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ABSTRACT 

I Sverige uppmäts årligen runt 700 jordskalv, men ytterst få skalv är av ansenlig styrka. 

Andelen skalv som vi människor har förmåga att känna av är därav relativt liten. Denna studie 

är baserad på makroseismisk katalogdata över svenska jordskalv mellan åren 1375-2000. Att 

studien är makroseismisk innebär att den är icke-instrumentell och därmed baserad på 

mänskliga observationer i de jordbävningsdrabbade områdena. Katalogen som legat till grund 

för undersökningen består av 883 fall och innehåller information om tid för skalvet, 

utbredning och styrka. All erhållen data har sorterats i Matlab efter egenkomponerade 

sorteringsprogram. Resultaten har redovisats i diagramform, varav vissa sedan plottats i 

ArcGIS för geografisk visualisering. Syftet med undersökningen har varit att analysera 

erhållen katalogdata och om möjligt finna förklaringar till varför jordskalvsfrekvensen tett sig 

som den gjort genom tiden. Framförallt har fokus legat på tidsberoende variationer och att 

försöka tolka koncentrationen av jordskalv kring januari, vilken kan skådas i majoriteten av 

rapportens diagram. Teorier som frostknäppar, årstidscykler, och veckodag tas upp för 

diskussion i rapporten och analyseras huruvida dessa kan utgöra möjliga faktorer till 

resultatet.  

 

Makroseismiska undersökningar innehar alltid stora osäkerheter eftersom de baseras på källor 

vars tillförlitlighet i många fall kan ifrågasättas. Denna rapport har därför huvudsakligen 

baserats på analys av tre tidsintervall, där hänsyn tagits till samhällets utveckling och därmed 

källmaterialets homogenitet och trovärdighet. Med tanke på de osäkerheter som en 

makroseismisk undersökning innebär är det möjligt att någon händelse av icke-seismiskt 

ursprung är inkluderad i katalogen. Svårigheten är bara att avgöra hur omfattande mängd av 

katalogdata dessa händelser utgör.  
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INTRODUKTION 

Historisk seismologi är en gren av seismologin som vuxit fram genom mänsklighetens 

nyfikenhet och intresse för historia. Idag utgör den en del av den moderna seismiska 

forskningen, där historiska data ofta ligger till grund vid bedömningen av långsiktig seismisk 

aktivitet i jordens yttre delar. Stor vikt läggs vid insamling och tolkning av kvalitativ data, det 

vill säga beskrivningar av jordbävningseffekter som inträffat såväl på senare tid som i det 

förgångna. Materialet är helt baserat på mänskliga observationer och har samlats in genom 

intervjuer och skriftliga dokumentationer från såväl frågeformulär som dåtidens dagspress, 

dag- och kyrkoböcker (Guidoboni, 2009). Vanligen sammanställs informationen i kataloger, 

så kallade makroseismiska kataloger, vilka ligger till grund för många av de studier som 

hoppas kunna finna svar på seismologins många frågor.  

 

METOD, MATERIALTILLGÅNG OCH SYFTE 

Denna studie är baserad på en makroseismisk katalog över svenska jordskalv mellan åren 

1375-2000. Katalogen som legat till grund för undersökningen består av 883 fall och 

innehåller information om tid för skalvet, utbredning och styrka. Materialet är sorterat i 

kronologisk ordning. Samtliga 883 skalv är indelade i kolumner som i mån av tillgänglig 

information beskriver händelserna. Här finns, om möjligt, information om datum och 

klockslag, epicentrumets geografiska läge, intensitetsmaximum, skalvets utbredningsradie och 

makroseismiskt djup i kilometer, områdets totala area i kvadratkilometer, makroseismisk 

magnitud samt kvalitetsfaktorer som beskriver kvaliteten av erhållen information. Övrig 

information har förts in under rubriken ”Remarks” efter varje enskilt fall. 

 

Katalogen har visat sig tyda på en ökad trend av jordskalv under vintermånaderna med ett 

tydligt maximum under januari månad. Som av en händelse återkommer ett oförklarligt 

beteende i juni, då antalet registrerade skalv minskar drastiskt. Syftet med studien är att med 

hjälp av erhållen katalogdata undersöka jordskalvsfrekvensen i landet med avseende på 

temporala och spatiala faktorer. Sker det fler skalv under vintermånaderna? Om så är fallet, 

varför? Och var i landet är de koncentrerade? Frågorna kan göras många men vikten av 

studien har legat på att analysera erhållen katalogdata med fokus på eventuella samband 

mellan antalet upplevda skalv och tid på året. 

 

Större delen av studien är utförd framför datorskärm med hjälp av programvarorna Matlab 

(version R2010a) och ArcGIS (ESRI ArcGIS
TM 

version 9.3). Erhållet material har bestått av 

en digital version av katalogen, samt en graf över den kumulativa fördelningen av samtliga 

skalv, vilka beskrivs mer utförligt senare i rapporten. Sortering av katalogdata efter månad, 

årstid och veckodag har utförts i Matlab med fokus på skalvens magnitudstorlek. Samtliga 

resultat har redovisats i diagramform, varav vissa sedan plottats i ArcGIS för geografisk 

visualisering. Mycket tid har gått åt till att utforma de sorteringsprogram, i Matlab, som legat 

till grund för analysen. Problem med nollor i systemet fick programmet att till en början 

sortera fel, men tid och envishet resulterade tillslut i ett flertal välfungerade 

sorteringsprogram. De diagram, såväl som kartor som erhållits under processens gång har 

legat till grund för den analys och tolkning av katalogen som följande rapport baserar sig på.  

 

Samtliga kartor är baserade på koordinater som sorterats fram i Matlab med hjälp av 

egenkomponerade program. Värdena har därefter sparats i textfilsformat för att lätt kunna 

importeras i ArcGIS. Verktyget som använts i ArcGIS är ”Add XY data...” som återfinns 



 6 

under fliken ”Tools”. Här har textfilerna importerats och tilldelats rätt koordinatsystem för 

överrensstämmelse med redan erhållet kartmaterial från lantmäteriet. Valt koordinatsystem är 

WGS84 som hittas under ”Geographic Coodinate System” > ”World” > ”WGS 1984”. 

