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ABSTRACT 
Österberg, J. 2016. Beredskap för naturolyckor. Kulturgeografiska institutionen, Uppsats, Uppsala Universitet. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Uppsala kommuns beredskap är uppbyggd, vilka strategier som 
finns, med särskilt fokus på kraftigt snöfall. Uppsatsen bygger på en kvalitativ dokumentanalys samt en 
kvalitativ semistrukturerad intervju med en säkerhetshandläggare på Uppsala kommun. Uppsatsen ämnar 
besvara följande frågeställningar, vilka strategier har Uppsala kommun för mycket kraftigt snöfall och hur är den 
beredskapen uppbyggd?; Förekommer det några problem med Uppsala kommuns beredskapsstrategier för 
kraftigt snöfall?; Vilka aktörer är inblandade i beredskapsplaneringen på Uppsala kommun och hur samverkar 
dessa med varandra? Resultatet av denna studie visar att det på Uppsala kommun inte finns någon specifik 
beredskapsstrategi angående naturolyckor av typen snöfall, dock används tre principer när det gäller beredskap 
för naturolyckor generellt, dessa är ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Flera aktörer, bland 
annat Länsstyrelsen, arbetar tillsammans med Uppsala kommun gällande den här typen av beredskap. Dock finns 
det vissa problem beträffande den här typen av beredskap.  
 
 
Nyckelord: Beredskap. Planering. Snöfall. Strategier. Uppsala. 
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1. INLEDNING 

 
Beredskap är ett förekommande begrepp inom flera discipliner, som enligt 
nationalencyklopedins definition lyder: tillstånd att vara beredd på kommande utveckling, 
särskilt faror, kriser och dylikt (Nationalencyklopedin, 2014). Kriser, olyckor, katastrofer och 
andra särskilda faror är också förekommande benämningar inom ämnesområdet beredskap. 
Forskare har under decennier försökt söka svar i vad den egentliga definitionen av en katastrof 
är och flera olika svar har uppkommit, ett exempel är vad Dombrowsky nämner år 1998: En 
katastrof kan kortfattat ses som en negativ händelse inklusive dess effekter inom ett avgränsat 
tidsrum (Guldåker, 2009, s. 45). Ytterligare en strategi för att definiera en olycka eller katastrof 
är att, som FN gör, dela in begreppet i tre olika huvudgrupper. Dessa grupper är den 
geologiska-, hydrometeorologiska- samt den biologiska gruppen, som alla innehåller flera 
undergrupper (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009). I Sveriges kris-och 
katastroflagstiftning brukar dock en olycka eller katastrof benämnas som en ”extraordinär 
händelse” eller en ”svår påfrestning” (Guldåker, 2009, s. 48). Det kan nämnas att det trots 
vilket begrepp som än används sker många katastrofer i världen, exempelvis inträffade det 
endast under år 2014 317 katastrofer i 94 av världens länder, detta drabbade omkring 107 
miljoner människor(enligt IFRC, International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies)(Ullberg Baez & Becker, 2016, s. 23). I denna uppsats behandlas beredskap gällande 
en viss typ av naturolycka, nämligen kraftigt snöfall. Kraftigt snöfall är en del av FNs 
hydrometeorologiska huvudgrupp, där ordet hydrometeorologi står för läran om nederbörd 
(Nationalencyklopedin, 2014). Kraftiga snöfall kan innebära allvarliga konsekvenser för ett 
samhälle i form av exempelvis elavbrott, trafikproblem, minskad framkomlighet, 
kommunikationsproblem, samt möjlighet att få hjälp. Snö kan också skapa problem i form av 
skador på byggnader och ledningar, samt under vårar kan den smälta snön skapa både problem 
med vårfloder samt påverkas avrinningen i våra vattendrag, även laviner är ett problem bildat 
av snö (SMHI, 2014). Vid mer varaktiga perioder av kraftigt snöfall kan konsekvenserna för 
samhället och de individer som drabbas bli allvarliga. En faktor som påverkar kraftiga snöfall 
och dess konsekvenser är den geografiska platsen med dess förutsättningar. Exempelvis kan en 
viss mängd snö under en viss period anses vara en omfattande olycka i vissa delar av landet 
medan det kan anses vara en vardaglig mängd för den aktuella perioden i andra delar, till 
exempel norra och södra Sverige. I denna uppsats avgränsas arbetet till att innefatta Uppsala 
kommuns beredskapsarbete av kraftigt snöfall. Naturkatastrofer (som exempelvis ett kraftigt 
snöfall kan vara på vissa plaster i världen), är viktigt att arbeta med då risken för detta kan 
komma att öka genom pågående klimatförändringar och samhällelig sårbarhet(IPCC, 
Intergovernmental Panel on Climate Change(Baez Ullberg & Becker, 2016, s. 24). 
 
1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Uppsala kommuns beredskap är uppbyggd, vilka 
strategier som finns, samt hur dessa tillämpas på naturolyckor av typen kraftigt snöfall. 
 
1.2 Frågeställningar 

Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar: 
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* Vilka beredskapsstrategier har Uppsala kommun när det gäller naturolyckor av mycket 
kraftigt snöfall och hur är den beredskapen uppbyggd? 
 
* Förekommer det några problem med Uppsala kommuns beredskapsstrategier när det gäller 
kraftigt snöfall? 
 
* Vilka aktörer är inblandade i beredskapsplanering i Uppsala och hur samverkar dessa med 
varandra? 
 
1.3 Avgränsning 

Uppsatsen begränsas till lokal nivå i Uppsala kommun, dock beskrivs vissa korta globala delar i 
de kapitel som definierar naturolyckor. Uppsatsen handlar om beredskap i den offentliga 
sektorn med fokus på kommunnivå. Uppsatsen behandlar inte någon form av beredskap inom 
det privata näringslivet eller hushållsberedskap annat än att det nämns kortfattat. I uppsatsen 
beskrivs ingen specifik aspekt av ekonomisk beredskap, inte heller någon form av sociologisk, 
eller inom ämnesområdet hållbar utveckling. Uppsatsen inriktar sig på allmänheten som helhet 
och beskriver inte någon specifik grupp i samhället. Olika former av kultur behandlas inte 
heller. I avsnittet om naturgeografi i Uppsala är avgränsningen till att endast behandla en kort 
landskapsbild samt klimatklassificeringar med tillhörande innehåll.  
 
1.4 Disposition 
Denna uppsats inleds med en presentation av ämnet, syfte och frågeställningar samt de 
avgränsningar som gjorts. Efter detta presenteras ett bakgrundskapitel med information om 
allmän beredskap, varför ämnet valts, samt kortfattade naturgeografiska aspekter. Därefter 
följer ett metodkapitel där bland annat arbetets metodik och vilka urval som använts beskrivs. 
Efter detta inledande kapitel följer ett grundläggande teoretiskt kapitel om beredskap, 
naturgeografi, naturolyckor och varningsklasser. Detta kapitel följs av ett empiriskt kapitel, 
vilket är baserat på en dokumentanalys samt en kvalitativ intervju. Detta kapitel innehåller 
olika teman, som exempelvis vilka lagar som appliceras vid krisberedskap på Uppsala kommun. 
Avslutningsvis presenteras en diskussion där arbetets resultat sammanfattas med författarens 
reflektioner och följs slutligen av ett kapitel där slutsatser med arbetet presenteras. En 
intervjuguide finns att läsa sist i denna uppsats.   
   
2. BAKGRUND 
 
Vad händer med ett samhälle om en extra ordinär händelse inträffar? Vad gör en stad som 
Uppsala i det fall att ett kraftigt snöfall breder ut sig över staden och skapar 
framkomlighetsproblem, kommunikationsproblem och möjlighet att få hjälp vid behov? Finns 
det vid dessa fall några beredskapsstrategier från Uppsala kommuns sida och hur är dessa i så 
fall uppbyggda? Är det vid fall som dessa flera aktörer inblandade i beredskapsplaneringen och 
hur samverkar de i så fall med Uppsala kommun? Samt förekommer det några problem med 
dessa eventuella strategier när det gäller just kraftigt snöfall? Dessa är några av de frågor som 
besvaras i denna uppsats.   
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Beredskap är ett sammanfattande begrepp som används inom flera olika områden. 
Exempelvis finns beredskap på olika nivåer, där allt från hushållsberedskap till nationell 
beredskap vid extraordinära händelser ingår. I denna uppsats kommer beredskap på kommun- 
och lokalnivå att presenteras och inriktas på beredskap för naturolyckor, med kraftigt snöfall 
som prioritet. Som tidigare nämnt är nationalencyklopedins definition av beredskap: tillstånd 
att vara beredd på kommande utveckling, särskilt faror, kriser och dylikt 
(Nationalencyklopedin, 2014), vilken är den definition som används i denna uppsats. 

Varför just beredskap för naturolyckor och främst kraftiga snöfall har valts i denna uppsats 
beror på ett intresse av geologiska fenomen och hur de påverkar samhället. Staden Uppsala och 
dess kommun valdes på grund av en geografisk koppling till det kraftiga snöfallet som år 1998 
drabbade staden Gävle. Gävle som administrativt sätt tillhör Norrland, gentemot Uppsala som 
tillhör Svealand, är en stad som ändå ligger på ett nära avstånd till Uppsala, det skiljer endast 
cirka tio mil mellan städerna (SCB, 2002). På ett klimatmässigt sätt tillhör båda städerna 
kategori Dfc, vilket är en del av borealskogsklimatet i Köppen-Geigers klimatklassifikation. 
Detta innebär kortfattat ett klimat med snö, hög fuktighet och kalla somrar (Strahler, 2013). 
Därmed är städerna relativt sätt ganska lika rent klimatmässigt, samt även avståndsmässigt nära 
och en undersökning ansåg jag därmed var av betydelse utifrån ett beredskapsmässigt sätt. 
Ytterligare en anledning till att just beredskap i ett samhälle valdes beror till stor del på grund 
av författarens intresse för planering och främst beredskap samt återbyggnadsplanering. 
Beredskapsplanering i sig är något som i dagens samhälle känns viktigt att arbeta med, då 
klimatet, i framtiden, kan komma att bli mer turbulent på grund av den globala uppvärmningen.  

 
3. METOD 

 
Valet av ämnet, som tidigare berörts, beredskap för naturolyckor och främst kraftiga snöfall, är 
något som både i dagens samhälle samt i framtiden är viktigt att arbeta med. Inom det valda 
ämnet är Uppsala kommun vald som en geografisk begränsning. En ytterligare begränsning i 
denna uppsats är en undersökning av den offentliga sektorn, dock efterfrågas också eventuella 
samverkande aktörer. Ett syfte utvecklades och följdes av en utveckling av frågeställningar, 
samt efterföljdes av valet av metod. Metodkapitlet nedan beskriver vilka metoder som valts i 
denna studie samt en motivering till val av dokumentanalys och val av en kvalitativ intervju. 
Undersökningsområde och urval innefattas också i detta metodkapitel.  
 
