper än bränder, men nu skulle även det 

förebyggande arbetet utvecklas (MSB, 2012). 

 

Under 1990-talet och början av 2000-talet ansågs det att det åter behövdes göra justeringar i 

räddningstjänstlagstiftningen. Räddningstjänstlagstiftningen började ses som omodern och 

synpunkter fanns på detaljstyrningen av räddningstjänsten inom bl.a. tillsyn, kompetens och 

räddningstjänstplan. Detta ledde till brister i anpassningsmöjligheter av räddningstjänster 

efter lokala behov. Det upplevdes även att räddningstjänstens förändrande ansvarsområden 

att i högre grad hantera olyckor som kan påverka människor, egendom eller miljö inte åter-

speglades i lagstiftningen med den påverkan ansvarsområdena hade gett upphov till (Statens 

offentliga utredningar, 2002). Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersatte 

slutligen räddningstjänstlagen den 1 januari 2004. Lagstiftningen ledde återigen till 

organisatoriska förändringar och från att räddningstjänstansvaret låg hos 

räddningsnämnden, flyttades det nu till kommunen. Målsättningen med LSO från statens 

sida är att säkerställa att alla kommuner har en viss skyddsnivå mot olyckor och det är upp 

till kommunen hur styrningen av räddningstjänsten ska utformas (Hermelin, 2009). 

 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap syftar till att kommuner och landsting ska minska 

sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera kriser i fred. Kommuner och 
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landsting ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen 

respektive landstinget och framarbeta en risk- och sårbarhetsanalys, varifrån en 

handlingsplan ska fastställas varje ny mandatperiod. I varje kommun och landsting ska det 

dessutom finnas en krisledningsnämnd som ska bli aktiv och träda i kraft under de händelser 

som ses som extraordinära. Krisledningsnämnden har också rätt att vid dessa händelser ta 

över eller kontrollera andra nämnder för att hantera händelsen och upprätthålla ordning i 

kommunen eller landstinget (SFS, 2006a). 

 

Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap omfattar även länsstyrelser 

och statliga myndigheter. Förordningen syftar bl.a. till att statliga myndigheter ska agera för 

att minska sårbarheten i samhället, samt samverka och stödja varandra i krissituationer. 

Länsstyrelser fungerar vidare som sammanlänkande aktörer, både regionalt och nationellt, 

genom att ha ett geografiskt områdesansvar för samverkan med kommuner och landsting 

inom länet, samt samverka med andra länsstyrelser och myndigheter (SFS, 2006b).  

 

4.3.3 Nutida förhållningssätt 
Krishanteringsarbetet bygger idag på tre principer. Dessa är ansvarsprincipen, 

likhetsprincipen och närhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att de som bedriver verk-

samheter i normala fall också ska ansvara för dessa under krissituationer. I detta ansvar 

ligger också att samordna med andra för att upprätthålla funktion och effektivitet. 

Likhetsprincipen innebär att verksamheter så långt som möjligt ska skötas som de normalt 

gör och på samma plats. Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar 

och av de som är behöriga och ansvariga. Det är alltså i första hand de kommunala 

resurserna och landstingets resurser som ska sättas in för att hantera en kris och om detta 

inte räcker ska regionala och statliga insatser göras (Krisinformation, 2012).  

 

Vidare ska sektorsansvar tillämpas i den Svenska krishanteringen, vilket innebär att alla 

aktörer inom samma bransch eller område har ett gemensamt ansvar vid en kris. Samtidigt 

är flera olika sektorer nära beroende av varandra, inte minst regionalt och då krävs 

geografisk samordning på olika nivåer av ansvar (MSB, 2010). Kommunen samordnar lokalt, 

länsstyrelsen regionalt och regeringen nationellt. Det geografiska områdesansvaret innebär 

att kommuner är ansvariga för sina administrativa gränser, samtidigt som de samverkar med 

andra kommuner och med länsstyrelsen som har det regionala områdesansvaret 

(Krisinformation, 2012). 
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4.3.4 Beredskapen 1969 – 2013 
1969 var krisberedskapen låg jämfört med 2013 och flera viktiga lagstiftningar har tillkommit 

sedan dess. 1969 hade man en brandlag som innebar att räddningstjänst inte hade i uppgift 

att rycka ut vid olyckor och andra större incidenter (tabell 3). Detta betyder inte att de inte 

gjorde det ändå men det fanns ingen sådan ansvarsfördelning. En tydligare reglering av 

räddningstjänsten infördes först 1974 när den reglerades till vissa andra typer av olyckor än 

bränder (t.ex. kemikalieolyckor). Men först 2003 kom lagen som tvingade kommuner att ha 

en större plan för hanteringen av risker och utformning av beredskap. 2006 infördes bl.a. 

ytterligare krav på samverkansfunktion hos olika myndigheter. Faktum är det inte verkade 

finnas någon speciellt reglerad beredskap för kriser som naturolyckor 1969, varför dåtiden 

enklast beskrivs med vad som hänt sedan dess (tabell 3). 

 

Tabell 3: Sammanställning av relevant lagstiftning för utveckling av sårbarhet och hantering av naturolyckor. 

År Lag/förordning Förändring/tillskott 

1962 Brandlag Utryckning vid brand, brandsyn, 

nationella riktlinjer 

1974 Brandlag Räddningstjänst började regleras vid 

andra olyckor än bränder. Skydda 

samhällsfunktioner, rädda liv. Ospecifika 

ansvarsområden 

1986 Räddningstjänstlag Ansvar flyttat till räddningsnämnd från 

brandchef. Räddningstjänst i sin 

nuvarande form börjar växa fram. 

