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Sammanfattning
Det finns ingen samlad statistik över snöoväder och de negativa konsekvenser de medfört i Sverige. 
Även internationellt så finns det en brist i hur naturhändelser av mindre omfattning registreras och 
rapporteras. Databasen Desinventar syftar till att även försöka skapa en sammanställning av dessa 
händelser. I insamlandet av statistik så använder sig de organisationer som administrerar och 
använder sig av databasen till stor del av uppgifter från dags- och kvällstidningar. I Sverige är den 
tillgängliga informationen om snöoväder och dess konsekvenser spridd bland myndigheter och 
försäkringsbolag. Det gör att en sammanställning blir resurskrävande och svår att utföra.

Syftet med uppsatsen är att sammanställa en statistik över snöoväder i Sverige mellan 2004 och 
2014 samt de negativa konsekvenser de har medfört. Det görs med hjälp av uppgifter från artiklar i 
dags- och kvällstidningar från den perioden. Urvalet av händelser görs från SMHI:s magasin ”Väder
och Vatten”. Insamlandet av statistiken görs med en kvantitativ innehållsanalys. För att diskutera 
lämpligheten i att använda uppgifter från tidningar för att samla in statistiken diskuteras metoden 
med hjälp av en mindre litteraturstudie.

Resultatet visar på att 40 snöoväder har inträffat under den aktuella perioden. Vissa mindre 
geografiska skillnader kan uttydas men inget signifikant. De negativa konsekvenser som 
snöovädren typiskt får till följd är trafikproblem i form av olyckor, köer och förseningar inom 
kollektiva färdslag. Även elavbrott är en typiskt konsekvens. Då dags- och kvällstidningar är en 
resurseffektiv och tillgänglig källa har de en roll att spela i insamlandet av statistik kring snöoväder,
inte minst som ett komplement för att skapa en kronologi. Dock är metoden behäftad med brister 
inom främst validiteten, men även för reliabiliteten.

Nyckelord: Snöoväder, Naturolycka, Naturhändelse, Statistik, Tidningar, Media, Press.
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Abstract
There are no comprehensive statistics on blizzards in Sweden and the negative consequenses they 
entail. Internationally there's also a flaw in how smaller nature events are recorded and reported in 
databases. The users of Desinventar, which is a database used in 82 countries worldwide, aims to 
register all nature events with negative consequenses. In doing so, they are often relying on 
newspaper articles for information. In Sweden, the available information is scattered between 
different branches of government and private insurance companies. A compliation of statistics on a 
blizzard is therefore hard to perfom because of the great amount of time and resources needed.

The aim of this study is to compile a statistical report of blizzards in Sweden between 2004 and 
2014 and the negative consequences coupled to them. This is done using the information found in 
morning- and evening papers throughout that period of time. The selection of events comes from 
The Swedish Metereological Institutes monthly electronic paper ”Väder och Vatten”. The collection
of data is made with a quantitative content analysis. To discuss the applicability of newspaper data 
to compile statistics on blizzards a minor literature study has been made.

The result shows that 40 blizzards has occured between 2004 and 2014. There are smaller 
geographical differences but none that bears a real significance. The negative consequences of the 
blizzards are typically traffic issues, especially accidents, queues and delays in public transport. 
Power outages are also common. Morning- and evening papers are resource effective and accessible
which makes them valuable in the collection of statistics on blizzards, especially in making 
chronologies. However, the method is vitiated with validity and reliability problems.

Keywords: Blizzard, Winter Storm, Natural Hazard, Natural Disaster, Statistics, Newspaper, Media.

Förord

Jag vill tacka min handledare Magnus Johansson för bra vägledning och goda idéer genom hela 
uppsatsen.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Exakt vad en naturolycka eller naturhändelse är finns det ingen övergripande definition för som 
används av alla. Den myndighet i Sverige som är ansvarig för att arbeta förebyggande mot 
naturolyckor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), exemplifierar med FN:s och 
EU:s definitioner (MSB, 2015). Båda utvecklar vilka typer av händelser som kan leda till 
naturolyckor och själva definitionen av begreppet. Begreppet översätts till engelska som ”natural 
distaster” vilket implicerar en allvarligare olycka men också en som är mer utdragen tidsmässigt. 
MSB (2010) har en kortare definition av begreppet naturolycka i dokumentet ”MSB:s arbete med  
naturolyckor”. Den lyder: ”naturhändelser med negativa konsekvenser för liv, egendom och miljö” 
men är dock ingen officiell definition. Vad som konstituerar en naturolycka i omfattning eller 
storlek behandlas dock inte i någon av de tre begreppsdefinitionerna.

Insamlandet av information kring naturolyckor och främst då uppskattning av förluster görs både i 
Sverige och internationellt av olika aktörer med olika syften. Det arbetet ligger till grund för att 
kunna göra analyser och verka förebyggande inför framtida händelser. På en global skala finns det 
tre större databaser som registrerar olyckor och uppskattar förluster. De är: NatCatSERVICE, Sigma
och EM-DAT. NatCatSERVICE och Sigma administreras av de två återförsäkringsbolagen Munich 
Re och Swiss Re medan EM-DAT sköts av Centre for Research  on the Epidimiology of Disasters 
vilket är en organisation som initierats av WHO. Det är också den enda av dem som är tillgänglig 
för allmänheten. Återförsäkringsbolagens databaser riktar sig främst till den egna verksamheten och
de kunder som bolagen har. Alla tre databaserna har avgränsningar i vilka olyckor som rapporteras 
och vilka parametrar som mäts. EM-DAT och Sigma har till exempel båda en understa gräns för 
antalet omkomna eller skadade för att olyckan ska komma med i databasen. Inte heller 
NatCatSERVICE tar med alla olyckor som sker men är dock den mest omfattande av de tre 
databaserna (Wirtz, Kron, Löw & Steuer, 2012).

För att kunna komplettera den globala statistik som finns och få en tillförlitlig databas för de 
nationella förhållandena är det viktigt att länder för en egen statistik. Hur det görs skiftar kraftigt 
mellan olika länder. I Sverige finns ingen databas som samlar och uppskattar förluster kring 
naturolyckor. MSB:s Naturolycksdatabas samlar rapporter, information och kartor kring olika 
händelser som skett i Sverige. Rapporterna kommer från flertalet olika myndigheter och behandlar 
olika aspekter av olyckorna. 

För att få information om olyckor och kunna uppskatta storleken av förlusterna är de som 
sammanställer statistiken beroende av olika källor. Det gäller då information om skadade och 
omkomna från sjukvård och polis men även olika former av ekonomiska uppskattningar. Det kan 
vara både skador på infrastruktur och uteblivna inkomster samt påverkan på BNP. Myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner är då värdefulla uppgiftslämnare. Försäkringsbolag är kanske den aktör
som är viktigast då de har de mest exakta uppgifterna om värdet på de ekonomiska förlusterna. 
Ett område där statistiken och informationen kring naturolyckor är mer bristfällig är kring mindre 
naturolyckor- och händelser. Det är svårt att definiera vad en mindre naturolycka är, speciellt när de 
kanske inte ens alltid uppfattas eller omnämns som en. Naturhändelser som orsakar negativa 
konsekvenser finns det gott om, i många fall så registreras dock inte förlusterna i statistiken vid 
mindre händelser. Det leder i sin tur till att material saknas för att ge en heltäckande bild av de 
naturolyckor som sker. Så är fallet främst i utvecklingsländer men även i Sverige finns det ingen 
utförlig statistik kring dessa händelser. 
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De naturhändelser som sker i Sverige är främst stormar, kraftig nederbörd eller en kombination av 
de två. Andra typer som inte sker lika frekvent är skred, ras, extrem temperatur bland andra. Större 
händelser som leder till krissituationer i samhället får också efterföljder genom analyser, rapporter 
och utvärderingar. Det gäller stora stormar, kraftiga översvämningar och andra katastrofer som 
påverkat samhället. Där finns det en uppföljning från både myndigheter, kommuner och län. De 
mindre händelserna registreras inte på samma sätt och det finns ingen enhetlig bild av vad sådana 
händelser får för konsekvenser. Ett kraftigt regn som översvämmar källare och tunnlar på en mindre
ort utreds eventuellt av kommunen och genererar en tidningsartikel. Att den informationen förs 
vidare och registreras för någon form av offentlig statistik är mer sällsynt

Snöfall som fenomen är inget unikt för Sverige, inte ens i stora mängder. I extrema fall så är de  
kraftiga nog att skapa en krissituation i samhället, till exempel i Gävle 1998 (Hedman, 1999). Var 
gränsen går mellan ett vanligt snöfall och ett snöoväder som kan klassificeras som en mindre 
naturolycka kan tyckas omöjligt och beror mycket på var det sker och hur förberedda de som utsätts
för det är. Ett snöoväder i Norrland och ett i Skåne kan få helt olika konsekvenser, det finns även 
skillnader i effekter mellan stad och landsbygd. Även om vi är vana vid snö i det här landet får den 
ofta uppmärksammade konsekvenser. Många har fått stanna hemma från skola eller jobb någon 
gång i sitt liv på grund av snö eller kört bil i ett kraftigt snöfall.

De konsekvenser som uppkommer från ett snöoväder är främst ekonomiska, de personskador som 
kan inträffa är kopplade till trafikolyckor och takras. Snöoväder inverkar främst på transporter, både
spårbundna och vägbaserade (Rooney, 1967). Att det blir stopp i tågtrafiken är ett återkommande 
fenomen varje vinter. Kraftigt snöfall gör också att vägar kan snöa igen och orsaka olyckor och 
trafikstockningar när inte snöröjningen inte hinner med. Från MSB:s rapporter om tidigare större 
snöoväder visas det att det är inom transportsektorn som de största konsekvenserna finns (MSB, 
2010). Det genererar i sin tur ekonomiska förluster i förseningar och förlorad produktion. Andra 
störningar i samhället har varit skador på kommunal försörjning, främst då vatten. För 
privatpersoner kan det röra sig om förlorad inkomst, skador på fastigheter och andra tillhörigheter.

Det finns i dagsläget ingen sammanställning av snöoväder i Sverige som kan klassificeras som 
mindre naturolyckor och dess konsekvenser. Större snöoväder har det skrivits rapporter om och 
några av dem finns med i MSB:s naturolycksdatabas. Allvarliga personskador och dödsfall 
registreras av socialstyrelsen, dock kopplas de inte till en speciell naturolycka vilken kan vara en 
faktor. Sammanställningen som gjordes av Hans Alexandersson på SMHI (2005) är det närmaste 
som finns, den täcker dock endast åren mellan 1996 och 2005. Information om olika händelser finns
i olika former och hos många aktörer i samhället, dock har det inte gjorts någon sammanställning av
den. Någon gängse metod för att samla in och analysera informationen finns därför inte heller. Den 
metod som används internationellt och kan anses mest beprövad för mindre naturolyckor är 
Desinventar. Det är en databas där även mindre naturolyckor registreras och där media är en viktig 
källa för att samla in data. 

Snöoväder är ofta utbredda över en stor geografisk yta och konsekvenserna beror på var 
snömassorna faller ner. Det kan skapa problem i avgränsningar och vad som konstituterar en 
händelse eller inte. Att skapa ett fullständigt statistiskt underlag blir då en utmaning och är beroende
av både resurser och tid. Möjliga källor till urval kan vara en fullständig genomgång av dags- och 
kvällstidningar under en period, data från väderstationer eller sammanfattande väderrapporter. De 
två första är mer övergripande, dock tillkommer svårigheter med ytterligare avgränsningar och en 
ökad tidsåtgång.
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1.2 Syfte

Studiens syfte är att sammanställa och analysera snöoväder i Sverige som orsakat negativa  
konsekvenser för samhället under åren 2004 – 2014. En avgränsning i urvalet görs då händelserna 
endast väljs utifrån uppgifter i SMHI:s magasin ”Väder och Vatten”.  Både en geografisk bild samt 
en redovisning av de negativa konsekvenser snöovädren medfört ska försöka ges. Det kommer att 
göras med grund i Desinventarmetoden och användandet av dags- och kvällstidningar som källa. 
Syftet blir då även att problematisera media som källa för att samla in data om snöoväder.

1.3 Frågeställningar

Var i Sverige har snöoväder med påföljande konsekvenser inträffat under åren 2004 till 2014?

Vilka konsekvenser har de snöovädren fått?

Är insamlandet av data genom tidningsartiklar ett effektivt sätt för att få fram en rättvisande och 
användbar statistik över snöoväder?

2. Teori

2.1 Tidigare studier

Just snöoväder har inte varit i fokus för några tidigare liknande studier. Information om katastrofer 
av olika slag samlas in i databaser, de mest kända internationellt är NatCat och EM-DAT. 
Desinventar som det här arbetet har sin utgångspunkt i är en annan. Hans Alexandersson (2005) på 
SMHI påbörjade en studie om väderhändelser i Sverige som fått påtagliga ekonomiska 
konsekvenser. I den var snöoväder en av väderhändelserna. Helena Hakkarainen (2013) från 
Centrum för Klimat och Säkerhet vid Karlstads Universitet har gjort en rapport om skyfall 
sommaren 2013. Peter Nilsson (2012) har skrivit en c-uppsats om intensivt regn i Sverige mellan 
åren 2009 och 2011. Båda de har använt dags- och kvällstidningar som källa. En nyligen publicerad 
artikel av Magnus Johansson (2015) studerar intensivt regn i Sverige mellan 2000 och 2012 med 
utgångspunkt från Desinventar och hur källor behandlas inom den databasen. 

2.2 Definitioner

Begreppet katastrof definieras på samma sätt av EU och FN, en allvarlig störning som orsakar 
sådana förluster att samhället inte klarar att hantera den med sina egna resurser (MSB, 2015). 
Katastrofen kan vara en naturhändelse, vilket snöoväder faller under. Naturhändelser sker utan 
mänsklig påverkan och är förändring orsakade av olika fenomen. Det finns en definitionsskillnad 
mellan olycka och katastrof, olyckor har ett snabbare förlopp medan katastrofer kan vara pågående 
under en längre tid. På samma sätt finns det olika betydelser av termen naturhändelse och det 
engelska ”natural hazard”. En naturhändelse behöver inte implicera en medföljande fara eller 
eventuella negativa konsekvenser. Begreppet ”natural hazard” gör just det och har ingen rak 
översättning till svenska. MSB formulerar det dock som att naturhändelser kan leda till olyckor och 
skador. Snöstorm är en av de naturhändelserna (MSB, 2015). Naturhändelse är den definition som 
kommer att användas i det här arbetet som en generell term.
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Vad skillnaden mellan en större och mindre händelse är finns det ingen klar definition av. I Sverige 
finns uttrycket extraordinär händelse i lagrummet. Definitionen av det är en händelse som avviker 
från det normala och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en sådan. Den ska 
också kräva skyndsamma insatser av kommun eller landsting. Vilka händelser som uppfyller de 
kraven avgörs dock av beslutsfattare i kommun och landsting. I USA definieras en ”major disaster” 
i lagrummet om katastrofhjälp som en naturkatastrof eller liknande händelse där presidenten kan ta 
beslut om ytterligare hjälp utöver existerande insatta resurser (42 U.S Code § 5122). 

I de internationella databaser som finns sätts en undre gräns för vilka händelser som registreras, i 
EM-DAT är gränsen 10 omkomna eller 100 skadade (EM-DAT 2015). Desinventar registrerar alla 
händelser med negativa konsekvenser mätt i omkomna, skadade eller ekonomiska förluster. Ingen 
av databaserna definierar dock vad en större eller mindre händelse är eller var gränsdragningen går. 
Att använda begreppet ”extraordinär händelse” är en väg att gå då det ger en ram för skalan av 
händelser. Enligt EM-DAT:s definition blir händelser i Sverige sällan eller aldrig större. Det skulle 
dock vara svårt att definiera exempelvis stormen Gudrun som en mindre händelse. Rooney (1967) 
använder en skala för snöoväders inverkan på samhället. Den är i fem steg, fritt översatt; minimal, 
besvärande, olägen, kraftigt besvärande och paralyserande. Minimala störningar är så små att de 
inte omnämns i media. Besvärande störningar omnämns i media och mindre trafikstörningar och 
andra enstaka händelser registreras. Olägna och kraftigt besvärande händelser har eskalerande 
konsekvenser med skadade och en ökning av störningar på samhällsfunktioner. Paralyserande 
störningar överensstämmer ganska väl med vad som beskrivs som större naturhändelser av andra, 
då fungerar inte samhället , vägar och flygplatser stänger, strömavbrotten är utbredda och 
samhällsekonomin fungerar inte som vanligt. Ser man på effekterna av större snöstormar i Sverige 
som blivit föremål för utredningar och där assistans utifrån har satts in stämmer de överens med hur
paralyserande störningar beskrivs av Rooney (1967).

I Sverige där händelser sällan har effekter på människors liv och hälsa är det ekonomiska och övriga
sociala konsekvenser som får beaktas. Går man efter EM-DAT:s definition är i stort sett alla 
katastrofer i Sverige mindre, dock finns det en del som får större utrymme och knappast kan kallas 
för mindre. Några exempel är de stora stormar som drabbat Sverige under det senaste decenniet. 
Det finns offentliga rapporter och utredningar kring dem och flertalet olika myndigheter har varit 
inblandade i efterarbetet. Mindre händelser har inget samlat bemötande och behandlas inte heller 
alltid som något utöver det vanliga. Även där är gränsen svårdragen, vad kan förväntas och vad är 
en händelse utöver det vanliga. Även med Desinventars generösa tillämpning kommer inte alla 
naturhändelser med.

Då en gränsdragning är svår att göra och det inte finns några tydligare definitioner av vad en mindre
händelse är kommer inte resonemanget att utvecklas ytterligare i det här arbetet. De händelser som 
samlas in kommer inte att klassificeras utan tas med i statistiken utifrån de ramar som sätts upp i 
metodavsnittet. 