 

Grundläggande kunskaper inom seismologi och makroseismiska undersökningar har samlats 

in genom litterära studier. Dessa ligger till grund för rapportens inledande avsnitt som 

övergripande beskriver jordbävningar, makroseismiska undersökningar och relevanta begrepp 

som hör därtill. Alla figurer i rapporten är egenkonstruerade, varav figur 1 är skapad i 

ritprogrammet ”Paint” med inspiration hämtad från Guidoboni och Ebel (2009). Samtliga 

grafer är konstruerade i Matlab och kartorna utformade i ArcGIS. 
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GRUNDLÄGGANDE TEORI  

JORDBÄVNINGAR 

Jordbävningar beror på rörelser i jordens yttre delar och ter sig som skakningar i marken. De 

har sitt ursprung i jordskorpan eller övre jordmanteln och är ett resultat av att energi frigörs 

när spänningar i berggrunden blir för stora. Berggrunden utsätts hela tiden av tryck från olika 

källor, allt från den naturliga gravitationskraften som håller ihop jorden, till plattektonik och 

densitetsvariationer vid och nära jordytan (Guidoboni och Ebel, 2009). Så länge trycket hålls 

jämnt fördelat klarar berget av att stå emot påfrestningarna, men när tryckfördelningen blir 

övervägande stor i en riktning börjar den upplagrade spänningen att utmana bergets elastiska 

styrka. När spänningarna överskrider bergets elasticitet uppstår brott, redan existerande 

sprickor aktiveras eller nya kommer till att bildas. Som ett resultat av att blocken rör sig 

gentemot varandra i sprickzonen sker en jordbävning. Den upplagrade energin frigörs i form 

av elastiska vågor som strålar ut från källan och sätter marken i gungning (Tarbuck och 

Lutgens, 2008). I figur 1 redovisas ett exempel på hur en jordbävning kan ta form då berget 

utsätts för komprimerande tryckkrafter.   

 

Större delen av de jordskalv som sker är relaterade till plattrörelser. Jordens yttersta skikt är 

mycket sprött och består av litosfäriska plattor som rör sig med en hastighet av några 

centimeter per år. Spänningar uppstår mellan plattorna när de rör sig i förhållande till varandra 

och därför ses en koncentration av jordbävningar längs med plattgränserna (SNSN, Internet).  

 

 

 

             
Figur 1: Illustration av ett jordskalv och tillhörande termologi.                              
Jordskalvets hypocentrum alternativt fokus utgörs av den punkt där berget på grund av för stora påfrestningar 

börjar ge vika. När spänningarna frigörs som en följd av att bergets elasticitet överskrids bildas en spricka, så 

kallad förkastning, längs med vilken rörelse sker. Seismiska vågor transporteras ut från skalvets källa och sätter 

allt de utbreder sig genom i rörelse. Uppe på markytan återfinns skalvets epicentrum som är beläget rakt ovanför 

hypocentrum, och avståndet däremellan kallas vanligen för fokalt djup (Guidoboni och Ebel, 2009).   
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Jordskalv i Sverige?  

Sverige är beläget långt ifrån plattgränserna och är ett land med låg seismisk aktivitet. Ändå 

uppmäts i snitt ungefär 700 jordskalv om året (säkerhetspolitik, se Internet i referenslista). 

Hur kommer det sig? Till att börja med bör det förtydligas att jordbävningar även förekommer 

inom de tektoniska plattorna men att energimängden som frigörs vid dessa skalv är liten. 

Mindre än 1% av den globala energiutlösningen sker via jordskalv inuti plattorna, resterande 

äger rum vid skalv kring plattgränserna (Kulhánek et al., 2004). Ytterst få av de svenska 

jordskalven uppnår tillräckligt hög magnitud för att generera skakningar som kan upplevas av 

människor. Varje dag sker så kallade mikroskalv med en magnitud kring 1, som endast 

registreras av seismometrar (svenska forskningsportalen, Internet). I genomsnitt sker ungefär 

10 skalv om året på svenska mark som når över magnituden 2, ett skalv per år som når 

magnituden 3 och med ungefär 10 års mellanrum inträffar ett skalv som når magnituden 4 

(SNSN, Internet).   

 

Berggrunden i Sverige är av prekambriskt ursprung, av varierande ålder från 3 miljarder år i 

norr till 1 miljard för de yngsta lagren i söder (Lindström et al., 2000). Urberget 

utgör en del av den Baltiska skölden som åsyftar det område där prekambrisk berggrund går i 

dagen och där ingen bergskedjeveckning ägt rum under fanerozoisk tid (Lindström et al., 

2000). Sverige tillhör den mycket gamla Eurasiska plattan som i väster gränsar till den 

nordamerikanska plattan. Gränsen mellan de två plattorna utgörs av den mittatlantiska 

oceanryggen som skjuter plattorna ifrån varandra. Påtryckningarna påverkar inte Sveriges 

berggrund nämnvärt, eftersom spänningarna främst koncentreras till plattgränserna. Tyvärr är 

kunskapen om de processer som orsakar jordbävningar inuti de litosfäriska plattorna knapp, 

men sannolikt beror jordbävningarna i Sverige på ett samspel mellan påtryckningarna från 

midatlantiska ryggen och den pågående landhöjningen från senaste istiden (Arvidsson, 1991).   

 

Jordskalven sker längs svaghetszoner i berggrunden och följer förkastningssystemen väl, med 

koncentration kring bland annat norrlandskusten och Vänern. Förkastningarna är 

huvudsakligen postglaciala och bildades allteftersom istäcket drog sig tillbaka vid 

avsmältningen av den senaste istiden. Den kraftiga tryckminskningen som jordytan utsattes 

för när isen snabbt drog sig tillbaka frigjorde mycket energi i berggrunden. 

Pärvieförkastningen, 165 kilometer lång och därmed den största förkastningen i norra Sverige, 

beräknas enligt forskare i fornhistorisk tid ha genererat skalv av magnituder upp emot 8.2, på 

grund av att jordskorpan snabbt flexade tillbaka. Sedan isen försvann för dryga 10 000 år 

sedan har markytan längs höga kusten ökat med 800 meter och representerar därmed världens 

högsta landhöjning (Sveriges geologiska undersökning, Internet). Idag sker landhöjningen 

mycket långsamt, upp till 10 millimeter per år, och att skalv av sådan styrka ska ske igen är 

högst osannolikt. Under de senaste 40 åren har de inrapporterade skalven inte överstigit 

magnituden 4.6 (Kulhánek et al., 2004). I Skandinavien råder dock en potentiell risk för skalv 

upp till magnituden 6. Skalv av sådan styrka sker i Skandinavien ungefär med 100 års 

mellanrum men i Sverige har hittills inget sådant skalv registrerats under de senaste 300 åren 

(Kulhánek et al., 2004).  