3.1 Metodologi och metodval 
I denna uppsats används en kvalitativ metod som består av en målinriktad intervju samt en 
dokumentanalys. Att uppsatsen är kvalitativ beskrivs genom definitionen av begreppet: 
[kvalitativ metod] inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som 
förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras 
(Nationalencyklopedin, 2014). Alan Bryman, som skrivit boken samhällsvetenskapliga 
metoder, nämnder att en kvalitativ metod specificeras genom att ta avstånd från 
naturvetenskapliga normer samt att den information som insamlas avses bygga på teorier och 
tolkning (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden genomsyrar hela uppsatsen och används 
specifikt vid uppsatsens intervju. Valet att använda en kvalitativ metod och inte en kvantitativ 
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metod är att den kvalitativa metoden är mer adekvat för denna sorts studie. Detta eftersom 
tonvikten av insamling ligger på ord, för att ge en mer djupgående analys, och inte på siffror, 
för att generera olika statistiska samband (Jensen, 1995, s. 39). För att ytterligare beskriva 
relevansen för val av en kvalitativ metod kan nämnas att den kvalitativa metoden är mer 
tolkande, kunskapsteoretisk samt innehar en mer induktiv syn, i jämförelse med den 
kvantitativa metoden. Med detta menas att denna metod ger större analytiska möjligheter och 
tillgodogör en god förståelse av den sociala verkligheten. Metoden genererar också en bredare 
tolkning av sociala samspel och egenskaper, samt ger uppsatsen en syn på att teorin som 
insamlas frambringar det praktiska forskningsresultatet (Bryman, 2011, s. 340-341). Valet att 
använda en dokumentanalys i det empiriska materialet i denna uppsats berodde på att en bred 
litteraturstudie kan ge god förståelse av ett ämne. Men är också av värde vid 
informationsinsamling då uppsatsen endast innehåller en intervju.  
 
3.2 Undersökningsområde och urval 

Det undersökningsområde som denna uppsats behandlar är Uppsala kommun, d.v.s. Uppsala 
stad och tillhörande landsbygd. Valet av staden Uppsala är, som tidigare nämnts, en avstånds- 
och klimatmässig likhet till staden Gävle, där det år 1998 föll ett kraftigt snöfall. Samt intresset 
för hur geologiska fenomen som detta påverkar samhället.  

Urvalet som gjorts när det gäller uppsatsens intervju är ett målstyrt urval. Detta är enligt 
Bryman en typ av urval som i grunden är mycket strategiskt, då det handlar om att finna rätt 
person för just undersökningens frågeställningar eller uppsatsens forskningssyfte (Bryman, 
2011, s.434). Det finns, enligt Bryman, flera sätt att använda ett så kallat målstyrt urval. Ett sätt 
är att utgå från uppsatsens frågeställningar och med hjälp av dessa hitta en individ med rätt 
kompetens för att kunna besvara dem. Ett annat sätt är att använda sig av ett snöbollsurval där 
en intervjuperson börjar intervjuas för att sedan hänvisa till en annan individ som kan besvara 
de frågor som ställs. Ett tredje sätt handlar om teoretisk mättnad vilket innebär att intervjuer 
fortgår tills tillräckligt mycket material enligt valda teman inkommit (Bryman, 2011, s. 434). 
Det målstyrda urval som använts i denna uppsats är anpassat efter att hitta den individ som 
innehar rätt kompetens för att kunna besvara just uppsatsens frågeställningar. Den person som 
hittats för detta är Jimmy Sörensen som är säkerhetshandläggare på kommunledningskontoret 
med inriktning på krisberedskap på Uppsala kommun. Valet till att endast en intervju utförts är 
på grund av att den information som behövts för att kunna besvara uppsatsens frågor 
tillhandahölls av Jimmy Sörensen, då han både arbetade på Uppsala kommun vilken är 
myndigheten som uppsatsen utgår ifrån, samt är säkerhetshandläggare med inriktning på just 
krisberedskap, vilket är precis den typ av beredskap som uppsatsen är inriktad på.  
 
3.3 Dokumentanalys 
Litteraturstudier som gjorts genom en dokumentanalys är en viktig del inom ramen för denna 
uppsats. Detta genom att en tydlig litterär genomgång av ett ämne bidrar till att bland annat 
skapa kunskaper inom ämnesområdet som redan finns samt att stärka trovärdigheten för dessa, 
för att i följande steg kunna analysera litteraturen med hjälp av uppsatsens frågeställningar 
(Bryman, 2011, s. 97). En dokumentanalys är en adekvat metod för denna uppsats då syftet 
med en dokumentanalys är att kunna samla in information från olika offentliga dokument och 
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informationskällor, för att få en övergripande kontext av ämnet till ett överblickbart 
sammanhang(Berg, 2003, s. 162). Metoden är en typ av nivåmodell som kan användas för att få 
fram lämplig information från offentliga dokument utan att behöva läsas från pärm till pärm. 
Samt att kunna skapa sig rimliga innebörder av ett material för att sedan kunna jämföra och 
analysera dessa(Berg, 2003, s.157). Den insamlade informationen härrör från offentliga 
dokument, hemsidor, lagar och dylikt som är relevant för ämnet och ingår i flera av uppsatsens 
kapitel, både i de teoretiska kapitlen och i de empiriska kapitlen. Litteratur som framtagits 
genom användning av metoden ”dokumentanalys” är rapporter och Internetsidor från bland 
annat Uppsala kommun, SMHI(Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut), 
Räddningsverket, MSB(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt 
Regeringskansliet. Boken Krishantering, hushåll och stormen Gudrun samt boken Introducing 
physical geography är också några av de litterära källorna som använts.  
 
3.4 Kvalitativ intervju 

I denna uppsats används en, som nämnt, kvalitativ metod. Med valet av en sådan studie följde 
valet av intervju som undersökningsform på ett naturligt sätt. Det finns förstås flera vägar att gå 
inom den kvalitativa metoden när det gäller undersökningsformer, såsom exempelvis 
deltagande observationer med etnografi, fokusgrupper, med mera (Bryman, 2011). Med valet 
av intervju som undersökningsform uppkom frågan om vad för slags intervju som passade bäst 
att använda. Inom den kvantitativa forskningen används oftast en strukturerad intervju, medan 
det inom den kvalitativa forskningen används antingen en semistrukturerad eller en 
ostrukturerad intervju (Bryman, 2011, s.413). Den ostrukturerade intervjun är väldigt öppen 
och är likt ett vanligt samtal, medan en semistrukturerad intervju, som även den är relativt 
öppen, följer ett schema av olika teman via en så kallad intervjuguide. Intervjun blir tack vare 
flexibiliteten i en semistrukturerad intervju fylligare och ger även en god möjlighet att kunna 
ställa uppföljningsfrågor samt få svar på alla frågor i intervjuguiden (Bryman, 2011, s. 415). 
Inom ramen för en kvalitativ semistrukturerad intervju har en direktintervju, också kallad 
en ”ansikte-mot-ansikte-intervju” använts i denna studie. Med detta menas en intervju där 
intervjuperson och personen som gör intervjun träffas och har intervjun (Bryman, 20011 s. 208). 
Denna intervjuform har både positiva och negativa effekter. En av de positiva effekterna som 
finns är att vid en sådan typ av direktintervju går det ofta att läsa av ansiktsuttryck, vilket inte 
fungerar vid exempelvis en telefonintervju (Bryman, 2011, s. 210). Dock har denna typ av 
intervju också negativa effekter såsom exempelvis en så kallad intervjuareffekt. Med 
intervjuareffekt menas att resultaten av studien kan påverkas genom en skevhet i svar beroende 
på forskarens kön, etnicitet och sociala bakgrund. En viss skevhet kan också uppkomma från 
intervjupersonens sida genom en tendens av att inte uttrycka saker som inte anses enligt 
normen (Bryman, 2011, s. 229). Dock kan en viss påverkan även vara av positiv karaktär. 
Direktintervjun som utfördes på Uppsala kommuns kommunledningskontor gav en god 
förståelse i hur beredskapsarbetet utförs. Inga negativa intervjueffekter har förekommit. Innan 
intervjun utfördes skickades intervjufrågorna på e-post till intervjupersonen. Att göra på detta 
sätt har både för-och nackdelar. En fördel är att skapa en, redan innan, tillitsfull relation med 
intervjupersonen. Genom att skicka frågorna innan intervjun utförs ger intervjupersonen tid att 
läsa och kunna utveckla sina svar innan intervjun. Dock finns också nackdelar med att skicka 
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intervjufrågorna innan intervjun, en nackdel är att intervjupersonen själv, redan innan, kan välja 
att inte besvara vissa frågor eller har under intervjun koll på när intervjun skall avslutas (då 
frågorna inte längre passar intervjupersonen). Att skicka frågorna innan kan också leda till en 
inställd intervju (Bryman, 2011). Skickandet av intervjufrågorna innan intervjun har i detta fall 
givit intervjupersonen en chans att utveckla sina svar och frågorna har besvarats väl. I denna 
intervju användes en intervjuguide med öppna svarsalternativ, det vill säga att det inte fanns 
några valbara alternativ utan intervjupersonen fick med egna ord besvara frågorna. Detta gav 
utfallet att intervjun blev mer fyllig och mindre strikt. Typer av frågor som använts är 
inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, och preciserade frågor. Inledande 
frågor var av en allmän natur, uppföljningsfrågor i syfte att få ett utvecklat svar, 
sonderingsfrågor för fördjupning, preciserade frågor för tydlighet samt en tystnad för att ge 
intervjupersonen möjlighet att komplettera ett svar eller bara att tänka efter. Dessa olika typer 
av frågor, samt ännu fler beskriver Bryman i sin bok, samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 
2011, s. 422-423). En bilaga av intervjuguiden återfinns i slutet av denna uppsats. Intervjun 
gjordes i december 2014 och gav mycket god information. Intervjun som hölls med 
säkerhetshandläggare med inriktning på krisberedskap på kommunledningskontoret på Uppsala 
kommun, Jimmy Sörensen, blev över 80 minuter lång och hölls på Uppsala kommuns 
nybyggda lokaler vid Uppsala centralstation. Platsen för intervjun var på 
kommunledningskontoret, en då relativt lugn våning av Uppsala kommun och gjordes i ett 
förhållandevis litet konferensrum. Miljön var därmed lugn och utan störande ljud eller andra 
störande moment. Intervjun spelades in på datorprogrammet Audacity och transkriberades 
därefter. Att spela in samtalet gav en mer lättillgänglig information efter intervjun. 
 
4. BEREDSKAP 

 
I nedanstående teoretiska kapitel innefattas först ett avsnitt om allmän beredskap, som följs av 
ett avsnitt om naturgeografi. Efterföljande avsnitt behandlar olika slag av naturolyckor, där 
definitioner och beskrivningar finns ifrån bland annat Sveriges Meteorologiska och 
Hydrologiska Institut, SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB samt ifrån 
två olika lokaltidningar. Följande avsnitt innehåller varningsklasser från SMHI, där bland annat 
uppbyggnad samt användningsområde beskrivs. Avslutningsvis finns en kort sammanfattning. 
 