2.3 Snö och snöoväder

Det finns enligt SMHI (2015c) två kriterier för att snöfall ska kunna inträffa. Det första kriteriet är 
att det ska finnas moln som kan producera nederbörd vilket sker när molnen tvingas uppåt och 
vattenånga kondenseras på grund av kylan. Vid kalla temperaturer bildas iskristaller som formar 
snöflingor. Sverige har inga mönster av extrem nederbörd, varken ett extremt torrt eller blött klimat.
Det finns dock gott om enstaka händelser där olika delar av Sverige har drabbats av nederbörd av 
mer extrem sort. Kraftiga regn är vanligare då det andra kriteriet för snöfall inte inträffar under den 
största delen av året. Det är att temperaturen på marknivå måste vara tillräckligt låg för att den 
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fallande snön inte ska smälta på vägen. Gränsen ligger vid ett par plusgrader till nollstrecket 
beroende på luftfuktigheten. 

Ett liggande snötäcke är vanligt då låga temperaturer under en längre tid inte tillåter det att smälta 
undan. Hur snötäcket ser ut beror på andra faktorer som påverkar snöflingornas utformning såsom 
vind och temperatur. Vid snöstormar slås de kristallformade snöflingorna sönder vilket gör att 
snötäcket blir packat tätare (NSIDC 2015). En relativt hög temperatur kan också göra att flingorna 
smälter delvis och därmed ger täcket en högre densitet. Liggande snötäcken är vanligtvis inget 
hinder för samhället och ger inga allvarligare konsekvenser. Eftersom snö är fast och inte flytande 
kan det flyttas till ställen där det inte påverkar samhället. Det ser vi varje år när gator plogas och 
uppfarter skottas. Kostnader tillkommer för det men inga besvärligare konsekvenser som regnvatten
som inte sjunker undan kan orsaka. 

I takt med klimatförändringarna kommer troligtvis medeltemperaturen i Sverige att öka under de 
kommande åren. Enligt regeringens sårbarhetsutredning (SOU 2007:60) kan medeltemperaturen 
öka med mellan 3-5 grader de närmsta 70 åren. Vid en sådan utveckling skulle snötäcket och även 
antal snöfall minska betydligt. Projekterade mätningar gjorda visar på en minskning av snötäcket 
med mellan 50 och 98 procent i hela Sverige förutom sydändan (Barry, Armstrong, Callaghan, 
Cherry, Gearheard, Nolin, Russell & Zöckler 2007). Antalet allvarliga snöoväder med allvarliga 
konsekvenser kan alltså bli betydligt färre i framtiden. 

Mot det står de studier som gjorts i hur nederbörden kommer att förändras i Sverige i framtiden. 
Enligt den stora klimatutredningen gjord på uppdrag av regeringen kommer nederbörden att öka 
under alla årstider förutom sommaren. Speciellt i norra Sverige kommer nederbörden att öka. Det 
mesta av den nederbörden kommer att falla som regn men en liten del kommer fortfarande att vara 
snö. Ökade nederbörd ger en förhöjd risk för oväder vilket innebär att kraftiga snöfall fortfarande 
kommer att inträffa. Utredningen pekar också på en möjlighet för ökade vindstyrkor sett till det 
nuvarande genomsnittet. (SOU 2007:60) Det är dock inte säkerställt. En annan studie som simulerar
framtida snöfall med hänsyn till den globala uppvärmningen visar att extrema snöfall inte påverkas 
lika mycket av den. I Sverige skulle de enligt den modellen förekomma i ungefär samma 
utsträckning som idag. Det till skillnad från snöfall överlag som enligt den modellen minskar stort 
(O'Gorman 2014).

2.4 Snöoväder i Sverige

Sverige är ett land med erfarenhet av snöfall och de olika vädersituationer som kommer av det. Då 
Sverige är nordligt beläget snöar det med regelbundenhet i hela landet och förutom kustområdena i 
södra Sverige kunde större delen av landet räkna med ett snötäcke över 100 av årets dagar (SMHI 
2015a). Förberedelser inför vintern och den medföljande snön görs varje år av både privatpersoner, 
företag och den offentliga sektorn, vilket visas i de resurser som läggs ned på snöröjning, 
vinterkläder, utrustning till fordon och så vidare. Norrlands inland har i stort sett alltid ett fast 
snötäcke över vintern (SMHI 2015b) medan det endast är längs kusten i södra Sverige som chansen 
för en vit jul har varit under 50 procent under 1900-talet. Snöfall som naturhändelse är 
återkommande i Sverige och kan inte sägas vara en okänd eller oväntad företeelse någonstans i 
landet. Skillnaden mellan norra och södra Sverige i antal dagar med snötäcke och snödjup är dock 
oftast stor.

Historiskt sett har riktigt stora snöoväder förekommit relativt frekvent. Det finns ingen 
sammanhängande statistik men SMHI har gett ut ett faktablad med en listning av de största 
snöovädren sedan 1960-talet. I det listas 24 oväder under en 34-årsperiod på andra halvan av 1900-
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talet, i sitt sju per decennium (SMHI 2000). På 1990-talet inträffade två av de mest 
uppmärksammade snöovädren på senare tid, novemberstormen 1995 och snöovädret i Gävle 1998.

Novemberstormen 1995 drabbade stora delar av södra Sverige och lamslog under några dygn 
samhället. Vägar snöade igen och tåg stod stilla. Trafiken var den samhällssektor där stormen fick 
konsekvenser först (Hansson 1996). Många arbetsplatser och skolor var stängda under en dag då 
snöröjningen inte hade kommit igång. El och telefoni slogs också ut i stora områden av Södra 
Sverige och folk blev insnöade. Värt att notera är att både förvarning och samordning under 
händelsen hade fungerat bra. Information gick ut till de påverkade snabbt och det fanns resurser för 
att hantera snöovädret (Hansson 1996). Man visste att det skulle bli hårt väder men inte i vilken 
utsträckning. En klass-2 varning kom från SMHI på torsdagen (Hansson 1996). 

Snöovädret i Gävle hade en ännu kortare förvarningstid och där blev räddningstjänsten mer 
överrumplad av skeendet. Det var ett kraftigt snöande under flera dagar och SMHI varnade under 
den tredje dagen av snöande (Hedman 1999). Snödjupet var runt 150 cm i Gävle efter snöfallet och 
gjorde att staden och dess invånare var insnöade. Konsekvenserna blev inte speciellt stora räknat i 
antalet drabbade eller skador, de som har studerat händelsen menar dock på att andra förutsättningar
kunde utvecklat händelsen till en kris (Hedman 1999). Kommunikation och samverkan fungerade 
inte lika bra som under novemberstormen tre år tidigare. Det påpekas att en uppbyggnad av resurser
innan själva skeendet är viktigt för hur bra händelsen hanteras (Räddningsverket 1999). Just 
elförsörjning och möjligheten till transporter är viktiga samhällsfunktioner, i detta fall varade inte 
ovädret tillräckligt länge men i ett mer utdraget skeende hade samhällsviktiga funktioner som 
matleveranser kunnat drabbas (Jordbruksverket 1999).

2.5 Konsekvenser av snöoväder 

De konsekvenser som kommer av snöoväder påverkar mänskliga aktiviteter och liv överallt där de 
sker. Hur stora effekterna blir är dock beroende av många faktorer, geografiska, ekonomiska och 
mänskliga (Call 2005). I Sverige finns det en stor variation i årliga snömängder och även skillnader 
i viktiga faktorer som befolkningstäthet och koncentration av viktiga samhällsfunktioner. Snöoväder
orsakar skador likvärdiga i sin natur men olika i omfattning beroende på dessa aspekter. Stora 
snömängder är inte ovanligt i stora delar av Sverige, istället är det faktorer som vindstyrka och 
intensitet som kan överraska. Kombinerat med hur människor beter sig vid ett snöoväder och vilken
samhällelig beredskap det finns avgör det hur konsekvenserna blir (Call 2005).

Transportsektorn är den aktivitet som typiskt sett drabbas hårdast av snöoväder (Rooney 1967).Hur 
snöoväder påverkar transporterna har varit i fokus i Sverige det senaste decenniet med framförallt 
järnvägstrafiken som det mest drabbade transportslaget. Snöoväder är inte hela anledningen till de 
problem som drabbar transporterna men är en faktor i de problem som uppstår. Med järnvägen är 
främst kyla en påverkande faktor i kombination med snö och is (Kloow 2011). Det gör att växlar 
fryser och att tågen skadas när det delar beläggs med is och snö kommer in. Vid snöoväder kan spår 
snöa igen och ledningar rasa ner. Det leder också till en snabbare uppbyggnad av tidigare nämnda 
problem (Kloow 2011). Stora mängder snö gör att isbildningen ökar vilket tillsammans med stora 
snömängder på spåret är det som leder till mest problem för tågtrafiken vid större snöstormar (SOU 
2010:69). 

Vägtransporter är en sektor som ofrånkomligen drabbas av snöoväder. Vägar snöar igen och olyckor
och trafikstockningar blir följderna (Fuhrmann, Connolly & Conrad 2009). Ofta drabbas 
motorvägar och landsvägar hårdare än gator och genomfartsleder i städer. Detta då snöröjningen 
oftast börjar där (Fuhrmann, et al., 2009).  Möjligheten att ta sig fram påverkar också många andra 

10



delar av samhället som skolor, sjukvård och näringsliv (Rooney 1967).  Även vägburen 
kollektivtrafik drabbas. Vid större snöoväder hinner inte vägarna plogas i den utsträckning som 
behövs för att trafiken ska flyta och det gör att förseningar och stopp uppstår. Motor- och 
landsvägar är oftare känsliga för snöstormar då vägar i städerna plogas först, ansvarsfördelningen 
för plogning av de vägarna är dessutom oftare otydlig (MSB 2010). Räddningstjänst och ambulans 
kan få längre utryckningstider, det är dock inte säkerställt och är beroende av en rad andra faktorer 
(MSB 2010). Snöoväder leder även i sin tur till ett minskande trafikflöde då många stannar hemma 
vilket kan göra det enklare för ambulans och räddningstjänst att ta sig fram.

Gällande trafikolyckor är det osäkert om snöoväder leder till en ökning av antalet. Det finns gott om
studier om trafikolyckor under vintermånaderna som ger blandade resultat (Eisenberg & Warner 
2005). Statistiken indikerar att antalet olyckor går upp men att de ger mindre allvarliga 
konsekvenser än genomsnittet (Eisenberg & Warner 2005). Dock är de geografiska skillnaderna 
relativt stora. I Sverige har inga samband kunnat visas mellan snörika vintrar och antalet olyckor 
förutom eventuellt antalet fotgängarolyckor, de kan dock inte kopplas till snöoväder som fenomen 
(MSB 2010). Dock  är snöfall kopplat till allvarligare olyckor om det är årets första (Eisenberg & 
Warner 2005).

De direkta skador på infrastruktur som sker av snöoväder gäller främst takras samt elledningar. Snö 
som omvandlas till is och vatten kan givetvis ge ytterligare skador men är då inte en följd av 
snöovädret i sig. Takras drabbar främst plana större tak när snömängden blir för stor för takets 
kapacitet (MSB 2010). Elförsörjningen kan stoppas när snön orsakar träd att fällas över ledningarna
eller när den tynger ner ledningarna i sig. Strömavbrott orsakar främst besvär på landsbygden där 
ledningarna är otillgängliga och reservkraft inte finns. Det är hushåll och deras vardag som berörs 
då normala rutiner inte fungerar som de ska, konsekvenserna blir både ekonomiska och sociala. I 
städer är avbrotten ofta kortare men skulle potentiellt kunna få stora konsekvenser då 
samhällsviktiga funktioner oftare är placerade där. 

Även andra delar av infrastrukturen drabbas såsom vattenförsörjning, telefon och internet. Dödsfall 
och skador är mer ovanliga konsekvenser. Ofta kan äldre drabbas hårt när de blir insnöade och det 
är kallt inomhus, i Sverige är dock de flesta hus isolerade och snöröjningen fungerar. På Bornholm 
för ett par år sedan  blev ett stort antal människor på landsbygden insnöade vid en stor vinterstorm 
och fick vänta flera dagar tills snöröjningen kunde komma fram (TT 2010).

Att mäta ekonomiska konsekvenser av snöoväder är svårt att göra exakt då mycket av kostnaderna 
är en effekt av förlorade arbetstimmar och sänkt produktion. Samhällets kostnader är budgeterade 
till viss del i och med snöröjning och andra förberedelser inför vintern och det är svårt att skilja på 
vad som är rimliga kostnader och vad som är förluster. Vissa ekonomiska sektorer gynnas av 
snöoväder och det går att argumentera för att naturhändelser även kan skapa nytta, det gäller då 
ökad försäljning för vissa handelsvaror och arbetstillfällen inom snöröjning och andra branscher 
som är inblandade i uppröjningsarbetet (Fuhrmann et al 2009). I USA har skadorna på försäkrad 
egendom efter snöoväder varit i snitt 174 miljoner dollar under det senaste halvseklet (Changnon 
2007). De oväder som behandlas i den studien kan dock inte klassas som ”minor events”.

2.7 Insamling av statistik 

Hur statistik och information samlas in vid katastrofer och olyckor varierar och görs i flera led. Vid 
större internationella katastrofer samlas data in på plats och genom ekonomiska uppskattningar 
baserat på försäkrade värden och tidigare händelser. De databaser som presenterar statistik över 
katastrofer internationellt har ett flertal olika källor. EM-DAT förlitar sig främst på information från 
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FN-organ medan exempelvis NatCat som administreras av Munich Re har försäkringsdata som sin 
främsta källa (Guha-Sapir & Below 2004). Det finns ett pågående initiativ för att skapa  
gemensamma standarder och terminologi för de olika databaserna (Wirtz, et al., 2012). Det finns 
idag ingen internationell standard för hur dessa databaser byggs upp och administreras och få 
nationella databaser för att upprätta statistik över katastrofer. Saknaden av ett gemensamt system 
gör att olika bias skapas vid tolkningen av data även om resultaten skiljer sig beroende på vem som 
samlar in data och hur det görs (Gall, Borden & Cutter 2009).

I Sverige finns det möjligheter att samla in statistik av de flesta slag. Socialstyrelsen administrerar 
både dödsorsaksregistret och statistik över allvarliga skador. Definitionen av allvarliga skador är att 
en patient läggs in på sjukhus över natten. Transportstyrelsen sammanställer statistik över 
trafikolyckor baserat på polisrapporter och sjukhusrapporter. Akutsjukhus rapporterar då skador 
orsakade av trafikolyckor med patientens medgivande. Brister i statistiken finns då alla skador inte 
kommer till polisens eller sjukhusens kännedom (Transportstyrelsen 2015).

Trafikverket samlar löpande in statistik över tågens punktlighet, både för person- och godståg. Det 
delas även upp i olika orsakskategorier. De flesta huvudmän för lokaltrafik upprätthåller också 
statistik över punktligheten för den. Hur den redovisas och om orsakerna redovisas skiljer dock. Att 
hitta punktlighetsstatistik för olika kollektiva trafikslag är dock görligt. Detsamma gäller för 
flygtrafiken.

Statistik över elavbrott rapporteras av elnätsföretagen till Energimarknadsinspektionen. De har dock
bara skyldighet att rapportera om större elavbrott där minst 1000 uttagspunkter ska ha drabbats och 
varit strömlösa i minst 24 timmar. När 10 000 punkter drabbats ska det ha pågått i minst 12 timmar 
och när över 100 000 varit utan ström i 2 timmar eller mer ska det rapporteras 
(Energimarknadsinspektionen 2015). Tillförlitlig statistik över kortare strömavbrott kan därför vara 
svårare att hitta även om elnätsföretagen har viss egen statistik.

Myndigheten för samhällsskydd samlar också in statistik, främst kopplat till räddningstjänstfrågor 
såsom instatsstatistik och bränder. Även Socialstyrelsens statistik redovisas. Det finns information 
om större olyckor, både sådana orsakade av naturhändelser och andra. Det baseras främst på 
rapporter från händelserna.

Ekonomisk statistik och hur stora förluster en naturolycka har orsakats baseras främst på 
försäkringsstatistik. Den är sällan offentlig utan endast tillgänglig för försäkringsbolag. Andra 
ekonomiska förluster som inte är försäkrade eller orsakade av minskad ekonomisk aktivitet och 
förseningar är svårare att räkna ut och finns sällan presenterat.

2.8 Uppskattning av förluster

En del av de ekonomiska värden som skadas vid större olyckor och katastrofer är försäkrade. Dock 
är det oftast bara en mindre del av de totala ekonomiska förlusterna. Vid orkanen Katrina, som är en
av naturkatastroferna med högst andel försäkrade förluster någonsin uppgick de till ungefär hälften 
av de totala förlusterna (Munich Re 2014a). För vinterstormar i USA har andelen varierat kraftigt, 
mellan 5 och 80 procent av förlusterna (Munich Re 2014b). Sverige är ett utvecklat land där de 
försäkrade värdena är stora och därför uppgår till en större andel av totala förluster vid en olycka än 
vad som hade varit fallet i fattigare länder. 

Vad de försäkrade förlusterna uppgår till avgörs av hur mycket försäkringsbolagen betalar ut efter 
att försäkringstagarna gjort sina anspråk. Ett vanligt antagande inom ekonomisk teori är att priset av
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en vara är samma som marginalkostnaden av varan i ett samhälle där marknadsekonomi med 
tillhörande konkurrens råder. I så fall blir priset för att försäkra något samma som den uppskattade 
förlusten när något händer (Sant 1980). Dock finns sällan all information tillgänglig vilket medför 
att värdet av det som betalas ut inte stämmer helt överens med det verkliga värdet (Sant 1980).  
Övriga direkta förluster kan uppskattas, vanligt är att man ger något ett värde och sedan uppskattar 
hur stor andel av värdet som är skadat. Det värdet blir då kostnaden för att ersätta det som gått 
förlorat (FEMA 2001). De sammanlagda förlusterna av skada på egendom blir aldrig exakta men är 
enklare att uppskatta än de indirekta förlusterna. 

