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Förord	  
Detta	  är	  en	  beskrivande	  första	  rapport	  som	  syftar	  till	  att	  ge	  en	  översiktlig	  bild	  av	  hur	  
boende	  och	  markägare	  uppfattat	  att	  de	  blivit	  drabbade	  av	  skogsbranden	  sommaren	  
2014	  i	  Västmanland,	  och	  hur	  det	  har	  påverkat	  deras	  hälsa.	  Vidare	  belyser	  rapporten	  
vilka	  hjälp-‐	  och	  stödinsatser	  drabbade	  har	  kunnat	  använda	  sig	  av,	  deras	  värdering	  av	  
dessa	  samt	  erfarenheter	  av	  hur	  övrig	  krishantering	  har	  fungerat	  med	  evakuering,	  
informationshantering	  m.m.	  Rapporten	  bygger	  på	  svar	  från	  en	  utskickad	  enkät	  ett	  drygt	  
halvår	  efter	  skogsbranden.	  Enkätmaterialet	  kommer	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  fördjupade	  
studier	  avseende	  samband	  mellan	  bakgrundsfaktorer,	  påfrestningar,	  upplevelse	  av	  stöd	  
och	  informationsinsatser	  och	  värderingen	  av	  dessa.	  

	  

	  

Rapporten	  har	  finansierats	  genom	  medel	  från	  Länsstyrelsen	  i	  Västmanland.	  
Tack	  till	  Robert	  Axelsson	  vid	  Skogsmästarskolan,	  Sveriges	  Lantbruksuniversitet,	  samt	  
till	  Johan	  Ahlström	  och	  hans	  medarbetare	  på	  Länsstyrelsen	  i	  Västerås	  för	  viktiga	  bidrag	  
vid	  utformandet	  av	  enkäten.	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

Fakta 
Sedan år 2002 finns Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP) som en integrerad 
del av Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. KcKP är ett av flera 
kunskapscentrum initierade av Enheten för katastrofberedskap (EKB) vid Socialstyrelsen. 
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SAMMANFATTNING	  	  

	  
Skogsbranden	  i	  Västmanland	  sommaren	  2014	  pågick	  under	  flera	  veckor	  och	  tidvis	  med	  
mycket	  dramatiskt	  förlopp.	  Branden	  innebar	  att	  människor	  utsattes	  för	  en	  starkt	  
stressande	  livssituation.	  Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  ur	  drabbades	  perspektiv	  
kartlägga	  erfarenheter	  och	  konsekvenser	  av	  skogsbranden.	  Vi	  undersökte	  eventuell	  
påverkan	  på	  arbete,	  fysisk	  hälsa,	  allmän	  psykisk	  hälsa,	  posttraumatisk	  stress,	  
användning	  av	  hälso-‐	  och	  sjukvård,	  tillgång	  till	  och	  tillfredsställelse	  med	  olika	  
kommunikationskanaler	  under	  branden	  och	  tillgång	  till	  och	  tillfredsställelse	  med	  
information	  och	  stöd.	  En	  enkät	  skickades	  dels	  till	  skogs-‐	  och	  fastighetsägare	  och	  dels	  till	  
ett	  slumpmässigt	  urval	  av	  boende	  i	  någon	  av	  de	  fyra	  kommunerna	  Sala,	  Norberg,	  
Fagersta	  och	  Surahammar.	  	  Enkäten	  besvarades	  av	  102	  (40	  procent)	  respektive	  138	  
(18	  procent)	  personer.	  	  
	  
Ingen	  i	  undersökningsgruppen	  fick	  sitt	  hus	  förstört	  men	  några	  personer	  fick	  sitt	  hus	  
skadat.	  Tre	  fjärdedelar	  av	  undersökningsgruppen	  angav	  att	  de	  befunnit	  sig	  på	  en	  plats	  
som	  drabbades	  av	  branden.	  Nästan	  en	  fjärdedel	  av	  de	  svarande	  rapporterade	  att	  de	  
hade	  evakuerats.	  En	  majoritet	  upplevde	  evakuering	  som	  påfrestande	  på	  grund	  av	  
ovisshet	  om	  brandens	  utveckling	  och	  brist	  på	  information.	  	  Det	  var	  nästan	  tio	  procent	  
som	  angav	  att	  de	  hade	  känt	  fara	  för	  sitt	  eller	  någon	  närståendes	  liv	  och	  drygt	  lika	  
många	  som	  upplevt	  att	  de	  behövt	  fly	  undan	  branden.	  
	  
Hälsoläget	  i	  den	  totala	  undersökningsgruppen	  var	  genomgående	  gott,	  både	  med	  
avseende	  på	  fysisk	  och	  psykisk	  hälsa.	  En	  majoritet	  av	  deltagarna	  värderade	  stödet	  från	  
familj,	  vänner,	  andra	  branddrabbade	  och	  arbetskamrater	  som	  mycket	  bra.	  Andra	  
viktiga	  källor	  för	  stöd	  var	  insatser	  från	  länsstyrelsen,	  skogsstyrelsen	  och	  LRF.	  	  
Undersökningsgruppen	  var	  sammantaget	  nöjd	  med	  det	  sociala	  stödet	  som	  de	  fått	  efter	  
branden.	  	  
	  
De	  flesta	  tog	  del	  av	  nyheter	  via	  radio,	  TV,	  dagstidningar	  men	  även	  från	  grannar	  och	  
vänner.	  Dator	  och	  mobiltelefon	  användes	  i	  mindre	  utsträckning.	  Informationssökning	  
under	  branden	  skedde	  till	  stor	  del	  via	  telefon	  och	  sms	  till	  grannar,	  släkt	  och	  vänner.	  
Myndigheters	  beredskap	  att	  hantera	  information	  motsvarade	  inte	  förväntningarna	  hos	  
många	  även	  om	  en	  förståelse	  fanns	  för	  svårigheter	  genom	  det	  snabba	  brandförloppet.	  
	  Många	  av	  de	  svarande	  hade	  varit	  engagerade	  i	  bekämpningsarbetet.	  	  
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Det	  som	  hade	  varit	  till	  störst	  hjälp	  att	  klara	  av	  påfrestningarna	  efter	  branden	  var	  för	  de	  
flesta	  den	  egna	  kraften	  och	  det	  nära	  sociala	  nätverket	  med	  familj,	  vänner,	  grannar	  och	  
arbetskamrater.	  	  Informationsmöten	  och	  studiebesök	  efter	  branden	  hade	  för	  många	  
varit	  betydelsefullt	  som	  hjälp	  att	  förstå	  branden	  och	  dess	  konsekvenser.	  Den	  sociala	  
sammanhållningen	  i	  området	  värderades	  ligga	  på	  en	  relativt	  hög	  nivå	  i	  båda	  grupperna,	  
men	  över	  hälften	  av	  de	  svarande	  i	  den	  mer	  utsatta	  gruppen	  rapporterade	  att	  
sammanhållningen	  förbättrats	  efter	  branden.	  
	  
	  

Slutsatser	  
	  

• Hälsoläget	  var	  gott	  ett	  drygt	  halvår	  efter	  den	  inträffade	  händelsen.	  
• Evakuering	  upplevdes	  påfrestande	  med	  ovisshet	  och	  brist	  på	  information.	  
• Informationssökning	  skedde	  till	  stor	  del	  via	  telefon	  och	  webbsidor.	  	  
• Stödet	  från	  det	  egna	  nära	  nätverket	  förefaller	  viktigt	  både	  under	  och	  efter	  

branden.	  
• Egen	  kraft	  och	  eget	  engagemang	  tycks	  betydelsefullt	  för	  återhämtning.	  
• Insatser	  från	  myndigheter	  och	  andra	  aktörer	  förefaller	  ha	  varit	  betydelsefulla	  i	  

form	  av	  uppsökande	  stöd,	  informationsmöten	  och	  organiserade	  besök	  av	  
drabbade	  områden.	  
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BAKGRUND	  

Den	  omfattande	  skogsbranden	  i	  Västmanland	  sommaren	  2014	  innebar	  att	  många	  
människor	  under	  flera	  veckor	  utsattes	  för	  en	  hotfull	  och	  starkt	  stressande	  livssituation.	  
Ett	  stort	  antal	  personer	  evakuerades	  från	  sina	  hem	  i	  samband	  med	  branden	  och	  stora	  
materiella	  värden	  ödelades	  framförallt	  i	  form	  av	  fastigheter	  och	  nedbrunnen	  skog.	  
Branden	  som	  pågick	  under	  flera	  veckor	  och	  tidvis	  med	  mycket	  dramatiska	  förlopp,	  
gjorde	  att	  människor	  förlorade	  sin	  skog	  och	  sin	  försörjning.	  Andra	  fick	  sina	  hem	  
skadade	  eller	  förstörda.	  Släckningsarbetet	  tog	  lång	  tid.	  Stora	  ansträngningar	  gjordes	  
från	  samhällets	  sida	  för	  att	  stödja	  drabbade.	  
	  