4.1 Allmän beredskap 
Beredskap ingår i flera olika ämnesområden och har flera olika definitioner. Definitionen som 
används inom ramen för denna uppsats är nationalencyklopedins definition vilken lyder: 
tillstånd att vara beredd på kommande utveckling, särskilt faror, kriser och dylikt 
(Nationalencyklopedin, 2014). Inom uppsatsen ingår beredskap för naturolyckor inriktat på 
kraftigt snöfall. Detta är dock en ytterst minimal del av alla former av beredskap som finns. För 
att förtydliga bredden av beredskap används olika former av beredskap inom bland annat skydd 
mot olyckor (SFS 2003:778), vid extraordinära händelser såsom krisberedskap (SFS 2006:544), 
men även inom totalförsvaret (SFS 1992:1403). Beredskap används självfallet vid många andra 
olika discipliner, exempelvis när det gäller hälsoaspekter (Folkhälsomyndigheten, 2014), och 
hushållsberedskap (Hemvärnet, 2004). 
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Det finns mångtal olika sätt att beteckna kriser, katastrofer och olyckor. Speciellt 
beteckningen katastrof har engagerat forskare i många decennier och över flera yrkesfakulteter. 
Ett exempel, som nämnts i inledningen av denna uppsats, är Dombrowskys definition från 1998, 
som lyder; En katastrof kan kortfattat ses som en negativ händelse inklusive dess effekter inom 
ett avgränsat tidsrum (Guldåker, 2009, s. 45). I Sverige används ofta 
beteckningarna ”extraordinär händelse” eller ”svår påfrestning” som synonymer till 
beteckningarna katastrof och kris (Guldåker, 2009, s. 48). 

En ”extraordinär händelse” avser en händelse i ett samhälle, vilket leder till att samhället 
inte är i normaltillstånd. Denna händelse kan exempelvis vara en olycka som skapat en allvarlig 
störning av viktiga funktioner i samhället, alternativt riskerar att åstadkomma en sådan störning. 
Vid sådana extraordinära händelser krävs snabba insatser från främst, kommun och landsting. 
Staten genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är också involverade. Vid 
extraordinära händelser arbetar MSB oftast med att ge en helhetsbild av läget på nationell nivå. 
Dock arbetar MSB främst med efterarbetet i form av ersättningsutdelning samt författandet av 
rapporter, detta beror dock på i vilken utsträckning olyckan, krisen eller katastrofen sker 
(Tidigare Krisberedskapsmyndigheten, nuvarande MSB, 2006). 

   
4.2 Naturgeografi i Uppsala 
Staden Uppsala ligger i landskapet Uppland på en breddgrad av cirka 59,8° latitud och 17,6° 
longitud och tillhör där med Svealand (Almqvist & Wiksell, 1997). Kortfattat är staden 
Uppsala en mycket platt stad med breda lerslätter, men innehar också en lång rullstensås. 
Rullstensåsen heter Uppsalaåsen som helhet, men där ingår även delar av den med olika namn 
såsom Tunaåsen som finns i Gamla Uppsala (Upplandsstiftelsen, 2016) samt Sunnerstaåsen 
som ligger mellan Flottsund och Sunnerstaviken (Heijkenskjöld, 2001).  

Inom klimatologi finns flera olika klassifikationssystem som används, de allra flesta av 
dessa är inte exakta kopior av det verkliga klimatet som de representerar, men de ger en 
användbar metod för att kunna kommunicera, sammanfatta och använda informationen de ger. 
Ett klimatsystem som dock än idag används frekvent är Köppen-Geigers klimatsystem. 
Vladimir Köppen var en österrikisk klimatolog som år 1918 uppförde detta system. Systemet 
modifierades sedan år 1953 av Geiger och Wolfgang Pohl. Systemet var först och främst 
utvecklat för att se variationen av vegetation på hela jordklotet. Systemet delas in i tre olika 
grupper, första, andra och tredje gruppen där olika bokstäver står för olika saker. Olika platser 
blandas sedan som tre olika bokstäver, en från varje grupp för att beskriva klimatet på just den 
platsen. Sverige är uppdelat i tre olika kombinationer, en kombination finns i södra Sverige. 
Klimatet i den kombinationen täcker ett område ungefär från staden Pisa i Italien till sjöarna 
Vättern och Vänern i Sverige, detta klimat benämns som ett fuktigt kontinentalklimat. Det 
andra klimatet innefattar större delen av Sverige och är ett borealt skogsklimat. I Sveriges norra 
inland finns en smal slinga av det tredje klimatet i Sverige, vilket är ett tundraklimat (Almqvist 
& Wiksell, 1997). Det mest frekventa klimatet i Sverige är alltså klimatet och som innehåller 
kombinationerna Dfc, Dfd, Dwc samt Dwd. Dessa kombinationer är olika varianter av ett 
borealt skogsklimat och innefattar förutom större delen av Sverige också Finland, nordvästra 
Norge, en stor del av Kanada, samt en stor del av Ryssland framförallt i Sibirien. Klimatklassen 
ligger en på latitud från 50° till 70° nord. Staden Uppsala, som denna uppsats behandlar 
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innefattas just detta boreala skogsklimat och kombinationen Dfc. Klimatet är enligt denna 
klassifikation ett område med hög fuktighet, snö samt med kalla somrar. De kalla och korta 
somrarna innehåller det mesta av den genomsnittliga nederbörden. Nederbörden är i sig relativt 
liten och följer en årscykel. Temperaturen i området är lägre än noll grader under mer än 
hälften av året. Området innefattas av kontinental-arktiska och polara luftmassor under stora 
delar av året, dock inkommer under sommaren stundtals havsluft som medför fukt, vilket 
skapar nederbörd (Strahler, 2013, s. 250).  
 
4.3 Naturolyckor 

I detta kapitel beskrivs olika typer av naturolyckor från olika institutioner och dylikt, samt två 
olika händelser av kraftiga snöfall som inträffat under en period från 1980 till 2015.   

Inledningsvis i denna uppsats beskrevs att FN delar in, vad de benämner som; ”fenomen 
som kan leda till en olycka eller katastrof”, i tre huvudgrupper; geologiska-, 
hydrometeorologiska- samt den biologiska (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
2009). I dessa tre huvudgrupper innefattas olika naturfenomen som bäst stämmer in i varje 
huvudgrupp. Exempelvis under huvudgruppen geologiska fenomen innefattas jordbävningar 
och tsunamis. Inom den biologiska gruppen innefattas epidemier av olika slag. Samt i den 
tredje huvudgrupp, vilken denna uppsats är inriktad mot, hydrometeorologiska fenomen, som 
innefattas av exempelvis översvämningar, cykloner, extrem nederbörd av exempelvis snö och 
skogsbränder (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009). Då FN är en 
världsomfattande organisation förekommer dock inte alla dess typer av naturfenomen i Sverige 
eller i Uppsala. En annan definition av naturolyckor innefattas av EEA, European Enviroment 
Agencys, som benämner en naturolycka som; Violent, sudden and destructive change in the 
environment without cause from human activity, due to phenomena such as floods, earthquakes, 
fire and hurricanes (EEA, 2006). 

Ordet naturolycka går inte på ett entydigt sätt översätta till engelska, även om det går att 
benämna det som ”natural disaster”. Det finns många definitioner för beteckningen naturolycka 
varför det är svårt att beskriva innebörden med endast en definition. Detta på grund av att ordet 
definieras olika av olika personer och myndigheter med flera och det är därför svårt att skapa 
en definition som passar alla. Det som finns i enlighet med många definitioner är att vid termen 
olycka ingår det ofta ett snabbt förlopp, detta i jämförelse med en katastrof som kan ske under 
en längre period. En katastrof kan också ge större konsekvenser än en olycka (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2009). 

Den typ av naturolycka som behandlas i denna uppsats är kraftigt snöfall, denna typ av 
naturolycka faller in i ramen för hydrometeorologiska olyckor (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, 2009). Några av de konsekvenser som kan uppkomma vid ett kraftigt snöfall, 
som inledningsvis har nämnts, är problem med kommunikation och framkomlighet, 
trafikproblem, skador på byggnader och ledningar, påverkan på avrinningen under olika 
årstider samt laviner, vårfloder och möjlighet att få hjälp (SMHI, 2014).  

 Snö bildas av fruset vatten och kräver två förutsättningar för att falla. Det ena handlar om 
att det finns moln som är kapabla till att producera nederbörd av olika slag. Det andra handlar 
om att temperaturen måste vara under- eller som allra högst några få grader över noll på 
markytan (SMHI, 2013). Då snö faller kan vid rätt förutsättningar ett snödjup bildas som mäts 
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på markytan. Måttet på dessa snödjup, samt den geografiska platsen, avgör i fall det kan räknas 
som en naturolycka eller inte (SMHI, 2013).  

Ett exempel då kraftigt snöfall lett till en naturolycka är under december månad år 1998 i 
staden Gävle, Gästrikland. Under tre dygn snöade det mycket intensivt, 140 cm snö föll och 
gav marken ett täcke av snö, det låg exempelvis snö i upp till 3 meter i drivor. Vid detta 
kraftiga snöfall blev Gävleborna isolerade i flera dygn, vägar spärrades av, tågtrafiken ställdes 
in, biltrafik för privatbruk förbjöds och många satt fast med bilar i snömängderna. Skolor, flera 
butiker och arbetsplatser såsom industrier hölls stängda, vilket gav problem med bland annat 
matleverans, framkomlighet och försörjning. Runt tusen hushåll var som mest utan el under 
perioden, samt en del hushåll var helt isolerade från den yttre världen. Dessa konsekvenser är 
några av de många följder som kan uppkomma vid ett kraftigt snöfall. Just denna snöolycka är 
den värsta i Sverige på 100 år om man inte räknar med delar av fjällen (MSB, 2010). Under 
denna extraordinära händelse var även banvagnar verksamma för sjuktransporter elförsörjning, 
polistjänster och hemtjänst (Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999). Även i andra städer har 
det uppkommit likande kraftiga snöfall som skapat stora konsekvenser, ett exempel är 
Västervik, Småland år 1985. Under denna period fick bland annat medborgarna krypa ut genom 
fönster på övervåningen av sina hus för att ta sig ut (Västerviks tidning, 2015). 

 
4.4 SMHIs Varningsklasser 

I detta kapitel beskrivs definitioner, uppbyggnad och varningar till allmänheten från SMHI.  
SMHI står för Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Detta institut hanterar 

exempelvis väderprognoser och meddelar varningar baserat på olika varningsklassers och dess 
kriterier (SMHI, 2014). 

Dessa, SMHIs varningsklasser, är uppbyggda i tre olika nivåer; klass 1-, klass 2- och klass 
3. Klass 1 är den lägsta nivån och klass 3 är den högsta nivån och används endast i de mest 
extrema fallen.  

  Inom dessa klasser finns även uppdelningarna sjövarningar, landvarningar samt 
fjällvarningar (SMHI, 2014). SMHI varnar också om risk för mycket besvärligt väder, 
brandrisk samt meddelar om höga temperaturer(ett meddelande är dock ingen varning) (SMHI, 
2016). Nedan beskrivs landvarningar för de tre klasserna och olika kriterier eller konsekvenser 
såsom SMHI benämner dem, som finns för varje klass. Varningarna och dess förutsättningar 
används när väderförhållandet anses vara en risk för samhället och därmed kräva ett 
meddelande om varning (SMHI, 2014). Varningarna går ut för att leda till åtgärder hos 
myndigheter samt att kommuner skall kunna agera(både genom förberedelse samt hantering). 
Exempel på saker som kommunen kan komma att behöva göra då en varning gått ut om 
ostabila väderförhållanden, är att vidta snabba åtgärder för eventuella strömavbrott samt att 
bestämma hur kollektivtrafiken skall gå (SMHI, 2015). Beskrivningarna nedan är baserade 
utifrån landvarningar eftersom detta är uppsatsens fokus (SMHI, 2014). 

I varning klass 1, besvärligt väder (SMHI, 2016), i klassen ingår tio olika delar, där mycket 
hårda vindbyar, snöfall och höga flöden är några exempel. För att en varning ska meddelas vid 
snöfall krävs att det kan bli risk för halka på vägar, då det på sex timmar väntas komma fem 
millimeter snö mätt i smält form samt eftersom snö oftast är förekommande under 
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vinterhalvåret i Sverige så meddelas även varningar då snö beräknas antingen tidigt eller sent 
på säsongen (SMHI, 2014). 