Personskador och liv tillmäts också ett ekonomiskt värde förutom de sociala konsekvenser som 
medföljer. I Sverige har det gjorts många studier av ett livs ekonomiska värde med många olika 
uppskattningar. Medianvärdet av dem är 23 miljoner kronor för ett liv vilket ligger nära den siffra 
på 22.6 miljoner som rekommenderades av den tidigare statliga myndigheten SIKA, Statens institut 
för kommunikationsanalys (Hultkrantz & Svensson 2012). Den ekonomiska kostnaden för 
personskador och medföljande konsekvenser uppskattas också beroende på vårdkostnader, förlorad 
inkomst och eventuella fysiska och psykiska men.

Till de direkta förlusterna kan också en ökad kostnad för räddningstjänst och snöröjning tillföras. 
De resurserna är budgeterade för en viss nivå och kan inte definieras som en förlust upp till den. Vid
större snöoväder går kostnaderna ofta över budgeten i drabbade kommuner vilket kan ses på många 
håll (Busch 2011).

Indirekta förluster av naturkatastrofer definieras vanligtvis antingen som förluster som sker i 
områden utanför det direkt drabbade eller som förluster i flöden och processer kopplade till direkta 
skador på materiella värden. Orsaker som inte tillkommer av katastrofen i sig utan dess 
konsekvenser (Hallegatte 2013). Används den andra definitionen på snöoväder skulle det främst 
betyda minskad ekonomisk aktivitet på grund av störningar i transportflöden och på viktig 
infrastruktur. I Sverige värderar till exempel Trafikverket en restid på en timma i bil till 108 kronor 
för en privatresa och 291 för en tjänsteresa (Trafikverket 2014). Även vid störningar i 
kollektivtrafiken medföljer ekonomiska förluster i form av uteblivet arbete och konsumtion. 
Förlusterna per timme är större för transporter via lastbil eller godståg. Skada på samhällsviktig 
infrastruktur orsakar också stor ekonomisk effekt. Hushåll på landsbygden drabbas ofta värst av 
strömavbrott men störningar i vatten- och elförsörjning kan få effekter på många i samhället. 
Strömavbrott hos mellanstora och stora industrier i USA har beräknats kosta över 100 000 kronor 
per halvtimme (Allianz 2015). 

2.9 Desinventar 

Desinventar är ett ramverk som utgår ifrån ett koncept och en metod för att kunna kartlägga och 
samla information kring naturhändelser- och katastrofer. Målet är att med det kunna konstruera 
databaser och därmed få en överblickbar statistik att använda (Desinventar 2014). Det startade som 
ett projekt i Sydamerika av personer knutna till ett nätverk innehållandes både forskare och 
myndighetspersonal. Det nätverket studerar sociala frågor kopplade till olyckor och katastrofer och 
har förkortningen LA RED. Bakgrunden var att det endast fanns statistik och information kring 
större katastrofer men att mindre händelser och katastrofer inte kartlades trots att deras frekvens var 
väldigt mycket högre och de sammanlagda konsekvenserna blev stora. Metoden har använts i nästan
alla länder i Sydamerika och även spridits till Afrika och Asien. Förenta Nationerna stöder 
Desinventar som projekt och är med och utvecklar metoden. De har tagit över en stor del av arbetet 
i länder utanför Sydamerika och bidrar med resurser och arbetskraft. 
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Både större och mindre händelser registreras i en databas som utgår ifrån Desinventarmetoden, dock
är de mindre händelserna betydligt fler och hamnar därför i fokus, speciellt då de sällan finns med i 
andra stora databaser, både nationella och internationella. En utgångspunkt för projektet var att 
olika faktorer, klimatmässiga, ekonomiska och sociala, hade ökat sårbarheten för många invånare i 
de länder där projektet startade. Den sårbarheten kunde dock inte analyseras på bästa sätt om det 
inte fanns tillförlitlig statistik (Desinventar 2014). Sårbarhet inför mindre händelser finns givetvis 
även i mer ekonomiskt utvecklade länder, dock blir effekterna av en annan sort och även hur 
samhället drabbas. Med Desinventar är det tänkt att händelser och katastrofer ska kunna analyseras 
på olika geografiska plan, uppdelningen i olika rumsliga nivåer och korrekta tidangivelser är viktiga
komponenter. Två andra riktlinjer för användningen av Desinventar är att samma variabler ska 
användas vid informationsinhämtning kring olika händelser samt att den insamlade statistiken ska 
analyseras systematiskt med hjälp av samma verktyg (Serje 2014).

För att kunna använda Desinventar måste olika begrepp definieras och väljas ut så att det insamlade 
materialet kan klassificeras. De två huvudbegreppen är händelse och katastrof. Händelsen är det 
som sker i naturen för att en katastrof ska kunna inträffa. Det är endast naturhändelser som 
behandlas med hjälp av Desinventar, de sociala och ekonomiska dimensionerna kommer in när 
effekterna studeras. Naturhändelserna kan dock ske på grund av mänsklig aktivitet, exempelvis 
utsläpp av giftiga ämnen. Katastrofen är de effekter som kommer av en händelse, avgränsat av tid 
och geografi (Serje 2014). I Desinventar framhävs det att en katastrof och dess effekter har en stark 
koppling till mänskliga konstruktioner och att den risk som då exponeras inte existerar i ett vakuum 
(UNIDSR 2002).

Händelserna kan sedan klassificeras beroende på vad som skett, hur en händelse ska betecknas kan 
vara svårt då den kan falla under flera klassifikationer. De kan även innehålla flera element, 
exempelvis en storm med hagelskurar. I Desinventar ska dock händelsen klassificeras specifikt för 
att statistiken ska bli lättare att jämföra (Serje 2014). Katastrofen mäts i sin tur i olika variabler. 
Effekterna delas upp i både sociala och ekonomiska konsekvenser av olika art. I de olika databaser 
som finns från olika länder är dessa variabler samma överallt. Variablerna och dess antal är utvalda 
för att jämförelser ska kunna göras på bästa sätt samt att även händelser längre tillbaka i tiden samt 
de där lite information finns ska kunna tas med. De olika effekterna är då antingen ”robusta” eller 
”suddiga”. De robusta är kvantifierbara i absoluta tal, exempelvis antalet omkomna, medan de 
suddiga visar på en effekt utan att den mäts i ett exakt tal (Serje 2014)

De källor som används i Desinventar är i stort sett alltid skriftliga och databaserna är uppbyggda av 
andrahandsinformation. Källorna kan delas upp i tre kategorier. Först är det rapporter och texter från
hjälporganisationer och myndigheter. De behandlar oftast större katastrofer då det är då de får 
ingripa och behövs på plats. Samma gäller för artiklar och texter skrivna av forskare vilket är den 
andra sortens källa. Den källan som används mest i Desinventar för att undersöka mindre händelser 
och katastrofer är tidningsartiklar och övrig media. Lokaltidningar har ofta texter om mindre 
händelser med uppskattningar om effekter. Dock måste det helst finnas flera olika källor för att de 
ska kunna valideras.

Enligt LA RED  fungerar metoden att förlita sig på media och dess information väl då de menar att 
olika tidningar balanserar ut varandra och det därför går att justera för feluppskattningar och partisk 
journalistik. Även medborgarnas åsikter kring tidningarna gör att uppgifterna kan hållas mer eller 
mindre trovärdiga (Serje 2014). Dock kan uppgifter från media ofta vara mindre exakta än vad som 
önskas när det gäller de ”suddiga” variablerna och lätt bli alltför generaliserande. Finns det bara en 
källa är också risken stor att den kan vara partisk i förhållande till olika intressen (Merulanda, 
Cardona & Barbat 2010).
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Ett annat stort identifierat problem med Desinventar är svårigheten med att sätta klara gränser när 
en händelse eller katastrof ska avgränsas på olika sätt. Det kan gälla när flera händelser samspelar 
och det är oklart hur den ska klassificeras. Standard är nu att den sista händelsen i kedjan är den 
som allt registreras under och att händelsen som inträffar innan den i kedjan definieras som orsak. 
LA RED påpekar själva att det inte är en optimal lösning (Serje 2014). Fördelen kan dock vara att 
en stor händelse kan brytas ner till många små och olika effekter på mindre geografiska nivåer visas
(UNISDR 2002). Att göra rätt avgränsningar geografiskt och tidsmässigt är andra associerade 
problem som kan försvåra arbetet med att samla materialet på rätt sätt. I Desinventar syftas det till 
att samla data på en så detaljerad nivå som möjligt vilket kan vara svårt när händelser sker på en 
stor yta och under lång tid (Serje 2014).

3. Metod 

3.1 Inledning

Det här arbetet kan delas upp i två olika delar med vitt skilda angreppssätt och därför skiljer sig 
även metoden mellan de två. Först samlas information om snöoväder i Sverige mellan 2004 och 
2014 in med hjälp av vad som står i tidningsartiklar under den tiden. Utgångspunkten är databasen 
Desinventar och det angreppssätt för att samla in data till den som förklaras i dess metodguide. 
Informationen presenteras sedan geografiskt och i kvantitativ form. Den andra aspekten av arbetet 
problematiserar insamlingsmetoden i sig och om den är lämplig för att samla in information om 
snöoväder i Sverige.

För den första delen av arbetet görs en insamling av kvantitativ data med utgångspunkt i databasen 
Desinventar. Insamlingen har vissa kvalitativa inslag men baseras på ett kvantitativt 
förhållningssätt. I den andra delen av arbetet används en litteraturanalys som utgångspunkt för att 
leda vidare till en diskussion och utvärdering av metodens lämplighet för arbetets syfte.

3.2 Metodval

För att samla information till de databaser som skapas i Desinventar används historisk data av olika 
slag men aldrig primärdata. I praktiken består en stor del av den insamlade data av de uppgifter som
hittas i nyhetsartiklar. För mindre händelser och naturolyckor görs det sällan större offentliga 
utredningar och något sammanhängande statistiskt underlag finns inte. Då den stora majoriteten av 
händelser som berörs är mindre i omfattning finns det sällan ytterligare information om dem i 
rapporter från myndigheter eller tidskriftsartiklar. Datan som samlas in är kvantitativ, olika 
konsekvenser och effekter mäts i absoluta tal. En enkel definition av kvantitativ forskning är att 
siffror och uppgifter som kan betecknas med siffror samlas in och analyseras med olika metoder 
(Eliasson 2013). De uppgifter som framkommer i en tidningsartikel har den inte sitt ursprung i 
kvantitativa undersökningar eller studier utan är en produkt av en journalists arbete. Dock är 
informationen som ska tas fram i det här arbetet mätbar, och uttrycker oftast mängd eller frekvens 
vilket gör den kvantitativ (Halvorsen 2011). Informationen i en artikel kan presenteras kvantitativt 
men även kvalitativt i antydningar eller omskrivningar. I det här arbetet kommer data att samlas in 
genom att de olika artiklarna läses och att information identifieras och väljs ut beroende på vad den 
innehåller. Insamlingen av data från olika tidningsartiklar görs alltså genom en kvantitativ 
innehållsanalys. Detta då informationen är mätbar, vilket gör den kvantitativ, och materialet som ska
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undersökas kommer i form av skriftliga framställningar, vilket är kännetecknande för en 
innehållsanalys (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012)

En kvantitativ metod ska syfta till att försöka visa verkligheten så långt det är möjligt med hjälp av 
empiri (Nationalencyklopedin 2015). Kvantitativa studier är oftast positivistiska till sin natur, att 
resultaten visas i det som är observerbart. Det ställs mot hermeneutiken där resultat tolkas och inte 
alltid har en klar igenkännlig betydelse. Dock är det svårt att låta en studie vara helt positivistiskt 
eller hermeneutisk (Halvorsen 2011). En annan skiljelinje mellan kvantitativ och kvalitativ 
forskning är om forskaren har ett induktivt eller hypotetiskt-deduktivt förhållningssätt till arbetet. 
Med ett induktivt förhållningssätt utarbetas inga klara hypoteser och problemställningen är mer 
oklar. Ett hypotetiskt-deduktivt förhållningssätt prövar teorier och hypoteser och är mer kopplat till 
kvantitativ forskning. (Halvorsen 2011). I det här arbetet finns inga tydliga hypoteser gällande 
undersökningen av snöoväder, dock syftar inte undersökningen heller till att skapa nya teorier eller 
begrepp.

Resultaten som tas fram genom insamlingen av data i det här arbetet kommer att redovisas 
empiriskt, resultatet i sig ska inte tolkas utan analyseras kvantitativt. Viss data kommer vara svår att 
mäta då den endast kan uttryckas genom kategoriska variabler. Den informationen är fortfarande 
kvalitativ men svårare att mäta och jämföra med annan data. Informationen i tidningsartiklar är en 
sekundär källa, den har redan samlats in och bearbetats av artikelförfattaren. Det innebär att 
tolkningar och ändringar kan påverka informationen. Data från tidningar brukar klassificeras som 
processdata vilket uppstår i samband med samhällets kontinuerliga aktivitet (Halvorsen 2011). Den 
är inte anpassad för att användas i forskning och måste därför granskas (Halvorsen 2011) Även om 
den insamlade datan redovisas statistiskt och tolkas på kvantitativa sätt kan ändringar ha skett på 
vägen som gör att informationens validitet och reliabilitet behöver diskuteras. Det görs då genom en
kvalitativ diskussion som grundar sig i en litteraturanalys. Statistiken som samlas in analyseras dock
kvantitativt då den redovisas i absoluta tal utifrån olika kategorier och jämförs med geografisk data. 
Utgångspunkten för insamlandet är Desinventar och vad för slags data som samlas in med den 
modellen och vilka källor som används. Första delen av resultatet har alltså producerats genom en 
kvantitativ innehållsanalys och den andra delen genom en kvalitativ litteraturanalys.

3.2.1 Innehållsanalys 

I en innehållsanalys undersöks något slags framställt material genom olika metoder så att ett 
tolkningsbart resultat tas fram (Esaiasson, et al., 2012). En underliggande förutsättning är att 
materialet innehåller ett svar som går att plocka fram. Det finns många olika tekniker som kan 
användas för att ta undersöka materialet och producera ett resultat. I en innehållsanalys undersöks 
olika mängder, ofta i form av frekvens, hur ofta något sker (Esaiasson, et al., 2012) För att göra det  
måste resultatet vara kvantifierbart vilket gör att materialet ofta kodas under olika kategorier. Det 
finns fyra begrepp som är karaktäristiska för den kvantitativa innehållsanalysen. De är: objektivitet, 
systematik, kvantitet och manifest innehåll (Nilsson 2000). Med objektivitet menas att analysen av 
resultaten ska kunna dupliceras av andra, det ska inte finnas utrymme för tolkning och subjektivitet.
Det hör ihop med manifest innehåll som innebär att analysen endast kan utgå från vad som går att 
utläsa av resultatet, det finns inga dolda meningar. Med systematik menas att utförandet ska vara 
tydligt och kvantitet betyder att variablerna eller kategorierna ska uttryckas i bestämda tal (Nilsson 
2000).
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3.2.2 Den kvantitativa innehållsanalysen 

För att samla in data om snöoväder i Sverige mellan 2004 och 2014 görs det i två steg. Att utgå 
direkt från tidningsartiklar och rapporter och försöka identifiera och leta upp händelser innebär en 
svårighet i att begränsa materialet och skapa en ram för arbetet. Användandet av data från 
väderstationer skulle eventuellt också skapa ett större material av händelser. Dock är det 
resurskrävande och måste ställas mot annan information för att kunna avgöra om en period med 
ökad nederbörd kan räknas som ett snöoväder. I SMHI:s månadsmagasin ”Väder och Vatten” som 
publiceras elektroniskt sedan januari 2004 finns det en genomgång av månadens väder där 
händelser och skeenden som ligger utanför det normala nämns. Urvalet av händelser till det här 
arbetet görs utifrån vilka snöoväder som nämns med plats och datum i ”Väder och Vatten”. Detta 
för att kunna göra en sökning utifrån datum på tidningsartiklar och koppla de geografiska 
uppgifterna i artiklarna till de i ”Väder och Vatten”. Det görs för att säkerställa att informationen 
hänger ihop med det snöoväder som nämns. 

När händelserna har valts ut kommer en sökning göras på var och en av dem i Mediearkivet som 
samlar ungefär 300 Svenska dags- och kvällstidningar elektroniskt. Sökningen kommer att göras 
från det datumet som angavs för händelsen i ”Väder och Vatten” och tre dagar framåt. Vissa 
händelser sträcker sig över flera dagar, då görs sökningen till tre dagar efter det sista angivna 
datumet som händelsen sträckte sig till.  

Fyra sökord används för att täcka in alla artiklar som behandlar snöovädren i fråga. De är 
”Snöoväder”, ”Snökaos”, ”Snöstorm” och ”Snöfall”. Syftet med att använda olika termer är att få så
många träffar som möjligt. Snöoväder och snöstorm är två vanliga begrepp för att beskriva 
väderhändelsen ifråga. Snöfall syftar inte nödvändigtvis på extremare väder av något slag men kan 
användas i ett mer berättande syfte i texter. Snökaos är en term som används i rubriker men även i 
löpande text och är vanligt i dags- och kvällstidningar. Att använda sig av synonymer och testa dem 
i en informationssökning är ett vanligt sätt för att hitta relevanta termer (Schafraad, Wester & 
Scheepers 2006). En prövning av olika sökord i den aktuella databasen för att se vilka som är mest 
effektiva är en bra metod för att förbereda insamlingen (Schafraad, et al., 2006). En sökning i 
mediearkivet visar att det är de fyra valda söktermerna som får överlägset flest träffar av alla 
synonymer.  Alla sökord användes samtidigt vilket innebär att om en artikel innehöll något eller 
flera av orden kom den upp i sökningen. Genom att använda flera olika söktermer samtidigt så 
försvinner en del av begreppsproblematiken där olika artikelförfattare använder olika termer. 