 

Seismiciteten i landet söder om Stockholm ökar närmare Norgekusten och är mycket låg i 

sydöstra Sverige med endast ett fåtal inrapporterade skalv (Kulhánek et al., 2004). Diagonalt 

genom Skåne i NV-SO-lig riktning sträcker den så kallade Tornquistzonen ut sig. Zonen är 

mycket gammal och inte längre aktiv men utgör fortfarande en svaghetszon i landskapet, 

längs med vilken ett fåtal skalv fortfarande sker (Lindström et al., 2000). 
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Sverige innehar idag 60 seismologiska stationer i landet, utplacerade från Lannavaara i 

Lappland i norr, till Skåne i söder. Det svenska nationella seismiska nätet går under 

beteckningen SNSN och har sitt huvudkontor vid Geofysikum i Uppsala, tillhörande Uppsala 

universitet, där det drivs under ledning av Reynir Bödvarsson (Sveriges geologiska 

undersökning, Internet). Sedan 1999 registreras alla skalv i landet via en huvuddator i Uppsala 

som kopplar samman landets alla seismologiska stationer (SNSN, Internet). Seismometrarna 

är känsliga nog att känna av skalv ner till magnituden -1, och samtliga skalv i Sverige samt 

större runt om i världen registreras. Informationen som seismometrarna samlar in används för 

att skapa förståelse kring jordens processer. De lokala registreringarna ligger till grund för 

studiet av pågående deformationsprocesser i jordskorpan, vilka berör samspelet mellan 

kontinentaldrift och landhöjning som tillsammans skapar spänningar i vår berggrund (SNSN, 

Internet). 

 

INTENSITET OCH MAGNITUD  

Seismologin använder sig av två styrkebegrepp, intensitet och magnitud, för att kvantifiera en 

jordbävning. Begreppen bör inte blandas ihop då många faktorer som bland annat avstånd, 

djup och områdets geologi påverkar vilken effekt en jordbävning av en viss magnitud har på 

omgivningen. För att lättare särskilja termerna följer här en kort introduktion av begreppen, 

deras skalor och användningsområden. 

 

Intensitet 

Intensiteten är ett mått på jordbävningens katastrofgrad. Den baseras på makroseismiska 

observationer och är ett mått på den åverkan som skalvet orsakat på bland annat byggnader 

och människor i området (Tarbuck och Lutgens, 2008). Genom historien har ett flertal 

intensitetsskalor existerat runt om i världen, såväl regionala som globala (Kulhánek et al., 

2004). Skalorna, som graderas med romerska siffror, baseras på effekter av de 

markskakningar som skalvet orsakat. Hur stora dessa effekter blir beror inte bara på 

jordskalvets styrka utan även lokala skillnader som områdets geologi, byggnadsmaterial och 

utformning av byggnader har en stor inverkan (Tarbuck och Lutgens, 2008). I Sverige 

används vanligen den 12-gradiga modifierade Mercalli-intensitetsskalan, MM, från 1956 

(Holmqvist et al., 2007). Det är en gammal skala men en av de mest använda i världen och 

passar ett land som Sverige mycket bra (Guidoboni och Ebel, 2009).  

  

All information som står till förfogandet för bestämning av skalvets intensitet samlas in från 

boende i området med hjälp av frågeformulär och eventuella intervjuer som utförts på plats. 

Frågeformulären är utformade enligt vissa riktlinjer och fokuserar på vanligt upplevda 

skalveffekter. Här tas bland annat hänsyn till om porslinet skallrat i skåpet, möbler rört på sig, 

djur reagerat eller om sprickor alstrats i väggar. Den insamlade informationen analyseras och 

sammanställs för att sedan passas in på den 12-gradiga MM-skalan. Skalan betecknas med de 

romerska siffrorna från I till XII och består av skriftliga beskrivningar av vanligt 

förekommande skalveffekter med störst förödelse vid läge XII (Båth, 1979). Den lägsta 

graden betecknas med den romerska siffran I och är så svagt att endast seismometrar 

registrerar skakningarna. Den högsta graden på skalan, XII, innebär däremot total förödelse 

med stora förändringar i landskapet, förstörda byggnader och vidsträckta marksprickor i såväl 

horisontal- som vertikalled (Kulhánek at al, 2004).   
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När tillräckligt många lokaler tilldelats en intensitetssiffra motsvarande de observationer och 

eventuella skalvskador som uppmärksammats på platsen redovisas resultatet med hjälp av 

isoseismaler på en karta, kallad isoseismal karta. Denna intensitetskarta ger en övergripande 

bild av intensitetsutbredningen i området med högst intensitet kring skalvets epicentrum. Med 

hjälp av isoseismalerna kan därmed skalvets geografiska epicentrum lokaliseras. Beroende på 

hur isoseismalerna förhåller sig till varandra avståndsmässigt kan djupet ner till skalvets 

hypocentrum beräknas. Generellt gäller att ju långsammare intensiteten avtar i området, det 

vill säga ju glesare isoseismalerna är placerade gentemot varandra, desto djupare beläget är 

skalvets hypocentrum (Båth, 1979). 

 

Magnitud 

Begreppet magnitud infördes först på 1930-talet av den amerikanske seismologen Charles 

Richter. Därmed blev det den första måttenheten att beskriva en jordbävnings energiutlösning. 

Till skillnad från intensiteten som grundar sig på skalveffekter som inrapporterats från boende 

i det drabbade området baseras magnituden på beräkningar utifrån instrumentella 

registreringar (Båth, 1979). Eftersom magnituden är ett mått på jordbävningsenergin beskriver 

den inte hur mycket marken skakar eller hur stora skador som orsakas, vilket intensiteten 

istället gör. Magnituden för ett skalv är därmed densamma oavsett var i landet den uppmäts, 

medan intensiteten varierar mellan olika lokaler beroende på observationsplatsens förhållande 

till epicentrum (Båth, 1979). För att definiera en jordbävnings magnitud används en 

magnitudskala, vars konstruktion gör det möjligt att jämföra jordbävningar över hela världen 

eftersom den inte grundar sig på parametrar som kan varierar kraftigt från plats till plats 

(Tarbuck och Lutgens, 2008).  

 

Teoretiskt sett saknar magnitudskalan både övre och undre gräns, och därmed är det inkorrekt 

att tala om den 12-gradiga Richterskalan som den ofta benämns i dagens nyhetsmedier. Att 

jorden har en övre gräns för hur mycket energi den klara av att lagra gör att magnituden, 

praktiskt sett, ändå har ett gränsvärde (Båth, 1979). Magnitudskalan är en logaritmisk skala. 

Detta innebär att ett jordskalv med magnituden 6 på skalan alstrar vibrationer vars amplitud är 

10 gånger större än de för ett skalv på likvärdigt avstånd med magnituden 5, och 100 gånger 

större än de för ett skalv med magnituden 4 (Natural Resources Canada, Internet). 

Energimässigt innebär detta att ett skalv med magnituden 6 frigör ungefär 32 gånger så 

mycket energi som ett skalv med magnituden 5 och motsvarar omkring 1000 gånger så 

mycket energi som frigörs vid ett skalv med magnituden 4.  