Vid en varning klass 2, mycket besvärligt väder (SMHI, 2016), ingår exempelvis 
stormbyar, stora snömängder/drivbildning och mycket höga flöden. I konsekvenserna för 
snöfall i klass 2 ingår att det under tolv timmar faller cirka tjugo millimeter eller än mer räknat 
i smält form, att det kan uppkomma stora trafikproblem samt att det vid temperaturer på cirka 
noll grader kan uppstå problem inom el- och teleförsörjningen (SMHI, 2014). 

Vid den sista varningsklassen, varning klass 3, extremt väder (SMHI, 2016), krävs extrema 
väder, vilka kan vara storm- eller orkanbyar, extremt höga flöden och mycket stora 
snömängder/drivbildning för att beskriva några exempel. Vid detta mest extrema vädertillstånd 
av snöfall kan konsekvenserna bli omfattande. Detta kan leda till att exempelvis el – och 
telefonförsörjningen får stora störningar eller avstannar helt. Att stora störningar i trafiken kan 
förekomma som i vissa fall kan leda till att vägar blir helt oframkomliga. SMHI beräknar att 
dessa varningar meddelas då snön faller i tolv timmar med en snömängd på cirka 35 millimeter 
eller än mer i smält form, i fall det samtidigt blåser en kraftig vind går en varning ut vid 25 
millimeter (SMHI, 2014). 
 
4.5 Sammanfattning 
Detta kapitel sammanfattar det teoretiska kapitel för att få en förståelse för utvecklingen av det 
kommande empiriska kapitlet.  

Sammanfattningsvis är denna uppsats teoretiska kapitel inriktad på fyra avsnitt; allmän 
beredskap, naturgeografi i Uppsala, naturolyckor samt SMHIs varningsklasser. I avsnittet om 
allmän beredskap beskrivs definitioner av olika begrepp, däribland beredskap. Det beskrivs 
även om olika discipliner där beredskap används på olika sätt, samt vilka aktörer som främst 
behövs först vid extraordinära händelser, det vill säga en händelse som leder till att samhället 
inte är i normaltillstånd, dessa är kommun och landsting, men även Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB är delaktiga, dock på olika sätt beroende på hur 
omfattande den extraordinära händelsen är. I följande avsnitt i detta kapitel beskrivs 
naturgeografin i staden Uppsala, men också olika klimatzoner i Sverige. I avsnittet beskrivs 
Uppsalas landskapsbild med rullstensåsar i ett annars platt landskap, Köppen-Geigers 
klimatsystem samt nederbörd, temperatur och luftmassor inom klimatet Dfc, borealt 
skogsklimat, som är det klimat enligt Köppen-Geigers klimatsystem som staden Uppsala 
befinner sig i. I avsnittet om naturolyckor beskrivs FN:s tre olika huvudgrupper angående 
naturolyckor, vilka är den geologiska-, hydrometeorologiska- samt den biologiska gruppen. Det 
beskrivs även om kraftigt snöfall, vilken är en del av den hydrometeorologiska gruppen, samt 
snö med dess förutsättningar. Två exempel på olika städer med information om vad 
konsekvenserna blev då ett kraftigt snöfall drabbat städerna finns även i detta avsnitt, dessa 
städer är Gävles kraftiga snöfall år 1998, som sägs vara den mest omfattande snöolycka(om 
man inte räknar med fjällen) på 100 år samt Västervik år 1985. Det sista avsnittet i det 
teoretiska kapitlet innehåller SMHIs varningsklasser. I detta avsnitt beskrivs de olika grupperna 
1 till 3, samt under vilka förutsättningar dessa varningar utfärdas.  
 
5. BEREDSKAPSPLANERING 



14	  
	  

 
I detta empiriska kapitel presenteras först ett avsnitt om vilka av Sveriges rikes lagar som 
appliceras vid extraordinära händelser i Uppsala kommun. Därefter följer ett avsnitt om de 
grundprinciper som används vid krisberedskap på Uppsala kommun. Det efterföljande avsnittet 
beskriver beredskapsstrategier för kraftigt snöfall. Det nästkommande avsnittet i detta 
empiriska kapitel beskriver de kommunala beredskapsstrategier som användes vid stormen 
Gudrun, i detta avsnitt används boken Krishantering, hushåll och stormen Gudrun, skriven av 
Nicklas Guldåker, år 2009. Denna bok och specifikt exempel från hanteringen och 
beredskapsstrategier av stormen Gudrun har använts i denna uppsats för att se hur en 
naturolycka i form av en storm påverkat en specifik geografisk plats och vilka 
beredskapsstrategier som fanns och användes där. Detta i jämförelse med hur ett kraftigt snöfall, 
som är en annan typ av naturolycka kan påverka ett annat geografiskt område och vad det då 
finns för beredskapsstrategier. Efterföljande avsnitt handlar om problem gällande 
beredskapsstrategier. Avslutningsvis finns ett avsnitt om samverkande aktörer.  
 
5.1 Lagar som appliceras vid krisberedskapen i Uppsala kommun 

I detta avsnitt presenteras två av Sveriges rikes lagar; ”Lagen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” samt ”Lagen om 
skydd mot olyckor”, dessa lagar används inom krisberedskap i Uppsala kommun. Även den 
enskilda nämnden, krisledningsnämnden, som tillträder vid extraordinära händelser beskrivs i 
detta avsnitt.    

De ovannämnda lagarna används både i förebyggande syfte, vid extraordinära händelser 
såsom kraftigt snöfall, samt i efterarbetet. En av de lagar som används mest frekvent vid 
beredskap på kommunledningskontoret på Uppsala kommun är: ”Lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”.  
Denna trädde i kraft år 2006 och ersatte lagarna ”lagen om civilt försvar” samt ”lagen om 
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting” (Tidigare 
Krisberedskapsmyndigheten, nuvarande MSB, 2006). Jimmy Sörensen, som är 
säkerhetshandläggare på kommunledningskontoret, benämner lagen som ett ”paraply” när det 
gäller krisberedskapen (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). Lagen bygger på att ge 
en helhetssyn angående uthållighet och säkerhet samt från ett så kallat ”underifrånperspektiv” 
som gäller vid Sveriges skala av hot, från fred till krig. Dock appliceras lagen allra främst på 
fredstid. Syftet med denna lag är att minska olika verksamheters sårbarhet samt att i fredstid 
kunna hantera krissituationer. Lagens syfte är även att en grundläggande förmåga ska uppnås 
av samhällets civila försvar (Tidigare Krisberedskapsmyndigheten, nuvarande MSB, 2006). 
Organisatoriskt fungerar denna lag genom att det vid varje mandatperiod utformas en plan från 
både kommuner och landsting genom fullmäktige. I planen ingår en beskrivning av hur 
extraordinära tillfällen skall hanteras, även innehållande vad den lägsta godtagbara nivån är för 
samhället och dess funktioner under en kris. Vid varje mandatperiod skall även en 
krisledningsnämnd utses. Krisledningsnämnden är en enskild nämnd som arbetar vid 
extraordinära händelser i ett samhälle. Denna nämnd tillträder som en beslutsfattande nämnd 
för att fatta beslut om den extraordinära händelsen (Krisinformation.se, 2014). Jimmy Sörensen 
nämner att ”då krisledningsnämnden beslutar åsidosätts kommunallagen och därmed 
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demokratin till viss del” (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). Denna nämnd skall 
även vid ansvar utveckla så kallade ”risk- och sårbarhetsanalyser”, stå för utbildning och 
övningar samt författandet av rapporter (Tidigare Krisberedskapsmyndigheten, nuvarande MSB, 
2006). 

En annan lag som används inom beredskap vid naturolyckor vid Uppsala kommun 
är ”Lagen om skydd mot olyckor”. Denna lag med förkortningen LSO anstiftades år 2003 och 
trädde i kraft i januari 2004. Lagen ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen (Räddningsverket, 
2007). Lagen är främst inriktad på Sveriges kommuners Räddningstjänster samt på den 
myndighet som ansvarar för olika slags räddningsinsatser (Brandskyddsföreningen, 2014). 
Syftet med lagen är som står i kapitel 1 § 1: ”skydda människors liv och hälsa, egendom samt 
miljön” (SFS 2003:778). Ett ytterligare syfte med lagen är att öka möjligheterna till att minska 
olyckor, samt att på lokalnivå utveckla förmågan för skydd, försvar och dylikt i samhället, 
(Räddningsverket, tillgänglig 2015-01-05 via PowerPoint). Ett ytterligare syfte med lagen är att, 
på lokalnivå, skapa ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela riket (SFS 2003:778). Det finns i 
lagen ett större fokus på Räddningstjänsten men det omnämns även den enskilde individens, 
kommunens och statens skyldigheter samt om olyckor i allmänhet genom åtgärder, tillsyn och 
ersättning (SFS 2003:778). 
 
5.2 Grundprinciper för krisberedskap vid Uppsala kommun 

Detta avsnitt behandlas frågan om i fall det inom Uppsala kommun finns någon krisberedskap 
vid naturolyckor, specifikt angående kraftigt snöfall.  