2003 Lagen om skydd mot olyckor Senaste lagen för räddningstjänst och 

kommuner som ger möjlighet till mindre 

detaljstyrning och mer 

anpassningsbarhet. Tydligare 

ansvarsområden. 

2006 Lagen om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser 

Krav till ny handlingsplan för beredskap 

för kommuner vart 4:e år. 

Krisledningsnämnd för kontroll vid 

händelser. 

2006 Förordning om krisberedskap och 

höjd beredskap 

Samordning och samverkan. Geografiskt 

områdesansvar för länsstyrelser. 
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5 Analys 
Vissa av de effekter och orsaker som identifierades till stormen Ada 1969 har hängt med fram 

till idag, medan andra effekter uteblivit. Identifieringen av effekter och orsaker efter stormen 

Simone visar att skillnaderna på sina håll är mycket stora mellan de båda stormarna och att 

man efter tidigare händelser troligtvis lärt mycket om vilka risker som föreligger och hur man 

genom beredskap och förebyggande åtgärder kan reducera stormars effekter på samhället. 

Genom att jämföra likheter och skillnader mellan de båda stormarna, kan denna utveckling 

beskrivas. Vissa av de problem man hade under stormen Ada var mycket ovanliga under 

stormen Simone, medan andra problem fortfarande förekom i hög grad under stormen 

Simone. Exempel på sådana effekter är stormfällda träd och bortblåsta tak. Den förstnämnda 

effekten kommer troligtvis aldrig att kunna uteslutas. Däremot har man genom trädsäkring 

av infrastruktur och elnät lyckats reducera samhällets sårbarhet av stormfällda träd. Effekten 

flygande hustak var vanlig 1969, men var mycket sällsynt 2013. Detta tyder på att samhället 

blivit bättre på att förebygga dessa effekter. För att få en tydligare bild av vilka effekter och 

orsaker som försvunnit, tillkommit eller kvarstår presenteras utvecklingen i ”release-

modellen” nedan (figur 5).  

 

De allvarligaste effekterna 1969 var 10 dödsfall och hundratals skadade. Skadorna och 

dödsfallen hade orsakats av diverse effekter av stormen, men förekom knappt under 2013. 

Vidare var allvarliga skador på el- och telenät och allvarliga störningar i sjöfart, flygfart, väg 

och järnväg vanliga under stormen Ada. Flera av dessa effekter var kraftigt reducerade under 

stormen Simone, även om vissa av dem fortfarande förekom. Förklaringar till reducerade 

effekter på framförallt el- och telenätet är nedgrävning av ledningar som förhindrar skador 

till följd av stormfällning. Samtidigt är trädsäkring en stor bidragande orsak till att väg, men 

framförallt järnvägen kunde sättas igång relativt snabbt efter stormen Simone. Den totala 

isolering som beskrevs under Ada, kunde knappast upplevas under Simone. Långvariga 

avbrott i både el- och telenät under Ada blev till kortare avbrott under stormen Simone. Med 

det är inte sagt att sårbarheten minskar i takt med längden på avbrotten, med tanke på 

samhällets ökade beroende av elektricitet. Förebyggande åtgärder för att minska sårbarheten 

hos den samhällsviktiga infrastrukturen har dock lett till mindre effekter, samtidigt som 

andra åtgärder har lett till ett nolltal i dödsfall och minskat antal skador. 

 

I release-modellen presenteras lägesbilden som den ser ut efter Simone med orsaker till de 

skillnader som finns i sårbarhet och hantering av naturhändelser. Färre döda och skadade, 

färre materiella skador och färre långvariga samhällsstörningar. Stormars påverkan på 

samhället har 2013 reducerats genom bl.a. bättre väderrapportering och varningar till 

allmänheten. Verksamheter stängde tidigare och skickade hem anställda för att ta sig i 
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säkerhet. Tåg ställdes in i förebyggande syfte, innan järnvägen drabbades av problem. En 

prioritering av resurser har också gjorts, t.ex. när det gäller räddnings- och ambulanstjänst. 

Samordning och kommunikation mellan berörda aktörer genom bl.a. Rakel-systemet har 

bidragit till reducering av effekter. Erfarenheter och en större medvetenhet kring stormars 

tidigare påverkan på samhället har bidragit till reduceringen (figur 5). 

 

Tidigare erfarenheter har också troligtvis hjälpt aktörer att prioritera åtgärder, vilka har lett 

till förbättrade förhållanden för bl.a. väg- och järnväg. Störningarna på el- och telenät var 

2013 inte så omfattande som under tidigare stormar och hustak blåste inte bort i vinden. 

Vidare upplevdes en allmänt hög krisberedskap med avseende på varningar och 

kommunikation via media, samt att användning och samordning av resurser fungerade.  

 

Detta leder i sin tur till reducerade dynamiska tryck. Trädsäkring av infrastruktur och 

nedgrävning av el- och telenät förhindrade flera riskfyllda förhållanden. Säkrare 

anläggningar av hustak leder till mindre påverkan vid storm och därmed säkrare 

förhållanden. Mer resurser till samordning och beredskap och erfarenheter och medvetenhet 

verkar också för att skapa säkrare förhållanden genom att rätt åtgärder i högre grad tas för att 

minska sårbarheter. Bakomliggande orsaker till denna utveckling är återigen en högre 

medvetenhet och mer erfarenheter från naturhändelser. Vidare kan även mer resurser till 

förebyggande åtgärder och beredskap identifieras som en viktig bakomliggande orsak till 

skillnaderna. 