I en kvantitativ innehållsanalys ska materialet kodas och delas in i olika kategorier. När 
innehållsanalyser görs kvalitativt är syftet ofta att hitta innehåll som inte står i texten rakt ut eller 
inte faller in i de olika kategorierna (Bryman 2012). I alla nyhetsartiklar värderas informationen 
som artikelförfattaren har och kan presenteras på olika sätt. Att försöka få med information som inte
är helt kvantitativ till sin karaktär utan beskrivande och öppen för tolkning kan då vara ett sätt att 
fördjupa analysen. Den informationen kommer dock inte att tolkas i sig utan endast redovisas.

Alla artiklar som dyker upp vid sökningen och kan kopplas till händelsen läses igenom. Nederbörd 
ofta ut sig över en stor geografisk yta vilket gör att den geografiska informationen som framkommit
i ”Väder och vatten” inte alltid är densamma som redovisas i tidningsartiklarna. Om det finns 
artiklar om snöoväder under samma period i en helt annan del av landet kommer de inte att 
redovisas, till exempel om ”Väder och vatten” berättar om ett snöoväder i Skåne och det finns 
tidningsartiklar om snöoväder i Norrland under samma tidsperiod. Endast konsekvenser i samma 
geografiska del av Sverige som händelsen kommer att registreras för att de ska kunna kopplas till 
varandra. En del av den statistik som samlas in kommer att förekomma i flera olika artiklar. Endast 
en av artiklarna kommer dock att redovisas som källa. För att veta vilken statistik som är 
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rapporterad dubbelt och vilken som inte är det används den geografiska information som uppges 
och övrig information i artiklarna. Den information som samlas in måste också vara kopplad till 
snöfall som naturhändelse. Vissa konsekvenser kan bero på vind, regn eller kyla. De uppgifterna tas 
i så fall inte med i statistiken. Gällande olyckor kan orsakerna till de vara komplexa och snöfall bara
en del av orsakskedjan. Olyckor som inträffat under snöovädret och kopplas till det i artiklarna 
kommer dock att vara de som registreras. 

De olika händelser som undersöks kan behandlas av ett flertal artiklar och vid olika tidpunkter. Det 
är inte ovanligt att ett snöoväder blir omskrivet dagen efter händelsen och sedan i uppföljande 
artiklar någon eller några dagar senare. Konsekvensen av det kan bli att olika värden kan anges för 
exempelvis antal skadade eller strömlösa beroende på hur mycket information artikelförfattaren har.
Vilka källor artikelförfattaren har och hur de värderas spelar också in i vilken information som 
redovisas. Det här gör att olika värden kan anges. I de fall när det sker kommer information som 
publiceras senare att värderas högre än information från artiklar dagen efter händelsen. Vissa värden
kommer eventuellt inte anges som en bestämd siffra i artiklarna utan kan anges som ”tiotals” eller 
”flera hundra”. De värdena kommer dock att redovisas precis som de andra. 

De kategorier som värdena delas in i utgår från Desinventar och hur antalet drabbade sorteras under 
olika beteckningar. I Desinventar används ofta en mängd olika kategorier som spänner över flertalet
samhällssektorer. För att förenkla insamlingen och ge en relevant bild kommer färre kategorier att 
användas i den här studien. I teoriavsnittet behandlas de vanligaste konsekvenserna av snöoväder 
vilket är trafikolyckor, trafikproblem, strömavbrott och takras. Trafikolyckor kommer att indelas i 
omkomna och skadade. Trafikproblem beskrivs i artiklar främst i kvalitativa termer medan 
strömavbrott oftast nämns med antalet drabbade. Takras anges i flera rapporter från MSB som en 
vanlig konsekvens av snöoväder i Sverige. I de artiklar som gåtts igenom lyser dock rapporter om 
takras nästan helt med sin frånvaro. Det lilla antalet omnämningar gör att det inte redovisas.  För de 
konsekvenser som inte finns med i en kategori men ändå är värda att nämna kommer de också att 
redovisas. De konsekvenserna måste dock kunna hänföras till snöovädret ifråga. 

Varje händelse resulterade i ett stort antal träffar på Mediearkivet. Ofta över 500 om händelsen är 
omskriven. I Mediearkivet visas dock inledningen av artikeln i sammanställningen, det finns alltså 
inget behov av att gå in och läsa varje artikel då det blir tydligt vilka som behandlar helt andra 
ämnen. De flesta artiklar ger inte heller någon ny information då samma siffror presenteras i många 
olika tidningar. Ofta har artikeln samma avsändare i form av en nyhetsbyrå. Därför används endast 
ett fåtal artiklar per händelse. Det finns en risk att information missas när sökresultaten blir så pass 
omfattande. Materialet har gåtts igenom två gånger för att minska risken för fel.

3.2.3 Litteraturstudien

För att kunna diskutera metodens lämplighet för att samla in statistik om snöoväder och dess 
validitet och reliabilitet genomförs en litteraturgenomgång som underlag för diskussionen. 
Resultatet av den litteraturgenomgången gås igenom, en av utgångspunkterna för Desinventar och 
den metod som används för att konstruera databaser inom dess ramar är att tidningsartiklar är en 
lämplig källa för att hitta information om naturolyckor. För att kunna diskutera den frågan krävs 
därför en empirisk bakgrund i form av vetenskapliga artiklar.

Då metoden för att genomföra insamlingen av data om snöoväder är ovanlig och kan medföra 
eventuell bias i form av sekundärdata och kvalitativa inslag kompletteras den med en litteraturstudie
för att diskutera tidningar som källa för olycksdata. En litteraturstudie innebär att vetenskapliga 
studier inom ett specifikt område samlas in och granskas för att svara på en fråga eller granska ens 

18



egen forskning (Bryman 2012). Litteraturstudien kommer att vara en enklare systematisk 
undersökning där vissa sökord används i flera databaser och kombineras för att få så många 
relevanta träffar som möjligt. En osystematisk undersökning görs även i anslutning till den 
systematiska. Med det menas att de relevanta träffarna gås igenom efter mer material, främst genom
att granska referenslistan (Östlundh 2006). 

En litteraturstudie syftar till att samla den forskning som finns om ett specifikt fält. I det här fallet är
det fältet hur press, och i synnerhet dags- och kvällstidningar, kan användas som källa för att samla 
in data om naturhändelser. Litteraturstudien ska då ge en översikt med utgångspunkt från den sista 
frågan i frågeställningen och ge en grund till diskussionen och slutsatsen. I stort är det 
metoddiskussionen som är integrerad i frågeställningen. Sökningen görs på vetenskapliga artiklar 
som är peer-reviewed för att få relevanta resultat och göra litteraturstudien så vetenskaplig som 
möjlig. Sökningen sker i Onesearch via Karlstads Universitets hemsida. Så gott som alla databaser 
tillgängliga för studenter på Karlstads Universitet finns med i sökmotorn, i kombination med en 
ostrukturerad litteratursökning gör det att resultatet av sökningen blir uttömmande. Då Onesearch 
söker igenom ett stort antal databaser produceras genererar sökningar fler träffar än en sökning i ett 
begränsat antal databaser. Det medför att sökningen måste avgränsas för att materialet inte ska bli 
oöverskådligt. 

Sökorden som används i litteratursökningen är främst ”Newspaper” i titelfältet. Det innebär att 
artikelns titel måste innehålla termen ”Newspaper” eller en böjningsform av det. I tillägg till det ska
texten innehålla sökorden ”disaster”, ”source” och ”data collection”. Möjligheten att vissa artiklar 
inte kommer med i sökningen finns. Genom den osystematiska litteratursökningen täcks dock en del
av de luckorna upp.

Sökningen genererade 67 träffar. Efter att de artiklarna lästs och en osystematisk litteraturstudie 
gjorts användes till slut 13 artiklar (Se bilaga 2). De behandlar olika aspekter av nyheter och 
dagstidningar som källa för att samla in information om naturhändelser- och katastrofer. Vissa av 
dem berör endast tidningar som källa i andra forskningsområden men är tillämpbara generellt. För 
att koppla samman diskussionen med databasen Desinventar som är en utgångspunkt för arbetet 
kommer även material från Desinventars officiella hemsida att användas. En sammanställning av 
artiklarna redovisas i en bilaga medan de refereras till i diskussionen.

3.3 Sekundärdata

Att använda primärdata eftersträvas oftast i forskning. För att samla in information om 
naturkatastrofer och olyckor används dock sällan primärdata av det skälet att det är resurskrävande 
och förutsätter att man är på plats. I det här arbetet används därför sekundärdata. Det är mindre 
tidskrävande och kan vara en bra metod för att återanvända information som samlats in för andra 
syften (Halvorsen 2011). Användningen av sekundärdata medför också att problem med validiteten 
kan uppstå. Det är svårt att bedöma materialets kvalité och korrekthet fullt ut då metoden som 
användes för att samla in det och eventuella bias som kan ha uppkommit är okända (Wienclaw 
2009). Det blir därför viktigt att stärka validiteten och notera de osäkerheter i materialet som finns. 
Sekundärdata har dock ofta större validitet i kvantitativa undersökningar där ett mindre mått av 
subjektivitet finns med (Tantawi 2014). Det finns mindre utrymme för att information tolkas olika 
på vägen om den uttalas i siffror eller bestämda mått
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3.4 Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet är två vanliga begrepp som används inom forskning som 
kvalitetsindikatorer. Med validitet menas att ett arbetes resultat och slutsats svarar på det som 
eftersöks i syfte och frågeställning. Om ett arbete har hög validitet är resultaten relevanta för 
frågeställningen och kan därför tillämpas vidare. Hög validitet är också kopplat till en frånvaro av 
systematiska fel. (Esaiasson, et al., 2012). Genom att undersöka validiteten bedöms inte kvaliteten 
på metoden generellt utan hur den passar i förhållande till dess användning (Carmines & Zeller 
1979).  Brister i validiteten kan uppstå på flera olika sätt i ett arbete och det finns olika begrepp som
används för att avgöra validiteten. Begreppsvaliditet och resultatvaliditet är två olika termer som är 
vanliga att utgå ifrån. En frånvaro av systematiska fel sam en koppling mellan teori och resultat hör 
samman med begreppsvaliditet. Den kan man undersöka genom att testa metoden genom att 
använda olika indikatorer eller genom så kallad Face validity. Den används för att bedöma om 
metoden ser ut att fungera. Det är ett subjektivt begrepp som utgår från åsikter och om metoden ser 
ut att fungera vid en första anblick. En hög begreppsvaliditet kombinerat med en hög reliabilitet 
indikerar en hög resultatvaliditet. Det innebär att studien mäter det som ska mätas. (Esaiasson, et al.,
2012).

Reliabilitet innebär att en studies resultat blir detsamma vid upprepade mätningar. Olika tillfälliga 
fel kan uppkomma vid mätningar, för att upptäcka dem och öka reliabiliteten kan olika åtgärder 
utföras. Det kan vara att upprepa mätningarna eller att låta någon annan utföra dem för att kolla 
efter eventuell bias. Reliabilitet och validitet hänger ihop då reliabilitet är en komponent för att ett 
arbete ska ha hög validitet (Esaiasson, el al., 2012). En mätning kan ha hög reliabilitet men låg 
validitet, det motsatta förhållandet är dock inte möjligt. 

Eventuella problem med validitet och reliabilitet utvecklas vidare i metoddiskussionen. För att 
stärka reliabiliteten har materialet gåtts igenom flera gånger för att inte missa uppgifter. Genom att 
använda tidningar med hög trovärdighet stärks också validiteten. Olycksdata har historiskt sett varit 
belagd med en stor osäkerhet (Gall, et al., 2009).  Genom att tydligt visa de olika stegen i 
insamlingen av data och hur den kategoriseras kan validiteten stärkas.

3.5 Avgränsningar

För att välja ut de naturhändelser i form av snöoväder som det här arbetet behandlar kommer jag att 
använda mig av SMHI:s månadsrapport ”Månadens väder och vatten” som tidigare var en tidsskift 
men nu är en elektronisk publicering. Den är en tillbakablick på den senaste månadens väder- och 
vattenförhållanden och är uppdelad i tre delar på sidan där den publiceras. Två av dem går igenom 
vatten och dess flöden,temperaturer och nivåer. Den tredje, där det här arbetet kommer att få sin 
data från går igenom de övriga väderförhållandena under månaden med nederbörd, vind och 
temperatur. De händelser som kommer att behandlas är då de snöoväder som nämns i ”Månadens 
väder och vatten” och det också betonas att det har medfört negativa konsekvenser för olika 
samhällsfunktioner. Ibland nämns det att det har snöat mycket på olika platser, dock utan att det står
något om eventuella konsekvenser. De händelserna kommer inte att följas upp för att få ett 
hanterbart antal händelser. Många av de händelserna har också skett i områden som är i stort sett 
obebodda, oftast i fjällvärlden. Det medför att de skulle vara ointressanta för statistiken då kriteriet 
är att en händelse måste ha medfört effekter på mänskliga aktiviteter. 

Avgränsningen görs främst på grund av tidsaspekten. Andra källor som skulle kunna vara aktuella 
för att göra ett urval är de dags- och kvällstidningar som används i arbetet, men även data från 
väderstationer runt om i landet. Att gå igenom alla träffar som hade kommit upp under de senaste 
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tio åren gällande snöoväder i dags- och kvällstidningar hade dock varit utanför de tidsramar som 
funnits för det här arbetet. Samma förhållande gäller för data från väderstationer. Det potentiella 
materialet är omfattande och måste dessutom kunna kopplas till annan information för då det finns 
oklarheter i hur snöoväder avgränsas. Den avgränsning som görs medför att snöoväder som har 
inträffat mellan 2004 och 2014 kan ha missats i den här sammanställningen. 

De månader som kommer att undersökas är oktober till april från januari 2004 till april 2014. I stort 
sett all nederbörd i form av snö nedfaller under de månaderna. Det finns ett par fall av snöfall under 
månaderna på sommarhalvåret men de är i sammanhanget väldigt få. Tidsperioden från 2004 till 
2014 är utvald då det är under den perioden som ”Månadens väder och vatten” publicerats digitalt. 
Det stämmer även bra med tillgänglighet i mediearkivet vilket gör det till en naturlig avgränsning. 

Endast händelser där snöfall nämns som en faktor kommer att tas med, halt underlag kan till 
exempel vara en konsekvens av snö men behöver inte ha ett samband med snöovädret i sig. 
 

4. Resultat 

4.1 Resultat Litteraturstudie

På Desinventars officiella hemsida motiveras det varför media, och främst då tidningar behövs som 
verktyg för att samla in data från mindre händelser (Serje 2014). Den främsta anledningen anses 
vara att mindre, lokala händelser inte registreras på något annat sätt (Serje 2014). 
Desinventarmetoden har främst använts i Latinamerika och de erfarenheter som dragits av metoden 
är baserade på de förhållandena. Argumenten för att tidningar är en viktig och fungerande källa är 
flera, enligt Desinventar. De menar att tillgången till olika tidningar och flera informationskällor 
gällande samma händelse gör att eventuella felaktigheter reglerar sig själv och skapar en 
självreglerande mekanism (Serje 2014). Att en tidnings rykte och fortlevnad är beroende av den 
lokala befolkningen anser de också skapar validitet åt de tidningar som har funnits länge. Tidningars
arkiv och den åtkomlighet och struktur de har är även det ett bra argument för att använda de som 
källa enligt Desinventar. Gamla artiklar är ofta enkla att komma åt och finns på bibliotek eller 
digitalt (Serje 2014).

I en studie om jordskred i Spanien där information från lokala tidningar användes visades det vid en
jämförelse mot officiell statistik att rapporteringen var god och att tidningar var tillförlitliga för att 
registrera händelser (Cuesta, Sanchez & Garcia 1999). En undersökning där en lokaltidnings 
rapportering om laviner utfördes visade att tidningar kan fungera som en kompletterande källa i 
skapandet av en kronologi kring händelser (Sawyer & Butler 2006). 

Det finns även argument mot att använda information från tidningar. Att säkra validiteten och 
reliabiliteten hos en källa är grundläggande. Den kritik som finns mot att använda data från 
tidningar och liknande media kommer ofta ifrån ett ifrågasättande av validiteten. Ett ifrågasättande 
av validiteten blir då om det med hjälp av data från tidningar går att mäta det som är tänkt att mätas.
Urvalet av information som når en artikel eller en annan form av nyhetsförmedling samlas in av 
journalister och reportrar. De jobbar i sin tur för tidningar och annan media som har egna arbetssätt 
och prioritering av vilken information de prioriterar (Franzosi 1987). Tidningen och dess reportrar 
fungerar därmed som ett filter och det är inte säkert att den bild som de förmedlar är en avspegling 
av händelsen utan den kan påverkas av olika faktorer. Den information som samlas in kan vara 
belagd med olika slags bias. 
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Franzosi (1987) menar att data som tas från tidningar inte nödvändigtvis är falsk men att 
information får större eller mindre emfas beroende på olika bias. Information behöver också 
publiceras i tidningar för att ens kunna samlas in som data. Om inte en händelse anses ha tillräckligt
nyhetsvärde kommer den inte att bli omskriven. Nyhetsvärde beslutas av tidningen och kan vara en 
orsak till bias. Det anses dock vara ett relativt förutsägbart bias som går att relatera till en händelses 
storlek och var den skett geografiskt (Barranco & Wisler 1999). Sawyer och Butler (2006) menar att
nyhetsvärde kan förändras över tid beroende på de anställda på tidningen, dess inriktning och 
omvärldens efterfrågan på nyheter. Ett samband mellan hur bias skapas och hur nyheter väljs kan 
kopplas till begreppet nyhetsvärde som är något som är generellt för alla medier. Även skeenden i 
samhället och den kulturella sfär som tidningen verkar inom har ett liknande samband (Barranco 
&Wisler 2006). Andra faktorer som påverkar insamlandet av information och produktion av nyheter
är journalisters arbetsförhållanden, hur de prioriterar händelser beroende på tillgänglighet 
exempelvis. Det, samt hur ekonomisk och politisk makt påverkar nyhetsförmedlingen har ett 
samband med hur bias skapas om än inte lika starkt som de två första faktorerna (Barranco & 
Wisler 2006). Tidningars storlek och interna förhållanden påverkar också hur rapporteringen ser ut. 
Viss media kan ha högre budget och tillgång till bättre teknologi vilket kan påverka (Needham 
1986). En slumpmässig faktor som att ha en medarbetare i närheten av där en händelse har inträffat 
kan också vara en bidragande faktor till hur rapporteringen utformas och hur mycket information 
tidningen kan ge (Cuesta, et al., 1999)

Vissa nyheter där de rapporterade händelserna kan anknytas till rörelser i samhället eller aktuella 
debatter kan lyftas fram i en större grad än andra (Earl, Martin, McCarthy & Soule 2004). Det har 
studerats främst i forskning om protester och konflikter. Då får vissa händelser en större 
uppmärksamhet för att de kan bli en del av en större nyhetsrapportering och den allmänna debatten. 
Vid insamlandet av data kommer sådana händelser då att utgöra en stor del av den tillgängliga 
informationen och kan påverka det resultat som tas fram. Det faktum att alla tidningar gör en 
nyhetsvärdering skapar också en konkurrens mellan händelser och ett beroende av vilken kontext de
uppstår i. En händelse som inträffar i skuggan av en större kan få mindre utrymme i media, vilken 
veckodag eller tid på året de utspelar sig är också en påverkande faktor (Ortiz, Myers, Walls & Diaz
2005). Händelser som påverkar människor favoriseras oftast framför de som inte gör det. Sådana 
händelser får mer utrymme och fler artiklar blir skrivna om dem (Cuesta, et al., 1999).