Vid en extraordinär händelse, såsom i enlighet med olika definitioner kan vara både en 
olycka, som oftast har ett snabbt händelseförlopp, eller en katastrof som oftast sker under en 
längre period (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009) behövs en beredskap. En 
beredskap kan användas som en sammanhängande krisberedskap mot olika olyckor, men också 
var inriktad på specifika händelser. Så som exempelvis vid en naturolycka, i form av ett kraftigt 
snöfall, vilket kan drabba både individer, samhällsviktiga funktioner, byggnader, ledningar, 
kommunikation, med mera. Vid en sådan typ av ”extraordinär händelse” i ett samhälle krävs 
snabba insatser från främst, kommun och landsting, men även från Staten genom Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB, som kan behöva bli involverade, beroende på 
omfattningen av händelsen, som i detta fall presenteras som ett kraftigt snöfall (Tidigare 
Krisberedskapsmyndigheten, nuvarande MSB, 2006). I Uppsala kommun, men även i Sverige 
som helhet, arbetar man med krisberedskap utifrån tre grundprinciper. Dessa tre principer är 
grunden för krishanteringen i Sverige och benämns som ansvarsprincipen, likhetsprincipen 
samt närhetsprincipen (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). De tre principer har 
utvecklats för att även under en olycka eller en kris kunna upprätthålla ett väl fungerande 
samhälle med grundläggande demokrati, mänskliga rättigheter samt statens rättsäkerhet 
(Uppsala kommun, 2014). Då en varning från SMHI, vilket kan vara en klass 1, 2 eller 3 
varning beroende på till vilken grad väderförhållandet anses vara en risk för samhället (SMHI, 
2014) meddelas, kan därmed dessa tre grundprinciper användas som beredskapsstrategi i 
Uppsala kommun. Den första av de tre grundprinciperna är ansvarsprincipen, denna princip är 
en grundläggande struktur i samhället (Regeringskansliet, 2009). Ansvarsprincipen innebär att 
den instans/organisation som vid samhällets normaltillstånd arbetar med eller är ansvarig för en 
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specifik plats, verksamhet eller dylikt även under en extraordinär händelse ska bära 
huvudansvaret för, eller arbeta med den olyckan eller krisen (Krisinformation.se, 2012). Ett 
tydligt exempel på detta är att då ett kraftigt snöfall inträffar så skall främst människor som i 
normalfall arbetar med snöröjning hantera detta för att få bort snön så effektivt som möjligt 
(Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). Inom denna princip är det även viktigt att hjälp 
skall finnas för att tillgodose hjälp både genom direkthjälp samt genom samarbete 
(Regeringskansliet, 2009). Den andra av de tre grundprinciperna är likhetsprincipen. Med 
denna princip menas att vid olyckor eller kriser skall en verksamhet och även samhället i 
allmänhet fungera, i så stor utsträckning som möjligt, som det gör under normala förhållanden. 
Då denna princip används skall verksamheter och dylikt pågå på samma platser som vid 
normala förhållanden (Krisinformation.se, 2012). Två exempel på samhällsviktiga 
verksamheter som prioriteras högt vid olyckor och kriser följer här nedan. Det ena är skolor 
(främst från förskoleklass till årskurs fyra) och det andra är äldreboenden, båda måste kunna 
fungera som vanligt även under en extraordinär händelse, samt fungera på samma plats i så stor 
utsträckning som möjligt (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). Detta går att se en 
användning av under det kraftiga snöfall som drabbade Gävle år 1998 då bandvagnar var 
verksamma för exempelvis sjuktransporter och hemtjänst (Styrelsen för psykologiskt försvar, 
1999). Den sista principen av dessa tre principer är närhetsprincipen. Denna princip beskriver 
att då en olycka eller en kris inträffar, vilket ofta till en början är på en specifik plats, så skall 
de individer eller grupper som bor på, befinner sig på eller som bär ansvaret för platsen vara de 
som hanterar situationen som uppkommit. Exempelvis den olycks- eller krisdrabbade 
kommunen eller alternativt landstinget som ansvarar för området där olyckan eller krisen 
inträffat. Vid sådana situationer går både statlig som regional hjälp att få ifall den lokala 
styrkan inte är tillräcklig (Krisinformation.se, 2012). Dessa tre grundprinciper utgör därmed 
den strategi som används för krisberedskap på Uppsala kommun i allmänhet och kan därmed 
appliceras på en naturolycka i form av ett kraftigt snöfall och dess konsekvenser för individer 
och för samhället, även om det inte finns någon specifik beredskap för kraftigt snöfall. 
 
5.3 Beredskapsstrategier för kraftigt snöfall 

I detta kapitel beskrivs olika strategier som används på Uppsala kommun vid beredskap för 
naturolyckor, främst för kraftiga snöfall. Det beskrivs även hur dessa strategier används och är 
uppställda, samt hur hantering och prioritering sker vid en naturolycka. 

På kommunledningskontoret på Uppsala kommun används inte någon specifik 
beredskapsstrategi för naturolyckor i form av kraftiga snöfall. Dock finns en så kallad 
krisberedskap som implementeras vid extraordinära tillfällen eller när en risk finns för att 
samhället är på väg ifrån normalläge, vilken också är gällande för kraftigt snöfall. Denna 
beredskap är uppdelad på tre grundprinciper; ansvarsprincipen, likhetsprincipen samt 
närhetsprincipen (Uppsala kommun, 2014). Det finns dock inte någon specifik mall över vad 
som skall göras, inte heller av vem det ska utföras eller hur det ska gå till. Ansvarsprincipen 
används dock frekvent vid extraordinära händelser, vilken innebär att den som normalt 
ansvarar för en plats eller liknande, gör det även vid en extraordinär händelse (Sörensen, 
Jimmy intervju 8 december 2014).  
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Tidigare var Uppsala kommun en mycket decentraliserad organisation, där flera nämnder 
arbetade med beredskapsplanering. Uppdelningen ledde dock till kommunikationsproblem och 
detta förvärrades av att det fanns olika nivåer av engagemang hos olika nämnder. I dag sker den 
största delen av beredskapsplanering hos kommunledningskontoret, även om 
gränsöverskridande samverkan också existerar. Tidigare skedde detta arbete även på ett annat 
sätt då man använde en specifik mall vid beredskapsstrategier, vilken inte längre appliceras. 
Detta kan beskrivas genom citatet; Förr planerade man för att det värsta skulle hända och då 
skulle allting annat ändå fungera, men sedan så gjorde man tvärtom (Sörensen, Jimmy. 
Intervju 8 december 2014). Tidigare trycktes och skickades broschyrer till allmänheten, 
beredskapsövningar gjordes och skyddsrum samt förvaringsrum av mat och dylikt byggdes. 
Allt detta gav samhället och dess medborgare en klarare förståelse om beredskap. I dag betänks 
beredskap som ett normalläge som påvisas genom citatet: Beredskap är det normala. Dock 
finns planer på att eventuellt återinföra och utveckla en sådan form av beredskapsstrategi som 
tidigare existerade och eventuellt kommer kommunledningskontoret involveras i detta arbete 
om cirka ett år (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). 

De strategier eller planer som dock används vid hantering och prioritering vid en 
naturolycka, oftast i samband med ansvarsprincipen, är olika former av kommunikation samt 
beredskap genom ett helhetsperspektiv. Vid en naturolycka, som exempelvis ett kraftigt snöfall 
med dess tillhörande konsekvenser är det Uppsala kommuns ansvar att skapa en lokal 
helhetsbild av vad som inträffat och handla därefter. Vid ett kommande kraftigt snöfall 
meddelas oftast Uppsala kommun om en av tre varningar från Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska Institut, SMHI, beroende på dess bedömning av snöfallet. Kommunen samlar vid 
ett sådant meddelande de delar av kommunen som berörs av den eventuella naturolyckan (ofta 
ingår både Uppsala kommuns Teknik och service samt kontoret för samhällsutveckling) för att 
diskutera hur man ska gå tillväga. Man diskuterar även vad som måste prioriteras samt var 
aktuella resurser finns tillgängliga. Detta görs för att sedan anpassa resurserna efter de 
förutsättningar som finns (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). I intervjun som gjorts 
uttrycks att det ofta är svårt för Uppsala kommun att upprätta resurser efter SMHIs varningar, 
då dessa inte alltid är tillförlitliga (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). Strategisk 
utveckling sker genom kontakt med instanser och individer som i samhällets normalfall arbetar 
med dessa former av problem. Vid exempelvis ett kraftigt snöfall kontaktas därför instanser 
och individer som arbetar med snöröjning och sandning med mera, samt eldistributionsföretag 
som Vattenfall då det, som en konsekvens av ett kraftigt snöfall, kan leda till att hushåll blir 
utan el och värme. Vid mer extrema fall av snöfall (beroende på väderförhållanden och SMHIs 
varning) kontaktas flera instanser och individer, främst från närliggande arbetsområden. I 
intervjun nämns att ansvarsprincipen fungerar bra då det är instanser och individer som i 
normala fall arbetar inom vissa arbetsområden som oftast är bäst lämpade för just dessa. Vid 
mer extrema fall kan även hjälp i form av förstärkningsresurser och ekonomiska resurser 
begäras genom Länsstyrelsen, Försvarsmakten och från MSB. Länsstyrelsen ingår då 
naturolyckan rör hela länet. Uppsala kommuns uppdrag efter en kontakthanteringsprocess är att 
informera allmänheten genom direktkontakt, information på Uppsala kommuns hemsida, samt i 
vissa fall genom VMA, (Viktigt Meddelande till Allmänheten). En annan primär uppgift är att 
svara på frågor samt att vara ”spindeln i nätet” vilket betyder att försöka samordna och få alla 
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att gå åt samma håll (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). Vid samarbetsproblem kan 
en krisledningsnämnd tillträda och ta beslut. Under dessa omständigheter arbetar Uppsala 
kommun med att stödja krisledningsnämnden genom att exempelvis bedöma situationen som 
uppkommit, bedöma både lång- och kortsiktiga konsekvenser, analysera vilka insatser som 
behövs och prioritera vilka åtgärder som först måste göras. I detta ingår även att mobilisera 
resurser, fatta beslut, fördela ansvar, följa upp och dokumentera, svara för omfallsplanering (en 
benämning inom försvarsmakten, som betyder: att planera och ha ansvar för oväntade 
situationer, till exempel snabba väderförändringar eller uppkomna nödsituationer) 
(Försvarsmakten, 2016), samt att samverka med myndigheter, företag och andra parter som är 
berörda av händelsen. Man ska även förmedla information till alla berörda, såsom media och 
anhöriga, men även ge krisledningsnämnden ett beslutsunderlag (Uppsala kommuns 
krisledningsnämnd, 2007). Efter att situationen övergått till ett normalläge i samhället arbetar 
Uppsala kommun mycket med pappersarbete och möten, samt med att söka ersättning från 
staten och gå på föreläsningar om vad som inträffat och vad som gjorts. Det ekonomiska 
bidraget kan sökas efter att en händelse inträffat då det finns en klausul som innebär att man 
under extraordinära händelser kan arbeta vidare utan att besväras av den ekonomiska aspekten, 
vilken kan hanteras sedan.  Det är viktigt att alla parter, redan innan något inträffar, har 
kunskap om hur en extraordinär situation skall hanteras. I skrivande stund arbetar vissa 
projektgrupper med att skapa källor om sådan typ av hantering för Uppsala kommun. Det pågår 
även uppdateringar av den föråldrade krisberedskapen och kriskommunikationsplanen. Vid 
prioritering som bör följas under en extraordinär händelse är samhällsviktiga verksamheter på 
första plats, vilket bland annat inkluderar skolan från förskoleklass till årskurs fyra, förskolan, 
stödboenden och äldrevården. Dessa verksamheter skall kunna fortgå i så hög utsträckning som 
möjligt och på samma plats som i normala fall. Samhällets funktionalitet är också en viktig sak 
att prioritera. Samhällsviktiga funktioner är exempelvis vattenverk, transformatorer och 
liknande. Dock nämns i intervjun att när det gäller snöfall är det svårt för kommunen att göra 
något då snöfall inte går att skydda sig mot (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). 
Detta beroende på att snö är ett naturfenomen och inget man kan göra något åt när de väl faller. 
De konsekvenser som ett kraftigt snöfall dock kan ge är exempelvis framkomlighetsproblem, 
som skulle kunna, om inte helt avvärjas, åtminstone kunna förminska olyckan genom att ha en 
tydlig beredskapsplan om vad som skall göras och vem som skall göra det. Ett exempel på detta 
är att vid ett tidigt skede, då en varning från SMHI kommit, ta in banvagnar till området för att 
kunna hantera sjuktransporter. Problemet med detta är, som Jimmy Sörensen säger, att SMHIs 
varningar inte alltid är tillförlitliga (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). 
 
5.4 Kommunala beredskapsstrategier vid stormen Gudrun 
I detta avsnitt kommer beredskapsstrategier som använts vid stormen Gudrun att beskrivas. 
Den litteratur som avsnittet är baserat på är boken: Krishantering, hushåll och stormen Gudrun 
skriven av Nicklas Guldåker, år 2009. Denna bok och det geografiska området där stormen 
Gudrun härjade har använts i denna uppsats för att, som tidigare skrivit, se hur en naturolycka i 
form av en storm påverkat en specifik geografisk plats och vilka beredskapsstrategier som 
fanns och användes där. Detta i jämförelse med hur ett kraftigt snöfall, som är en annan typ av 
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naturolycka kan påverka ett annat geografiskt område och vad det då finns för 
beredskapsstrategier. 