 

Erfarenheter och medvetenhet har också troligtvis påverkat utvecklingen i organisation och 

lagstiftning där stora förändringar skett på 45 år. De lagar som är relevanta för sårbarhet och 

hantering av naturolyckor har successivt förändrats över tid (tabell 3). Räddningstjänsten har 

t.ex. utvecklats från att bara rycka ut vid- och förebygga bränder till att i högre grad rycka ut 

vid- och förebygga många typer av olyckor som kan skada människa, egendom eller miljö. I 

takt med att räddningstjänstens ansvarsområden förändrats och samhällsskyddet blivit en 

större del av verksamheten har dess förmåga att påverka hantering och sårbarhet mot natur-

olyckor troligtvis också blivit större. Vidare flyttades räddningstjänstens ansvar från 

brandchefen till brandnämnden 1986, för att vid lagen om skydd mot olyckors införande 

flyttas till kommunen och de förtroendevalda. Detta innebar bl.a. att detaljstyrningen av 

verksamheten minskade och kommunens möjlighet att anpassa verksamheten efter de egna 

behoven ökade. En sådan anpassningsbarhet torde vara bra för samhället och på sikt minska 

sårbarheten i samhället. 
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2006 stiftades lagen om extraordinära händelser och förordningen om krisberedskap och 

höjd beredskap. Denna gav kommuner, landsting och länsstyrelser ytterligare uppgifter att 

framarbeta handlingsplaner för kris. Fokus i dessa lagar ligger bl.a. i att ha en nämnd som 

ska kunna aktiveras i nödsituationer och ta kontroll, samt att samverkan och samordning ska 

ske i högre grad. 

 

Dessa förändringar i lagstiftningar och organisation kan relateras till figur 5 när det handlar 

om en rad olika förhållanden. Att väg och järnväg är mindre utsatt kan bero på att träd-

säkringen gjorts till en prioritet och att man på kommunal- och myndighetsnivå tagit detta på 

allvar. Att en större allmän krisberedskap råder och en ökad kommunikation via olika media 

till allmänheten tyder på en ökad samordning. Även de i förväg inställda 

järnvägstransporterna visar på en sådan generell beredskap och den offentliga sektorns 

beslut att låta anställda gå hem tidigare förstärker denna bild. De förändringar som gjorts i 

lagar och organisation kan också bidra till en klarare aktörsfördelning om vem som har 

ansvar för vad och hur samverkan och samordning ska ske under liknande krissituationer. 

 

De lagstiftningar som gjorts har ofta inneburit organisatoriska förändringar för myndigheter 

på olika nivåer. Här finns bl.a. beslutsfattare som kan påverka arbetet med beredskap och 

hanteringsmöjligheter. På kommunal nivå har man t.ex. fått större frihet i utformningen av 

räddningstjänst, samtidigt som man har större krav på sig i form av handlingsplaner för 

krishändelser. Vidare kan de bakomliggande orsakerna i release-modellen tänkas påverka 

varandra, genom att den ökade medvetenheten påverkar lagstiftning, vilken i sin tur ökar 

resurser till förebyggande åtgärder och beredskap inför naturolyckor, vilket i sin tur ökar 

medvetenheten ytterligare. 

 

Alla förändringar mellan de två händelserna kan dock inte förklaras med förändringar i lagar 

och organisation. Den privata sektorn är t.ex. inte mycket omnämnd men troligtvis har lag-

stiftning för offentliga aktörer även påverkat relevanta beslut för t.ex. elbolag. Andra 

processer i samhället har troligtvis också bidragit till det mindre sårbara samhället 2013 än 

1969.  
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 Uppmärksammade Reducerade Förbättrade Riskreduktion Reducera  
 bakomliggande tryck förhållanden  naturhändelsers 
 orsaker    påverkan 

Figur 5: Release-modellen som beskriver skillnader i effekter och orsaker mellan stormen Ada och stormen Simone. 
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6 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur sårbarheten och hanteringsförmågan har utvecklats 

över tid, genom att bedriva två fallstudier av stormarna Ada och Simone. Vidare var syftet att 

jämföra likheter och skillnader mellan stormarna, samt att relatera detta till studerandet av 

förändringar i lagstiftning och organisation. Tillsammans kan denna information beskriva 

den utveckling som skett och vilka relevanta förändringar i lagstiftning och organisation som 

bidragit till utvecklingen av sårbarhet och hantering av naturhändelser. Syftet 

konkretiserades genom frågeställningarna om vad som hände under de båda stormarna och 

om några förändringar skett med avseende på lagstiftning och organisation, samt hur dessa 

hänger samman. 

 

Mustafa (1998) skrev att katastrofer inträffar först när naturhändelser och sociala system 

interagerar och Wisner et al. (2004) redogjorde för definitionen av sårbarhet till människors 

förmåga att delta i, motstå, hantera och återhämta sig efter naturkatastrofer. Vidare 

redogjorde Wisner et al. (2004) och Nirupama (2012) för att faktorer kring orsaker till 

katastrofer och samhällets sårbarhet kan vara svåra att identifiera, varför PAR-modellen är 

ett ramverk som kan leda till ökad förståelse om dessa faktorer. O’Brien et al. (2006) 

redogjorde för att majoriteten av tidigare studier med PAR-modellen är gjorda i mindre 

utvecklade länder där kontrasterna är större, medan Zakour & Gillespie (2013) skrev att den 

mycket väl är applicerbar i utvecklade länder. Wisner et al. (2004) och Wischmidt (2011) 

skrev att PAR-modellen kan brista i detaljer, medan den lämpar sig väl i mer övergripande 

sammanhang. Studiens resultat kan relateras till tidigare studier genom att bekräfta 

föregående redogörelser. Naturhändelsers interaktion med sociala system och definitionen av 

sårbarhet kan bekräftas av studiens resultat därför att det tycks finnas klara samband mellan 

sociala systems agerande och naturhändelsers effekter. Det finns också samband i form av 

skillnader mellan samhällets hantering av de båda stormarna och därigenom olika sårbarhet 

påverkad av människan (samhället).  