Om bias skapas av anledningar som följer vissa mönster i skapandet av nyhetsinformation går det 
inte heller att betrakta resultaten man får som representativa för en större helhet. Vanligtvis skapas 
bias på ett mer slumpmässigt sätt men här orsakar olika sätt att förmedla nyheter och vilken 
information som publiceras eventuella felaktigheter som inte går att räkna av på ett tillförlitligt sätt 
(Franzosi 1987). Den bias som skapas påverkar då trender och variabler på olika sätt och gör att 
resultaten av undersökningar kan bli fel. Sådan bias anses fungera i studier där bara en variabel 
analyseras men att det inte fungerar lika bra när fler variabler är inblandade (Barranco &Wisler 
2006).

För att skapa en bra reliabilitet anses det vara viktigt vilka tidningar man tar information från. Som 
nämnt tidigare skapar geografiskt avstånd större bias och underrapportering av händelser. Vid 
nyhetsrapportering av katastrofer påverkar det geografiska avståndet (Singer, Endreny & Classman 
1991). Det skulle kunna leda till en ökad rapportering av händelser där stora mediahus är baserade. 
Lokal media anses fånga upp många händelser som inte rapporteras i större tidningar med en 
rikstäckande cirkulation (Barranco & Wisler 2006). För att få en heltäckande bild av mindre 
händelser och en större detaljrikedom är lokala tidningar en mer tillförlitlig källa än större 
(Salamosa). Tidningar som funnits en längre tid och har haft en liknande inriktning i sin 
rapportering under en längre tid anses också ha en hög grad av tillförlitlighet (Barranco & Wisler 
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2006). Lokala medier kan i sin tur påverkas av myndigheter, företag och personliga relationer på ett 
annat sätt än större, rikstäckande tidningar. På det lokala planet finns ofta ömsesidiga beroenden och
bias kan skapas av den anledningen (Finney 2010).

Vad gäller rapportering av siffror och antalet drabbade av olika händelser kan media täcka upp en 
relativt stor del av alla egentliga fall. Hur den statistiken ser ut beror givetvis på vilken data den 
jämförs med. Desinventar har främst använts i utvecklingsländer där den officiella statistiken och 
rapporteringen inte ligger på samma nivå som i mer utvecklade länder. En studie från Pakistan där 
tidningar använts som källa för att samla in data om antalet skadade i olyckor visar att fler fall 
rapporteras via tidningar jämfört med vad som framgår av polisens egen statistik (Ghaffar, Hyder & 
Bashai 2001). I en liknande studie i USA, där rapporteringen av döda i bränder och drunkningar 
jämfördes med den officiella statistik som fanns var förhållandena omvända. 96 procent av antalet 
omkomna i bränder rapporterades och 78 procent av de omkomna i drunkningar (Rainey & Runyan 
1992). Det är en relativt hög siffra. I Sverige är också statistiken tillförlitlig gällande döda och svårt 
skadade. Att antalet fall rapporterade i media skulle överstiga de fall som rapporterats in av polis 
och sjukhus är därför inte troligt. En studie där tidningsartiklar använts för att samla in uppgifter om
trafikolyckor och de skador som följer av dem har visat att media har en bra täckning och 
rapporterar de uppkomna konsekvenserna. Dock brister rapporteringen gällande vilka faktorer som 
har påverkat olyckan såsom väderförhållanden och andra risker (Rosales & Stallones 2008). Det 
kan medföra svårigheter med att länka olyckan till externa faktorer. Ett annat problem som kan 
uppstå vid rapporteringen av händelser är felräkning, vissa händelser inom ett litet geografiskt 
område kan egentligen vara två separata men behandlas som en i tidningsartiklar (Sawyer & Butler 
2006) Vid katastrofer tenderar media att inrikta sin rapportering på händelsen i sig och fakta kring 
den än andra vinklar såsom bakomliggande problem (Wilkins 1985). 

Data där faktauppgifter behandlas har ofta mindre bias än den data som hämtas från artiklar där mer
subjektiva uppfattningar och vinklar presenteras. Den bias som kommer från faktauppgifter har 
vanligtvis sitt ursprung i vilka detaljer som utelämnas eller inkluderas (Earl, et al., 2004). 
Faktauppgifterna är dock den viktigaste indikatorn för att en händelse ska beskrivas korrekt (Earl, et
al., 2004). De uppgifterna hämtas ofta från muntliga källor vilket gör att bias kan uppkomma där 
beroende på källans trovärdighet och agenda (Earl, et al., 2004). För att få information om 
naturhändelser- och katastrofer är media beroende av myndigheter och dess företrädare

För att minska eventuell bias är triangulering en vanlig metod, att flera olika källor används för 
varje händelse för att få en sammanfattad bild och kunna eliminera eventuella fel (Earl, et al., 2004).
Det gäller både för fakta och beskrivningar av händelsen. Desinventar baserar sin metod till stor del 
på triangulering och söker efter att få med så många källor som möjligt. Vissa studier menar att den 
ovan nämnda biasen som kan skapas av olika tidningars nyhetsvärdering och arbetssätt dock kan 
påverka resultaten vid triangulering och måste tas hänsyn till (Earl, et al., 2004). Elektroniska arkiv 
som samlar nyhetsartiklar har visat sig underlätta insamlandet av data och kan bidra till att få en 
mer samlad bild av olika händelser (Earl, et al., 2004). Vilka termer som används i sökningen efter 
data blir av stor vikt då resultaten kan variera stort. 

4.2 Resultat snöoväder

Efter en sökning i SMHI:s månadsmagasin ”Väder och Vatten” som publiceras digitalt på deras 
hemsida hittades totalt 40 händelser mellan januari 2004 och april 2014. Det ger ett snitt på ungefär 
4 oväder per vinterhalvår. Sökningen var begränsad till snöoväder där datum och geografisk plats 
för händelsen nämnts i den översiktliga genomgång som finns i varje utgåva av magasinet. De 
geografiska platserna som nämns i ”Väder och Vatten” är sällan specifika utan oftast större 
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geografiska regioner, till exempel Götaland eller Ostkusten. Sökningarna i Mediearkivet ger en 
större variation av platser men visar också på att snöoväder sällan är lokala utan får konsekvenser 
över utbredda områden. Vissa av händelserna har dock skett inom ett relativt litet område, 
exempelvis sydöstra Skåne eller Jämtlandsfjällen. Jämfört med andra naturhändelser är det dock 
tydligt att den geografiska koncentrationen inte är lika stor.

Den absolut vanligaste konsekvensen av snöoväder utifrån vad som skrivs i olika tidningsartiklar är 
trafikproblem av olika slag. Trafikstörningar av olika slag förekommer vid alla händelser, även 
olyckor är en konsekvens av nästan alla snöoväder. Trafikstörningar kan både drabba vägar, spår 
och flygplatser och det finns gott om exempel på alla tre bland de 40 händelserna. Olyckor som sker
under snöoväder är oftast avåkningar men allvarligare olyckor som leder till skador eller dödsfall 
sker också.

Strömavbrott är också en vanligt förekommande rapporterad konsekvens av snöoväder. Exakta 
siffror nämns sällan utan uppgifterna i nyhetsartiklar är oftast avrundade till tusental eller ännu 
diffusare antal, tiotusentals exempelvis. Några andra konsekvenser som registrerats vid de olika 
händelserna är takras, stängda skolor och kapsejsade fartyg. Det är dock enskilda händelser och inte
förekommande vid varje snöoväder.

Diagrammet nedanför visar antalet händelser per vinterhalvår. Som mest inträffade sex snöoväder 
vintrarna 06/07 och 09/10. Vintern 13/14 skedde bara ett större snöoväder som registrerades i 
”Väder och Vatten”. Fem av vintrarna låg på ett högre antal snöoväder, antingen fem eller sex 
stycken. Under fem andra plus de fyra första månaderna av 2004  inträffade det färre snöoväder, 
mellan ett och tre stycken.
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4.2.1 Geografiska resultat

Platser där fler än fyra snöoväder skett:

Skåne: 14

Stockholm: 8

Jämtland: 5

Gävleborg: 5

Ostkusten: 4

Västra Götaland: 4

Småland: 4

Då de snöoväder som nämnts i ”Väder och vatten” mellan 2004 och 2014, 40 stycken totalt, haft 
olika utbredning  påverkas det geografiska resultatet. Snöoväder i södra delen av landet breder ut 
sig över fler landskap och områden än i Norrland där landskapen är större till ytan. Den södra delen 
av landet har ändå haft flest snöoväder numerärt sett. 41 olika geografiska platser har framkommit 
av datainsamlingen från olika tidningar. Vissa av dem är lika varandra och skulle kunna grupperas 
så att det blir färre kategorier. Vissa av snöovädren har dock haft begränsade lokala konsekvenser. 
Av de händelser som är med i den här studien har 20 händelser registrerats i Norrland, 19 i Svealand
och 43 i Götaland. 5 händelser har registrerats på platser som inte kan kategoriseras i en landsända, 
en i ”Mellansverige” och fyra på ”Ostkusten”. De här händelserna är fler än antalet registrerade 
snöoväder då de delas upp i olika geografiska platser men ändå är en del av samma snöoväder. 

Den geografiska plats där flest snöoväder har skett är Skåne med 12 händelser, det finns även två 
andra händelser inom Skånes gränser som inträffat på en mer koncentrerad yta. Relativt Sveriges 
totala yta och hur nederbörden fördelar sig är det en överrepresentation. De snöovädren är ofta en 
del av ett större oväder som även drabbar andra områden men det finns flera fall där konsekvenser 
endast registrerats i Skåne. De angränsande landskapen till Skåne har inte haft samma frekvens av 
observerade snöoväder. Det gäller speciellt Halland och Blekinge. Småland har haft några fler, 
speciellt om de händelser som har registrerats på Ostkusten räknas med. Ytmässigt är Småland dock
större än Skåne. I resten av Götaland är det ingen överrepresentation av händelser i något landskap. 
Området runt Borås har två registrerade observationer inom en liten yta.

Svealand är den landsända med minst antal observationer, de händelser som har skett där har främst 
varit på Ostkusten främst då i Stockholm med omnejd. Västra Svealand med Dalarna, Värmland, 
Närke och Västmanland har få observerade händelser relativt till ytan. Stockholm är i sin tur den 
plats, utifrån en lokal definition, som har flest registrerade snöoväder. Göteborg och Malmö i sin tur
har inga observationer som platser, det utesluter dock inte att de varit en del av ett större observerat 
område.

Norrland har ungefär lika många observationer som Svealand. Till ytan är Norrland den överlägset 
största landsändan vilket gör att de observerade snöovädren där är färre relativt ytan. Även i 
Norrland finns det vissa avvikelser i var snöovädren har skett. Både Gävleborg i södra änden av 
Norrland och Jämtland har fem observationer var vilket tillsammans är hälften av alla händelser. 
Resten av observationerna har främst varit längs kusten. Längs kuststräckan, där största delen av 
Norrlands befolkning bor är Gävleborg klart överrepresenterat i antalet händelser. 

25



4.2.2 Resultat konsekvenser

Antal skadade under den studerade perioden: 158*
Antal omkomna under den studerade perioden: 29
Antal strömlösa hushåll under den studerade perioden: 253260*

* I de siffrorna ingår då inte de uppgifter som definierades i termer av ”hundratals” eller liknande. 
Antalet skadade är därför underskattat med några hundra och antalet strömlösa hushåll är 
underskattat med flertalet tusen.

En översikt av vilka konsekvenser de olika snöovädren har fått visar på att det främst är 
trafikolyckor och övriga störningar i transportsystemet som rapporteras av tidningarna. Någon slags
trafikproblem har registrerats vid varje snöoväder, det finns alltså ingen händelse som inte har 
kunnat kopplas till en konsekvens. Trafikolyckor har medfört skador och i vissa fall även omkomna.
Det har dock inte varit skadade eller omkomna vid varje händelse, vissa observationer innefattar 
olyckor men inga uppgifter om skadade eller omkomna. I flertalet av de observerade händelserna 
har strömavbrott varit en konsekvens, antalet drabbade har varierat mellan 60 och 46000. Det finns 
dock inte registrerade strömavbrott vid alla 40 händelser utan vid 27 av snöovädren. Fler drabbades 
under de första åren av den studerade perioden och under de senaste åren har det varit relativt sett få
strömavbrott. Det är tydligt att strömavbrott som konsekvens tenderar att vara koncentrerade till 
vissa vintrar. Det är då vintrarna 2004/2005, 2006/2007 samt 2009/2010. De vintrarna är också 
några av de där flest snöoväder registrerats. Uppgifter om strömavbrottens varaktighet finns inte 
med i resultaten utan endast antalet hushåll som drabbats. Konsekvenser förutom trafikproblem och 
strömavbrott är väldigt få, ett par omnämnanden av stängda skolor samt kapsejsade fartyg. 

I 32 av 40 händelser har trafikolyckor varit en observerad konsekvens av snöovädren i det innefattas
avåkningar som är en slags olycka, dock inte alltid med skada som följd. Skada eller dödsfall har 
registrerats vid två av de andra åtta tillfällena, då gäller det nedfallande föremål eller olyckor 
utanför vägarna, oftast med skoter. I övrigt orsakas alla skador och dödsfall av trafikolyckor. 
Trafikolyckor är en typisk konsekvens av snöovädren och rapporteras vid de flesta händelserna. 
Avåkningar är vanligt vid snöoväder medan kollisioner inträffar fast inte i lika stor utsträckning. 
Dödsfall har inträffat vid 15 av de 40 snöovädren som tagits med i resultatet medan skador 
uppkommit i 25 av händelserna. Antalet dödsfall ligger mellan ett och fyra medan antalet skadade 
har ett större spann från en till flera hundra. Då skadestatistiken grundas i tidningarnas rapportering 
finns det inga uppgifter om hur allvarliga de varit eller om de krävt sjukhusvård.

Ett antal olika konsekvenser för trafik av olika slag som inte är olyckor har också uppkommit till 
följd av snöoväder. Vid 11 av snöovädren har störningar i kollektivtrafik rapporterats. Det gäller 
främst de händelser som skett i anslutning till någon av de större städerna i Sverige. Med 
kollektivtrafik menas då buss och pendeltåg som är avsett att transportera människor kortare 
sträckor.

Inställda tåg har rapporterats vid åtta av snöovädren, det är en konsekvens som får stort utrymme i 
media när det inträffar. Dock är det inte alltid snöfall som är orsaken utan låga temperaturer kan 
också vara en utlösande faktor. Inställda flyg är ofta en direkt konsekvens av snöoväder då kraftig 
nederbörd och blåst kan göra start och landningar riskabla att genomföra. Inställda flyg har 
rapporterats vid nio av snöovädren och det gäller oftast flyg från Arlanda eller Sturup. Vid fem av 
snöovädren har vägar stängts av eller snöat in. Flera av de händelserna har skett i Norrlands inland 
och blir ofta den dominerande konsekvensen vid just de tillfällena.

26



5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion

För att samla in material om mindre snöoväder i Sverige  finns det inte speciellt många källor att 
förlita sig på. Incidensrapportering skulle kunna vara en annan möjlig källa som inte finns med i det
här arbetet. Väderdata från SMHI att jämföra statistiken mot en ytterligare. Hur snöoväder 
klassificeras och används som begrepp är dock inte helt tydligt. För att ett snöoväder ska vara 
intressant för den här statistiken krävs det att konsekvenser har tillkommit. Därför hade det varit 
svårt att gallra i väderdatan och avgöra vad som är ett snöoväder och vart det har skett. Snöoväder 
är ofta utbredda över stora ytor rent geografiskt och ger utslag på många väderstationer. Det hade 
skapat avgränsningsproblem.

Avgränsningsproblemen spiller över i hur händelserna ska identifieras och hur ett urval ska ske. 
Osäkerheter i definitioner och avgränsningar gör att det blir svårt att urskilja händelser ur ett större 
material, till exempel väderdata. I det här arbetet har en enklare metod använts för att sammanställa 
de  olika snöovädren, vad som framkommit av informationen i ”Väder och vatten”. Det skapar en 
risk för att händelser missas och att sammanställningen som den ser ut i det här arbetet inte är 
komplett. 