 

Hur stor magnitud den frigjorda energin vid en jordbävning motsvarar räknas ut med hjälp av 

de mätvärden som de seismologiska stationerna registrerat vid skalvet. Värdena som är ett 

mått på de vågor som alstrats vid jordskalvet, beskriver inte den totala energin som orsakat 

jordbävningen utan endast den utstrålade seismiska energin från källans centrum. Resterande 

energi frigörs i form av friktionsvärme och krypning, och mäts inte av de seismologiska 

instrumenten (Sveriges nationella seismiska nät, Internet). Idag existerar ett flertal 

magnitudskalor, utvecklade för att passa olika intressen. Skalorna är alla logaritmiskt 

uppbyggda men överrensstämmer dock inte med varandra, vilket gör att magnituden för ett 

specifikt jordskalv varierar beroende på val av skala. För att lätt kunna växla mellan olika 

skalor har omvandlingsekvationer tagits fram genom härledning (Båth, 1979).   
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Makroseismisk magnitud 

Sedan Richter, år 1935, introducerade den första magnitudskalan har seismologer intresserat 

sig för att finna magnituder av tidigare förekomna skalv i historien. Saknaden av 

instrumentella verktyg resulterade i att en ny metod utvecklades för magnitudbestämning, 

med endast makroseismiska observationer som underlag (Guidoboni och Ebel, 2009). Det är 

alltså möjligt att beräkna magnituden för ett skalv med endast makroseismiska rapporter som 

underlag. Uträkningarna sker då utifrån den isoseismala karta som utarbetats från 

sammanställningar av insamlat material från boende i det drabbade området. Magnituden 

kallas därmed för makroseismisk magnitud och är ett sätt att uppskatta magnituden för skalv 

skedda innan seismografernas uppkomst (Guidoboni och Ebel, 2009). 

 

Vid beräkning av makroseismisk magnitud, Mm, för ett svenskt jordskalv kan följande formel 

nyttjas, 

 

Mm = 0,38 + 1,14log rp + 0,23 I0   (Kulhánek et al., 2004) 

 

där rp utgör radien i kilometer för en tänkt cirkel, vars area är ekvivalent med drabbat område, 

och I0 motsvarar den maximala intensiteten. Informationen om intensitetsmaximum och 

områdets storlek hämtas ur den seismiska intensitetskartan. Området storlek beror på skalvets 

magnitud men har vanligen en radie mellan 10 och 100 kilometer (Holmqvist et al., 2007). 

 

MAKROSEISMISK UNDERSÖKNING  

Att en undersökning är makroseismisk innebär att den är icke-instrumentell och därmed 

baserad på mänskliga observationer i de jordbävningsdrabbade områdena. Studien beskriver 

därmed i synnerlighet bebyggda områden, med fokus på iakttagelser och eventuella materiella 

skador.  

 

Makroseismiska undersökningar i modern tid 

För att en makroseismisk undersökning ska kunna äga rum krävs det att boende i området 

känt av skalvet, vilket vanligen sker vid en magnitud över 2 (SNSN, Internet). När ett sådant 

jordskalv instrumentellt registrerats och bekräftats av invånare på platsen samlas all 

information om händelsen in och sammanställs med hjälp av frågeformulär som skickas ut till 

de boende i området. I enstaka fall kan även kompletterande intervjuer komma att utföras på 

plats (Holmqvist et al., 2007). Alla insamlade uppgifter analysers och omvandlas till siffror på 

en flergradig intensitetsskala, där graden bestäms av jordskalvseffekternas omfattning. Varje 

lokal tilldelas sedan ett intensitetsvärde motsvarande de iakttagelser och eventuella 

skalvskador som uppmärksammats på platsen. Om en och samma lokal fått inrapporteringar 

motsvarande flera intensitetsnivåer väljs alltid den högsta intensiteten (Holmqvist et al., 

2007). Undantag från denna regel gäller då analytikern misstänker att till exempel en skada 

redan funnits där innan jordbävningen ägde rum (Guidoboni och Ebel, 2009). I Sverige 

används vanligen den modifierade Mercali-intensitetsskalan, MMI, från 1956 som är en 12-

gradig skala (Holmqvist et al., 2007). 

 

Om tillgången och kvalitén på materialet anses god redovisas vanligen intensitetsfördelningen 

geografiskt på en intensitetskarta, även kallad isoseismal karta. Dessa intensitetskartor ger en 

överblick av intensitetsfördelningen i området och anses vara ett viktigt komplement till de 
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instrumentella registreringarna. Genom att dra linjer, så kallade isoseismaler, mellan lokaler 

med samma intensitetsvärde kan områden med olika intensitet skiljas åt på kartan. Det finns 

inga exakta regler för hur isoseismalerna ska ritas ut på kartan. Ibland ritas isoseismalerna 

som ganska släta ovaler eller cirklar, vilket avspeglar en idealiserad bild av hur seismologisk 

teori förväntar sig att isoseismalerna ska se ut (Guidoboni och Ebel, 2009). Andra väljer att 

rita mycket detaljerade isoseismaler för att noggrant visa de områden där effekterna av 

jordbävningen förstärkts eller minskat i jämförelse med omgivande lokaler. Intensiteten 

upplevs vanligen kraftigare på lösa jordarter än fast berg, vilket också bevisats instrumentellt. 

Detta kan leda till att isoseismalerna ibland följer dalar och vattendrag i ett fingerliknande 

mönster eller lokalt innesluter områden av högre intensitet. I det område där intensiteten varit 

som kraftigast återfinns vanligen skalvets epicentrum (Guidoboni och Ebel, 2009).  

 

Det bör hållas i åtanken att källan till rapporterna är otränade observatörer som kanske inte 

minns händelsen exakt eller ger en förvrängd version av händelseförloppet (Guidoboni och 

Ebel, 2009). Därför är det viktigt att analytikern innehar ett kritiskt tänkande såväl som goda 

kunskaper inom områdets geologi och byggnadsverk vid utformningen av de isoseismala 

kartorna (Kulhánek et al., 2004). Isoseismalerna ger en överblick av intensiteten i området, 

var den varit som starkast och hur den varierat i området. Intensitetsgraden beror på 

observeringspunktens belägenhet i förhållande till skalvets epicentrum, och är som starkast 

vid jordbävningskällan för att sedan avta med avståndet från epicentrum (Båth, 1979). Med 

intensitetsfördelningen utplacerad på kartan kan en uppskattning av det påverkade området 

göras. Radien av området räknas ut och används sedan för kommande beräkningar av 

makroseismisk magnitud och djup ner till skalvets hypocentrum (Holmqvist et al., 2007).  