Tidigare	  studier	  har	  visat	  att	  händelser	  i	  samband	  med	  katastrofer	  såsom	  att	  förlora	  
hem	  och	  ägodelar	  ökar	  risken	  att	  utveckla	  posttraumatisk	  stress,	  men	  detta	  är	  ännu	  
otillräckligt	  undersökt	  (Forbes	  et	  al.,	  2012;	  Neria,	  Besser,	  Kiper,	  &	  Westphal,	  2010;	  
Overstreet,	  Salloum,	  &	  Badour,	  2010;	  Zoellner,	  Pruitt,	  Farach,	  &	  Jun,	  2014).	  Många	  som	  
utsätts	  för	  traumatisk	  exponering	  vid	  allvarliga	  händelser	  utvecklar	  inte	  kroniska	  
symptom	  och	  behöver	  inte	  professionell	  hjälp	  (Bonanno,	  Galea,	  Bucciarelli,	  &	  Vlahov,	  
2006).	  Emellertid	  blir	  en	  del	  individer	  mer	  påverkade	  än	  andra	  och	  utvecklar	  svårare	  
besvär	  över	  tid	  (Norris,	  Murphy,	  Baker,	  &	  Perilla,	  2004;	  North,	  Kawasaki,	  Spitznagel,	  &	  
Hong,	  2004).	  Reaktionerna	  är	  ofta	  mest	  uttalade	  under	  de	  första	  veckorna	  efter	  en	  
allvarlig	  händelse,	  men	  avtar	  och	  minskar	  som	  regel	  under	  det	  efterföljande	  året	  
(Connor,	  Foa,	  &	  Davidson,	  2006;	  Ford,	  Adams,	  &	  Dailey,	  2007;	  North,	  McCutcheon,	  
Spitznagel,	  &	  Smith,	  2002)	  med	  fortsatt	  minskning	  under	  året	  efter	  (Meewisse,	  Olff,	  
Kleber,	  Kitchiner,	  &	  Gersons,	  2011;	  Norris	  	  &	  Sloane,	  2007;	  Piyasil	  et	  al.,	  2007).	  
	  

En	  viktig	  del	  i	  räddnings-‐	  och	  hjälpinsatser	  vid	  allvarliga	  händelser	  är	  en	  välfungerande	  
kommunikation.	  Att	  larm-‐	  och	  informationsfunktionen	  fungerar	  optimalt	  både	  för	  
sändare	  och	  mottagare	  är	  av	  största	  vikt.	  I	  dagens	  samhälle	  ställs	  stora	  krav	  på	  snabb	  
information	  och	  medborgarna	  är	  själva	  delaktiga	  i	  informationsspridning	  via	  bland	  
annat	  nätet	  och	  mobiltelefoner	  (Englund,	  Michel,	  Riddez,	  &	  Örtenwall,	  2012).	  Studier	  
visar	  att	  medborgare	  under	  en	  stor	  skogsbrand	  är	  i	  behov	  av	  mer	  frekvent	  och	  mer	  
detaljerad	  information	  än	  vad	  som	  oftast	  är	  möjligt	  att	  bistå	  med	  från	  myndigheter	  
(McCaffrey,	  Knox	  Velez,	  &	  Briefel,	  2013).	  

	  

Det	  finns	  idag	  begränsad	  forskning	  om	  hur	  en	  skogsbrand	  påverkar	  samhällen	  och	  dess	  
medborgare.	  En	  ökad	  förståelse	  för	  befolkningens	  behov	  av	  information	  och	  stöd	  i	  
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samband	  med	  stora	  skogsbränder	  kan	  förbättra	  lokalsamhällets	  möjligheter	  till	  
krisberedskap	  (McCaffrey,	  2015).	  

	  

INLEDNING	  	  
I	  samarbete	  med	  och	  genom	  ekonomiskt	  stöd	  från	  Länsstyrelsen	  i	  Västerås	  är	  en	  
uppföljning	  genomförd	  i	  form	  av	  en	  enkätstudie.	  Denna	  bygger	  på	  en	  samverkan	  mellan	  
forskargruppen	  vid	  Kunskapscentrum	  för	  katastrofpsykiatri,	  KcKP	  och	  
Skogsmästarskolan	  i	  Västmanland.	  Regionala	  etikprövningsnämnden	  i	  Uppsala	  har	  
godkänt	  studien	  
	  
Undersökningen	  är	  ett	  led	  i	  att	  förbättra	  kunskapen	  om	  effekter	  på	  individnivå,	  vilka	  
behov	  som	  uppstår	  och	  hur	  samhället	  kan	  förbättra	  beredskap	  för	  insatser	  avseende	  
information,	  stöd	  och	  omhändertagande	  under	  och	  efter	  allvarliga	  händelser.	  
	  
Det	  är	  av	  stor	  betydelse	  att	  fördjupa	  kunskapen	  om	  relevanta	  faktorer	  för	  påverkan	  på	  
den	  enskilda	  personen	  i	  samband	  med	  en	  stor	  naturkatastrof	  genom	  att	  ta	  vara	  på	  de	  
drabbades	  erfarenheter	  och	  värdering	  av	  stöd	  och	  hjälpinsatser.	  För	  de	  som	  drabbats	  i	  
branden	  är	  närmiljön,	  framförallt	  avseende	  sociala	  nätverk,	  också	  belastade	  av	  stress,	  
vilket	  kan	  utgöra	  en	  risk	  för	  återhämtningen.	  Det	  finns	  ett	  begränsat	  kunskapsunderlag	  
för	  värdering	  av	  insatser	  ur	  ett	  mottagarperspektiv	  och	  identifikation	  av	  hjälpbehov	  
som	  inte	  ansetts	  vara	  uppfyllda.	  Sådana	  faktorer	  kan	  vara	  viktiga	  för	  att	  kunna	  fortsätta	  
utveckla	  bra	  stödjande	  insatser	  och	  befrämja	  villkor	  som	  underlättar	  individers	  
förmåga	  att	  hantera	  sin	  egen	  situation.	  
	  
Syftet	  med	  föreliggande	  rapport	  är	  att	  undersöka	  hur	  drabbade	  påverkats	  av	  
skogsbranden,	  vilket	  stöd	  och	  information	  de	  har	  fått,	  betydelsen	  av	  detta	  samt	  deras	  
hälsoläge	  i	  dag.	  Ett	  ytterligare	  syfte	  är	  att	  belysa	  parametrar	  ur	  ett	  mottagarperspektiv	  
som	  på	  olika	  sätt	  kan	  påverka	  resultatet	  av	  räddningsinsatser.	  
	  

METOD	  
Undersökningsgruppen	  bestod	  dels	  av	  254	  skogs-‐	  och	  fastighetsägare	  i	  det	  drabbade	  
området	  (Grupp	  1),	  dels	  av	  ett	  slumpmässigt	  urval	  av	  746	  vuxna	  personer	  från	  18	  år	  
och	  äldre,	  boende	  i	  de	  fyra	  kommuner	  i	  Västmanland	  som	  drabbades	  av	  branden	  
(Grupp	  2).	  
	  



 12 

Ett	  utskick	  gjordes	  under	  mars	  -‐	  april	  2015	  med	  en	  förfrågan	  från	  Kunskapscentrum	  för	  
katastrofpsykiatri	  om	  samtycke	  att	  ingå	  i	  studien.	  En	  enkät	  tillsammans	  med	  ett	  
följebrev	  och	  en	  samtyckesblankett	  sändes	  till	  drabbade	  i	  berörda	  kommuner	  (Sala,	  
Fagersta,	  Norberg,	  Surahammar).	  Studien	  är	  granskad	  och	  godkänd	  av	  forskningsetisk	  
kommitté.	  
	  
Enkäten	  täckte	  följande	  områden:	  demografiska	  uppgifter,	  erfarenheter	  och	  
konsekvenser	  av	  branden;	  tillgång	  till	  och	  tillfredsställelse	  med	  olika	  
informationskällor	  under	  branden,	  tillgång	  till	  och	  tillfredsställelse	  med	  information	  
och	  stöd;	  eventuell	  påverkan	  på	  arbete,	  fysisk	  hälsa,	  allmän	  psykisk	  hälsa,	  
posttraumatisk	  stress;	  användning	  av	  hälso-‐	  och	  sjukvård.	  Väl	  utprövade	  
självskattningsskalor	  har	  använts	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  av	  hälsotillståndet.	  
Fritextsvar	  har	  inkluderats	  för	  att	  fånga	  upp	  de	  svarandes	  egna	  tankar	  om	  kvarvarande	  
problem,	  bemötande	  och	  stöd	  samt	  hälsoläget	  i	  dag.	  	  
	  

RESULTAT	  
I	  det	  första	  utskicket	  till	  254	  skogs-‐	  och	  fastighetsägare	  i	  det	  drabbade	  området	  inkom	  
102	  svar	  (40	  procent)	  (Grupp	  1)	  och	  i	  det	  andra	  utskicket	  till	  ett	  slumpmässigt	  urval	  av	  
746	  personer	  inkom	  138	  svar	  (18	  procent)	  (Grupp	  2).	  Detta	  ger	  totalt	  240	  enkätsvar.	  
	  