Även om Desinventars metod inbegriper att samla information från ett flertal olika källor gör 
omständigheterna ofta att statistiken lutar sig på vad som framkommit i tidningar. Mindre snöoväder
i Sverige förs inte in i någon slags officiell statistik och det finns inte heller någon definition på vad 
ett mindre snöoväder är. Ska någon slags sammanhållen statistik kring mindre snöoväder samlas in 
kommer tidningar att vara den mest effektiva metoden. Alternativet är en manuell insamling likt den
journalister gör fast att myndigheter, polis och företag i elkraftsektorn kontaktas om händelser och 
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Tabell 2: Antalet gånger en händelse har rapporterats (av 40 möjliga)

Trafikolyckor
Köer

Skadade 
Omkomna

Tågtrafik
Koll. trafik

Flygtrafik
Avstängda vägar

Strömavbrott

0

5

10

15

20

25

30

35

40

32

10

25

15

8
11

9

5
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vilka konsekvenser de har fått så länge det inte finns en centraliserad databas dit konsekvenserna 
rapporteras. Tidningar har den fördelen att de är lättåtkomliga via arkiv och söktjänster och därför 
mindre resurskrävande att ta del av. För just det här arbetet är det svårt att se några andra alternativ 
för att samla in statistiken. 

För att avgöra om metoden i sig är hållbar eller om resultatet i sig är missvisande behöver 
validiteten och reliabiliteten diskuteras. I litteraturstudien framkom det att reliabiliteten kan 
påverkas av en mängd faktorer som kan tillskrivas en tidnings egenskaper och rapportering. Det kan
vara storlek, nyhetsvärdering, avstånd till händelsen men även konkurrerande nyheter och 
förhållande till myndigheter. Då en sökning i Mediearkivet ger träffar från många olika tidningar, 
både lokala, regionala och nationella kan olika uppgifter kring en händelse komma fram. 
Triangulering är en metod som används för att öka reliabiliteten. I artiklar om olika snöoväder i 
svenska tidningar kommer dock mest information från större, nationella tidningar och Tidningarnas 
Telegrambyrå. Lokala tidningar har ofta inte den extra information som beskrivs både i 
Desinventars metodik och i en del av de vetenskapliga artiklarna. De artiklar som produceras av 
lokalpressen behandlar ofta individuella öden eller är av ett mer kåserande slag. Regionala tidningar
har dock ofta mycket lokal information och kan lokalisera olika konsekvenser geografiskt vilket 
underlättar för reliabiliteten. En orsak till att de lokala artiklarna inte har en större representation i 
materialet kan vara att de inte finns tillgängliga i lika hög grad i Mediearkivet. Reliabiliteten i den 
insamlade statistiken är, om mätningen görs på exakt samma sätt och med samma material, relativt 
god. Uppgifterna som framkommer i tidningarna motsäger inte varandra speciellt ofta och sällan 
bland de kategorier där större tal nämns. Av litteraturstudien framgick det att rapporteringen kring 
händelser i länder med bra offentlig statistik ofta är tillförlitlig numerärt sett. I de olika tidningarna 
som gåtts igenom märks det också att uppgifterna är snarlika varandra vilket tyder på en 
konsekvens i rapporteringen från förstahandskällan. Att händelser knyts till en geografisk position 
gör att de är enklare att separera från varandra och därför inte dubbelräknas. Vissa av snöovädrens 
konsekvenser beskrivs i vaga termer, ofta gällande olyckor eller problem i trafiken. Det gör att de 
blir enkla att registrera och inte skadar reliabiliteten. Dock kan det få konsekvenser för validiteten, 
vilket diskuteras längre fram.

Luckor i materialet gör att det blir svårare att triangulera uppgifterna vilket är en viktig del av 
Desinventar och när statistik samlas in om naturhändelser- eller katastrofer överlag. Lokaltidningar 
är viktiga för att få en heltäckande rapportering och detaljer som inte kommer fram i större 
tidningar. Information om problem med lokal infrastruktur kommer sällan fram i de större 
tidningarna och inte heller detaljer kring olyckor. Om mätningen görs på ett annat sätt eller om fler 
tidningar används skulle troligtvis vissa uppgifter kompletteras. Det gör att reliabiliteten har vissa 
svagheter i det avseendet. Utifrån det material och den metod som används är den relativt god. För 
att använda tidningar som källa för statistik om naturhändelser- och katastrofer behövs fler 
uppgifter från lokala tidningar för att säkra en bättre reliabilitet.

Validitet skapas genom att det som ska mätas verkligen mäts. Syftet med att leta uppgifter i 
tidningar var att skapa en bild av vilka mindre snöoväder som skett i Sverige mellan 2004 och 2014 
och visa på deras konsekvenser. Då arbetets metod är relativt enkel visar resultatet både på ett antal 
snöoväder som inträffat och olika konsekvenser som tillkommit av de händelserna. Någon 
diskussion om resultatet visar på något annat än det som avses behöver därför inte göras. Frågan 
blir istället om resultatet är korrekt samt om det har någon relevans. 

Svenska dags- och kvällstidningar har i allmänhet en hög trovärdighet. Det gäller även Svenska 
myndigheter som är ursprunget till de flesta uppgifter om snöoväder som journalister får. Att 
uppgifterna skulle förvrängas på grund av bias knutna till trovärdighet är därför inte speciellt 
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sannolikt. Annan bias på grund av tidningars karaktäristik kan däremot skapa bias som påverkar 
det tryckta materialet och i slutändan vilken information som går att samla från det. I 
litteraturstudien fanns det indikationer på att tidningar prioriterar fakta om händelser och statistiska
uppgifter framför berättelser om drabbade och analyser av orsaker. Det är något som stärker 
validiteten, att konsekvenserna rapporteras kontinuerligt av olika tidningar. Andra delar av 
nyhetsvärderingen kan dock skapa en osäkerhet kring validiteten. Geografiskt avstånd till 
händelser är en avgörande faktor i nyhetsvärderingen samt även om det finns någon anställd på 
tidningen i närheten. I Sverige baseras de rikstäckande tidningarna i Stockholm, det märks även att
snöoväder som påverkat Stockholm eller kringliggande områden får stor uppmärksamhet och blir 
mer omskrivna. Gällande strömavbrott eller olyckor rapporteras antalet drabbade oavsett var 
snöovädret har skett. Trafikproblem och inställd kollektivtrafik accentueras dock mer när de sker i 
en större stad. Även om fler drabbas då befolkningstätheten är större är tillgängligheten för 
journalister större vilket kan skapa en skillnad i rapporteringen och vilket narrativ som skapas. Det
är också tydligt att nyhetsvärderingen kring olyckor och dess konsekvenser skiftar mellan olika 
tidningar. Ibland beskrivs olyckor detaljerat och ibland svepande utan att exakta tal anges. Det 
skapar ytterligare ett validitetsproblem.

Problem med tågtrafiken har varit framträdande i svensk debatt under det senaste decenniet vilket 
också märks i insamlandet av statistik kring snöoväder. Tydligt är att inställda eller försenade tåg 
har en hög nyhetsvärdering. Även om det ger en bra överblick kring just de problemen skulle det 
kunna medföra att andra konsekvenser av samma snöoväder trängs ut och underrapporteras. Just 
problem med tågtrafiken och annan kollektivtrafik är svår att kvantifiera och överföra till 
användbar statistisk data enbart genom att använda uppgifter i tidningar. 

Hur statistiken ska tolkas och användas är också något som är en viktig del av validiteten i det här 
fallet. Om det anges att ett snöoväder har orsakat trafikproblem och ett flertal olyckor  måste det 
kunna översättas till en indikation på vad konsekvenserna blivit för att statistiken ska bli 
användbar. Ett syfte med att samla statistik kring olika naturhändelser är att kunna använda den 
och dra slutsatser för att se vad konsekvenserna för samhället blir och om det är möjligt att avvärja
en del av dem. Vid mindre händelser borde det vara ännu viktigare att kunna tolka konsekvenserna
då det finns en svår gränsdragning mellan vad som är en händelse och vad som bara är väder. Hur 
statistiken tas fram och används blir då avgörande för hur en mindre händelse definieras och 
behandlas. Då konsekvenserna främst är trafikproblem av olika slag och strömavbrott krävs det att 
uppgifterna går att kvantifiera på olika sätt för att skapa validitet och göra statistiken användbar. 
Strömavbrott definieras klart i de flesta händelser gällande antalet drabbade. Med trafikproblem av
olika slag finns det dock en del luckor i hur de konsekvenserna rapporteras i tidningar och även i 
hur validiteten kan skadas av faktorer kopplade till tidningar och press som källa. Alla 
trafiksvårigheter kvantifieras inte utan rapporteras endast i vagare ordalag. Att skapa jämförelser 
med hjälp av sådan data blir därför svårt då den egentligen inte säger något om problemens 
omfattning. Finns det inga siffror kan också olika bias gällande nyhetsvärdering, avstånd och en 
tidnings karaktäristik påverka hur rapporteringen tolkas. En händelse nära en storstad kommer 
troligtvis att få mer uppmärksamhet och en reporter på plats kan skapa en mer detaljerad bild av 
händelsen. 

Hur snöovädret kopplas till konsekvenserna är även det avgörande för validiteten. Vissa 
konsekvenser som rapporteras kanske inte sker till en följd av snöovädret. Andra faktorer kan 
också samverka med snöovädret för att orsaka konsekvenser. I de olika artiklarna som lästs 
igenom kan det ibland vara svårt att avgöra om en händelse kan kopplas till ett snöoväder. 
Speciellt vid trafikolyckor kan andra väderfaktorer spela in, såsom halka eller dimma. I 
litteraturstudien framgick det att väderförhållanden inte alltid rapporteras i samband med olyckor. 
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Det är även den slutsats som går att dra efter att ha gått igenom det som skrivits om snöoväder det 
senaste decenniet. 

Tidningsartiklar kan vara värdefulla för att skapa en kronologi kring händelser, speciellt när ingen 
officiell statistik finns. Statistiken som tas fram i det här arbetet ska inte enbart visa på 
konsekvenser utan även vilka snöoväder som skett i Sverige under de senaste tio åren. Med den 
metod som används här väljs händelserna ut med hjälp av SMHI:s ”Väder och vatten”. Det är i sig 
ingen garanti för att alla snöoväder faktiskt kommer med i statistiken. Då ingen klar definition 
finns på vad ett mindre snöoväder är kan urvalet modifieras och formas efter hur insamlandet ses 
ut. Dock är det troligt att en del mindre snöoväder inte nämns i ”Väder och vatten”. Därför skulle 
en större studie troligtvis behöva använda sig av kompletterande källor för att skapa ett bättre 
statistiskt underlag. Ett problem är att snöoväder ofta sträcker sig över stora områden geografiskt 
vilket gör att det blir svårare att samla in data utifrån olika väderstationer. Då nederbörd i form av 
snö ofta inträffar i mindre tätbebyggda områden av landet skapas det även där ett urvalsproblem 
och vad som ska räknas in i kategorin snöoväder.

5.2 Resultatdiskussion

Utifrån de ramar och den metod som har använts i det här arbetet visas det att det inträffar mellan 3 
och 4 snöoväder i Sverige varje år med konsekvenser för samhällets infrastruktur och med 
trafikolyckor som följd. De registrerade händelserna är väldigt olika i omfattning 
konsekvensmässigt, oftast beroende på var de har inträffat. Vissa av snöovädren som inträffat i inre 
Norrland har haft väldigt begränsade konsekvenser medan andra som skett vid tätbefolkade 
områden har visat sig ha stora åverkningar på samhället. Då det inte finns några tydliga 
klassifikationer vad som är ett mindre eller ett större snöoväder är det svårt att gruppera dem. 
Vintern 2009/2010 inträffade ett antal snöoväder som tillsammans skapade en svår situation för 
Sveriges infrastruktur och framförallt tågtrafiken. De händelserna är de enda som följts upp som en 
större naturhändelse med olika utredningar av myndigheter och som tagits med i MSB:s 
naturolycksdatabas. Det säger dock inte om de enskilda händelserna i sig kan sägas vara större eller 
mindre. Att rangordna eller gruppera snöoväder kanske inte går men för att kunna tolka statistiken 
bättre kan det finnas en fördel i att ha en överblick i hur stora konsekvenser de olika händelserna har
förutom de siffror som presenteras. Siffrorna kan vara svåra att tolka i sig och en mer 
sammanfattande kontext kan behövas. 

Den geografiska fördelningen av händelserna ger ingen entydig bild av var det är mest troligt att 
snöoväder inträffar. Den studerade tidsperioden är relativt kort och antalet händelser gör det inte 
lättare att generalisera. Skåne och Ostkusten verkar ha drabbats av några fler snöoväder relativt sett 
jämfört med andra delar av landet. Dock är de områdena även tätbefolkade med Svenska mått mätt. 
Att de händelserna registreras kan därför vara en följd av det. Storleken på snöovädren gör det svårt 
att binda dem till en specifik geografisk plats vilket medför en osäkerhet i den bild av fördelningen 
som ges. 
 
Rapporteringen i Svenska tidningar om snöoväder ger en bild av vilka konsekvenserna blir för 
samhället. Främst är det problem med infrastrukturen som tas upp i de olika artiklarna. vilket får 
effekter för samhällsekonomin på olika sätt. Som tidigare nämnt finns det forskning som visar på att
transportsektorn drabbas hårdast (Rooney 1967). Godstransporter via lastbil försenas och orsakar 
kostnader för både företag och i slutändan, staten. För individer på resa privat eller i tjänsten 
tillkommer indirekta kostnader i tidsförlusten som kan räknas om till en förlust i kronor och ören. I 
resultatet framgår inte omfattningen av förseningarna och vad trafikproblemens totala kostnader 
blir. Det går endast att skapa sig en bild av snöovädrets omfattning och var det har inträffat för att se
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om kostnaderna blir omfattande eller mindre. För att kunna avgöra de ekonomiska konsekvenserna 
av störningar i vägtrafiken krävs det mer information om trafikflöden och snöovädrets utbredning 
för att kunna uppskatta kostnader tillförlitligt. Skulle sådana uppgifter kunna härledas av statistiken 
kan de ställas mot exempelvis kostnader för snöröjning för att kunna bedöma om åtgärder för att 
lindra konsekvenser av snöoväder i framtiden är motiverade. Resultatet i detta arbete visar att 
vägtrafiken drabbas i stort sett vid alla snöoväder. Det innebär att dessa konsekvenser kommer att 
inträffa några gånger per vinter i snitt. Sedan tillkommer de tillfällen då det snöar med inte 
registreras som ett snöoväder. De händelserna kommer ändå att belasta budgeten för snöröjning till 
exempel. Att göra en avvägning i hur det ska planeras inför snöoväder och vilka resurser som ska 
allokeras blir då det intressanta för kommuner och myndigheter. Trafikproblem sker ofta på större 
riks- och landsvägar vilket går hand i hand med vetskapen om att de oftast plogas senare 
(Fuhrmann, et al., 2009).

Ett återkommande tema gällande snöoväder och vilka konsekvenser de får är vad som händer med 
kollektivtrafiken och järnvägsnätet. Konsekvenserna blir lättare att överblicka då det går att se 
exempelvis hur många tåg som försenats och för hur länge. Den spårbundna kollektivtrafiken 
använder sig till stor del av järnvägsnätet och därför kan snöoväder få konsekvenser även på platser 
där det inte snöat. Vad effekterna blir på busstrafiken borde med kompletterande statistik vara 
relativt överblickbart då det troligtvis inte finns lika många faktorer som spelar in i eventuella 
förseningar som hos spårtrafiken. De problem som uppkommer på järnvägsnätet kan bero på många
olika faktorer, inte sällan i samspel. Precis som tidigare nämnt orsakar snöoväder isbildning på 
grund av den stora mängden snö som faller och komprimeras. Inställda och försenade tåg var inte 
en konsekvens vid majoriteten av de registrerade snöovädren men inträffade i snitt någon gång per 
år och då oftast i storstadsområdena. En projekterad ökande framtida nederbörd innebär att det inte 
är ett problem som kommer att försvinna. Även om mycket av den nederbörden kommer att vara 
regn kommer snöoväder att inträffa och behöver planeras för i form av underhåll och kvalitet på 
spår och växlar. Dock är det svårt att se utifrån resultatet i det här arbetet hur stor andel av 
konsekvenserna som kan härledas just till ett snöoväder. 

Inställda flyg är en konsekvens av snöoväder som knappast går att planera eller förbereda sig för. 
Nederbörd och blåst skapar svårigheter för flyg att starta och landa. De riskerna har att göra med 
väderfenomenet i sig och inte vad det orsakar på marken och dess påverkan på infrastrukturen. 
Konsekvenserna blir i slutändan förseningar för resenärerna. Resultaten från det här arbetet kan 
dock inte visa på deras omfattning. 

Strömavbrott är den vanligaste effekten av snöoväder som inte berör transportinfrastrukturen. 
Siffrorna som presenteras i statistiken är en reflektion av vad tidningarna har fått för uppgifter av 
elnätsföretagen. De borde därför kunna anses som relativt tillförlitliga och korrekta. Omfattningen 
av konsekvenserna blir därför tydlig. Det är uppenbart i de artiklar som behandlar strömavbrott i 
samband med snöoväder att det är landsbygden som drabbas värst. Ofta är det hushåll dit 
ledningarna är mindre och inte är nedgrävda. I artiklarna nämns det aldrig att företag eller 
samhällsviktig verksamhet drabbas, slutledningen av det måste vara att deras elförsörjning är mer 
stabil. Det kan vara svårt att se konsekvensernas effekt i kronor och ören. Gällande elförsörjning  
kanske inte det heller är det som ska stå i fokus. Att strömmen är på är en förutsättning för så gott 
som alla hushåll i det moderna samhället. Utan el blir grundläggande behov som värme och 
förvaring genast ganska svåra att uppfylla och samhällsbärande funktioner kan svikta 
(Jordbruksverket 1999). Hur det går att motverka strömavbrott och vad individuella hushåll och 
statens ansvar kan vara är en vidare diskussion. Resultaten i det här arbetet visar dock att 
strömavbrott är en vanlig konsekvens av snöoväder och antalet drabbade överstiger ofta femsiffrigt. 