Den 7 januari år 2005 varnade SMHI för ett djupt lågtryck, nordväst om Irland som höll på 
att byggas upp, detta ledde till en storm (i bland annat) Sverige den 8 januari 2005 (Dyberg & 
Forslind, 2008, s. 12), detta drabbade även drabbade norra Europa (Guldåker, 2009. 32). En 
storm är precis som ett kraftigt snöfall en del av FNs hydrometeorologiska huvudgrupp (MSB, 
2009) och kan ge omfattande skador på individer och samhälle beroende på hur omfattande 
stormen är. Några av de effekter som kan ske är påverkan på skogen exempelvis skog som 
blåser omkull, objekt kan sättas i rörelse och ge skada, hemtjänst och annan transport har svårt 
att ta sig till platser då träd blockerar vägar, skador på ledningar som kan ge förminskad eller 
obefintlig telekommunikation samt el-och uppvärmning (MSB, 2013).  

Stormen som kom att benämnas Gudrun drabbade elva län i Sverige; Södermanland, 
Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra 
Götaland samt Värmland (Dyberg & Forslind, 2008, s. 12) kraftigt och kom att hanteras olika i 
olika kommuner beroende på de kapaciteter och resurser som fanns att tillgå i respektive 
kommun (Guldåker, 2009. 32). De direkta följderna av stormen Gudrun blev omfattande, 
framförallt i centrala Kronobergs län, södra Hallands län, södra Västergötland, samt i norra 
Blekinge och Skåne. I skogsrika kommuner blev skadan mycket stor. Några av de följder som 
stormen gav var att elva personer förolyckades, cirka 72 miljoner kubikmeter skog fälldes, 
vägar, järnvägar och byggnader oanvändbara och förstörda, cirka 30 000 km elnät förstördes, 
vilket ledde till långvariga elavbrott, skolor stängdes, med mera (Guldåker, 2009, s. 27-34). Vid 
ett tidigt stadium i händelseförloppet sattes olika verksamheter för socialt och psykologiskt stöd 
igång (Guldåker, 2009, s. 32) och information om vad som hände till invånarna i kommunerna 
gick ut genom Posten och radio (Guldåker, 2009, s. 33). De drabbade kommunerna fick arbeta 
självständigt med mycket ansvar och delaktiga aktörer, så som Räddningstjänsten, sjukvården, 
tekniska enheter med flera. Dessa fick under perioden arbeta både riskfyllt och under långa 
perioder (Guldåker, 2009, s. 32). Efter insättandet av olika instanser uppkom olika val av 
beredskapsstrategier angående hur man skulle gå tillväga. En del kommuner satte in en 
krisledningsnämnd medan andra valde att möta utmaningen med ordinarie organisationer. I 
dessa fall där den ordinarie verksamheten användes, kan det ses som en del av ansvarsprincipen 
vilket innebär att den instans/organisation som vid samhällets normaltillstånd arbetar med 
sådana typer av händelser, i detta fall en storm, exempelvis el- och kommunikationsföretag, 
med mera är ansvarig även vid extraordinära tillfällen (Krisinformation.se, 2012). Dock 
specifikt i detta fall tolkades situationen som en del av Lagen om skydd mot olyckor (LSO), 
vilket innebar att ansvaret att hantera situationen föll på Räddningstjänsten.  Flera av de 
drabbade kommunerna valde att samarbeta med lokala och regionala aktörer (Guldåker, 2009, s. 
32). Detta handlade exempelvis om att i efterarbetet rensa upp och reparera elnät, vilket bolags 
organisationer mobiliserade, som mest hjälpte 5300 personer från sex olika länder till 
(Guldåker, 2009, s. 31). I några av de kommuner som drabbats av stormen fanns även nätverk 
där Försvaret var involverade sedan tidigare, vilka användes i olika grad i de olika 
kommunerna. En del kommuner hade även frivilliga organisationer inriktade på försvar och 
andra kommuner hade frivilliga resursgrupper (Guldåker, 2009, s. 33).  
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Under krisen då stormen Gudrun härjade kunde vissa aktörer som i normalläge hjälper, 
stöttar och tillgodoser människor i behov, inte vara medhjälpande då de själva också var 
drabbade. Exempel på detta är hemtjänsten och hemsjukvård. Detta försvårade situationen 
ytterligare (Guldåker, 2009). Dock hade några av de drabbade kommunerna fortfarande igång 
sin krishanteringsorganisation med anledning av föregående års flodvågskatastrof i Sydostasien 
(Guldåker, 2009, s. 32). Övriga aktörer, förutom kommunerna, under krisen och i efterarbetet 
var Räddningsverket, SOS Alarm, Länsstyrelserna, svensk Kärnkraft, försvarsmakten, 
Vägverket, landstingen och framförallt frivilliga organisationer. Dessa aktörer hjälpte 
exempelvis hjälp med omplacering och evakuering av människor till uppvärmda lokaler, 
röjning av skog, distribution av resurser samt bistånd med helikoptrar, banvagnar vatten, 
radiosystem, med mera (Guldåker, 2009, s. 31-34).  

 
5.5 Problem gällande beredskapsstrategier 

I detta avsnitt beskrivs olika problem som finns med beredskapsstrategier angående kraftigt 
snöfall som används på Uppsala kommun. Avsnittet är främst baserat på svar från den 
kvalitativa intervju som gjort med säkerhetshandläggare på Uppsala kommun, Jimmy Sörensen.  

På Uppsala kommun används, som tidigare nämnts, tre grundprinciper som en 
beredskapsstrategi vid krisberedskap. Denna strategi är baserad på ansvarsprincipen, 
närhetsprincipen och likhetsprincipen. Men även krisledningsnämnden kan sättas in vid behov. 
Uppsala kommun antar inte någon av dessa strategier specifikt för kraftigt snöfall eller andra 
specifika extraordinära händelser, utan för krisberedskap i allmänhet, men dessa strategier är 
ändå de som skulle appliceras i det fallet att ett kraftigt snöfall skulle inträffa i Uppsala 
kommun.  

Ett av de problem som finns med dessa strategier, men som benämns som 
en ”jätteutmaning” och inte ett problem av säkerhetshandläggare Jimmy Sörensen handlar om 
de svårigheter som finns med att arbeta med beredskap för händelser som är svåra att förutsätta 
om de kommer inträffa eller inte och i så fall när de kan komma att inträffa. Detta är framförallt 
ett problem för ekonomin, då det är svårt att få bidrag till att arbeta med beredskap, eftersom 
vissa olyckor, kriser eller dylikt förekommer så pass sällan (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 
december 2014).    

Ett annat problem angående dessa beredskapsstrategier, som också benämns som en 
jätteutmaning, är att försöka få medborgare och organisationer att inse hur viktig beredskap är 
och hur viktigt det är att projekt och utvecklingen av dessa bör äga rum. Detta problem är ett 
attitydproblem som handlar om att det kan vara svårt att föreställa sig att något skulle kunna 
inträffa och också sällan inträffar eller aldrig har inträffat på den specifika platsen (Sörensen, 
Jimmy. Intervju 8 december 2014). Dock bör nämnas att riskmedvetenhet i grunden är 
erfarenhetsmässigt bestämd (Beck, 1998, s. 98), vilket kort innebär att om man tidigare upplevt 
en viss typ av krissituation så har man lättare för att vara medveten om riskerna vid en liknande 
krissituation i framtiden. Inom beredskapen finns dock ett lagkrav där det beskrivs att 
beredskapskontor såsom kommunledningskontoret skall analysera och ha en förmåga att 
hantera också sådant som händer väldigt sällan. Detta lagkrav bidrar till en ökad möjlighet att 
kunna möta de utmaningar som finns (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). 
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Tidigare, framförallt under efterkrigstiden, fanns det mer information som nådde fler 
medborgare, om hur man skulle agera vid krig eller vid en olycka. Under intervjun vid Uppsala 
kommun nämndes att; en sådan information kan jag tycka saknas och nu kan jag känna att vi 
är lite på efterkälken när det gäller information till medborgarna. Detta är ytterligare ett 
problem inom beredskapen, främst av förebyggande natur. Dock nämns att utskick av 
broschyrer, att medverka på sociala medier och framförallt en mer informativ hemsida är 
viktigt och är under förbättring (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). 

Ett sista problem handlar om att det under en extraordinär situation är svårt för Uppsala 
kommun att få alla att som det uttrycks att ”gå åt samma håll”. Med detta menas att alla 
kommuner är självständiga förvaltningar och politiska organisationer som alla har egna åsikter 
och därmed tenderar att gå olika vägar. I de fall där kommunledningskontoret inte kan få alla 
att samarbeta måste stundtals krisledningsnämnden gå in och besluta vilka strategier som 
behöver tas vid. Då krisledningsnämnden beslutar åsidosätts kommunallagen och därmed 
demokratin till viss del (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014), vilket i sig är ett stort 
problem. 
 
5.6 Samverkande aktörer 

I detta sista empiriska avsnitt beskrivs vilka aktörer som samverkar med Uppsala kommun samt 
hur dessa koopererar.  

Inom beredskapsplaneringen på Uppsala kommun finns flera aktörer som helt och delvis 
medverkar före, under och efter en extraordinär händelse, såsom ett kraftigt snöfall med dess 
konsekvenser. Dessa är olika kontor och förvaltningar inom Uppsala kommun, främst 
produktionsförvaltningen, Teknik och service samt kontoret för samhällsutveckling, KSU. 
Dessa kontor samverkar med kommunledningskontoret, där den större delen av 
beredskapsplaneringen är placerad, om hur man ska fortgå då en varning från SMHI tillkommit 
(Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). En annan aktör som har stor betydelse för 
beredskapsplanering för naturolyckor är Sveriges meteorologiska och hydrologiska Institut, – 
SMHI – vilka förmedlar väderprognoser och olika slags varningar (SMHI, 2014). Länsstyrelsen 
som arbetar med hela Uppsala län är ytterligare en aktör som samverkar med 
kommunledningskontoret på Uppsala kommun (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). 
Dessa båda parter har månadsvis möten för att kolla av säkerhetsläget och gå igenom i fall 
något hänt i samhället utöver det normala. Länsstyrelsen är, i en organisatorisk mening, nivån 
över kommunen och informerar därför MSB en bild av länet och vid eventuella extraordinära 
händelser (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap är en aktör som delar ut ekonomiskt stöd efter extraordinära händelser samt 
förstärkningsresurser under en extraordinär händelse. MSB bidrar också till att skapa en 
helhetsbild av händelsen (Tidigare Krisberedskapsmyndigheten, nuvarande MSB, 2006). 
Landstinget är en annan aktör som samverkar med Uppsala kommun under extraordinära 
händelser, denna samverkan sker genom hjälp till de individer som är i behov av sjukvård, 
medan kommunen i en kris förmedlar information och hjälper till med evakuera människor till 
så kallade värmestugor (Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014).  Privata företag som till 
exempel hanterar snöskottning och sandning samt företag som Vattenfall, vilka hanterar el och 
värme i Uppsala är samverkande aktörer till Uppsala kommun beroende på vad som inträffat 



22	  
	  

(Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). Räddningstjänsten, som tillhör kommunen 
(Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014), arbetar alltid vid räddningsinsatser i samhället 
(Uppsala kommun, 2015), dessa skulle kunna vara ett kraftigt snöfall och andra olyckor och 
kriser och anses därför dessa som en viktig medverkande aktör inom beredskapsplanering 
(Sörensen, Jimmy. Intervju 8 december 2014). Vid mer extrema fall av exempelvis ett snöfall 
kan Försvarsmakten och andra specialiserade organisationer involveras (Sörensen, Jimmy. 
Intervju 8 december 2014). Med hjälp av dessa skulle man kunna skapa framkomlighet och 
sjukvård genom bandvagnar, så som vid det kraftiga snöfallet i Gävle år 1998 (Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 1999) samt exempelvis resursförflyttande via helikoptrar, som vid 
stormen Gudrun (Guldåker, 2009, s. 31-34). Vid extrema fall där ett samarbete inte fungerar 
mellan kommun och andra viktiga aktörer, kan en krisledningsnämnd tillträda. Denna nämnd 
fattar då beslut gällande den extraordinära händelsen (Krisinformation.se, 2014).  
 