Bakgrundsfaktorer	  	  
Av	  240	  svarande	  var	  andelen	  kvinnor	  49	  procent.	  Medelåldern	  var	  relativt	  hög	  både	  för	  
kvinnor	  (61	  år)	  och	  för	  män	  (62	  år)	  med	  en	  spridning	  mellan	  24	  och	  86	  år.	  En	  tredjedel	  
hade	  universitetsutbildning	  eller	  liknande,	  40	  procent	  gymnasium	  eller	  realskola	  och	  
20	  procent	  uppgav	  utbildningsnivå	  till	  grundskola.	  Sjuttiosju	  procent	  av	  de	  svarande	  
var	  gifta	  eller	  sambo	  och	  21	  procent	  hade	  barn	  under	  18	  år.	  Drygt	  hälften	  av	  de	  
svarande	  uppgav	  att	  de	  var	  arbetande.	  Gruppen	  ålderspensionärer	  var	  43	  procent.	  Det	  
fanns	  ingen	  skillnad	  mellan	  Grupp	  1	  och	  Grupp	  2	  med	  avseende	  på	  bakgrundsfaktorer.	  	  
 

När	  det	  gäller	  anknytning	  till	  området	  skiljde	  sig	  de	  båda	  grupperna	  åt.	  Se	  tabell	  1.	  	  
Grupp	  1	  bodde	  i	  större	  utsträckning	  i	  det	  eldhärjade	  området,	  arbetade	  med	  skogsbruk	  
och	  hade	  en	  större	  andel	  av	  sin	  försörjning	  från	  skogen.	  De	  svarande	  i	  Grupp	  1	  angav	  
att	  mellan	  0-‐50	  procent	  av	  deras	  försörjning	  kom	  från	  skogen	  medan	  motsvarande	  
uppgift	  var	  0-‐10	  procent	  för	  Grupp	  2.	  	  
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Under	  branden	  
Nästan	  tre	  fjärdedelar	  av	  de	  svarande	  angav	  att	  de	  vistades	  på	  en	  plats	  som	  drabbades	  
av	  branden.	  Under	  branden	  deltog	  många	  i	  någon	  form	  av	  brandbekämpning;	  8	  procent	  
arbetade	  som	  frivilliga	  med	  branden,	  8	  procent	  arbetade	  med	  andra	  frivilliga	  insatser,	  
13	  procent	  angav	  att	  de	  skyddade	  sin	  egendom	  och	  9	  procent	  hjälpte	  till	  att	  skydda	  
andras	  egendom.	  Under	  branden	  blev	  69	  procent	  av	  de	  svarande	  exponerade	  för	  rök	  
och	  4	  procent	  exponerades	  för	  eld.	  	  Fjorton	  procent	  blev	  tvungna	  att	  fly	  undan	  branden	  
medan	  9	  procent	  upplevde	  livshot	  för	  egen	  del	  och	  13	  procent	  upplevde	  livshot	  för	  
närstående.	  Mer	  än	  hälften	  (58	  procent)	  av	  de	  i	  Grupp	  1	  kände	  någon	  gång	  under	  
brandförloppet	  hopplöshet	  inför	  branden	  medan	  en	  fjärdedel	  av	  de	  i	  Grupp	  2	  angav	  
detta.	  	  
	  

	   Grupp	  1	   Grupp	  2	  
Anknytning	  till	  området	   Antal	  personer	  (%)	  
	  	  	  	  	  Bor	  i	  området	   67	  (66)	   123	  (89)**	  
	  	  	  	  	  Arbetar	  i	  området	  	   13	  (13)	   25	  (18)	  
	  	  	  	  	  Äger	  sommarhus	   19	  (19)	   11	  (8)	  
	  	  	  	  	  Hyr	  sommarhus	   3	  (3)	   0	  (0)	  
	  	  	  	  	  Äger	  skog	   84	  (82)	   7	  (5)**	  
	  	  	  	  	  Äger	  jordbruksmark	   70	  (69)	   5	  (4)**	  
	  	  	  	  	  Annat	  	   3	  (3)	   11	  (8)	  
Bor	  i	  förhållande	  till	  branden	  	   	   	  
	  	  	  	  -‐	  i	  det	  eldhärjade	  området	   12	  (12)	   4	  (3)*	  
	  	  	  	  -‐	  i	  riskzonen-‐glödregn	   12	  (12)	   9	  (7)	  
	  	  	  	  -‐	  i	  rökdrabbat	  område	   59	  (59)	   91	  (71)*	  
	  	  	  	  -‐	  i	  mycket	  lite	  drabbat	  område	   17	  (17)	   42	  (31)*	  
Arbete	  m	  skogsbruk	   	   	  
	  	  	  	  	  Inte	  alls	   29	  (29)	   126	  (91)*	  
	  	  	  	  	  Anställd	  på	  skogsbolag,	  entreprenör	   1	  (1)	   1	  (1)	  
	  	  	  	  	  Egen	  företagare	   12	  (12)	   1	  (1)*	  
	  	  	  	  	  Familjeskogsbruk	   57	  (57)	   7	  (5)*	  
Andel	  i	  procent	  av	  försörjningen	  från	  
skogen	  

	  
0-‐50%	  

Medel	  11	  %	  

	  
0-‐10%	  

Medel	  3	  %	  

 
   Tabell 1. Anknytning till det branddrabbade området 

   Statistisk skillnad mellan Grupp 1 och Grupp 2, chi-två test *p< 0.05, **p<	  0.01 
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En	  stor	  andel	  av	  de	  svarande	  kände	  vid	  något	  tillfälle	  ovisshet	  om	  brandens	  utveckling	  
och	  mer	  än	  en	  tredjedel	  upplevde	  att	  de	  inte	  visste	  om	  de	  skulle	  stanna	  eller	  förflytta	  
sig,	  se	  tabell	  2.	  En	  större	  andel	  i	  Grupp	  1	  än	  i	  Grupp	  2	  kände	  oro	  för	  brandutvecklingen	  
och	  oro	  för	  om	  huset	  fanns	  kvar.	  Det	  var	  även	  fler	  personer	  i	  Grupp	  1	  än	  i	  Grupp	  2	  som	  
upplevde	  att	  de	  saknade	  information.	  	  
	  
	  
Tabell	  2.	  Ovisshet/osäkerhet	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  	  Statistisk	  skillnad	  mellan	  Grupp	  1	  och	  Grupp	  2,	  chi-‐två	  test	  **p<	  0.01	  
	  

	  
Evakuering	  
Av	  de	  svarande	  blev	  23	  procent	  evakuerade	  under	  branden	  upp	  till	  15	  dagar	  (medel	  6	  
dagar).	  Det	  fanns	  en	  liten	  skillnad	  mellan	  Grupp	  1	  och	  2	  i	  antalet	  evakueringsdagar	  (7	  
dagar	  respektive	  4	  dagar	  i	  medel).	  Hälften	  av	  de	  som	  evakuerades	  valde	  själva	  detta	  och	  
hälften	  blev	  rekommenderade	  eller	  beordrade,	  se	  tabell	  3.	  	  
	  
Tabell	  3.	  Hur	  evakuering	  skedde	  	  	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	   Alla	  	   Grupp	  1	   Grupp	  2	  

Känna	  ovisshet/osäkerhet	  för…	   Antal	  (%)	  
	  	  	  –	  ödet	  för	  någon	  nära	   39	  (16)	   21	  (21)	   18	  (13)	  
	  	  	  –	  brandens	  utveckling	   203	  (85)	   97	  (95)	   106	  (77)**	  
	  	  	  –	  att	  stanna	  eller	  förflytta	  sig	   90	  (38)	   45	  (44)	   45	  (33)	  
	  	  	  –	  om	  huset	  fanns	  kvar	   48	  (20)	   38	  (37)	   10	  (7)**	  
Sakna	  information	   92	  (38)	   59	  (58)	   33	  (24)**	  
Sakna	  möjlighet	  att	  meddela	  sig	  med	  anhöriga	   	  	  	  	  	  9	  (4)	   	  	  	  	  4	  (4)	   5	  (4)	  

	   Alla	   Grupp	  1	   Grupp	  2	  
	   Antal	  (%)	  
Evakuerad	  på	  grund	  av	  branden	   55	  (23)	   48	  (47)	   19	  (14)**	  
Rekommenderad	  att	  evakuera	  men	  valde	  
att	  stanna	   21	  (9)	   14	  (14)	   7	  (5)**	  
Hur	  skedde	  evakueringen?	   Antal	  (%	  av	  evakuerade)	  
	  	  	  	  	  Valde	  själv	   27	  (41)	   22	  (46)	   5	  (26)**	  
	  	  	  	  	  Rekommenderad	   10	  (15)	   	  	  	  	  	  3	  (6)	   7	  (37)**	  
	  	  	  	  	  Beordrad	   25	  (37)	   20	  (42)	   5	  (26)**	  
	  	  	  	  	  Osäker	   	  	  	  	  	  5	  (7)	   	  	  	  3	  (6)	   2	  (11)**	  
Tvungen	  att	  evakuera	  djur	  	   	  19	  (8)	   11	  (11)	   8	  (6)**	  

    Statistisk skillnad mellan Grupp 1 och Grupp 2, chi-två test **p<	  0.01 
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Oklarhet	  om	  eller	  när	  man	  kunde	  komma	  hem	  upplevdes	  som	  ganska	  mycket	  eller	  
mycket	  belastande	  av	  en	  stor	  majoritet	  och	  då	  främst	  av	  de	  svarande	  från	  Grupp	  1	  (79	  
procent),	  se	  tabell	  4.	  Detta	  var	  något	  som	  var	  mer	  belastande	  ju	  längre	  evakueringen	  
pågick	  (Spearman	  korrelation,	  rho	  0,55	  p>0,001).	  Praktiska	  svårigheter	  med	  tillträde	  till	  
brandområdet	  då	  evakuering	  skedde	  i	  flera	  steg	  upplevdes	  som	  ganska	  mycket	  eller	  
mycket	  belastande	  av	  över	  hälften	  av	  de	  svarande	  i	  Grupp	  1.	  
	  