 

Resultatet visar på skillnader i effekter och orsaker mellan stormarna, samtidigt som 

analysen av resultatet visar att samhället blivit bättre på att hantera vissa av riskerna som är 

förknippade med stormar. Dessa förändringar är delvis påverkade av lagstiftningar och 

organisatoriska förändringar som t.ex. förändrade sätt att bygga upp beredskap och 

samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Resultatet visar dock också att det inte går att 

utesluta att det finns andra ostuderade orsaker som är starkt bidragande till utvecklingen 

under de 45 senaste åren. Det redogör inte heller för vilka förändringar som bidragit mest till 

utvecklingen i hanteringsförmåga och sårbarhet av naturhändelser. Exempelvis kan 

skillnader såsom bättre väderrapportering troligtvis sättas samman med mer erfarenheter 
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och teknisk utveckling. Att dagis och förskolor stänger tidigare bygger också troligtvis på en 

högre medvetenhet och lokal samverkan, än på nationella beslut. Detta kan förklaras med 

figur 2 och människans förmåga att hantera sårbarhet. Lopez-Carresi et al., 2014 beskrev 

faktorer som bl.a. sociala resurser, erfarenhet, kunskap och samverkan, vilka ofta sker på 

lokal nivå, till skillnad från lagstiftningar. I denna studie innebär detta att det inte bara att 

det är de förändrade lagstiftningarna som bidrar till skillnaderna mellan Ada och Simone, 

utan även lokala kapaciteter i form av erfarenhet, kunskap och social samverkan. 

 

För att svara konkret på uppsatsens frågeställningar går det att utläsa skillnader mellan 

fallstudierna, vilka visar på en utveckling mot ett mindre sårbart samhälle där hanterings-

förmågan av stormar ökat. Skillnader i ageranden före, under och efter de båda stormarna 

gjorde att en utvärdering om utvecklingen mellan de båda stormarna kunde göras. Tydligare 

aktörsroller, bättre samverkan och bättre förebyggande åtgärder är exempel på skillnader 

idag mot 1969. Förändringar i lagstiftning går troligtvis också hand i hand med flera av de 

bakomliggande orsakerna till dessa förändringar över tid. Ett antal lagar identifieras och 

presenteras i resultatet med vilka förändringar och tillskott de inneburit för samhällets 

sårbarhet och hantering av stormar. 

 

Det bör reflekteras kring om det finns några stora bidragande orsaker i form av 

samhällsförändringar som också bidrar till förändringar i sårbarhet och hantering. En av 

dessa förändringar skulle kunna vara urbaniseringen. Många fler bor idag i städer än för 45 

år sedan och färre bor idag på landsbygden. Det minskar riskerna för total isolering av bruten 

kommunikation, el och telefon vid krissituationer om man antar att staden är robustare i 

dessa hänseenden. Å andra sidan har den tekniska utvecklingen gjort oss allt mer beroende 

av el och kommunikation, vilket ställer större krav på teknisk robusthet. 

6.1 Metoddiskussion 
I den systematiska litteraturstudien var en stor del av informationen baserad på artiklar i 

dagstidningar. Medierapportering, speciellt under och efter allvarliga händelser kan vara 

påverkad av starka känslor och upplevelser som tenderar att överdriva de faktiska 

händelserna (Desinventar, n.d.). Att till största delen använda medierapportering som källa 

kan därför diskuteras i sammanhang av validitet. I fall då de händelser som studeras är 

mindre händelser som saknar stora mängder officiell information ger dock 

medierapporteringen en tydlig och detaljerad inblick i händelserna. I detta fall var dessutom 

en av händelserna gammal och gick bara att studera på djupet pga. att det finns mikrofilmer 

bevarade från dåvarande dagstidningar.  
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Det ska sägas att omfattningen av litteratur som studerats i studien är avgränsad till vad som 

är möjligt för den specifika tidsram som finns. Det är möjligt att det hade gått att identifiera 

och studera andra effekter och orsaker om fler dagstidningar valts ut till litteraturstudien. 

Den interna validiteten kan påverkas om det finns faktorer som inte identifieras pga. 

forskningsdesign och avgränsningar (Malterud, 2001; Shenton, 2004). Å andra sidan har 

troligtvis tillräckligt många artiklar identifierats för att ge upphov till en heltäckande 

information. Metodiken för studien torde vidare vara möjlig att applicera även på andra typer 

av händelser i Sverige. Fallstudier med eller utan PAR-modellen som analysverktyg går att 

tillämpa på de flesta naturhändelser och en historisk utvärdering av sårbarheten skulle 

kunna tillämpas dels utomlands och dels i t.ex. regionala händelser. 

 

Reliabilitetsmässigt bör det gå att upprepa samma, eller en liknande studie med den redo-

görelse som presenteras för tillvägagångssätt. Som Shenton (2004) nämnde är forsknings-

design, redogörelse för datainsamling, samt diskussion om metodens effektivitet tre viktiga 

delar. Även om det inom kvalitativ forskning är svårt att uppnå samma resultat även om 

metoden är densamma, finns det goda chanser till hög reliabilitet enligt de nämnda 

begreppen (Shenton, 2004). 