31



Ett stort antal av snöovädren har trafikolyckor av olika slag som konsekvens. Avåkningar utan 
personskador är vanligast men det framgår också av artiklarna att många kollisioner är lätta. 
Allvarligare skador och dödsfall förekommer dock. Som  nämnt i teoriavsnittet har tidigare 
forskning inte kunnat visa på något tydligt samband mellan snöoväder och en ökad frekvens av 
allvarliga skador och dödsfall i trafikolyckor (Eisenberg & Warner 2005). Det faktumet och 
osäkerheten i hur skador rapporteras i olika artiklar gör att det blir svårt att analysera den statistiken 
och veta hur tillförlitlig den är. Olyckor inträffar, dock beror säkert många av dem på andra 
väderfaktorer som halka som inte kan härledas till just ett oväder. Vad resultatet visar här blir då inte
helt tydligt. 

Även om nederbördens karaktär i framtiden kommer att skifta mot fler dagar med regn och färre 
med snö så finns det forskning som tyder på att antalet snöoväder inte kommer att minska 
(O'Gorman 2014). Det kommer alltså även i fortsättningen troligtvis krävas en beredskap både på 
lokal, regional och nationell nivå för att lindra effekterna av snöoväder. Att visa på vad ett enskilt 
snöoväder kostar är svårt. Större snöoväder i USA har under de senaste 50 åren kostat över en 
miljard kronor i snitt enbart i skador på försäkrad egendom (Changnon 2007). Till det kommer även
indirekta kostnader. Utan att göra en uträkning går det att förstå att även mindre snöoväder får 
ekonomiska konsekvenser som måste ställas både mot vad samhället betalar för att förbereda sig 
men också vilken standard vi kräver av vår infrastruktur. En indikation på vad ett snöoväder kostar 
nämndes i en av artiklarna som användes till det statistiska underlaget där det beskrevs att notan 
skulle gå på 750 miljoner för ett större snöoväder.

5.3 Sammanfattande diskussion

Resultaten i det här arbetet visar en kronologi över de snöoväder som inträffat i Sverige mellan 
2004 och 2014. Beroende på hur metoden för att identifiera olika händelser utformas kan antalet 
händelser i kronologin öka eller minska. Även med en större sökning eller en utökad definition av 
vad ett mindre snöoväder är skulle troligtvis dags- och kvällstidningar vara en bra metod för att 
skapa en kronologi. Det finns heller inga större problem med validiteten eller reliabiliteten vad 
gäller den delen av statistikinsamlingen. Precis som en av artiklarna i litteraturstudien indikerade 
kan dags- och kvällstidningar vara ett bra instrument för att skapa en kronologi kring 
naturhändelser. 

Vad gäller resultaten visas olika konsekvenser av snöovädren. Olika problem med validitet och 
reliabilitet har diskuterats i metoddiskussionen. Även i stora statistikdatabaser med stora resurser 
kan det vara svårt att ge exakta siffror på antalet drabbade och vad de sammanlagda konsekvenserna
uppgår till. Resultaten i det här arbetet hade gynnats av en ökad tillgång till statistik från 
insatsrapporter och försäkringsbolag till exempel för att kunna skapa ett mer exakt och fördjupat 
resultat. För vissa av konsekvenserna, främst då trafikolyckor och problem i vägtrafiken, är det 
svårt att se vad resultatet innebär eller om det är rättvisande. Där finns det alltså problem både med 
validitet och reliabilitet. Resultaten gällande störningar i kollektiv- och järnvägstrafik samt antalet 
strömlösa skulle vara enklare att göra tillförlitligt med tillgång till mer förstahandsinformation. 

6. Slutsats
Genom att använda artiklar från svenska dags- och kvällstidningar har både ett antal händelser samt 
dess konsekvenser identifierats. Sammanlagt har 40 händelser tagits med i resultatet. De olika 
snöovädren har haft varierande konsekvenser. Ett snöoväder har som enda konsekvens ett träd som 
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fallit över vägen och skadat en person medan andra har lett till dödsfall i trafiken, inställda tåg i 
flera dagar eller stillastående kollektivtrafik. Spannet i konsekvenser är stort. Resultaten visar på 
vad de vanligaste konsekvenserna är och ger en överblick över vad snöoväder orsakar för skada i 
Sverige. 

Förutom kronologin är det svårt att dra långgående slutsatser av vad snöovädren orsakar för 
konsekvenser totalt och hur det resultatet ska tolkas. Då ingen tidigare liknande statistik finns är den
som presenteras i det här arbetet en grund. Tidningar kan användas för att samla statistik kring 
naturhändelser och är ett effektivt sätt att göra det på då det inte är resurskrävande. För att skapa en 
mer rättvisande och användbar statistik skulle fler källor behöva användas. Sökningen i tidningar 
skulle även behöva utökas och metoden korrigeras så att fler händelser behandlas.
 

I de vetenskapliga artiklar som använts i litteraturstudien finns det en del argument för att använda 
tidningar som källa kring naturhändelser och en del argument emot. Fördelarna ligger i enkelheten,
användbarheten och det faktum att det bidrar med statistik som visat sig vara relativt tillförlitlig 
inom andra områden. Nackdelarna finns i de problem med validitet och reliabilitet som uppstår vid
insamlandet av material och när resultatet ska tolkas. Då tidningar prioriterar nyheter annorlunda 
och informationen är beroende av förstahandskällor finns det ett stort utrymme för att siffrorna 
kanske inte speglar händelsen. Då det finns många faktorer som kan skapa bias är det svårt att 
hävda att statistiken är helt tillförlitlig. Osäkerheten som medföljer en del av de uppgifter som 
hämtas från tidningar, exempelvis att det inte finns någon kvantifierbar siffra för vissa 
konsekvenser, gör att resultatet blir svårt att tolka och att statistikens användbarhet kan 
ifrågasättas.

Ett faktum är dock att det inte finns någon sammanhängande statistik gällande mindre 
naturhändelser i Sverige. Snöoväder i sig finns det ingen officiell statistik kring förutom de som 
listas på MSB:s naturolycksdatabas. Om målet är att försöka få fram ett statistiskt underlag kring 
mindre naturhändelser och specifikt snöoväder måste de olika sätten att få fram siffror undersökas. 
Artiklar från tidningar har de resursmässiga fördelar som nämnts tidigare i kombination med det 
faktum att många uppgifter kring en händelse finns i just det materialet. Tidningsartiklar är 
troligtvis det snabbaste och mest effektiva sättet att skapa en kronologi kring händelser och en 
grund till ett underlag för de konsekvenser som inträffat. Triangulering av källor och en väl 
genomarbetad metod kan lindra problemen med reliabilitet och validitet. För att skapa en 
tillförlitlig och användbar statistik kan det dock krävas fler källor än tidningar. Händelserapporter 
från polis och räddningstjänst kan komplettera olycksstatistiken på ett bra sätt. För att skapa en 
tydligare bild av de ekonomiska konsekvenser som tillkommer av trafikproblem skulle relevanta 
siffror kring det behövas, det kan dock vara resurskrävande. Viktigast är kanske att skapa en 
kronologi vilket tidningsartiklar är lämpligt för. Dock behöver metoden för att skapa urvalet 
förbättras, snöoväders stora geografiska utbredning gör det svårt att avgöra både antalet händelser 
och att konstruera avgränsningar. De övergripande slutsatserna av arbetet blir:

• 40 snöoväder har registrerats från 2004 fram till april 2014.  Även om vissa geografiska 
tendenser finns går det inte att utläsa en klar trend

• De negativa konsekvenser som rapporteras berör främst trafikproblem av olika slag samt 
strömavbrott

• Användandet av dags- och kvällstidningar för att samla in statistik om snöoväder fyller en 
funktion då andra källor är svåra att hitta eller tar mycket resurser i anspråk. Främst fyller 
metoden en funktion vid uppbyggnaden av en kronologi. Metoden har problem kopplade 
främst till validitet men även till reliabilitet.
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7. Framtida forskning 
Statistiken i sig skulle kunna fungera som ett underlag för att skapa en mer komplett bild av 
snöoväder i Sverige samt dess konsekvenser. Då det inte finns någon egentlig forskning i vad 
snöoväder i Sverige kostar samhället skulle en sådan statistik vara en utgångspunkt att väga mot 
eventuella åtgärder eller för att utreda konsekvenserna ytterligare. Urvalet av händelser skulle 
kunna utvecklas där nederbördsmängder från väderstationer skulle kunna jämföras med 
information från dags- och kvällstidningar. Det skulle kunna skapa en mer komplett 
sammanställning.

Även de olika konsekvenserna skulle kunna utredas ytterligare. Genom att använda fler källor, 
exempelvis insatsrapporter eller försäkringsbolag, kan konsekvenserna preciseras på ett annat sätt 
och blir därmed enklare att väga mot de kostnader samhällets insatser uppgår till. Skulle snöoväder
kopplas till data från väderstationer eller varningar från SMHI kan de följas upp snabbare. Ett 
kortare avstånd mellan händelsen och uppföljningen av den gör förhoppningsvis att omfattningen 
blir tydligare. Med modern teknik och de möjligheter som finns att kartera både konsekvenser 
samt händelsens utbredning skulle det vara intressant att följa upp snöoväder och andra 
naturolyckor på både en lokal och en nationell nivå.

Är den statistik som samlas in tillförlitlig och lättåtkomlig blir den förhoppningsvis en viktigare 
del av riskbedömningar samt risk- och sårbarhetsanalyser. Hur den ska integreras och tolkas i 
riskbedömningar är ett annat område där ytterligare forskning skulle kunna vara intressant. Då det 
finns en osäkerhet vilka konsekvenser en naturolycka får skulle en större precision i det avseendet 
hjälpa till för att kunna väga de konsekvenserna mot eventuella åtgärder.

Även en fortsatt utvärdering av olika källor är ett möjligt spår att gå på för framtida forskning. Vill 
man använda sig av instatsrapporter och data från försäkringsbolag kan de behöva valideras. I och 
med förändringen i medialandskapet så tillkommer även nya källor som inte är tryckta. Det kan 
vara rapporteringar via Twitter och Facebook vilket har fungerat som en källa för nyheter vid 
många stora händelser nyligen. I de fallen blir frågan om validitet och reliabilitet ännu viktigare 
och troligtvis mer komplexa.
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Bilaga 1
Här redovisas alla registrerade snöoväder med datum, angiven plats samt de olika konsekvenserna.
Alla artiklar är hämtade från Mediearkivet:
http://www.retriever-info.com/sv/category/news-archive/

1 04-01-19 Skåne, Halland, Bohuslän, Jönköping.

Konsekvenser trafik:
Köer

Antal skadade: 
9

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
3000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
137

Referenser:
Helsingborgs Dagblad. (2004, 20 januari). Flera olyckor och trafikkaos i halkan. Helsingborgs 
Dagblad. 

Helsingborgs Dagblad. (2004, 20 januari). Kvinna skadad vid krock mot träd. Helsingborgs 
Dagblad

2 04-01-31 – 04-02-01 Borås, Skåne, Halland.

Konsekvenser trafik: Antal skadade: Antal omkomna:
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Köer, Olyckor 20 4

Antal strömlösa hushåll:
22000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
165

Referenser:
Hilton, J., Hultén, M. (2004, 1 februari). Man omkom efter sladd i snömodden. Göteborgs-
Tidningen.

Carlson, C., Micic, M. (2004, 2 februari). Ovädret skapar snökaos. Kvällsposten.

Billger, O. (2004, 2 februari). Dödsolycka i ovädrets spår. Svenska Dagbladet.

3 04-11-18 Roslagen, Mälardalen, Södra Sverige

Konsekvenser trafik:
Köer, Olyckor, Störningar i 
flygtrafiken.

Antal skadade: 
6

Antal omkomna:
1

Antal strömlösa hushåll:
25000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
216

Referenser:
Persson, A. (2004, 19 november). Snökaoset slog hårdast mot Roslagen. Dagens Nyheter.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2004, 19 november). Storm, snökaos, elavbrott. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2004, 19 november). 13000 utan ström i vinterns första snökaos. 
Tidningarnas Telegrambyrå.

4 04-11-22 - 04-11-23 Götaland, Östra Svealand

Konsekvenser trafik:
Olyckor

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
3

Antal strömlösa hushåll:
20000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
443

Referenser:
Tidningarnas Telegrambyrå. (2004, 23 november). Dödsfall i snöovädrets spår. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2004, 24 november). De flesta har fått strömmen tillbaka efter 
vinterstormen. Tidningarnas Telegrambyrå.

Carlson, C. (2004, 24 november). Snökaos i Sydsverige. 27-årig kvinna mejades ner av sladdande 
bil. Kvällsposten.

5 05-02-12 - 05-02-14 Ostkusten, Södra Sverige
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Konsekvenser trafik:
Köer, Olyckor, Störningar i 
flygtrafiken

Antal skadade: 
Hundratals

Antal omkomna:
3

Antal strömlösa hushåll:
30000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
905

Referenser:
Nordgren, M. (2005, 14 februari). Många utan el i ovädret. Dagens Nyheter.

Sandberg, P. (2005, 15 februari). Snöovädret ledde till nya elavbrott. Dagens Nyheter.

Sokolow, I., Åkerberg, N. (2005, 15 februari). Tre döda i snökaoset. Expressen.

6 05-02-22 - 05-02-23 Skåne

Konsekvenser trafik:
Köer, Olyckor, Störningar i 
flygtrafiken

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
1000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
526

Referenser:

Tidningarnas Telegrambyrå. (2005, 24 februari). Snökaos i Skåne. Tidningarnas Telegrambyrå.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2005, 24 februari). Nya strömavbrott i snöns spår. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

7 05-03-11 Sjuhäradsbygden, Stockholm

Konsekvenser trafik:
Olyckor

Antal skadade: 
7

Antal omkomna:
1

Antal strömlösa hushåll:
1000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
175

Referenser:
Brink, B. (2005, 12 mars). Dödsolycka i snöovädret. Svenska Dagbladet.

Rosenkvist, H. (2005, 12 mars). Färre problem än väntat i nysnöns spår. Borås Tidning.

8 05-12-29 Skåne

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i tågtrafiken

Antal skadade: 
Ett fåtal

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
5000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
512
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Referenser:
Granath, C., Barkman, T. (2005, 30 december). Få olyckor i snöovädret – bilister får beröm. 
Sydsvenskan.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2005, 30 december). Folk valde att ta det lugnt i snöovädret. 
Tidningarnas Telegrambyrå.

9 06-02-06 Västra Skåne, Västergötland

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i 
kollektivtrafiken

Antal skadade: 
Över 20

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
175

Referenser:
Brandoné, B., Habul, K., Törnvall, F. (2006, 7 februari). Över 100 olyckor i nytt snöoväder. 
Sydsvenskan.

Skoog, G. (2006, 7 februari). Ännu en dag med svåra trafikproblem. Göteborgs-Posten.

10 06-02-28 Södra Småland, Värmland, Västra Götaland

Konsekvenser trafik:
Köer, Olyckor, Avstängda vägar

Antal skadade: 
Flertalet

Antal omkomna:
4

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
311

Referenser:
Asplid, Å. (2006, 1 mars). Fyra dog i snökaoset. Expressen.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2006, 2 mars). Trafikkaos på E4 efter olyckor i kraftigt snöfall. 
Tidningarnas Telegrambyrå.

11 06-10-20 - 06-10-22 Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Konsekvenser trafik:
Olyckor

Antal skadade: 
2

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
12000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
196

Referenser:
Tidström, R., Brännström, B. (2006, 21 oktober). Många av vägen i snöovädret. Västerbottens-
Kuriren.
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Härdmark, E. (2006, 22 oktober). Tusentals saknar el efter snöovädret. Svenska Dagbladet.

Österberg, L. (2006, 23 oktober). Strömmen tillbaka – mer snö fruktas. Västerbottens Folkblad.

12 06-10-27 Jämtland, Inre Norrland

Konsekvenser trafik:
Avstängda vägar

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
30000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
128

Referenser:
Aftonbladet. (2006, 28 oktober). Se det snöar. Aftonbladet.

Brorsson, A. (2006, 28 oktober). Snöovädret orsakade kaos i länet. Östersunds-Posten

13 06-10-31 - 06-11-01 Östra Svealand, Gävleborg

Konsekvenser trafik:
Störningar i tågtrafiken, 
Störningar i kollektivtrafiken

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
1

Antal strömlösa hushåll:
46000

Övriga konsekvenser:
Kapsejsat lastfartyg

Träffar i Mediearkivet:
1067

Referenser:
Hansson, L. (2006, 2 november). Svenskt fartyg sjönk i hårt väder. Hallands Nyheter.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2006, 2 november). Ovädret orsakade trafikkaos. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

Nyström, U. (2006, 3 november). Inställda tåg när vintern slog till. Göteborgs-Posten.

14 07-02-20 Gävleborg

Konsekvenser trafik:
Olyckor

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
728

Referenser:
Sörbring, G. (2007, 21 februari). Snön orsakade vägkaos i Gävleborg. Dagens Nyheter.

15 07-02-21 Skåne, Västra Götaland

Konsekvenser trafik:
Köer, Olyckor, Störningar i 

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
1
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tåtrafiken

Antal strömlösa hushåll:
4000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
723

Referenser: 
Haraldsson, A. (2007, 22 februari). Många olyckor i snön. Svenska Dagbladet.

Borås Tidning. (2007, 23 februari). Trafikkaos i Skåne. Borås Tidning.

16 07-04-04 Jämtland, Inre Norrland

Konsekvenser trafik: Antal skadade: 
1

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser:
Träd fallit över vägen

Träffar i Mediearkivet:
62

Referenser: 
Bergström, M. (2007, 5 april). SMHI varnar för orkan i länet. Östersunds-Posten.