	  

 
	  
	  
Konsekvenser	  av	  branden	  
Ingen	  i	  undersökningsgruppen	  fick	  sitt	  hus	  förstört	  men	  sex	  personer	  angav	  att	  de	  fick	  
huset	  skadat.	  Förutom	  bostadshus	  fick	  fyra	  personer	  andra	  byggnader	  skadade	  eller	  
förstörda	  och	  tio	  personer	  angav	  skada	  på	  annan	  egendom	  eller	  tillhörigheter.	  De	  
svarande	  i	  Grupp	  1	  fick	  upp	  till	  100	  procent	  av	  sin	  skog	  skadad	  (0-‐280	  hektar)	  medan	  
de	  i	  Grupp	  2	  som	  mest	  fick	  hälften	  av	  sin	  skog	  skadad	  (0-‐4	  hektar).	  En	  fjärdedel	  i	  den	  
första	  gruppen	  och	  4	  procent	  i	  den	  andra	  gruppen	  angav	  att	  försörjningen	  hade	  
drabbats	  delvis	  medan	  ingen	  person	  angav	  att	  försörjningen	  hade	  drabbats	  helt.	  
Kvarstående	  olösta	  problem	  som	  rör	  skogsbranden	  i	  form	  av	  försäkringar,	  
ersättningsärenden	  angav	  en	  tredjedel	  av	  de	  svarande	  i	  grupp	  1	  medan	  det	  var	  två	  
personer	  i	  Grupp	  2	  som	  angav	  detta.	  
	  

	  
 

	  
Grupp	  1=48	  personer,	  Grupp	  2=19	  personer	  
Ett	  antal	  personer	  svarade	  ”ej	  aktuellt”	  på	  varje	  
fråga	  

Inte	  alls	  
belastande	   Lite	  belastande	  

Ganska	  mycket/	  
mycket	  

belastande	  
	   Grupp	  1	   Grupp	  2	   Grupp	  1	   Grupp	  2	   Grupp	  1	   Grupp	  2	  
	   Antal	  personer	  
Att	  inte	  evakueras	  tillsammans	  med	  
närstående	   2	   2	   3	   2	   3	   0	  
Oklarhet	  om	  när	  kunna	  komma	  hem	   1	   2	   8	   2	   38	   7	  
Praktiska	  svårigheter	  med:	   	   	   	   	   	   	  
	  –	  tillträde	  efter	  evakuering	  i	  flera	  steg	   3	   3	   4	   1	   27	   2	  
	  –	  hemtjänst	   0	   2	   0	   0	   1	   0	  
	  –	  mat/dryck/kläder	   4	   3	   7	   4	   8	   2	  
	  –	  viktiga	  ägodelar	   6	   4	   7	   0	   12	   2	  

	  
	  	  	  	  	  Tabell	  4.	  Upplevelser	  av	  påfrestningar	  under	  evakuering 
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Hantering	  av	  situationen	  	  
På	  flervalsfrågan	  om	  vilka	  omständigheter	  som	  bidragit	  till	  att	  kunna	  hantera	  
situationen	  markerade	  majoriteten	  av	  de	  svarande	  att	  det	  var	  förmågan	  att	  uppfatta	  
hur	  farlig	  situationen	  var,	  att	  kunna	  värdera	  olika	  handlingsmöjligheter,	  den	  egna	  
styrkan,	  uthålligheten,	  användandet	  av	  egna	  kunskaper	  och	  förmåga	  men	  även	  att	  
samarbeta	  med	  andra	  i	  närheten,	  se	  tabell	  5.	  Omständigheter	  som	  i	  nästan	  lika	  hög	  grad	  
uppfattades	  som	  bidragande	  var	  att	  man	  fick	  information	  från	  myndigheter	  och	  att	  man	  
blev	  varnad	  av	  andra.	  
	  
	  
Tabell	  5.	  Omständigheter	  som	  bidrog	  till	  att	  kunna	  hantera	  situationen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

	   Ganska	  viktigt/mycket	  viktigt	  
	   Grupp	  1	   Grupp	  2	  
	   Antal	  (%)	  	   Antal	  (%)	  
Att	  klara	  av	  att	  uppfatta	  hur	  farlig	  
situationen	  var	   85	  (84)	   88	  (64)	  
Att	  bli	  varnad	  av	  andra	   68	  (67)	   61	  (44)**	  
Att	  klara	  av	  att	  värdera	  olika	  
handlingsmöjligheter	   82	  (81)	   67	  (48)**	  
Egen	  styrka/uthållighet	   83	  (82)	   62	  (45)**	  
Att	  ha	  tur	  att	  komma	  undan	  	   56	  (55)	   45	  (33)**	  
Att	  välja	  ut	  en	  plats	  som	  var	  trygg	   54	  (53)	   42	  (30)**	  
Kunskaper	  och	  förmåga	  som	  kunde	  
användas	   71	  (70)	   54	  (39)**	  
Att	  samarbeta	  med	  andra	  i	  närheten	   75	  (74)	   48	  (35)**	  
Att	  göra	  likadant	  som	  andra	   38	  (37)	   34	  (25)*	  
Hjälp	  från	  andra	   51	  (50)	   39	  (28)	  
Information	  från	  myndigheter	   63	  (62)	   72	  (52)	  
Bara	  tillfälligheter	   30	  (29)	   28	  (20)	  

    Statistisk skillnad mellan Grupp 1 och Grupp 2, chi-två test *p< 0.05, **p<	  0.01 
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Information	  
Egen	  informationssökning	  
Vi frågade efter hur man hade tagit del av brandnyheter, se figur 1. De flesta tog del av 
nyheter via radio och TV medan dator och mobiltelefon användes i mindre utsträckning. 
Dagstidning både i papper och som nättidning användes dagligen av ca 40 procent av de 
svarande och en majoritet av de svarande rapporterade att de fick nyheter från grannar och 
vänner. Det fanns inga stora skillnader mellan grupperna men Grupp 1 rapporterade att de 
oftare fick brandnyheter via räddningspersonal och via grannar än vad Grupp 2 uppgav. 
Män, till skillnad från kvinnor, angav att de oftare fick nyheter från räddningspersonal.  
	  
	  

	  
	  
	  
Vi	  frågade	  även	  efter	  på	  vilket	  sätt	  information	  söktes,	  se	  figur	  2.	  Information	  söktes	  till	  
stor	  del	  genom	  telefon	  eller	  sms	  till	  grannar,	  släkt	  och	  vänner.	  Webbsidor	  som	  besöktes	  
var	  länsstyrelsens,	  kommunens,	  krisinformation.se	  och	  SMHI´s	  sida.	  I	  något	  mindre	  
utsträckning	  användes	  landstingets,	  Trafikverkets	  och	  polisens	  webbsidor.	  Även	  
länsstyrelsens	  Facebook-‐sida	  utnyttjades	  för	  information,	  liksom	  privata	  Facebook-‐
sidor.	  Fler	  i	  Grupp	  1	  än	  i	  Grupp	  2	  rapporterade	  att	  de	  sökte	  nyheter	  på	  kommunens	  och	  
länsstyrelsens	  webbsida.	  Fler	  kvinnor	  än	  män	  rapporterade	  att	  de	  sökte	  information	  
genom	  telefonsamtal	  med	  grannar,	  släkt	  och	  vänner	  och	  på	  länsstyrelsens	  webbsida.	  	  
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hade	  ej	  Vllgång	   aldrig	   ngr	  ggr/vecka	   någon/ngr	  ggr/dag	  
	  
Figur	  1.	  Hur	  man	  tog	  del	  av	  brandnyheter.	  Andel	  i	  procent	  av	  svarande	  för	  olika	  alternaVv.	  
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Värdering	  av	  information	  	  

Tillgång till mobiltelefon och till radio under branden uppfattades ge en trygghetskänsla av 
64 procent respektive 59 procent av de svarande. När det gäller information från 
myndigheter fanns skillnader mellan grupperna, se tabell 6. De svarande i Grupp 1 var mer 
kritiska till informationen, angav i högre utsträckning att den inte var tillräckligt snabb och 
otillräcklig. En tredjedel i Grupp 1 angav att myndigheternas beredskap för att hantera 
information inte motsvarade deras förväntningar.  Det var 44 procent i grupp 1 och 58 
procent i Grupp 2 som angav att de hade förståelse för eventuella brister i informationen på 
grund av brandens snabba utveckling. Kvinnor angav i något högre utsträckning än män att 
de hade förståelse för eventuella brister i informationen. 
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	  	  	  	  1177,	  Sjukvårdsupplysningen	  
	  	  	  	  11313	  SOS	  alarm	  info.	  