6.2 Slutsatser och framtida forskning 
Studien visade att sårbarhet minskat och att riskhanteringsförmåga blivit bättre över tid, 

samtidigt som det stiftats tydligare lagar. Samordning, kommunikation och beredskap är 

exempel på sådant som fungerar bättre idag än vad det gjorde 1969. Mer erfarenhet och 

högre riskmedvetenhet har bl.a. lett till att man i högre grad gräver ner ledningar och 

trädsäkrar infrastruktur, samtidigt som man prioriterar resurser och har en högre generell 

beredskap.  Som resultat av dessa skillnader drabbades vi 2013 inte av några dödsfall, färre 

skador och mildare samhällsstörningar. Användandet av PAR-modellen för identifiering av 

säkerhetshöjande åtgärder har lämpat sig mycket bra, även om det i hög grad är generell 

information som hade varit intressant att i vissa fall utveckla. Som ramverk för att klarlägga 

och analysera problem i ett komplext samhällssystem är den dock mycket hjälpsam.  

 

Eftersom det finns vissa frågetecken gällande påverkade faktorer skulle framtida studier 

skulle kunna använda resultaten från denna studie genom att exempelvis jämföra sårbarheter 

och hantering av andra typer av naturhändelser eller andra olyckor. Kanske skulle man 

kunna göra en jämförelse mellan sårbarhet mot naturolyckor kontra människoutlösta 

olyckor. Framtida studier skulle även kunna jämföra resultatet i Sverige, med utvecklingen av 

sårbarhet i ett annat land, som t.ex. Norge. Alternativt skulle en studie över en eller flera 

stormars framfart över flera länder göras med syftet att identifiera hur ländernas sårbarhet 

förhåller sig till varandra. Framtida forskning skulle också kunna studera sårbarheten och 
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dess utveckling i urbana och rurala miljöer i förhållande till den rådande eller gångna 

samhällsutvecklingen. Sårbarhet mot specifika samhällsviktiga funktioner hade också varit 

ett relevant alternativ. Det tekniska beroendet som troligtvis lätt kan lamslå viktiga 

samhällsfunktioner vid en framtida katastrof.  
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8 Bilagor 

8.1 Systematisk litteraturstudie över stormen Ada 
 
Bilaga 1: Grundurval för vidare granskning. Tidningarna förkortas enligt följande: BH=Bohuslänningen, GP=Göteborgs-Posten, HP=Hallandsposten, SS=Sydsvenskan. 