 

Fördelen med makroseismiska undersökningar är att de sträcker sig över mycket långa 

tidsperioder i jämförelse med de instrumentella verktyg som introducerades långt senare. I 

Sverige har kvalitativ instrumentell data endast funnits till förfogande de senaste 60 åren, då 

det svenska seismiska nätet introducerades först i början på 50-talet. De makroseismiska 

observationerna bidrar till att ge en representativ historisk överblick av 

jordbävningsintensiteten för ett visst område, och kan användas som underlag vid 

fastställande av eventuella riskområden (Kulhánek et al., 2004). Genom kännedom om 

historiska jordskalv ökar möjligheten till kvalitativa riskanalyser som uppskattar markens 

benägenhet till brott. 
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ANALYS 

MAKROSEISMISKA DATA UR TEMPORALA ASPEKTER 

Makroseismiska studier baseras på källor vars faktamässiga innehåll kan ifrågasättas i många 

fall. Osäkerheter förekommer alltid i parametrar från historiska skalv, vilka ibland kan leda 

till stora fel (Ahjos och Uski, 1992). Denna rapport har därav huvudsakligen baserats på 

analys av tre tidsintervall, där hänsyn tagits till samhällets utveckling och därmed 

rapporternas homogenitet och trovärdighet.  

 

Figur 2 visar antalet dokumenterade skalv i katalogen kumulativt som funktion av tid. Med 

hänsyn tagen till kurvans lutning är det framförallt tre tydliga tidsintervall som utmärker sig, 

vilka följande studie huvudsakligen baserats på. De tre tidsintervallen representerar olika 

skeden i historien, där förutsättningarna för insamlat material varierat och därmed materialets 

tillförlitlighet. Intervallen är som följer 1659-1750, 1751-1890 samt 1891-2000. De tre första 

dokumenterade skalven i katalogen, som har skett före år 1659, har plockats bort på grund av 

osäkerheter kring informationens kvalitet. Tillsammans omspänner de tre händelserna en 

period av ungefär 280 år, vilket i princip motsvarar ett skalv per 100 år. Bristande 

dokumentation av denna typ utgör därav en större felkälla än ligger studien till gagn och har 

av dessa skäl uteslutits från den här delen av analysen.  

 

Från år 1659, som är katalogens fjärde registrerade skalv, ses en markant ökning av antalet 

dokumenterade skalv i landet, figur 2. Katalogen är dock fortfarande mycket mager på 

information och hänsyn bör tas till de felmarginaler som här kan vara mycket stora. 

Inrapporteringarna för första tidsintervallet, 1659-1750, är av dålig kvalitet med stor sannolik 

för såväl missar som felplaceringar i dokumenteringen. Sannolikt förmodas de små skalven 

kunna inneha större fel än de starkare skalven. Åtminstone kan så misstänkas vara fallet för 

skalv som ägt rum i bebyggda områden eftersom det innebär att fler människor kan ha känt av 

händelsen om den varit av ansenlig styrka (Båth, 1954). Perioden omfattar totalt 45 skalv på 

ungefär 90 år och övergår från ungefär ett dokumenterat skalv per årtionde till att inneha 

minst ett dokumenterat skalv per år, vid intervallets slut.  

 
 

 
 

 

Figur 2: Antalet dokumenterade skalv i katalogen kumulativt som en funktion av tid. Till höger ses de 

tidsintervall som följande studie baserats på. 
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Som kan ses i figur 2 har grafen ytterligare ett påfallande drag vid mitten av 1700-talet. Detta 

är inledningen på nästa intervall som sträcker sig från 1751 till 1890. Att dokumentationen 

från denna tidsperiod är så omfattande, i jämförelse med tidigare intervall, kan misstänkas 

bero på bildandet av ett laboratorium i Stockholm där bland annat insamling av 

jordbävningsrelaterade observationer bedrevs. Den systematiska insamlingen ägde rum under 

ledning av Urban Hjärne vars syfte var att finna en god översikt av landets naturföreteelser 

(Kjellén, 1910). Under tidsintervallets gång sker dessutom en utveckling av landets 

nyhetsmedier. De första professionella journalisterna blir verksamma och en helt ny standard 

på rapportering av jordskalvsrelaterade händelser erhålls (NE, Internet). Totalt innehar 

perioden, på ungefär 140 år, 291 dokumenterade skalv. Detta är avsevärt många fler än 

tidigare och från varje år finns nu ett flertal skalv registrerade. Övergången in i det sista 

intervallet är ändå markant, vilket åter kan ses i figur 2. Denna period omfattar åren 1891-

2000 och inte mindre än 544 dokumenterade skalv. Inträdandet i modern tid medför en ökad 

homogenitet och kvalitet av insamlad data, och den tekniska utvecklingens framfart ger 

upphov till seismiska instrument som kan stå till hjälp vid sammanställningen (Båth, 1954). 

Det bör kanske förtydligas att katalogen fortfarande är helt grundlagd på makroseismiska 

observationer trots introducerandet av instrumentella hjälpmedel. Möjligheten att kunna 

korrelera makroseismisk data med instrumentella registreringar har dock medfört att erhållen 

makroseismisk data är av mycket hög kvalitet. För att särskilja denna period i katalogen som 

präglats av seismiska instrument har därav sista intervallet delats in i två mindre delintervall, 

1891-1950 och 1951-2000, där det sistnämnda representerar dokumentationer av hög 

precision.   

    

ATT TOLKA MAKROSEISMISKA DATA 

Den grundläggande frågeställning som följande studie huvudsakligen är baserad på begrundar 

möjligheten till ett tidsberoende i jordskalvsfrekvensen i landet. Det som gett upphov till 

denna hypotes är framförallt figur 3a, som i form av ett stapeldiagram visar fördelningen av 

inrapporterade skalv under årets samtliga månader. Som kan ses i figuren finns en tydlig 

koncentration av skalv under januari. En observation som oundvikligt leder in på frågan; 

varför? Resterande månader är relativt enhetliga, förutom juni då ett tydligt minimum nås. Att 

diagrammet uppvisar ett tydligt maximum i januari och ett tydligt minimum i juni väcker 

frågan kring om detta skulle kunna röra sig om ett årstidsrelaterat fenomen.  

 

Av katalogens 883 dokumenterade händelser är det endast 858 stycken som grafiskt kan ses i 

figur 3a. De resterande 25 skalven saknar information om vilken månad händelsen inträffat. 

Av de totala 858 fallen har 149 av dem, enligt katalogen, inträffat i januari. Detta är 7 gånger 

så många skalv än vad som finns registrerat för juni. Övriga månader innehar i genomsnitt 70 

dokumenterade skalv vardera, vilket innebär att mer än dubbelt så många skalv inrapporterats 

i januari. Det är framförallt denna tydliga koncentration kring januari som väckt 

uppmärksamhet, funderingar och frågor.   