	  	  	  	  112	  SOS	  alarm	  
11414	  Polisen	  

	  	  	  	  Grannar,	  närboende	  
	  	  	  	  Släkt	  eller	  vänner	  

	  	  	  	  Länsstyrelsen	  
	  	  	  	  LandsVnget	  
	  	  	  	  Kommunen	  

	  	  	  	  KrisinformaVon	  
	  	  	  	  Trafikverket	  

	  	  	  	  SMHI	  
	  	  	  	  Polisen	  

	  	  	  	  Länsstyrelsen	  
	  	  	  	  Privat	  
Twicer	  

aldrig	   ng-‐ngr	  ggr/vecka	   någon-‐ngr	  ggr/dag	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Telefonsamtal	  	  

	  
	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Webb	  sidor	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Facebooksidor	  

	  
	  
Figur	  2.	  Hur	  information	  söktes	  under	  brandförloppet.	  Andel	  i	  procent	  av	  svarande	  för	  olika	  alternativ.	  
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Tabell 6. Värdering av information 
 

Statistisk skillnad mellan Grupp 1 och Grupp 2, Kruskall Wallis test **p<	  0.01,	  ***p<0.001 
	  

	  
	  
Hälsa	  
Hälsoläget	  var	  genomgående	  gott	  i	  undersökningsgruppen.	  Efter	  branden	  hade	  5	  
procent	  varit	  i	  kontakt	  med	  husläkare	  till	  följd	  av	  branden	  och	  2	  procent	  hade	  varit	  
sjukskrivna	  mellan	  1-‐4	  veckor.	  För	  majoriteten	  (94	  procent)	  var	  användning	  av	  alkohol	  
oförändrad,	  likaså	  användning	  av	  läkemedel.	  	  
	  
Av	  de	  svarande	  angav	  11	  procent	  nedsatt	  psykiskt	  välbefinnande,	  vilket	  är	  en	  något	  
lägre	  andel	  jämfört	  med	  tidigare	  undersökningar	  i	  Sveriges	  befolkning	  (16	  procent).	  
Genomsnittligt	  visade	  inte	  heller	  undersökningsgruppen	  tecken	  på	  posttraumatisk	  
stress	  mätt	  med	  självskattningsskalan	  PTSD	  Check-‐list,	  PCL-‐5.	  
	  
Några	  svarande	  (10	  procent)	  angav	  att	  de	  varit	  något	  bekymrade	  för	  sina	  barns	  fysiska	  
hälsa	  och	  23	  procent	  angav	  att	  de	  varit	  något	  bekymrade	  för	  barnets	  psykiska	  hälsa.	  	  
	  

	  

	  

	   Inte	  alls/	  	  
i	  liten	  grad	  

Varken	  hög	  
	  eller	  låg	  grad	  

I	  hög	  grad/	  
i	  mycket	  hög	  grad	  

	  
Under	  branden	  var	  
informationen	  från	  myndigheter:	  

Grupp	  1	   Grupp	  2	   Grupp	  1	   Grupp	  2	   Grupp	  1	   Grupp	  2	  

	   Antal	  personer	  (%)	  

	  	  	  	  	  	  tillräckligt	  snabb	  
49	  (48)	   36	  (28)	   41	  (40)	   55	  (43)	   12	  (12)	  

***	  
38	  (29)	  

	  	  	  	  	  	  otillräcklig	  
14	  (14)	   48	  (38)	   40	  (39)	   48	  (38)	   47	  (47)	  

***	  
32	  (24)	  

	  	  	  	  	  	  motsägelsefull	  
	   37	  (36)	   45	  (35)	   36	  (36)	   65	  (51)	   28	  (28)	   18	  (14)	  
Myndigheternas	  beredskap	  för	  
att	  hantera	  info	  motsvarade	  
förväntningarna	   73	  (71)	   59	  (43)	   19	  (19)	   44	  (32)	   10	  (10)	  

***	  
35	  (25)	  

Förståelse	  för	  eventuella	  brister	  i	  
informationen	  från	  myndigheter	  
pg	  snabbt	  förlopp	   32	  (32)	   22	  (16)	   25	  (24)	   28	  (22)	   45	  (44)	  

**	  
80	  (62)	  
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Upplevelse	  av	  stöd	  efter	  branden	  
Flera	  av	  de	  angivna	  stödinsatserna	  i	  figur	  3	  var	  inte	  aktuella	  för	  de	  svarande	  och	  har	  
därför	  inte	  blivit	  värderade.	  Det	  stöd	  som	  värderades	  högst	  var	  stöd	  från	  närstående	  
och	  andra	  branddrabbade	  men	  även	  från	  familj	  och	  vänner	  som	  inte	  bodde	  i	  området,	  
se	  figur	  3.	  Även	  stöd	  från	  arbetskamrater	  och	  arbetsgivare	  värderades	  högt.	  Stöd	  från	  
länsstyrelsen,	  skogsstyrelsen,	  försäkringsbolag	  och	  samtal	  från	  Skogsägarna	  och	  från	  
LRF	  värderades	  som	  bra	  av	  60-‐80	  %	  av	  de	  svarande.	  	  Stöd	  från	  polis,	  präst,	  religiösa	  
samfund	  och	  husläkare	  värderades	  som	  bra	  av	  ca	  40	  %	  av	  de	  svarande.	  Det	  fanns	  inga	  
skillnader	  mellan	  män	  och	  kvinnor	  med	  avseende	  på	  erhållet	  eller	  värderat	  stöd.	  	  
	  

	  
Figur	  3.	  Erhållet	  och	  värderat	  stöd.	  Andel	  i	  procent	  av	  svarande	  för	  olika	  alternativ.	  Antal	  svar	  i	  

till	  varje	  alternativ	  i	  parentes.	  
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På	  frågan	  om	  det	  var	  något	  stöd	  man	  saknat	  svarade	  21	  personer	  (9	  procent)	  ja	  och	  
angav	  att	  de	  saknat	  stöd	  i	  form	  av:	  	  
–	  information	  från	  kommun	  och	  räddningstjänst	  under	  branden	  
–	  lägesrapport	  från	  länsstyrelsen	  om	  bland	  annat	  evakuering	  	  
–	  brist	  på	  kunskap	  hos	  kommun	  och	  länsstyrelse	  om	  permanenta	  boenden	  i	  området	  
–	  brist	  på	  kontakt	  från	  kommun	  eller	  länsstyrelse	  efter	  hemkomst	  från	  evakuering	  
–	  mer	  stöd	  till	  barnen	  i	  skola/förskola	  
	  

Social	  sammanhållning	  	  
Enligt	  en	  skala	  som	  mäter	  social	  sammanhållning	  i	  ett	  bostadsområde	  framkom	  att	  
Grupp	  1	  fick	  ett	  indexvärde	  på	  15.	  8	  och	  Grupp	  2	  fick	  index	  14.8	  vilket	  tyder	  på	  en	  
upplevelse	  av	  relativt	  hög	  social	  sammanhållning	  i	  vardera	  gruppen.	  På	  frågan	  om	  
sammanhållningen	  förbättrats	  efter	  branden	  svarar	  55	  procent	  i	  Grupp	  1	  och	  18	  
procent	  i	  Grupp	  2	  att	  de	  instämmer	  delvis	  eller	  helt.	  

	  
Sammanfattande	  värdering	  av	  stöd	  
På	  en	  skala	  mellan	  1	  (aldrig)	  och	  7	  (alltid)	  skattade	  deltagarna	  hur	  nöjda	  de	  
sammantaget	  var	  med	  det	  sociala	  stöd	  de	  fått	  efter	  branden.	  Medelvärdet	  för	  hela	  
undersökningsgruppen	  var	  5,0.	  Det	  förelåg	  ingen	  skillnad	  mellan	  svar	  från	  de	  båda	  
grupperna	  eller	  mellan	  män	  och	  kvinnor.	  	  
	  

Information	  efter	  branden	  
Nästan	  en	  tredjedel	  av	  de	  svarande	  hade	  deltagit	  i	  någon	  form	  av	  informationsmöten,	  
dubbelt	  så	  många	  män	  som	  kvinnor.	  Tre	  fjärdedelar	  av	  de	  svarande	  uppfattade	  att	  
mötena	  hade	  haft	  viss	  eller	  stor	  betydelse.	  	  
	  
En	  tredjedel	  av	  de	  svarande	  angav	  att	  de	  hade	  fått	  annan	  information,	  till	  exempel	  gjort	  
studiebesök	  som	  hjälp	  att	  förstå	  branden.	  Över	  hälften	  rapporterade	  att	  det	  hade	  haft	  
stor	  eller	  mycket	  stor	  betydelse.	  Nio	  personer	  rapporterade	  att	  de	  hade	  fått	  möjlighet	  
att	  besöka	  området	  med	  helikopter	  efter	  branden.	  
	  
Tolv	  procent	  hade	  fått	  information	  om	  psykiska	  besvär	  muntligt	  eller	  skriftligt	  och	  
drygt	  hälften	  av	  dem	  uppfattade	  att	  informationen	  varit	  till	  hjälp.	  Informationen	  hade	  
erhållits	  genom	  både	  möten	  och	  informationsblad	  från	  bland	  annat	  länsstyrelsen,	  LRF´s	  
olika	  stödgrupper,	  arbetsgivare,	  de	  olika	  kommunerna,	  försäkringsbolag,	  och	  hittats	  på	  
olika	  hemsidor	  
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Att	  klara	  påfrestningen	  
Vi	  frågade	  slutligen	  vad	  som	  hade	  varit	  till	  störst	  hjälp	  att	  klara	  av	  påfrestningarna	  
under	  det	  dryga	  halvåret	  efter	  branden,	  se	  tabell	  7.	  Det	  som	  rapporterades	  som	  viktigt	  
var	  den	  egna	  kraften	  och	  det	  nära	  sociala	  nätverket	  med	  familj,	  vänner,	  grannar	  och	  
arbetskamrater.	  Här	  fanns	  inga	  skillnader	  i	  svar	  mellan	  Grupp	  1	  och	  Grupp	  2	  och	  inte	  
heller	  mellan	  svar	  från	  kvinnor	  och	  män.	  
	  