 Titel Författare Tidning Sida Publicerad Läst Urval 2 Urval 3 

1 Vädret idag  GP 52 1969-09-21 2014-04-28   

2 Tre omkom vid höstens första storm  GP 26 1969-09-22 2014-04-28   

3 Vädret idag  GP 52 1969-09-22 2014-04-28   

4 Orkanen  GP 2 1969-09-23 2014-04-28   

5 Rasrisk stängde nya bron  GP 8 1969-09-23 2014-04-28   

6 Västerplana kyrka skadad  GP 8 1969-09-23 2014-04-28   

7 Skorsten rasade - driftstopp  GP 8 1969-09-23 2014-04-28   

8 Orkanen stängde Torslanda. Tornhallbyggnader skadade  GP 8 1969-09-23 2014-04-28   

9 Det sårbara samhället avslöjades av stormen  GP 8 1969-09-23 2014-04-28   

10 Meteorologerna: Ovädret kom tidigt och oväntat kraftigt  GP 8 1969-09-23 2014-04-28   

11 Dramatisk insats av tullkryssare. Räddade besättning på 
haverist 

 GP 9 1969-09-23 2014-04-28   

12 Björkö-båt gick mot stormen trots sammantryckt styrhytt  GP 9 1969-09-23 2014-04-28   

13 Sjön rök vid Vinga. Fartygen avvaktade  GP 9 1969-09-23 2014-04-28   

14 Strömavbrott på Volvo. 6000 kunde ej jobba  GP 9 1969-09-23 2014-04-28   

15 Svåra skador på el-nätet i Göteborg  GP 9 1969-09-23 2014-04-28   

16 Transare slet sig. Fiskebåtar i kläm under bärgning  GP 10 1969-09-23 2014-04-28   

17 Båda "sessorna" fick akterportar intryckta  GP 10 1969-09-23 2014-04-28   

18 Skärgården är skövlad! Småbåtar blev spillror  GP 10 1969-09-23 2014-04-28   

19 Trädgårdsodlingar svårt stormskadade  GP 10 1969-09-23 2014-04-28   

20 Ungdomar nära döden i båtdrama  GP 10 1969-09-23 2014-04-28   

21 Nybyggd skola blåste omkull  GP 10 1969-09-23 2014-04-28   

22 Fiskare omkom då båthus föll  GP 10 1969-09-23 2014-04-28   



48 
 

23 Ung officer krossades av fallande träd  GP 10 1969-09-23 2014-04-28   

24 Skogarna på Orust skövlade  GP 11 1969-09-23 2014-04-28   

25 Träd bröts som stickor. Hel backe blev avskalad  GP 11 1969-09-23 2014-04-28   

26 Livsfarligt ge sig ut i skogen!  GP 11 1969-09-23 2014-04-28   

27 Polisradion föll samman - överhettades  GP 11 1969-09-23 2014-04-28   

28 Tornspiror på 69 meter nära störta  GP 11 1969-09-23 2014-04-28   

29 Skolorna kvarhöll eleverna i stormen  GP 12 1969-09-23 2014-04-28   

30 Takskador i Göteborg tar ett år att reparera  GP 12 1969-09-23 2014-04-28   

31 2 dödsoffer i Bohuslän och skador för miljoner  GP 13 1969-09-23 2014-04-28   

32 Borås blev isolerad stad. Kommunikationer ur spel  GP 13 1969-09-23 2014-04-28   

33 Miljonskador för båtägarna  GP 14 1969-09-23 2014-04-28   

34 Göteborgspolisen hade fartkontroller mitt under orkanen  GP 14 1969-09-23 2014-04-28   

35 Militär sattes in för att röja skog  GP 14 1969-09-23 2014-04-28   

36 Slottsskogen värst drabbat av stormfällning i Göteborg  GP 15 1969-09-23 2014-04-28   

37 Träden störtade ner över bivackplatsen  GP 15 1969-09-23 2014-04-28   

38 Hela stadsdelar skadade  GP 22 1969-09-23 2014-04-28   

39 Katastrofledningen snabbt i funktion  GP 22 1969-09-23 2014-04-28   

40 Orkandagen - skammens dag för polisen  GP 9 1969-09-24 2014-04-28   

41 Risk för nya strömavbrott. Många orter är utan kraft  GP 12 1969-09-24 2014-04-28   

42 Strömavbrott i Göteborg avbräck för industrierna  GP 13 1969-09-24 2014-04-28   

43 Elstoppet blev Kaos för SJ. Femtio tåg måst ställas in  GP 14 1969-09-24 2014-04-28   

44 Två års avverkning blev stormfälld inom tio mil  GP 15 1969-09-24 2014-04-28   

45 Sahlgrenska utan el och vatten. Tankbilar klarade turbinerna  GP 16 1969-09-24 2014-04-28   

46 Provisoriska plastledningar klarar telekommunikationer  GP 22 1969-09-24 2014-04-28   

47 statens planverk undersöker varför stormen tar hustaken  GP 10 1969-09-25 2014-04-28   

48 Katastrofen visar klart behovet av en samhällets 
räddningstjänst 

 GP 11 1969-09-25 2014-04-28   

49 300 telestationer drabbade. Normalt först om en vecka Adin GP 13 1969-09-25 2014-04-28   
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50 Kraftkatastrofen kräver exceptionella åtgärder Erg GP 14 1969-09-25 2014-04-28   

51 Största katastrofen genom tiderna. Göteborgs elnät borta 14 
timmar 

 GP 15 1969-09-25 2014-04-28   

52 Första normala dagen efter stormkatastrofen  GP 18 1969-09-26 2014-04-28   

53 Skolförbundet ordnar en bättre beredskap Hgn GP 26 1969-09-26 2014-04-28   

54 EL-situationen lättar söder om Göteborg Lars 
Carpelan Jr 

GP 12 1969-09-27 2014-04-28   

55 Sjukhus och spårväg beredda på stormen. Ny storm  GP 26 1969-09-29 2014-04-28   

56 4000 söndagsjobbade hos Volvo gör att hinna ikapp efter 
elstoppet 

 GP 27 1969-09-29 2014-04-28   

57 Nya elavbrott  GP 36 1969-09-30 2014-04-28   

58 Kring stormen  BH 1 1969-09-23 2014-04-29   

59 Dödsoffer och svåra materiella skador. Uddevallagator 
översvämmade 

 BH 1 1969-09-23 2014-04-29   

60 Kaos i Uddevalla hela måndag förmiddag  BH 10 1969-09-23 2014-04-29   

61 Tak blåste ned på lekplats. Yttertak ankrades med wire  BH 10 1969-09-23 2014-04-29   

62 Strömlöst Orust. Kyrktak bortfläkt  BH 10 1969-09-23 2014-04-29   

63 Förödelsen svår i södra Bohuslän  BH 11 1969-09-23 2014-04-29   

64 Många orter är utan elström. Helikopter skall inspektera  BH 11 1969-09-23 2014-04-29   

65 Grebbestad till Mellerud är gräns för teleskador  BH 11 1969-09-23 2014-04-29   

66 Alla resurser sätts in i uppröjningen. Reparationsarbetena 
väntas ta två veckor 

 BH 1 1969-09-24 2014-04-29   

67 Långa el-stopp i fabriker i Kungshamn och Lysekil  BH 1 1969-09-24 2014-04-29   

68 Stenungsund och ökar strömlösa. Salt vållade stopp i industrier  BH 9 1969-09-24 2014-04-29   

69 Strömavbrott drabbade hårt hela Göteborg  BH 9 1969-09-24 2014-04-29   

70 Många vindfällen på Unda vållar mycket extraarbete  BH 9 1969-09-24 2014-04-29   

71 Stora stormskador i Tanum  BH 11 1969-09-24 2014-04-29   

72 Regn räddning för strömlösa  BH 1 1969-09-25 2014-04-29   

73 Stormskadorna kring Ljungskile betydande  BH 3 1969-09-26 2014-04-29   
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74 Vattenförsörjningen ännu dålig i Lysekil  BH 12 1969-09-26 2014-04-29   