17 07-11-13 - 07-11-14 Södra Stockholm

Konsekvenser trafik:
Avstängda vägar

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
433

Referenser:
Tidningarnas Telegrambyrå. (2007, 14 november). Tusentals fast i snökaos. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

18 08-03-06 Jämtland

Konsekvenser trafik:
Avstängda vägar

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
202

Referenser:
Tidningarnas Telegrambyrå. (2008, 7 mars). Avstängda vägar efter snökaos. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

19 08-03-17 Västra Götaland

Konsekvenser trafik:
Olyckor

Antal skadade: 
2

Antal omkomna:
0
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Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
293

Referenser:
Svedberg, T. (2008, 18 mars). Kaos när vintern anföll. Göteborgs-Tidningen.

Eikeland, K. (2008, 18 mars). Ymnigt snöfall orsakade flera trafikolyckor. Göteborgs-Posten.

20 08-11-23 - 08-11-25 Uppland, Stockholm, Gotland

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i flygtrafiken

Antal skadade: 
3

Antal omkomna:
2

Antal strömlösa hushåll:
Tusentals

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
460

Referenser:
Asplid, Å., Kazmierska, N., Salihu, D. (2008, 24 november). Fastnade i snökaoset. Expressen.

Ohlsson, P-O. (2008, 24 november). Kaos över hela landet. Aftonbladet.

Norrbottens-Kuriren. (2008, 25 november). Fortsatt snökaos väntar. Norrbottens-Kuriren.

21 08-12-12 - 08-12-13 Norrland

Konsekvenser trafik:
Olyckor

Antal skadade: 
2

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
15000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
298

Referenser:
Piteå-Tidningen. (2008, 13 december). Snöoväder orsakade flera trafikolyckor. Piteå-Tidningen.

Barnard, C. (2008, 14 december). Över 15000 strömlösa efter snöoväder i norr. Aftonbladet.

22 09-10-07 - 09-10-08 Norrbotten

Konsekvenser trafik:
Olyckor

Antal skadade: 
3

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
Ett par tusen

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
36

Referenser:
Danhall, L. (2009, 8 oktober). Snökaos i Norrbotten. Norrländska Socialdemokraten.

El-Mahdi, J. (2009, 8 oktober). Strömavbrott följde vinterns intåg. Svenska Dagbladet.
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23 09-12-17 - 09-12-18 Skåne, Stockholm, Ostkusten, Gotland

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i flygtrafiken,
Störningar i tågtrafiken

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
1239

Referenser:
Tidningarnas Telegrambyrå. (2009, 18 december). Vresigt vinterväder gav trafikkaos. 
Tidningarnas Telegrambyrå.

Andrén, S. (2009, 18 december). Efter snökaos kommer kyla. Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter. (2009, 21 december). Nytt snöoväder i sikte. Dagens Nyheter.

24 09-12-26 Dalsland, Bohuslän, Värmland, Dalarna

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i 
kollektivtrafiken

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
Tiotusentals

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
695

Referenser:
Delling, H. (2009, 27 december). Snön ställde till problem under helgen. Svenska Dagbladet.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2009, 27 december). Snöfall orsakade många elavbrott. Tidningarnas
Telegrambyrå.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2009, 29 december). Fortsatta snöproblem i Dalsland. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

25 10-01-27 Götaland, Svealand, Norrland

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i 
kollektivtrafiken

Antal skadade: 
3

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
Ett par hundra 

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
818

Referenser:
Tidningarnas Telegrambyrå. (2010, 28 januari). Fortsatta trafikproblem i ovädret. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

Piteå-Tidningen. (2010, 28 januari). Ovädret orsakar strömavbrott i norr. Piteå-Tidningen.
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Asplid, Å. (2010, 28 januari). Februari blir ännu kallare. Expressen.

Johansson, A., Svensson, G. (2010, 30 januari). Snövindar stoppade tågtrafiken. Sydsvenskan.

26 10-02-02 - 10-02-03 Skåne, Västra Götaland, Svealand

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i flygtrafiken,
Störningar i tågtrafiken

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser:
Takras

Träffar i Mediearkivet:
975

Referenser:
Bergström, M. (2010, 4 februari). Snöoväder över hela Sverige. Svenska Dagbladet.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2010, 4 februari). Kraftigt snöoväder orsakar tågproblem. 
Tidningarnas Telegrambyrå.

27 10-02-20 - 10-02-21 Götaland, Svealand

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i tågtrafiken, 
Störningar i kollektivtrafiken

Antal skadade: 
11

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
3000

Övriga konsekvenser:
Takras, Stängda skolor

Träffar i Mediearkivet:
1487

Referenser:
Stensson, C. (2010, 21 februari). Snömassorna utmanar Sverige. Svenska Dagbladet.

Jogestrand, K. (2010, 21 februari). Tågtrafik ställdes in i snökaoset. Sydsvenskan.

Göteborgs-Posten. (2010, 22 februari). Förskolor och skolor stängs. Göteborgs-Posten.

Hagberg, G. (2010, 22 februari). Elnätet klarade sig bra. Norrköpings Tidningar.

28 10-11-08 Södra Sverige, Ostkusten, Västerbotten

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i flygtrafiken,
Störningar i kollektivtrafiken

Antal skadade: 
2

Antal omkomna:
1

Antal strömlösa hushåll:
Tiotusentals

Övriga konsekvenser:
En färja på grund

Träffar i Mediearkivet:
850

Referenser:
Lundin, A. (2010, 10 november). Kaoset fortsätter i helgen. Svenska Dagbladet.
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Tidningarnas Telegrambyrå. (2010, 10 november). Snöoväder skapade trafikkaos. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

Widing, N., Moldéus, K. (2010, 11 november). Många olyckor efter det kraftiga snöfallet. 
Västerbottens Folkblad.

29 10-12-16 Skåne, Smålands kust

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i flygtrafiken,
Störningar i kollektivtrafiken, 
Störningar i tågtrafiken 

Antal skadade: 
3

Antal omkomna:
1

Antal strömlösa hushåll:
Tusentals

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
991

Referenser:
Eriksson, A., Klintö, C. (2010, 17 december). Kaos efter snöfall och kraftig blåst. Hallands-
Posten.
Svensson, G., Funke, M. Ferngren, C. (2010, 19 december). Dödsolycka och problem med 
tågtrafiken. Sydsvenskan.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2010, 19 december). Stora trafikproblem i snöovädret. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

30 10-12-19 Bohuslän, Västsverige

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Avstängda vägar

Antal skadade: 
15

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser:
Stängda skolor

Träffar i Mediearkivet:
1439

Referenser:
Dagen. (2010, 21 december). Snön stängde E6 i Bohuslän. Dagen.

Mattsson, A., Lidén, B. (2010, 21 december). Massor av olyckor på vägarna i Västsverige. 
Göteborgs-Tidningen.

31 11-02-10 Ostkusten, Stockholm, Värmland

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i 
kollektivtrafiken

Antal skadade: 
3

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
800

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
617
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Referenser:
Sundström, A., Sörbring, G. (2011, 12 februari). Bussarna kan stoppas igen. Dagens Nyheter.

Röstlund, L., Sundell, C. (2011, 12 februari). Snökaos – Överallt. Aftonbladet.

Ström, A. (2011, 12 februari).  Många olyckor efter det kraftiga snöfallet. Värmlands Folkblad.

32 11-03-17 - 11-03-18 Skåne, Småland, Östergötland, Stockholm

Konsekvenser trafik:
Köer, Olyckor

Antal skadade: 
6

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
260

Referenser:
Hernadi, A. (2011, 19 mars). Snöyra i Stockholm – men sol är på väg. Svenska Dagbladet.

Hökerberg, J. (2011, 19 mars). Stora trafikproblem när snön kom i retur. Dagens Nyheter.

33 11-12-09 Gävleborg, Ångermanland, Västerbotten

Konsekvenser trafik:
Köer

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
15000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
277

Referenser:
Tidningarnas Telegrambyrå. (2011, 10 december). Snöstorm ställde till stora problem. 
Tidningarnas Telegrambyrå.

Tidningarnas Telegrambyrå. (2011, 11 december). Tusentals utan el efter snöoväder. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

Forsman, H. (2011, 12 december). Strömavbrott i ovädrets spår. Västerbottens Folkblad.

34 12-04-13 - 12-04-14 Stockholm

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i 
kollektivtrafiken

Antal skadade: 
1

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
20000

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
254

Referenser:
Lindbom, V. (2012, 15 april). Tidigt dubbförbud bäddar för trafikkaos. Dagens Nyheter.
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Tidningarnas Telegrambyrå. (2012, 16 april). Vårsnö överraskade i Stockholm. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

35 12-11-30 Gävleborg, Medelpad, Ångermanland

Konsekvenser trafik:
Köer, Olyckor, Störningar i 
kollektivtrafiken

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
Ett par tusen

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
469

Referenser:
Tidningarnas Telegrambyrå. (2012, 1 december). Snöoväder drabbade ostkusten. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

Wikner, A. (2012, 3 december). Snöoväder orsakade trafikkaos på E4. Tidningen Ångermanland.

36 12-12-05 Västsverige, Östergötland, Stockholm, Uppland, Gävleborg

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Avstängda vägar, 
Störningar i flygtrafiken, 
Störningar i kollektivtrafiken

Antal skadade: 
Över 20

Antal omkomna:
4

Antal strömlösa hushåll:
400

Övriga konsekvenser:
Nota på 750 miljoner

Träffar i Mediearkivet:
882

Referenser:
Micu, P., Rönnbäck Carlsson, E. (2012, 6 december). Gå inte ut. Expressen.

Skeri, N. (2012, 6 december). En person omkom i snöovädret. Upsala Nya Tidning.

Hagberg, G. (2012, 6 december). Trafikkaos när snön slog till. Norrköpings Tidningar.

Eslander, J. (2012, 6 december). Här slår snön till. Expressen.

Woxlin, E. (2012, 7 december). Svårt läge för tunga fordon. Söderhamns-Kuriren.

Olsson, T., Alestig Blomqvist, P., Thurfjell, K., Pehrson, J. (2012, 7 december). Trafikhaveriet ger 
skyhög nota. Svenska Dagbladet. 

37 12-12-09 - 12-12-11 Skåne, Blekinge, Småland

Konsekvenser trafik:
Störningar i tågtrafiken, 
Störningar i kollektivtrafiken

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
1

Antal strömlösa hushåll: Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
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60 757

Referenser:
Zupanovic, P. (2012, 10 december). Förhållandevis lugnt när snöovädret kom. Sydsvenskan.

Östran. (2012, 12 december). Strömlöst i snöovädret. Östran.

Carlsson, U. (2012, 12 december). Lugna dagar väntar – men snö och blåst i helgen. Östran.

38 13-03-02 - 13-03-03 Jämtland

Konsekvenser trafik:
Avstängda vägar

Antal skadade: 
0

Antal omkomna:
1

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser:
Skoterolycka

Träffar i Mediearkivet:
250

Referenser:
Tidningarnas Telegrambyrå. (2013, 4 mars). Höjd lavinrisk efter snöstorm. Tidningarnas 
Telegrambyrå.

Andersson, J. (2013, 6 mars). Full snöstorm då en skoteråkare omkom. Länstidningen Östersund.

39 13-03-10 Sydöstra Skåne

Konsekvenser trafik:
Olyckor

Antal skadade: 
1

Antal omkomna:
0

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
294

Referenser:
Billgren, C. (2013, 12 mars). Snöskottning istället för vårbruk. Ystads Allehanda.

40 14-01-27 - 14-01-30 Skåne, Halland, Västergötland

Konsekvenser trafik:
Olyckor, Störningar i tågtrafiken

Antal skadade: 
18

Antal omkomna:
1

Antal strömlösa hushåll:
0

Övriga konsekvenser: Träffar i Mediearkivet:
594

Referenser:
Perers, S-M. (2014, 30 januari). Snöoväder drar vidare norrut). Svenska Dagbladet.

Melin, E., Granlund, J. (2014, 30 januari). Man omkom i krock med skolbuss. Aftonbladet.

Micu, P., Sjögren, H. (2014, 31 januari). Kraftigt snöoväder in över Sydsverige. Kvällsposten.

Svensson, O., Gustafsson, I. (2014, 1 februari). Kaos efter snöhalkan. Aftonbladet.
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Bilaga 2

Artiklar som använts i litteraturstudien.

Nr. Författare/År Titel Syfte Resultat

1 Franzosi, R. 1987 The press as a 
source of socio-
historical data: 
Issues in the 
methodology of 
data collection 
from 
newspapers.

Att undersöka 
olika 
metodologiska 
problem med att 
samla in data 
från dags- och 
kvällstidningar.

Problemen är ofta relaterade 
till validitet istället för 
reliabiliet. Därför borde 
större fokus ligga där för att 
minska felen i studier som 
använder sig av den källan.

2 Cuesta, M., Sanchez, 
M., Garcia, A. 1999

Press archives as
temporal records
of landslides in 
the North of 
Spain: 
relationships 
between rainfall 
and instability 
slope events.

Att undersöka 
användbarheten 
av data insamlat 
från media för att
avgöra var 
jordskred har 
skett samt att 
visa sambandet 
mellan jordskred 
och intensivt 
regn.

Metoden har begränsningar 
då artiklarna oftast behandlar 
händelser som påverkat 
männsikor och datan inte 
samlats in vetenskapligt. 
Dock fungerar den hjälpligt 
för att skapa en kronologi.

3 Barranco, J., Wisler, D. 
1999

Validity and 
systematicity of 
newspaper data 
in event analysis.

Att undersöka  
validiteten och 
reliabilieten i 
användningen av
tidningsmaterial 
för att studera 
händelser.

Hur nyhetsvärderingen ser ut 
i olika tidningar påverkar 
reliabiliteten. Den kulturella 
kontexten i samhället 
påverkar också vad tidningar 
skriver över tid vilket har 
effekt på reliabilieten.

4 Sawyer, C., Butler, D. 
2006

A chronology of 
high-magnitude 
snow avalanches
reconstructed 
from archived 
newspapers.

Att skapa en 
kronologi över 
laviner med hjälp
av äldre 
tidningsartiklar 
för att undersöka 
metodens 
effektivitet.

Tidningsartiklar är en av 
källorna som kan användas 
för att skapa en komplett 
kronologi.

5 Needham, R. 1986 The 
cosmopolite-
localite model: 
Newspaper types
and natural 
hazard 
information 
potentials

Att visa på hur 
tidningar på 
olika nivåer i 
samhället 
rapporterar kring
naturolyckor 
enligt en tidigare 
framtagen 

Modellen stämde och 
rapporteringen var olika. 
Nationell press fokuserade på
större händelser och lokal 
press med färre 
utgivningsdatum fokuserade 
på mindre, lokala händelser. 
Regional press var de med 
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modell. den bredaste bevakningen.

6 Earl, J., Martin, A., 
McCarthy, J., Soule, S. 
2004

The use of 
newspaper data 
in the study of 
collective action.

Att visa på hur 
bias upptäcks i 
tidningsartiklar 
om kollektivt 
handlande. Hur 
den biasen 
påverkar 
tolkningen 
diskuteras också.

Tidningsartiklar är en 
värdefull källa när annan 
statistik eller data saknas. 
Dock finns ett problem med 
olika bias, främst relaterade 
till urval. 

7 Rosales, M., Stallones, 
L. 

Coverage of 
motor vehicle 
crashes with 
injuries in U.S 
newspapers, 
1999-2002.

Att visa på hur 
rapporteringen 
kring 
trafikolyckor såg
ut i Amerikanska
tidningar mellan 
1999 och 2002.

Tidningar rapporterar inte 
med tillförlitlighet vilka 
faktorer som bidrar till 
trafikolyckor.

8 Ortiz, D., Myers, J., 
Walls, E., Diaz, M-E. 
2005

Where do we 
stand with 
newspaper data?.

Att undersöka 
urvalsbias i 
tidningsartiklar 
som källa för att 
analysera 
händelser.

Data från tidningsartiklar 
skapar stora problem för 
validiteten och reliabilieten. 
Medias förändring över tid 
gör också att de bias som 
skapas inte kan korrigeras.

9 Ghaffar, A., Hyder, 
A.A., Bashai, D. 2001

Newspaper 
reports as a 
source for injury 
data in 
developing 
countries.

Att undersöka 
möjligheten att 
använda 
tidningsartiklar 
som en 
kompletterande 
källa för 
skadestatistiken i
utvecklingslände
r.

Tidningsartiklar kan vara en 
kompletterande källa som 
annan statistik kan jämföras 
mot. Resultaten kan dock inte
generaliseras till andra länder.

10 Finney, M. 2010 Salamosa: 
Examining a 
small-market 
newspaper 
covering a local 
crisis. 

Att undersöka 
krisbevakningen 
i lokaltidningar 
på en liten 
marknad.

Personliga relationer och 
maktförhållanden påverkar 
vad som skrivs till nackdel 
för journalistiken.

11 Wilkins, L. Television and 
newspaper 
coverage of a 
blizzard: Is the 
message 
helplessness?.

Att visa på 
medias roll i 
bevakningen av 
en snöstorm.

Media fokuserade på 
händelsen i sig och inte 
människors respons. 
Hjälplöshet var ett starkt 
tema.

12 Singer, E., Endreny, P., 
Classman, B. 1991

Media coverage 
of disasters: 

Att undersöka 
hur geografiskt 

Det finns en koppling mellan 
var en katastrof inträffar och 
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Effect of 
geographic 
location.

avstånd och antal
omkomna i en 
katastrof 
påverkar 
täckningen av 
händelsen från 
media.

hur mycket utrymme i media 
som upplåts åt den

13 Rainey, D., Runyan, C. 
1992

Newspapers: A 
source for injury 
surveillance?.

Att undersöka 
om 
tidningsartiklar 
är ett värdefullt 
instrument för att
samla in 
skadestatistik.

Dags- och kvällstidningar 
kan användas som en 
kompletterande källa inom 
skadestatistiken.
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