	  
Tabell	  7.	  Värdering	  av	  störst	  hjälp	  att	  klara	  av	  påfrestningar	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
En	  öppen	  fråga	  ställdes	  om	  det	  fanns	  annat	  som	  varit	  till	  hjälp	  efter	  branden.	  Flera	  i	  
undersökningsgruppen	  svarade	  att	  de	  haft	  hjälp	  av	  att	  besöka	  brandområdet	  på	  egen	  
hand,	  men	  även	  informationsträffar	  och	  kontakt	  med	  försäkringsbolag	  angavs	  som	  bra	  
hjälp.	  
	  
“Alla	  informationsträffar	  som	  ordnats”	  
	  "Besök	  vid	  brandområdet"	  
	  "Bra	  försäkringsbolag”	  
	  "Egen	  bilfärd	  i	  området”	  	  	  	  
“Inspekterat	  själv”	  
	  “Fotografera	  brandplatsen	  och	  se	  hur	  livet	  återkommer.”	  
	  "Att	  skapa	  i	  glas	  och	  lera	  men	  även	  rita	  det	  jag	  upplevt”	  	  
	  "Turistvägen	  som	  Länsstyrelsen	  öppnade”	  
“Behovet	  att	  se	  -‐	  för	  att	  kunna	  bearbeta	  det	  som	  hänt."	  
	  "Åkte	  bil	  genom	  brandområdet."	  
	  "Åkte	  bil	  Norberg-‐Hästbäck-‐Mot	  Fagersta"	  
	  	  
	  
	  

	   Inte	  viktigt	   Varken	  
eller	   Viktigt	   Ej	  aktuellt	  

	   Antal	  (%)	  

Egen	  kraft	   	  12	  (5)	   17	  (7)	   137	  (57)	   	  	  64	  (27)	  

Familj,	  vänner,	  grannar,	  arbetskamrater	   	  11	  (5)	   18	  (8)	   135	  (56)	   	  	  66	  (28)	  

Stödgrupper	  för	  branddrabbade	   29	  (12)	   29	  (12)	   	  	  	  	  10	  (4)	   1	  60	  (67)	  

Professionellt	  stöd	  (psykolog,	  kurator,	  mm)	   38	  (16)	   17	  (7)	   	  	  	  	  	  	  6	  (3)	   169	  (70)	  

Hjälp	  från	  myndigheter	   23	  (10)	   33	  (14)	   	  	  	  22	  (9)	   151	  (63)	  

Flygresan	  över	  brandområdet,	  studiebesök	   21	  (9)	   18	  (8)	   	  	  18	  (8)	   170	  (71)	  
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DISKUSSION	  
De	  som	  svarat	  på	  enkäten	  var	  alla	  på	  något	  sätt	  drabbade	  av	  skogsbranden	  i	  
Västmanland.	  Majoriteten	  var	  boende	  i	  någon	  av	  de	  fyra	  kommunerna	  Sala,	  Norberg,	  
Fagersta	  och	  Surahammar.	  Undersökningsgruppen	  bestod	  dels	  av	  en	  grupp	  skogs-‐	  och	  
jordbruksägare	  i	  det	  drabbade	  området	  (grupp	  1)	  och	  dels	  av	  en	  grupp	  av	  slumpvis	  
utvalda	  medborgare	  från	  de	  aktuella	  kommunerna	  (grupp	  2).	  	  
	  
Få	  personer	  rapporterade	  skada	  på	  byggnader	  eller	  tillhörigheter.	  Mer	  omfattande	  blev	  
skadorna	  på	  skogen.	  	  De	  svarande	  i	  Grupp	  1,	  som	  till	  större	  delen	  bestod	  av	  skogs-‐	  och	  
jordbruksägare,	  fick	  upp	  till	  100	  procent	  av	  sin	  skog	  skadad	  medan	  de	  svarande	  i	  Grupp	  
2	  fick	  som	  mest	  hälften	  av	  sin	  skog	  skadad.	  Undersökningsgruppens	  sammanlagda	  
förstörda	  skogsareal	  representerade	  50	  procent	  av	  den	  areal	  som	  små	  skogsägare	  fick	  
förstörd	  i	  branden	  och	  13	  procent	  av	  den	  totala	  arealen	  av	  bränd	  skog	  (Länsstyrelsen	  
Västmanland,	  2014).	  I	  hela	  gruppen	  var	  det	  en	  fjärdedel	  som	  angav	  att	  deras	  
försörjning	  delvis	  hade	  drabbats	  och	  det	  var	  en	  tredjedel	  i	  Grupp	  1	  som	  rapporterade	  
att	  de	  hade	  kvarstående	  olösta	  problem.	  Problemen	  rörde	  främst	  frågor	  som	  
försäkringar	  och	  ersättningsärenden.	  	  
	  
Hälsoläget	  i	  den	  totala	  undersökningsgruppen	  var	  genomgående	  gott	  drygt	  ett	  halvår	  
efter	  branden,	  både	  med	  avseende	  på	  fysisk	  och	  psykisk	  hälsa.	  Detta	  understryks	  av	  att	  
det	  var	  få	  svarande	  som	  hade	  kontaktat	  husläkare	  och	  ännu	  färre	  som	  varit	  sjukskrivna	  
efter	  branden.	  Enstaka	  personer	  visade	  tecken	  på	  posttraumatiska	  stressreaktioner.	  
Skattning	  av	  det	  allmänna	  psykiska	  välbefinnandet	  var	  bättre	  än	  i	  en	  motsvarande	  
referensgrupp	  från	  en	  svensk	  genomsnittsbefolkning	  (Folkhälsomyndigheten,	  2014).	  
En	  möjlig	  orsak	  till	  detta	  kan	  vara	  undersökningsgruppens	  sammansättning.	  Gruppen	  
utgjordes	  av	  mestadels	  medelålders	  till	  äldre	  personer,	  gifta	  eller	  sammanboende	  och	  
väsentligen	  friska,	  där	  en	  majoritet	  arbetade	  eller	  var	  ålderspensionärer.	  Detta	  är	  alla	  
faktorer	  som	  i	  tidigare	  undersökningar	  visat	  ett	  samband	  med	  generellt	  bättre	  
välbefinnande	  (Folkhälsomyndigheten,	  2014).	  I	  uppföljningsstudier	  ett	  till	  fyra	  år	  efter	  
skogsbränder	  i	  Grekland,	  Kanada	  och	  Australien	  var	  de	  boendes	  psykiska	  hälsa	  
generellt	  god	  även	  om	  det	  i	  resultaten	  fanns	  vissa	  indikationer	  på	  att	  de	  som	  varit	  mest	  
drabbade	  av	  branden	  hade	  en	  sämre	  hälsa	  (Phillips,	  Cruz,	  Cuadra,	  Martinez,	  &	  
Perdomo,	  2013).	  	  En	  bidragande	  orsak	  till	  utvecklandet	  av	  stressrelaterade	  besvär	  efter	  
en	  allvarlig	  händelse	  kan	  vara	  kvarstående	  olösta	  problem	  som	  påverkar	  vardagen	  i	  
hög	  grad	  (North	  &	  Pfefferbaum,	  2013),	  något	  som	  dock	  denna	  rapport	  inte	  haft	  
möjlighet	  att	  analysera.	  	  
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Några	  svarande	  angav	  en	  viss	  oro	  för	  sina	  barns	  reaktioner.	  Oroliga	  föräldrar	  kan	  
behöva	  stöd	  under	  längre	  tid	  (Miller	  et	  al.,	  2012).	  Det	  finns	  resultat	  som	  visar	  att	  en	  
allvarlig	  händelse	  som	  en	  skogsbrand	  har	  påverkan	  på	  hela	  familjen.	  Föräldrar	  har	  då	  
en	  viktig	  roll	  i	  återgången	  till	  ett	  vardagsliv	  (Pujadas	  Botey	  &	  Kulig,	  2015).	  	  
	  
Tre	  fjärdedelar	  av	  undersökningsgruppen	  angav	  att	  de	  befunnit	  sig	  på	  en	  plats	  som	  
drabbades	  av	  branden.	  Exponering	  för	  rök	  var	  vanligt	  medan	  endast	  ett	  fåtal	  
exponerades	  för	  eld.	  Det	  var	  ändå	  nästan	  tio	  procent	  som	  angav	  att	  de	  hade	  känt	  fara	  
för	  sitt	  eller	  någon	  närståendes	  liv	  och	  drygt	  lika	  många	  som	  upplevt	  att	  de	  behövt	  fly	  
undan	  branden.	  Exponering	  för	  livshot	  har	  i	  tidigare	  studier	  visat	  samband	  med	  ökad	  
risk	  för	  posttraumatiska	  stressreaktioner,	  även	  på	  längre	  sikt	  (Johannesson,	  Arinell,	  &	  
Arnberg,	  2015;	  Johannesson,	  Lundin,	  Frojd,	  Hultman,	  &	  Michel,	  2011;	  Johannesson	  et	  
al.,	  2009)	  men	  många	  som	  är	  med	  om	  allvarliga	  händelser	  förefaller	  också	  ha	  en	  god	  
motståndskraft	  mot	  allvarlig	  exponering	  (Johannesson	  et	  al.,	  2011).	  	  	  	  
	  