75 Mest stormskador inom Älvsborgs län TT BH 12 1969-09-26 2014-04-29   

76 Storm över västkusten men skärpt beredskap  BH 1 1969-09-29 2014-04-29   

77 Militär mobiliseras. 200 katastroflarm  SS 20 1969-09-23 2014-04-29   

78 Polis jagade in folk. Taken flög i luften  SS 20 1969-09-23 2014-04-29   

79 Sjöman funnen död i Kattegatt  SS 28 1969-09-23 2014-04-29   

80 Elavbrott tvang till industristopp Sebeco SS 1 1969-09-24 2014-04-29   

81 Skåne, Blekinge elklart. Småland stora problemet  SS 20 1969-09-24 2014-04-29   

82 Ännu för tidigt att summera  SS 20 1969-09-24 2014-04-29   

83 Fruktodlarna drabbas svårt  SS 21 1969-09-24 2014-04-29   

84 Trafikkaos och elstopp dagen efter i Göteborg  SS 21 1969-09-24 2014-04-29   

85 Sju bilar krossade under ett tak. Elever i livsfara vid 
Kattegattskolan 

 HP 10 1969-09-23 2014-04-29   

86 Hela Västbo strömlöst. Svår knäck för Yngeredsfors  HP 10 1969-09-23 2014-04-29   

87 Koppartak på kraftverk blåste av och orsakade trafikstopp vid 
Laholm 

 HP 10 1969-09-23 2014-04-29   

88 Svåra avbräck i distributionsnäten. Tågtrafiken stundtals helt 
lamslagen 

 HP 11 1969-09-23 2014-04-29   

89 Industrierna fick skicka hem personalen  HP 11 1969-09-23 2014-04-29   

90 Elever fick gå hem. Tegelpannor föll över skolgård  HP 11 1969-09-23 2014-04-29   

91 Stora förluster för skogsägarna. Sunnerboskogarna värst 
utsatta 

 HP 6 1969-09-24 2014-04-29   

92 Svåra stormskador i Unnaryd. Totalt strömstopp i hela bygden  HP 6 1969-09-24 2014-04-29   

93 Tidsödande reparationsarbeten resultat av stormens härjningar  HP 7 1969-09-24 2014-04-29   

94 Industrier gör mijonförluster TT HP 8 1969-09-24 2014-04-29   

95 Vägarna blockerade. Gislaved lamslogs  HP 8 1969-09-24 2014-04-29   

96 En del abonnenter får ej ström förrän nästa vecka  HP 9 1969-09-25 2014-04-29   
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8.2 Systematisk litteraturstudie över stormen Simone 
 
Bilaga 2: Grundurval för vidare granskning. Tidningarna förkortas enligt följande: BH=Bohuslänningen, GP=Göteborgs-Posten, HN=Hallandsnytt, HP=Hallandsposten, 

SS=Sydsvenskan.  

 Titel Författare Tidning Publicerad Läst Urval 2 Urval 3 

1 Varför beordrades Gekås personal att jobba? Boris Lennerhov HN 2013-11-06 2014-04-14   

2 Månadens väder - värme, blöta och storm Ulf Törnberg SS 2013-11-05 2014-04-14   

3 Hallå där tog Simone er med storm? Andreas Persson SS 2013-11-02 2014-04-14   

4 Skogen står kvar efter stormen Carl Potvin Johansson HP 2013-11-01 2014-04-14   

5 Hushåll saknar fortfarande el efter stormen Martin Erlandsson HN 2013-11-01 2014-04-14   

6 Förberedda för storm Jan Arell GP 2013-10-28 2014-04-14   

7 Guldmatchen kan blåsa bort Eric Hilmersson GP 2013-10-28 2014-04-14   

8 Stormvarning St Jude närmar sig Jens Mikkelsen, Ulf Clarén, Lars Brundin SS 2013-10-28 2014-04-14   

9 Håll dig inomhus på måndag kväll - varning för 

storm 

Lena-Karin Andersson BH 2013-10-28 2014-04-14   

10 MFF:s guldmatch hotas av stormen TT HP 2013-10-28 2014-04-14   

11 Risk för orkanbyar - meteorolog varnar för ett 

oväder 

Johannes Nilsson HN 2013-10-28 2014-04-14   

12 Orkanvindar slår till mot Hallandskusten ikväll Johannes Nilsson HN 2013-10-28 2014-04-14   

13 Brittisk storm närmar sig västkusten Maja Larsson GP 2013-10-27 2014-04-14   

14 Storm närmar sig västkusten Maja Larsson GP 2013-10-27 2014-04-14   

15 Alla katastrofer jag kanske förhindrat Anna Mannheimer GP 2013-11-09 2014-04-14   

16 Resenärerna drabbades av stora trafikproblem Lars Rydberg HN 2013-11-09 2014-04-14   

17 Välta träd ger merjobb - drygt arbete i skogar 

och dungar 

Fredrik Magnusson HP 2013-11-09 2014-04-14   

18 Stormen Simone Trafikverket, Linus Eriksson, Thomas 

Petterson 

HN 2013-11-09 2014-04-14   

19 Stormen Simone vände upp och ner på trafiken  HN 2013-11-08 2014-04-14   
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20 Röjning av spår tar ett halvår Anders Holmer HP 2013-11-06 2014-04-14   