 

Svårigheterna med att tolka makroseismiska data ligger i att vissa icke-seismiska fenomen ger 

upphov till företeelser liknande dem vid jordskalv. Det kan till exempel röra sig om 

frostknäppar, vilka genereras vid snabba temperaturvariationer, som en konsekvens av att 

marken fryser eller istäcket på sjön krymper (Ahjos och Uski, 1992). Frostknäppar är vanligt 

förekommande i områden kring sjöar och myrmarker där vattenkvoten i jordlagren är hög 

(Vesslegård, 2005). Spänningarna som bildas vid en frostknäpp tenderar att bete sig likt de 

vid en jordbävning och genererar små markvibrationer när energin frigörs. Dessa kan lätt 
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Figur 3: Antalet rapporterade skalv som en funktion av månad, a) samtliga jordskalv, b) jordskalv av 

magnituden mindre än 3.5 och c) jordskalv av magnituden 3.5 eller större. 
 

förväxlas med små jordskalv, men eftersom de är begränsade till lösa material når de 

seismiska vågorna sannolikt inte djupt ner i marken. Därav blir påverkan på underliggande 

berggrund liten och några större utslag vid landets seismologiska stationer förväntas inte 

kunna åstadkommas (Båth, 1979). Frostknäppar gör sig till känna under kalla vintrar, speciellt 

vid plötsliga temperaturminskningar, och kan vid sprickbildning ofta åtföljas av en hörbar 

ljudvåg (Ahjos och Uski, 1992). Med hänsyn tagen till de osäkerheter som en makroseismisk 

undersökning innebär, innan seismometrarna fanns, är det högst sannolikt att någon händelse 

av icke-seismiskt ursprung är inkluderad i katalogen (Ahjos och Uski, 1992). Svårigheten är 

bara att avgöra hur omfattande mängd av katalogdata dessa händelser utgör.   

 

FROSTKNÄPPAR 

Frostknäppar skulle kunna vara en förklaring till varför vi har denna koncentration i januari, 

som är en typisk vintermånad. Frostknäppar är begränsade i sin styrka och kan inte uppnå 

markvibrationer av hög magnitud. Om teorin om frostknäppar stämmer innebär det med andra 

ord att det mönster som kan skådas i figur 3a, med en tydlig koncentration i januari, bör 

försvinna och planas ut om katalogen koncentreras till skalv av högre magnitud. Som ett 

första steg att undersöka detta potentiella samband har därav all katalogdata sorterats efter 

magnitudstorleken 3.5, eftersom ett skalv av sådan styrka troligtvis inte kan vara orsakat av en 

frostknäpp. Figur 3c visar resultatet, antal skalv med magnituden större eller lika med 3.5 som 

en funktion av månad. Det som ter sig mest uppseendeväckande i diagrammet är att januari 

inte längre dominerar som månaden med flest dokumenterade skalv. Till skillnad från figur 3a 

finns här inga tecken på att jordskalvsfrekvensen skulle vara årstidsberoende. Diagrammet 

innehar ett något mer sporadiskt utseende, med varierande toppar genom årets månader.  
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Genom att studera figur 3b, antalet skalv med magnituden mindre än 3.5 som en funktion av 

månad, kan stora likheter med huvuddiagrammet 3a ses. Framförallt beror dessa likheter på 

att huvuddelen av landets jordskalv inte uppnår en magnitud över 3.5, men diagrammets 

markanta utseende skulle likväl kunna vara en bekräftelse på frostknäppar. Om frostknäppar 

finns dokumenterade i katalogen i form av jordskalv bör dessa i så fall sorteras bort i figur 3c 

och samlas upp i figur 3b. Av diagrammens utseenden att döma skulle hypotesen kunna 

stärkas. Januari dominerar kraftigt i figur 3b men erhåller i figur 3c ett mer genomsnittligt 

utseende. För att undersöka hur detta samband mellan antal dokumenterade skalv och månad 

ter sig genom katalogens tidsspann har sorteringar skett utifrån de redan utvalda intervallen.  

 

Intressant nog verkar detta årstidrelaterade mönster vara ett fenomen som återkommer i 

nästan samtliga delintervall. Intervallet 1751-1890, som kan ses i figur 4b, innehar ett 

utseende mycket likt det i figur 3a, med en tydlig koncentration kring vintermånaderna och 

endast ett fåtal dokumentationer i juni. Så är även fallet för det äldsta tidsintervallet, 1659-

1750, som trots det ringa antalet dokumenterade skalv ändå visar tendens till samma mönster. 

Perioden omfattar endast 36 skalv, varav juni månad helt saknar dokumenterade händelser.  

Grafen kan skådas i figur 4a, vid intresse, men har inte utgjort en del i pågående studie på 

grund av smärre kvantitet av data. Kvaliteten och omfånget på information är dock mycket 

god för sista intervallet 1891-2000, som utgörs av homogen insamlad data. Det skulle därmed 

vara exemplariskt om detta årstidsrelaterade mönster kunde styrkas av data från modern tid. 

Så är också fallet för det första delintervallet, 1891-1950, där en tydlig koncentration återigen 

kan ses kring januari, figur 4c. Lite mer än en femtedel av samtliga 365 inrapporterade skalv 

för perioden har enligt katalogen skett i januari, vilket återigen motsvarar mer än dubbla 

genomsnittet. Juni utgör, likt tidigare diagram, intervallets minimum med endast ett fåtal 

dokumenterade skalv.  

 

 

 
 

Figur 4: a) Antalet rapporterade skalv mellan åren 1659-1750. Diagrammet har på grund av bristande 

dataomfång uteslutits från studien, men uppvisar intressant nog tendens till samma mönster som övriga intervall. 
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Figur 4: Antalet rapporterade skalv som en funktion av månad under olika tidsskeden, b) 1751-1890, c) 1891-

1950 och d) 1951-2000. 
 

Sammanfattningsvis har samtliga intervall uppvisat ett mönster mycket likt det för 

huvuddiagrammet, figur 3a, med övergripande koncentration kring januari och ett tydligt 

minimum för juni, i de annars så enhetliga diagrammen. Att samtliga sorteringar erhållit 

resultat av liknande karaktär stärker hypotesen om månadsmässig variation av jordskalv i 

landet.  