Det	  var	  en	  större	  andel	  av	  svarande	  i	  Grupp	  1	  än	  i	  Grupp	  2	  som	  rapporterade	  att	  de	  
känt	  ovisshet	  om	  brandens	  utveckling	  och	  oro	  för	  om	  huset	  fanns	  kvar.	  Mer	  än	  hälften	  
av	  de	  svarande	  i	  Grupp	  1	  kände	  någon	  gång	  under	  brandförloppet	  hopplöshet	  inför	  
branden	  vilket	  var	  dubbelt	  så	  många	  som	  i	  Grupp	  2.	  Det	  var	  även	  fler	  personer	  i	  grupp	  
1	  som	  angav	  att	  de	  vid	  något	  tillfälle	  saknat	  information	  och	  att	  de	  inte	  visste	  om	  de	  
skulle	  stanna	  eller	  förflytta	  sig.	  Dessa	  skillnader	  mellan	  grupperna	  kan	  förmodligen	  till	  
stor	  del	  bero	  på	  olikheter	  i	  ägandet	  av	  mark.	  	  I	  Grupp	  1	  ingick	  en	  större	  andel	  
jordbruks-‐	  och	  skogsägare	  som	  hade	  en	  större	  andel	  av	  sin	  försörjning	  från	  skogen.	  
Utifrån	  denna	  bakgrund	  skulle	  en	  större	  oro	  och	  påfrestning	  under	  och	  efter	  
brandförloppet	  kunna	  förklaras.	  Förutom	  risken	  att	  förlora	  ekonomiska	  värden,	  fanns	  
risker	  för	  hus,	  hem	  och	  personskada.	  En	  större	  andel	  i	  Grupp	  1	  än	  i	  Grupp	  2	  bodde	  i	  det	  
eldhärjade	  området	  och	  drabbades	  därigenom	  i	  högre	  omfattning	  av	  evakuering.	  
	  
En	  fjärdedel	  av	  de	  svarande	  i	  den	  totala	  undersökningsgruppen	  rapporterade	  att	  de	  
evakuerades	  under	  branden.	  Det	  som	  upplevdes	  som	  mest	  belastande	  var	  ovissheten	  
om	  eller	  när	  man	  kunde	  komma	  hem	  igen	  och	  oron	  upplevdes	  som	  mer	  belastande	  ju	  
fler	  dagar	  evakueringen	  varade.	  Nästan	  hälften	  av	  de	  evakuerade	  upplevde	  även	  
praktiska	  svårigheter	  med	  tillträde	  till	  brandområdet	  då	  evakuering	  skedde	  i	  flera	  steg.	  
Det	  innebar	  att	  viktiga	  ägodelar	  inte	  alltid	  kom	  med	  i	  första	  steget	  i	  en	  evakuering	  utan	  
kunde	  behöva	  hämtas	  från	  bostaden	  i	  efterhand	  då	  området	  var	  avspärrat.	  Evakuering	  
vid	  skogsbrand	  är	  något	  som	  utöver	  själva	  branden	  kan	  påverka	  individer	  och	  upplevas	  
som	  påfrestande	  (McCool,	  Burshfield,	  Williams,	  &	  Caroll,	  2006).	  Många	  gånger	  är	  det	  
osäkerheten	  i	  situationen	  som	  ger	  upphov	  till	  oro	  och	  ängslan.	  En	  viktig	  aspekt	  är	  att	  
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identifiera	  vilka	  som	  måste	  evakueras	  och	  informera	  om	  hur	  evakuering	  ska	  ske.	  En	  
svårighet	  med	  tillräcklig	  och	  rätt	  information	  från	  myndigheter	  är	  den	  ofta	  osäkra	  
utvecklingen	  av	  brandens	  omfattning	  (McCool	  et	  al.,	  2006).	  	  
	  
Radio	  och	  TV	  spelade	  en	  viktig	  roll	  i	  nyhetsförmedlingen	  i	  den	  undersökta	  gruppen.	  
Även	  dagstidning,	  både	  i	  papper	  och	  som	  nättidning,	  var	  viktiga	  informationskällor.	  
Dator	  och	  mobiltelefon	  användes	  i	  mindre	  utsträckning.	  Orsaker	  kan	  vara	  att	  
mobilmaster	  brann	  ner	  och	  försvårade	  mobilanvändning	  och	  i	  samband	  med	  snabb	  
evakuering	  lämnades	  många	  gånger	  datorer	  hemma.	  En	  ytterligare	  orsak	  till	  låg	  
användning	  av	  mobiltelefon	  och	  dator	  för	  nyhetsuppdatering	  kan	  vara	  den	  relativt	  höga	  
medelåldern	  i	  gruppen.	  Medieundersökningar	  visar	  att	  i	  gruppen	  66-‐75-‐åringar	  tar	  1-‐2	  
procent	  dagligen	  del	  av	  nyheter	  på	  webben	  medan	  motsvarande	  siffra	  för	  gruppen	  26-‐
35	  år	  är	  70	  procent	  (Findahl,	  2013).	  Webbsidor,	  framförallt	  länsstyrelsens	  webbsida,	  
men	  även	  kommunens,	  krisinformation.se	  och	  SMHI´s	  sida	  besöktes.	  Fler	  kvinnor	  än	  
män	  rapporterade	  att	  de	  sökte	  information	  genom	  telefonsamtal	  med	  grannar,	  släkt	  
och	  vänner	  och	  genom	  länsstyrelsens	  webbsida.	  Kvinnor	  och	  män	  rapporterade	  tillgång	  
till	  mobil	  och	  dator	  i	  likvärdig	  utsträckning.	  	  
	  
Under	  branden	  angav	  över	  hälften	  i	  Grupp	  1	  och	  en	  fjärdedel	  i	  Grupp	  2	  att	  de	  någon	  
gång	  saknade	  information.	  Resultat	  från	  studier	  med	  fokus	  på	  information	  under	  
skogsbränder	  indikerar	  ett	  stort	  behov	  av	  att	  få	  information	  om	  händelseutveckling	  och	  
möjliga	  risker	  (McCaffrey,	  Toman,	  Stidham,	  &	  Shindler,	  2013),	  även	  om	  
realtidsinformation	  kan	  vara	  svår	  att	  nå	  ut	  med.	  	  Information	  som	  medger	  interaktion	  
och	  att	  kunna	  ställa	  frågor	  kan	  vara	  en	  viktig	  kanal	  för	  att	  minska	  oro	  och	  kunna	  bevara	  
känslan	  av	  kontroll	  (McCaffrey,	  2015).	  Även	  om	  det	  var	  en	  tredjedel	  i	  Grupp	  1	  som	  
angav	  att	  informationen	  inte	  motsvarade	  deras	  förväntningar	  var	  det	  nästan	  hälften	  i	  
denna	  grupp	  som	  hade	  förståelse	  för	  bristerna	  då	  brandförloppet	  var	  så	  pass	  snabbt.	  
Flera	  studier	  efter	  skogsbränder	  visar	  på	  svårigheter	  med	  kommunikation,	  mycket	  
beroende	  på	  oförutsägbara	  och	  snabba	  förlopp.	  Oftast	  rapporterar	  de	  boende	  att	  de	  
varit	  i	  behov	  av	  mer	  detaljerad	  och	  mer	  frekvent	  information	  än	  vad	  som	  förmedlats	  
(McCaffrey,	  Toman,	  et	  al.,	  2013).	  Idag	  är	  medborgare	  även	  själva	  delaktiga	  i	  
informationsspridning	  genom	  nätet	  med	  bland	  annat	  Facebook-‐sidor.	  Den	  snabba	  
uppdatering	  som	  kan	  göras	  på	  webbsidor	  har	  en	  del	  samhällsinstanser	  också	  utnyttjat	  
vid	  olyckor	  och	  svåra	  händelser	  (Englund	  et	  al.,	  2012).	  Om	  inte	  uppdaterad	  information	  
finns	  tillgänglig	  under	  skogsbränder	  är	  det	  vanligt	  att	  människor	  ofta	  förlitar	  sig	  på	  
alternativa,	  mindre	  formella	  kanaler	  såsom	  grannar	  och	  vänner	  och	  där	  informationen	  
inte	  alltid	  är	  säkerställd	  (McCaffrey,	  Toman,	  et	  al.,	  2013).	  	  
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Undersökningen	  visar	  att	  en	  majoritet	  av	  de	  svarande	  värderade	  stöd	  från	  familj,	  
vänner,	  andra	  branddrabbade	  och	  arbetskamrater	  som	  mycket	  bra.	  Andra	  viktiga	  
källor	  för	  stöd	  som	  rapporterades	  var	  insatser	  från	  länsstyrelsen	  och	  skogsstyrelsen	  
liksom	  telefonsamtal	  och	  uppsökande	  verksamhet	  från	  Skogsägarna	  och	  LRF.	  
Undersökningsgruppen	  var	  sammantaget	  nöjd	  med	  det	  sociala	  stödet	  som	  de	  fått	  efter	  
branden.	  Ett	  flertal	  studier	  efter	  en	  allvarlig	  händelse	  har	  visat	  på	  att	  stöd	  från	  det	  egna	  
nätverket	  är	  en	  viktig	  faktor	  för	  motståndskraft	  (Bonanno,	  Galea,	  Bucciarelli,	  &	  Vlahov,	  
2007)	  och	  det	  var	  även	  något	  som	  visades	  efter	  tsunamikatastrofen	  2004	  (Arnberg,	  
Hultman,	  Michel,	  &	  Lundin,	  2012).	  I	  studier	  efter	  skogsbränder	  i	  Canberra	  och	  San	  
Diego	  har	  både	  emotionellt	  och	  praktiskt	  stöd	  från	  familj,	  vänner	  och	  grannar	  
rapporterats	  vara	  av	  stor	  betydelse	  för	  upplevelsen	  av	  ett	  bra	  stöd	  men	  även	  
hjälpinsatser	  från	  samhällsinstanser	  har	  värderats	  högt	  (Camilleri	  et	  al.,	  2010;	  Phillips	  
et	  al.,	  2013).	  I	  en	  studie	  från	  ett	  område	  i	  Kalifornien	  med	  flera	  skogsbränder	  under	  ett	  
år	  minskade	  risken	  för	  rapporterad	  psykisk	  ohälsa,	  både	  under	  bränderna	  och	  efteråt,	  
om	  de	  drabbade	  upplevde	  ett	  gott	  socialt	  stöd	  (Felix	  &	  Afifi,	  2015).	  	  	  
	  