6. DISKUSSION 
 
I detta kapitel följer en konklusion av information ifrån det teoretiska kapitlet där beredskap 
genom allmän beredskap, naturgeografi i Uppsala, naturolyckor samt varningsklasser från 
SMHI presenterats. Med det empiriska kapitlet där lagar som appliceras vid krisberedskap i 
Uppsala kommun, grundprinciper för krisberedskap i Uppsala kommun, beredskapsstrategier 
för kraftigt snöfall, kommunala beredskapsstrategier vid stormen Gudrun, problem gällande 
beredskapsstrategier, samt samverkande aktörer med Uppsala kommun presenteras. Dessa 
sammanstrålade kapitel diskuteras och presenteras genom en mall av uppsatsens tre olika 
frågeställningar;  

* Vilka beredskapsstrategier har Uppsala kommun när det gäller naturolyckor av mycket 
kraftigt snöfall och hur är den beredskapen uppbyggd? 
* Förekommer det några problem med Uppsala kommuns beredskapsstrategier när det gäller 
kraftigt snöfall? 
* Vilka aktörer är inblandade i beredskapsplanering i Uppsala och hur samverkar dessa med 
varandra? 

   
6.1 Strategier och uppbyggnad 
Angående första frågan av de frågeställningar som ställts handlar om vilka beredskapsstrategier 
Uppsala kommun har då det gäller naturolyckor av mycket kraftigt snöfall samt hur den eller 
dessa strategier är uppbyggda. I denna uppsats har information om att det inom Uppsala 
kommun, vid krisberedskap, används tre grundprinciper. Ansvarsprincipen, vilket kortfattat 
innebär att den som ansvars för ett visst område vid normaltillstånd även ansvarar för området 
vid extraordinära händelser. Likhetsprincipen, vilket kortfattat innebär att samhället under en 
extraordinär händelse skall fungera i så stor utsträckning som möjligt som vid normaltillstånd. 
Samt närhetsprincipen, vilket kortfattat innebär att de som befinner sig på en plats skall ansvara 
och hantera det som hänt i första hand. Vid fall då ett samarbete mellan aktiva aktörer inte 
fungerar skall en krisledningsnämnd sättas in. Det finns dock enligt säkerhetshandläggare på 
Uppsala kommun, Jimmy Sörensen, ingen specifik strategi som används vid just en 
naturolycka i form av ett kraftigt snöfall. Dessa principer bör därför således ändå appliceras på 
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de fall då ett kraftigt snöfall skulle drabba staden Uppsala, med omnejd. Då ett kraftigt snöfall 
kan ge stora konsekvenser för ett samhälle och de individer i samhället krävs att en 
beredskapsplan finns, som kan appliceras i fall det skulle inträffa. Det vi kan se staden Gävle, 
är förutom avståndsmässigt nära Uppsala också relativt lik Uppsala på ett klimatmässigt sätt 
genom det boreala skogsklimatet med snö, hög fuktighet och kalla somrar, därför anser jag att 
en jämförelse och samma typer av beredskapsstrategier vore bra för Uppsala kommun och 
använda vid en sådan extraordinär händelse.  Under perioden år 1998 då det kraftiga snöfallet 
drabbade Gävle föll det så pass mycket snö att det låg upp till 3 meter högra drivor på marken. 
Detta gjorde bland annat att vägar spärrades av, tågtrafiken ställdes in, biltrafik för 
privatpersoner förbjöds, skolor, butiker och arbetsplatser som exempelvis industrier hölls 
stängda. Vilket i sin tur ledde till en isolering för Gävleborna, framkomlighetsproblem samt 
problem med matleveranser och el, med mera. Vad man skulle kunna använda i ett sådant fall 
då Uppsala skulle vara lika drabbat av ett kraftigt snöfall och dess konsekvenser som staden 
Gävle var år 1998 vore att först och främst använda sig av en eller flera av de tre 
grundprinciperna, exempelvis skulle man se till att, såsom likhetsprincipen säger, se till att 
allting fungerade som det gör i vanliga fall, detta framförallt med sjukvård i olika nivåer och 
mat samt värme i hemmen. Detta gjordes i Gävle bland annat genom att bandvagnar agerade 
sjuktransport. Man skulle behöva se till att det fanns en plats för alla att gå, exempelvis ett 
bibliotek eller en annan plats där värme fanns. Självfallet skulle man behöva bestämma vem 
som skulle ansvara för att göra vad, exempelvis skulle en snöröjning behöva ske i ett tidigt 
skede, inackordering av hjälp, samt bandvagnar eller andra transportmedel som fungerar i 
många lägen skulle behövas tas in från eventuellt en annan stad som inte drabbats alls eller lika 
kraftigt. Det skulle kunna dras lärdom och införskaffas en mer inriktad beredskapsplan på olika 
händelser som skulle kunna inträffa, även om det inte går att gå in på specifik nivå, skulle en 
beredskapsplan kunna byggas upp för exempelvis kraftig nederbörd eller för stormar av olika 
magnitud. Den handlingsförmåga som användes vid stormen Gudrun är anmärkningsvärd god, 
då många aktörer från olika håll var inblandade i hjälp vid händelsen samt dess efterverkningar, 
detta genom exempelvis information till invånarna från Posten och radion. Då krävs således att 
en koppling från SMHI, via kommunen och vidare till samtliga delaktiga aktörer sker i ett tidigt 
skede. Vid stormen Gudrun fanns, med anledning av föregående års flodvågskatastrof i 
Sydostasien, i vissa kommuner en krishanteringsorganisation.  

Inom Uppsala kommun används också viss beredskapsplanering genom ”Lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och i höjd 
beredskap” (SFS 2006:544). Det är som säkerhetshandläggare Jimmy Sörensen säger; det är 
kommunen och framförallt kommunledningskontoret som innehar ett helhetsansvar på 
lokalnivå för att hjälpa till genom vägriktning och information samt att agera ”spindlar i nätet”, 
det vill säga få alla aktörer att ansluta och agera mot samma mål, vid en extraordinär händelse, 
såsom ett kraftigt snöfall.  

En annan sak som framkommit i uppsatsen är att det tidigare fanns en specifik 
beredskapsstrategi som användes som en mall på Uppsala kommun.  Denna mall och strategi 
avskaffades, dock anser säkerhetshandläggare Jimmy Sörensen att en sådan mall och strategi 
behövs i Uppsala även i dagens samhälle. Jag anser också att en sådan mall skulle vara av 
värde då det vid en kris eller olycka såsom exempelvis ett kraftigt snöfall kan vara svårt att 



24	  
	  

agera om det inte finns en tydlig mall att följa. Detta då exempelvis människor kan hamna i en 
form av chock samt att det vid en mall är enklare för fler personer att följa, än endast de insatta 
personerna i beredskapsplaneringen och andra aktörer. Valet av att avskaffa en sådan mall var 
för att det inte fanns tillräckligt med resurser för att kunna hålla en sådan beredskap igång. 
Detta är självfallet förståeligt, men det skulle komma ändras med tiden i fall ett större behov av 
en sådan beredskap är nödvändig, i de fallen finns det också en större chans för en högre 
ekonomisk hjälp.  

De flesta av de olika beredskapsstrategier som användes under krisen då stormen Gudrun 
drabbade delar av Sverige finns även i Uppsala enligt intervjun med säkerhetshandläggare 
Jimmy Sörensen. Dock är det inte alltid att alla strategier går att använda, vilket jag anser kan 
bero på geografiska förutsättningar, ekonomi med mera.  
 
6.2 Problem angående beredskapsstrategier när det gäller kraftigt snöfall 
Angående frågan ifall det förekommer några problem med de beredskapsstrategier som 
används på Uppsala kommun när det gäller naturolyckor och specifikt kraftigt snöfall har 
framkommit genom intervju med säkerhetshandläggare Jimmy Sörensen att ja, det finns 
problem, men det sägs inte vara problem utan utmaningar och jätteutmaningar. Utmaningarna 
som dock finns handlar framförallt om tre olika aspekter.  

Det första handlar om att det är svårt att få medborgare samt olika instanser att inse att 
beredskap behövs, detta på grund av att de flesta tror att, citat: ”det aldrig kommer hända någon 
sådan katastrof, kris eller stor olycka”.  

Den andra utmaningen handlar om den ekonomiska aspekten. Detta handlar om att 
eftersom det inte är speciellt många individer eller instanser, som precis nämnt, tror att det kan 
komma att hända någon sådan olycka, exempelvis ett kraftigt snöfall med svåra konsekvenser 
för individer och för samhället, så får kommunledningskontoret en låg budget att hålla sig till. 
Detta i sig leder till att kommunen och dess beredskap inte kan utvecklas i speciellt hög 
utsträckning, inte heller delge allmänheten den information som behövs för att kunna utveckla 
ett bredare tänk kring beredskap.  

Den sista, av de tre utmaningarna/problemen som Jimmy Sörensen nämnt, angående 
beredskapsstrategier när det gäller kraftigt snöfall handlar om samarbete. Det är under 
extraordinära händelser svårt att få alla instanser och individer att gå mot samma mål. Både 
inom kommunen, som är en självständig förvaltning med olika politiska organisationer samt 
ute bland allmänheten, detta då alla innehar olika viljor om vad som exempelvis bör göras, när 
det bör göras och vad som är prioriterat i det specifika fallet. I detta fall skulle jag anse att en 
mall för beredskap därmed skulle vara av värde, så att alla kan gå mot samma mål. Vid fall då 
sådana samarbetsproblem uppkommer kan dock krisledningsnämnden gå in och ta beslut. Vid 
dessa fall åsidosätts dock kommunallagen och även demokratin till viss del säger 
säkerhetshandläggare Jimmy Sörensen. Att krisledningsnämnden skall gå in och ta över 
ansvaret och hanteringen av vad som skall göras anser jag vara ett problem i sig, då det precis 
som Jimmy Sörensen säger handlar om att demokratin åsidosätts när endast en myndighet kan 
bestämma. Nämnden är möjligen inte lika insatt i olika detaljerade problem och kan kanske 
därför inte se en helhetsbild, vilket också kan ge problem i form av en felaktig hantering av 
området.  
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Ett ytterligare problem handlar om att just en sådan typ av naturolycka som denna uppsats 
är baserad på, ett kraftigt snöfall, är en olycka som är oförutsägbar. Och även om SMHI varnar, 
kan varningen ha en annan magnitud än förväntat, snöfallet som är på intågande kanske inte 
alls uppnådde klassvarning 3, utan klassvarning 1 eller tvärtom. Det är alltså svårt att förutse 
exakt vad som kan komma att inträffa men genom en god beredskapsplanering som innehåller 
tydliga instruktioner om vem som skall ansvara för vad, hur allmänheten skall varnas med mera 
erbjuds ändå ett relativt bra skydd mot olyckor och kriser. 
 