 

Det är därmed ett mycket uppseendeväckande resultat som diagrammet för sista delintervallet, 

1951-2000, figur 4d visar upp. Skillnaden från tidigare intervall är markant vilket kan ses i 

figuren. Det skålformade utseende som löpt genom samtliga intervall kan inte längre urskiljas 

i diagrammet, och inget verkar tyda på ett maximum i januari. Tvärtom verkar januari 

tillsammans med maj och juni representera de månader med minst inrapporterade skalv. För 

första gången uppvisar januari och juni staplar av samma storleksklass i diagrammet, och 

inget i dess grafiska utseende verkar styrka hypotesen om en årstidsrelaterad 

jordskalvsfrekvens. Det här är, som innan nämnt, sista intervallet och därav representativ data 

av bästa kvalitet. Frågan är nu om tidigare diagram bör ifrågasättas eller om detta trots allt kan 

härröra ur annan orsak. Dessvärre representerar detta sista delintervall ett relativt kort 

tidsspann och frågan är hur representativt dessa senaste 50 år beskriver jordskalvsfrekvensen i 

landet genom historien. Det optimala hade förstås varit om katalogen huvudsakligen innehaft 

data av samma goda kvalitet som det sista delintervallet, men eftersom så inte är fallet kan 

spekulationerna kring resultaten göras många.  

 

Det som tydligt kan skådas i figur 4d är att en regression av antalet rapporterade skalv ägt rum 

i januari. Vad detta beror på är i nuläget oklart. För tillfället känns det som en mycket vag 

förklaring att påstå att det mönster som kunnat skådas i samtliga intervall av äldre data inte 

skulle vara något annat än en tillfällighet. Trots sina brister i dokumentering, bör 570 år av 

makroseismiska observationer säga något om landets seismologiska historia och därmed 

representera mer än bara en tillfällighet. Frågan är då istället vad som gör att de sista 50 åren 
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avviker från trenden. Att etableringen av det seismiska nätet under början av 50-talet skulle 

vara orsaken till det markanta utseendet av figur 4d är högst osannolikt, då samtliga 

dokumentationer fortfarande är av makroseismiskt ursprung. Diagrammet innehåller därmed 

inga skalv som endast registrerats av instrument utan all data utgörs av skalv som upplevts av 

boende i det drabbade området. Förklaringen, om nu någon sådan finns, borde därför vara av 

annan sort.  

 

Det kan spekuleras kring om utvecklingen av det moderna samhället skulle kunna vara en 

bidragande faktor. Sedan industrialismens genombrott på 1890-talet har det moderna 

samhället genomgått stora förändringar under mycket kort tid (NE, Internet). Etableringen av 

stora industrier och tung trafik på vägarna har genererat en högre tolerans i samhället 

gentemot vardagliga bakgrundsljud och markvibrationer i stadsmiljö. Människor är, med 

största sannolikhet, därmed inte lika känsliga idag för markvibrationer, då dessa oftast är av 

annan natur än härstammar ur jordskalv. Eskaleringen av vetenskapliga genombrott i modern 

tid har dessutom fått kunskapsträdet att växa sig större i samhället till följd att människor idag 

besitter kunskap inom många olika områden. Att kännedomen om frostknäppar skulle utgöra 

en del av denna allmänbildning är därmed inte helt orimligt. Åtminstone kan så misstänkas 

vara fallet hos boende i områden kring sjöar och myrmarker, där frostknäppar vanligen äger 

rum. En annan spekulation kring januaris markanta utseende i figur 4d berör etableringen av 

det seismiska nätet i början på 50-talet. Frågan är om inrättandet av seismiska instrument 

medfört att folk i allmänhet är mindre observanta på jordskalvsfenomen. Kanske har 

vetenskapen om att alla jordskalvsrelaterade händelser registreras av seismometrar resulterat i 

att boende inte lika effektivt rapporterar om upplevda skalveffekter.  

 

Sverige är, som tidigare nämnt, ett land med mycket låg seismisk aktivitet. Äger därav ett 

jordskalv rum väcker det ofta stor uppmärksamhet, trots att magnituden vanligen är låg. Om 

skalvet är av ansenlig styrka, det vill säga kraftigt nog att uppfattas av människor, är media 

sällan sena med att rapportera. Boende i det drabbade området får därmed snabbt bekräftat 

vad som skett samtidigt som allmänheten får ta del av händelsen. Media skulle därmed, 

genom snabb kommunikation med omvärlden, kunna vara en orsak till att folk inte bryr sig 

om att rapportera om mindre skalv. Informationen riskerar inte att gå förlorad eftersom 

händelserna registreras av seismometrar och media därefter rapporterar. Allt detta är förstås 

bara teorier och spekulationer. Det är dock inte omöjligt att en eller flera av dem varit 

bidragande faktorer till det resultat som kan skådas i diagrammet för sista delintervallet, figur 

4d.  

 

Generellt gäller att samtliga intervall uppvisar, likt huvuddiagrammet i figur 3a, ett likartat 

mönster vid sorteringen av katalogdata efter magnitudstorleken 3.5. Med andra ord behåller 

diagrammet sitt utseende för skalv med magnituden mindre än 3.5 men övergår till att ha en 

större månadsmässig variation vid skalv med magnituden 3.5 och högre, se figur 3b samt 3c. 

Detta är, som ovan nämnt, ett genomgripande mönster för samtliga tidsintervall. Därav att 

döma stärker resultaten hypotesen om frostknäppar, med undantag för sista delintervallet 

1951-2000 vars grafiska utseende är av annan sort, figur 4d. Trots god kvalitet är bristen på 

data påtaglig för sista perioden 1951-2000, som åter gör sig påmind. Inom intervallet finns 

endast 16 skalv som är av magnitudstorleken 3.5 eller större, vilket orsakar problem då 

mängden inte är tillräcklig för att kunna konstruera ett diagram som är representativt nog att 

kunna ingå i studien.  
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ÅRSTIDSCYKLER 

För att få klarhet i huruvida jordskalvsfrekvensen i landet uppvisar ett årstidsrelaterat mönster 

eller ej, har erhållen katalogdata utifrån angivna tidsintervall sorterats årstidsvis. Som tidigare 

konstaterats har nästintill samtliga diagram uppvisat en tydlig koncentration av 

dokumenterade händelser i januari samt ett återkommande minimum i juni. En vintermånad 

gentemot en sommarmånad är dock inte skäl nog för att kunna dra slutsatsen att detta är ett 

årstidrelaterat fenomen. För att kunna fastställa att så verkligen är fallet krävs en bekräftelse 

på att mönstret kvarstår vid jämförelse av samtliga vintermånader gentemot årets 

sommarmånader. Årets 12 månader har därav delats in i årstider, vilket kan skådas i tabell 1. 

 

               
Figur 5: Antalet rapporterade skalv som en funktion                                      Tabell 1: Månader indelat i årstider. 

av årstid, tidsintervallet 1375-2000. 