Den	  sociala	  sammanhållningen	  i	  området	  värderades	  ligga	  på	  en	  relativt	  hög	  nivå	  i	  båda	  
grupperna.	  Som	  jämförelse	  visar	  tidigare	  studieresultat	  bland	  boende	  i	  olika	  stadsdelar	  
i	  Malmö	  ett	  lägre	  indexvärde	  än	  värdet	  för	  både	  grupp	  1	  och	  2	  (Malmö-‐högskola,	  2013).	  	  
Över	  hälften	  av	  de	  svarande	  i	  grupp	  1	  rapporterade	  dessutom	  att	  sammanhållningen	  
förbättrats	  efter	  branden.	  Tidigare	  studier	  tyder	  på	  att	  skogsbränder	  som	  involverar	  
stora	  delar	  av	  lokalbefolkningen	  både	  utifrån	  gemensamma	  hot,	  gemensamma	  
ansträngningar	  och	  delandet	  av	  resurser	  många	  gånger	  kan	  resultera	  i	  att	  
sammanhållning	  och	  gemenskap	  i	  samhällen	  förbättras	  (McCaffrey,	  Toman,	  et	  al.,	  
2013).	  I	  undersökningsgruppen	  var	  det	  nästan	  hälften	  av	  de	  svarande	  som	  
rapporterade	  att	  de	  varit	  involverade	  i	  någon	  form	  av	  brandbekämpning,	  vilket	  kan	  
vara	  ett	  resultat	  av	  social	  sammanhållning	  och	  även	  kan	  ha	  bidragit	  till	  värderingen	  av	  
förbättrad	  sammanhållning.	  	  
	  
Flera	  svarande	  angav	  att	  de	  hade	  haft	  hjälp	  av	  att	  besöka	  brandområdet	  på	  egen	  hand	  
och	  även	  de	  som	  hade	  deltagit	  i	  studiebesök	  rapporterade	  att	  det	  haft	  betydelse	  för	  
dem.	  Att	  besöka	  platsen	  och	  med	  egna	  ögon	  få	  se	  konsekvenserna	  kan	  minska	  oro	  och	  
funderingar	  och	  ge	  en	  mer	  realistisk	  bild	  av	  omfattningen	  av	  förstörelse	  och	  skador.	  
Tidigare	  studier	  har	  visat	  att	  arrangerade	  turer	  med	  buss	  eller	  helikopter	  efter	  en	  
skogsbrand	  inte	  bara	  ger	  en	  möjlighet	  att	  se	  med	  egna	  ögon	  utan	  även	  bidrar	  till	  en	  
känsla	  av	  gemenskap	  både	  mellan	  boende	  och	  mellan	  boende	  och	  samhällsinstitutioner	  
(Toman,	  Shindler,	  Absher,	  &	  McCaffrey,	  2008).	  
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Bortfallet	  i	  studien	  var	  relativt	  stort	  även	  om	  svarsfrekvensen	  i	  gruppen	  av	  skogs-‐	  och	  
fastighetsägare	  var	  betydligt	  högre	  än	  i	  gruppen	  av	  ett	  slumpmässigt	  urval	  av	  boende.	  
Mer	  långtgående	  slutsatser	  av	  resultaten	  är	  därför	  svårt	  att	  dra	  på	  grund	  av	  den	  
måttliga	  svarsfrekvensen.	  Gruppen	  av	  skogs-‐	  och	  fastighetsägare	  var	  de	  som	  blev	  mest	  
drabbade;	  de	  bodde	  i	  större	  utsträckning	  nära	  brandområdet	  och	  fick	  sin	  mark	  förstörd	  
i	  större	  omfattning	  än	  de	  svarande	  i	  grupp	  2.	  Man	  vet	  sedan	  tidigare	  att	  upplevelse	  av	  
att	  vara	  mindre	  berörd	  av	  en	  händelse	  leder	  till	  ett	  lägre	  deltagande	  i	  undersökningar	  
(Hussain,	  Weisaeth,	  &	  Heir,	  2009).	  Svarsfrekvensen	  får	  ändå	  anses	  som	  godtagbar	  i	  ett	  
internationellt	  perspektiv	  då	  enkätstudier	  efter	  katastrofhändelser	  många	  gånger	  har	  
en	  begränsad	  svarsfrekvens.	  I	  retrospektiva	  studier	  där	  deltagarna	  ska	  minnas	  tillbaka	  
kan	  minnen	  både	  ha	  försvunnit	  och	  förändrats	  över	  tid.	  Detta	  frågeformulär	  besvarades	  
drygt	  ett	  halvår	  efter	  branden	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  fullt	  acceptabel	  tidsrymd	  att	  
fortfarande	  minnas	  en	  så	  ovanlig	  och	  svår	  händelse.	  Tidsaspekten	  kan	  ha	  inneburit	  att	  
det	  inträffat	  andra	  händelser	  i	  deltagarnas	  liv	  efter	  skogsbranden	  som	  påverkat	  hur	  de	  
svarat	  och	  detta	  gör	  att	  orsakssamband	  inte	  kan	  analyseras.	  Väl	  utprövade	  
självskattningsskalor	  användes	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  av	  hälsotillståndet.	  Dessa	  
skalor	  har	  med	  tillfredsställande	  resultat	  använts	  bland	  annat	  efter	  de	  nationella	  
uppföljningarna	  av	  tsunamidrabbade	  (Arnberg,	  Michel,	  &	  Johannesson,	  2014;	  
Johannesson	  et	  al.,	  2011).	  En	  svaghet	  med	  självskattningar	  är	  validiteten;	  ger	  svaren	  en	  
rättvis	  bild	  av	  det	  som	  efterfrågas?	  Intervjuer	  med	  följdfrågor	  hade	  möjligen	  kunnat	  ge	  
en	  djupare	  förståelse.	  Å	  andra	  sidan	  kan	  många	  uppleva	  det	  är	  lättare	  att	  anonymt	  
lämna	  sina	  svar.	  För	  att	  öka	  möjligheten	  att	  fånga	  upp	  de	  svarandes	  egna	  tankar	  om	  
bemötande,	  stöd	  och	  hälsoläget	  i	  dag	  inkluderades	  fritext-‐svar.	  	  
	  
Sammanfattningsvis	  tyder	  resultaten	  av	  studien	  på	  att	  hälsoläget	  hos	  de	  svarande	  
genomgående	  var	  gott	  drygt	  ett	  halvår	  efter	  branden	  även	  om	  påfrestningar	  funnits.	  
En	  betydande	  andel	  rapporterade	  att	  de	  någon	  gång	  känt	  hopplöshet	  inför	  branden.	  Av	  
de	  som	  evakuerades	  hade	  många	  upplevt	  brist	  på	  information	  och	  även	  känt	  ovisshet	  
om	  brandens	  utveckling.	  Stödet	  från	  det	  egna	  nära	  nätverket,	  närstående,	  och	  andra	  
branddrabbade,	  vänner	  och	  arbetskamrater,	  hade	  varit	  betydelsefullt	  liksom	  även	  
insatser	  från	  länsstyrelsen,	  skogsstyrelsen,	  Skogsägarna	  och	  LRF.	  Även	  information	  via	  
hemsidor,	  informationsmöten	  och	  studiebesök	  efter	  branden	  hade	  varit	  viktigt	  för	  
många	  som	  hjälp	  att	  förstå	  branden	  och	  dess	  konsekvenser.	  Viss	  otillfredsställelse	  
fanns	  avseende	  myndigheters	  beredskap	  att	  hantera	  information	  under	  branden	  även	  
om	  förståelse	  fanns	  utifrån	  det	  snabba	  förloppet.	  Många	  av	  de	  svarande	  hade	  varit	  
engagerade	  i	  bekämpningsarbetet	  och	  sammanhållningen	  i	  området	  uppfattades	  vara	  
bra.	  I	  den	  mer	  drabbade	  gruppen	  ansåg	  man	  att	  den	  sociala	  sammanhållningen	  
förbättrats.	  
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