21 Första höststormen på mycket länge Per Holmberg HP 2013-11-06 2014-04-14   

22 Stort och smått Emil Hasselqvist HN 2013-11-06 2014-04-14   

23 Virvelvindar utan förvarning Larz Lundgren HP 2013-11-04 2014-04-14   

24 Flyktingarna hjälpte oss i Frösakull insändare HP 2013-11-04 2014-04-14   

25 Stormen Simone - regnet är vår värsta fiende Anders Sandström, Lars Dareberg SS 2013-11-02 2014-04-14   

26 Spaning i stormens spår Lars Dareborg SS 2013-11-02 2014-04-14   

27 Simone strömlösa kan få vänta till söndag TT SS 2013-11-01 2014-04-14   

28 Simone kommer kosta en miljard Anders Sandström SS 2013-10-31 2014-04-14   

29 Stora skador på malmöträd efter stormens 

härjningar 

Marika Anjou SS 2013-10-31 2014-04-14   

30 Tåg och parker sent och stängt efter stormen  SS 2013-10-31 2014-04-14   

31 P-böter efter inställt tåg rivs Ulf Nyström GP 2013-10-31 2014-04-14   

32 Framtidens hus stormsäkra Arne Larsson GP 2013-10-31 2014-04-14   

33 Skadeanmälningar för 30 miljoner efter Simone Joakim Magnå HN 2013-10-31 2014-04-14   

34 Stormskador för tiotals miljoner Joakim Magnå HP 2013-10-31 2014-04-14   

35 Antalet strömlösa hushåll minskar Ellinor Nelson HP 2013-10-31 2014-04-14   

36 Ofrivilligt lugn efter stormen Åsa Montan HP 2013-10-31 2014-04-14   

37 Totala tågstoppen här för att stanna Erik Magnusson SS 2013-10-30 2014-04-14   

38 Stormen Simone, stora skador efter stormen TT SS 2013-10-30 2014-04-14   

39 Vädersäkrad el, välanvända pengar Ulf Thörnberg SS 2013-10-30 2014-04-14   

40 Utebliven storm blir dyr Ulf Nyström et al. GP 2013-10-30 2014-04-14   

41 Samhället agerade helt rätt John Alexander Sahlin GP 2013-10-30 2014-04-14   

42 Vi har lärt av tidigare oväder ledare GP 2013-10-30 2014-04-14   

43 Efter stormen Simone: som en övning i skarpt 

läge 

Fredrik Larsson HN 2013-10-30 2014-04-14   

44 Frustrerat på station när ersättningsbussar Fredrik Larsson HN 2013-10-30 2014-04-14   
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saknades 

45 stormen Simone satte sina spår Insändare HN 2013-10-30 2014-04-14   

46 Skadorna inte lika illa som befarat Cicki Gustafsson HP 2013-10-30 2014-04-14   

47 Vi blev blåsta på stormen Charlotte Skyllborg BH 2013-10-30 2014-04-14   

48 Naturen är nära Robert Sundberg HP 2013-10-30 2014-04-14   

49 Det ökade antalet stormar kan vara en slump TT BH 2013-10-30 2014-04-14   

50 Professor: Bra att SMHI tog i John Alexander Sahlin, TT BH 2013-10-30 2014-04-14   

51 2 000 hushåll fick tillbaka strömmen TT HP 2013-10-30 2014-04-14   

52 Vi kommer att ha att göra till jul Josefine Frej HP 2013-10-30 2014-04-14   

53 Fortsatta problem på västkustbanan Erika Krång HN 2013-10-30 2014-04-14   

54 Simone orsakade kaos i Sydsverige - omfattande 

skador 

Malin Clausson GP 2013-10-29 2014-04-14   

55 Simone slog ut trafiken i Skåne Sarah Nylund SS 2013-10-29 2014-04-14   

56 Göteborg rustade för stormen som blev kuling Malin Clausson GP 2013-10-29 2014-04-14   

57 Simone orsakade dramatik TT HP 2013-10-29 2014-04-14   

58 Kaos när träd föll och tak blåste bort TT BH 2013-10-29 2014-04-14   

59 Oro innan stormen nådde hit Charlotte Skyllborg BH 2013-10-29 2014-04-14   

60 Staden stängdes ned inför stormen Josefine Frej HP 2013-10-29 2014-04-14   

61 Det var Simones kväll igår Håkan Bergström, Karin Lundahl HN 2013-10-29 2014-04-14   
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Bilaga 3: Stormen Simones information hos Regeringen, länsstyrelserna, MSB, Sjöfartsverket och Trafikverket. 

 Titel Författare Publicerad Läst Urval 2 Urval 3 

1 Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen Hallands Län 2014-02-14 2014-04-14   

2 Vädervarning för Gotland Länsstyrelsen Gotlands Län 2013-10-27 2014-04-14   

3 Höststormen Simone når Kalmar län Länsstyrelsen Kalmar län 2013-10-28 2014-04-14   

4 Rapport efter Simone Länsstyrelsen Gotlands län 2013-10-29 2014-04-14   

5 Läget efter stormen Länsstyrelsen Kalmar län 2013-10-29 2014-04-14   

6 Risk- och sårbarhetsanalys Kalmar län 2013 Länsstyrelsen Kalmar län  2014-04-14   

7 Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen Kalmar län  2014-04-14   

8 Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen Kronobergs län 2014-01-18 2014-04-14   

9 Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen Blekinge län 2014-02-20 2014-04-14   

10 Kraftig storm väntas under måndagen Länsstyrelsen i Jönköpings län 2013-10-28 2014-04-14   

11 Allmänheten uppmanas att stanna inomhus tills stormen avtar Länsstyrelsen Hallands län 2013-10-28 2014-04-14   

12 Dagen efter Simone Länsstyrelsen Hallands län 2013-10-29 2014-04-14   

13 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2013 Länsstyrelsen Hallands län  2014-04-14   

14 Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 Länsstyrelsen Skåne  2014-04-14   

15 Förbered dig för stormen ikväll Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-10-28 2014-04-14   

16 Kraftig storm väntas måndag Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-10-27 2014-04-14   

17 Nyhetsbrev oktober 2013 Sjöfartsverket 2013-10-31 2014-04-15   

18 Stormlots testades på GotApp Sjöfartsverket 2013-10-31 2014-04-15   

19 De flesta järnvägssträckor öppnas som planerat efter stormen Trafikverket 2013-10-30 2014-04-15   

20 Resenärens säkerhet grunden till Trafikverkets beslut Trafikverket 2013-10-29 2014-04-15   

21 Försvarsministern samlar erfarenheter från Simone Regeringskansliet 2013-10-31 2014-04-15   

22 Karin enström deltar på erfarenhetsseminarier om 

naturolyckor 

Regeringskansliet 2014-02-05 2014-04-15   

23 MSB:s arbete inför höststormen Simone MSB 2014-01-07 2014-04-15   

24 MSB har gjort en sammanställning över hur RAKEL fungerade MSB 2013-11-18 2014-04-15   



55 
 

och användes under stormen Simone 

25 Efter en händelse - MSB:s arbete med att göra erfarenhet till 

ny kunskap 

MSB 2013-10-31 2014-04-15   

 

 
 
 
 