6.3 Samverkande aktörer 
I detta sista avsnitt behandlas frågan om vilka aktörer som är inblandade i 
beredskapsplaneringen på Uppsala kommun samt hur dessa samverkar.  

De aktörer som framkommit som samarbetspartners med Uppsala kommun i 
beredskapssynpunkt arbetar antingen helt eller delvis tillsammans med 
kommunledningskontoret. En av dessa är Länsstyrelsen, där månadsvisa möten med 
kommunledningskontoret sker, för att presentera uppdateringar ifall några specifika händelser 
inträffat och hur säkerhetsläget ser ut i länet. Denna information förs sedan, på årlig basis, från 
Länsstyrelsen till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som sedan författar 
olika rapporter samt dela ut ekonomiskt stöd. Genom de rapporter som författas kan nödvändig 
information framkomma av händelser som inträffat, detta anses vara ett gott värde då det med 
detta går att utveckla beredskapsplanering på Uppsala kommun.  

Som framkommit utgår Uppsala kommuns krisberedskap genom de tre grundprinciperna, 
ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Av dessa tre är det allra främst 
ansvarsprincipen som används och som säkerhetshandläggare Jimmy Sörensen säger; 
ansvarsprincipen fungerar bra. Detta handlar om att de instanser och individer som arbetar 
inom vissa arbetsområden under normalfall oftast är bäst lämpade för dessa arbetsområden 
även under en extraordinär händelse. Detta är tydligt vid exempelvis en naturolycka i form av 
ett kraftigt snöfall där el-nätet har påverkats. Då är det Uppsala kommuns samverkande aktör 
Vattenfall som arbetar med att hantera el-nätet och dess konsekvenser, medan Uppsala 
kommun i det fallet hanterar bland annat information. Detta leder till att den som är mest 
lämpad på en viss specialitet vanligen kan utföra detta arbete både vid normalfall och under en 
kris. Ett problem med detta är dock att som vid fallet med stormen Gudrun var det flera aktörer 
som inte kunde utföra sitt arbete på grund av att de också var drabbade av stormen, detta var 
exempelvis hemtjänsten och hemsjukvård. I dessa fall tycker jag därmed att en mer 
specificerad beredskapsplan som flera kan följa vore av värde, där exempelvis en annan instans 
eller samma yrkeskår hos en annan kommun kan gå in och utföra uppgifterna. Självklart är det 
både dyrt och svårt att ha en grupp som är redo vid olika fall, då man aldrig vet säkert vad som 
kommer hända eller hur omfattande det blir. Men i fall av en sådan typ av yrkeskår från en 
annan kommun kan hjälpa till i Uppsala, skulle ett utbyte kunna ske vid andra fall med den 
kommunen. Det vill säga att man skulle ha ett pågående gränsöverskridande samarbete. 
Kommunerna kan behöva vara i samma storlek och på ett sätt i en geografisk närhet, dock är 
det inte troligt att naturolyckan endast beträffas i en kommun utan även i flera kommuner runt 
om, vilket då skulle kunna bli problem med en geografisk närliggande kommun.  
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Ett annat alternativ vore en tydlig information, som redan finns hos samhällsinvånarna, där 
det i olika steg beskrivs vad som kan antas göras vid olika fall. Såsom i fall elen stängs av, 
genom exempelvis ett kraftigt snöfalls konsekvenser, så finns bestämda värmestugor som 
invånarna kan ta sig till. Problemet med detta är att det kostar pengar och som nämnts är det på 
kommunledningskontoret inte en så stor budget för just beredskap.  

De samverkande aktörer som Uppsala kommun arbetar med är som beskrivet både andra 
privata och offentliga instanser, som agerar i olika utsträckning beroende på vad händelsen 
beträffar, exempelvis andra kontor på Uppsala kommun. Vilket återigen kan sägas är en del av 
ansvarsprincipen. Dock arbetar både Landstingen och andra instanser på heltid vid de allra 
flesta extraordinära händelser. En stabil grund i kommunikation och samarbete är mycket 
viktigt därmed är det bra att Uppsala kommun samverkar och från information ifrån SMHI 
samt Posten och radio för informationsutskick. Jag anser att det vore av värde är att arbeta 
gränsöverskridande vid olika kriser, vilket också stundtals görs på Uppsala kommun. Detta är 
av värde då nödvändig kunnighet och erfarenhet kan finns hos exempelvis grannkommuner, 
såsom exempelvis skulle Uppsala kommun kunna inhämta erfarenhet från arbetet vid det 
kraftiga snöfallet i Gävle år 1998.    
 
7. SLUTSATSER 
 
Sammanfattningsvis har det utifrån uppsatsens kvalitativa intervju samt genom en 
dokumentanalys framkommit att Uppsala kommun inte innehar några specifika 
beredskapsstrategier för naturolyckor i form av kraftigt snöfall. Dock att det som en typ av 
beredskapsstrategi för krisberedskap i allmänhet används tre grundprinciper. Uppsala kommun 
arbetar främst vid extraordinära händelser utifrån grundprincipen; ansvarsprincipen, där 
ansvaret för ett område finns på den som i normalfall har ansvaret för området. Dock används 
även andra strategier vid krisberedskap som allmänhet på Uppsala kommun, vilka även kan 
appliceras vid ett kraftigt snöfall och dess konsekvenser för samhället och dess individer. En av 
dessa strategier är att krisledningsnämnden får ta över ansvaret för krisen, detta används dock 
vid de fall då ett samarbete inte fungerar mellan samverkande aktörer, eftersom det annars är en 
fråga om att demokratin åsidosätts till viss del. Ytterligare en strategi vore att använda lagen 
om olycka eller kris.  

Det förekommer vissa problem med de strategier som används på Uppsala kommun. Bland 
annat handlar dessa problem, som dock inte beskriva av säkerhetshandläggare på Uppsala 
kommun Jimmy Sörensen som problem utan utmaningar, om att det kan vara svårt att få 
ekonomiskt stöd till beredskapsarbete då det inte är många som kan föreställa sig att en 
extraordinär händelse exempelvis i form av en naturolycka såsom ett kraftigt snöfall, kan 
förekomma i staden Uppsala. Dock finns det lagkrav på att beredskapskontor, såsom 
kommunledningskontoret, skall analysera och ha en förmåga att hantera också sådant som 
händer väldigt sällan. Detta lagkrav leder dock till en ökad möjlighet att möta denna typ av 
utmaning. Detta attitydproblem återspeglas dock även i en cirkel, då beredskapen på Uppsala 
kommun inte kan utvecklas i så pass stor utsträckning för att i sin tur kunna påvisa vikten av en 
god beredskap till kommuninvånarna, som i sin tur då fortsätter att ha attityden om att ingen 
kan hända.  



27	  
	  

Det har även framkommit att flera aktörer oftast är inblandade vid en kris på Uppsala 
kommun, såsom exempelvis en naturolycka genom ett kraftigt snöfall. Aktörerna finns på flera 
nivåer, från lokal till nationell nivå, beroende på omfattningen av händelser och kan bland 
annat vara MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Länsstyrelsen, andra kontor 
på Uppsala kommun, med flera. Vattenfall kan också vara en samverkande vid exempelvis 
naturolyckor som involverar el-nätet, vilket ofta är en konsekvens vid ett kraftigt snöfalls 
konsekvenser. Det har också vid en insyn på det kraftiga snöfallet som drabbade staden Gävle 
år 1998 samt stormen Gudrun som drabbade elva av Sveriges län år 2005 framkommit att flera 
aktörer har använts, allt från frivilliga organisationer till Försvarsmakten. Dessa borde även 
kunna vara tillhjälpliga vid ett kraftigt snöfall i staden Uppsala, som klimatmässigt är lik staden 
Gävle.  

En viktig lärdom jag som skribent tagit till mig av i denna studie är att det inte finns någon 
specifik beredskapsplan på Uppsala kommun när det gäller naturolyckor i form av kraftiga 
snöfall. Dock att det finns strategier som används som i allmänhet vid krisberedskap. 
En annan viktig lärdom som utvunnits ifrån denna studie är att när samhället är i 
normaltillstånd beror det på att beredskapen är utbredd och skyddar. En ytterligare lärdom 
handlar om att samverkan är ett stort krav på kommunledningskontoret på Uppsala kommun, 
där beredskapsarbete sker. Samt att det som allmän beredskap på Uppsala kommun bör olika 
saker finnas och förbättras. Dessa är exempelvis kommunikation och samarbete därtill arbeta 
för en attitydförändring hos bland annat kommuninvånarna genom informationsutbredning. 

Slutligen har jag tack vare denna studie kommit fram till att det, vid eventuell senare 
forskning, skulle det vara intressant att utveckla denna undersökning till en nationell nivå, för 
att ta reda på hur exempelvis MSB arbetar alternativt att jämföra Uppsala kommun med en 
kommun mer ingående, exempelvis en kommun där ett kraftigt snöfall också skulle kunna 
påverka staden mycket, exempelvis som New York eller en annan storstad med en mer 
komplicerad trafiksituation och många fler invånare. Det skulle även vara av intresse att se om 
några nya beredskapsstrategier uppkommit på Uppsala kommun, såsom det beskrivs om i 
uppsatsens intervju och hur dessa i så fall fungerar. 
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BILAGA 

 
Intervjuguide 
 
Intervju med Jimmy Sörensen 8 december 2014 
Endast frågorna: 
* Kan du berätta lite om ditt arbete? (Vad du jobbar med för slags beredskap?) 
 
* Vad är din yrkesroll/ position i Uppsala kommun och hur länge har du arbetat inom denna? 
 
* Hur fungerar beredskapen inom Uppsala kommun på er avdelning vid olyckor? Jag tänker 
mig i fall det finns några slags strategier? 
 
* Hur är dessa strategier uppbyggda? 
 
* Finns det någon speciell eller flera lagar som berör beredskapsplanering eller strategier som 
ni arbetar med? Vilka är dessa? 
 
* Finns det någon skillnad mellan beredskap för olyckor av olika slag eller används 
samma ”mall”? 
 
* Hur skulle du definiera beredskap? 
 
* Finns det olika nivåer av beredskap? 
 
* Finns det en beredskapsplan? Vad täcker denna? 
 
* Skulle du kunna ge ett exempel på ett tillfälle då denna er strategi/plan använts? 
 
* Fungerade planen som den skulle? Eller var det något som kunde gjorts annorlunda? 
 
* Finns det fler delaktiga aktörer inom beredskapsplanen? 
Vilka? Hur fungerar det eventuella samarbetet rent organisatoriskt? 
 
* Är er beredskap en självständig plan eller ingår ni en nationell eller internationell plan? 
 
* Delas ansvaret i fall det händer en olycka, likt en snöolycka på er? Eller är det andra som bär 
ansvar? 
 
* Angående frågan över undrar jag även: är det ni som är först på plats i fall något händer? 
Eller samordnar ni med andra aktörer? Vilka? SOS Alarm? 
 



33	  
	  

* Om en extraordinär händelse inträffar, arbetar ni då med andra kommuner? 
Gränsöverskridande? 
 
* Jag har läst att det under år 1998 var en stor snöolycka i Gävle, jag undrar om ni tagit del av 
detta och andra liknande tillfällen och använt er av dessa för att göra er beredskapsplan till en 
så bra beredskap som möjligt? 
 
 
 
 