 

Figur 5 uppvisar resultatet efter första sorteringen som bygger på samtliga fall i katalogen, 

tidsintervallet 1375-2000. Budskapet i dess grafiska utseende är mycket tydligt, och det som 

tidigare kunnat misstänkas blir nu bekräftat. Det är ett tydligt årstidsrelaterat mönster som 

figur 5 uppvisar med övervägande rapporterade fall under vintermånaderna och en påtaglig 

regression under sommarmånaderna. Vår och höst ligger stabilt i mitten med staplar av 

samma storleksklass. Av diagrammets totala 858 dokumenterade jordskalv har mer än en 

tredjedel inträffat under vintern, närmare bestämt 323 skalv. Detta är märkbart många fler än 

vad som dokumenterats under sommaren, vars stapel i diagrammet utgörs av 131 fall.     

 

Det faktum att figur 5 omfattar hela katalogens tidsspann, 1375-2000, och därmed baseras på 

data av varierande kvalitet, genererar felkällor i diagrammet av varierande ursprung och 

storlek. Därav har samma sortering utförts för samtliga delintervall för att få en representativ 

bild av hur förhållandena varierat under historiens gång. Samtliga resultat kan skådas i figur 6 

i form av diagrammen a, b, och c. Det första intervallet, 1751-1890, representeras i diagram 

6a och har ett markant utseende med en distinkt koncentration till vintermånaderna. Intervallet 

innehar nästan 300 dokumentationer varav hälften kan ses koncentrerade till vintern. Detta är 

ett ytterst markant resultat vars tillförlitlighet bör ifrågasättas. Hypotesen om frostknäppar gör 

sig åter aktuell och skulle mycket väl kunna vara en förklaring till varför vinterstapeln ter sig 

övervägande stor i diagrammet. Som kan skådas i diagram 6b som utgör nästa intervall, 1891-

1950, är vinterstapeln fortfarande dominant men inte fullt lika markant som i diagram 6a. Då 

det senare intervallet innehar data av bättre kvalitet skulle detta därmed kunna styrka tidigare 

resonemang om att fenomen av annat ursprung ligger gömt i diagram 6a, framförallt kring 
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vintermånaderna. Dock är resultatet i diagram 6a inte helt att förakta då det trots allt uppvisar 

samma årstidsmönster som huvuddiagrammet i figur 5, med en topp under vintermånaderna 

och ett tydligt fall under sommaren.  

 

 

 
 

Figur 6: Antalet rapporterade skalv som en funktion av årstid under olika tidsskeden, a) 1751-1890, b) 1891-

1950 och c) 1951-2000. 

 

Vad som återigen väcker uppmärksamhet är att de sista 50 åren ter sig så annorlunda. Här ses 

intervallet, 1950-2000, representerat som diagram c i figur 6. Det är ett mycket framträdande 

drag som diagrammet visar upp, inte likt något av de tidigare intervallen. Det mönster som 

tidigare kunnat urskiljas hos samtliga diagram lyser här med sin frånvaro. Inget i dess grafiska 

utseende talar för att benägenheten till skalv skulle vara större vintertid. Tvärtom visar 

diagrammet upp ett resultat där antalet dokumenterade skalv är som lägst vintertid. Mängden 

rapporterade fall för intervallet är begränsat och trots att hösten här ses som den dominerande 

årstiden är språnget mellan staplarna inte av samma markanta grad som tidigare diagram 

uppvisat. Gapet mellan vinter och höst utgörs här endast av 23 dokumenterade skalv och 

intervallets totala 177 fall kan därmed anses vara relativt jämnt fördelade mellan årstiderna. 

Med data av bästa kvalitet representerat i figur 6c är det därav svårt att inte ifrågasätta 

utseendet hos tidigare diagram. Frågan är bara om felkällorna är av sådan dominans i 

katalogen att de kan vara orsak till ett så genomgripande mönster i nästintill samtliga intervall.  
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SPATIAL FÖREKOMST AV SKALVS EPICENTRUM 

Jordskalvens geografiska fördelning i landet är ur 

många aspekter intressant. Som redan togs upp under 

”jordskalv i Sverige?” i inledningen, är landets 

jordskalv koncentrerade till vissa områden, däribland 

norrlandskusten, Vänern samt sydväst om Stockholm in 

mot norska kusten. Det som dock är intressant att veta 

är hur denna fördelning av jordskalv ter sig längre bak i 

tiden. Följer dokumentationsplatserna landets 

svaghetszoner eller kan andra samband påträffas? För 

att återkoppla till hypotesen kring frostknäppar vore det 

därav exemplariskt om ett geografiskt samband kunde 

påträffas för att stärka tidigare spekulationer. Ett sådant 

tecken skulle kunna vara att skalv av lägre magnitud än 

3.5 finns koncentrerade kring sjöar och 

myrmarksområden. Om så är fallet, ter sig då denna 

koncentration tydligare i de äldre tidsintervallen jämfört 

med det senaste 50 åren? Detta skulle i sådana fall 

kunna vara en relevant observation för styrkandet av 

frostknäppsteorin.                            
                                                          

Figur 7 visar samtliga dokumenterade jordskalv                  Figur 7: Jordskalv, 1375-2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

i katalogen, från år 1375 till 2000. De blå                    © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0100                                                                                                

prickarna representerar skalv av magnituden  

mindre än 3.5 och de mörklila prickarna skalv av magnituden 3.5 och större. Sammanlagt 

finns 791 jordskalv presenterade på kartan, då övriga 92 fall i katalogen fallit bort på grund av 

bristande information om magnitudstorlek. Med samtliga jordskalv utplacerade på kartan är 

det ett någorlunda rörigt utseende som figur 7 uppvisar. Det som dock går att urskilja är att 

utbredningen av landets jordskalv följer de områden som tidigare pekats ut som 

jordskalvsbenägna, vilket då styrker tillförlitligheten i erhållen katalogdata.   

 

För att få en tydligare överblick av jordskalvens geografiska fördelning och hur den varierat i 

tiden har figur 7 splittrats upp i tre kartor, en för varje valt tidsintervall, figur 8a, b och c. Det 

är svårt att undgå att notera likheterna mellan kartorna. Förutom variation i mängd av data är 

kartorna mer eller mindre identiska, med kluster av skalv i samma områden. Likheterna gör 

det svårt att dra några generella slutsatser utifrån de olika tidsskedena. Det som dock är värt 

att notera här är att karta 8b som representerar ett intervall på ungefär 60 år innehar mer än 

dubbelt så många dokumenterade jordskalv som karta 8c, som representerar de senaste 50 

åren. Tidsintervallen är nästintill lika stora och följer efter varandra, trots det verkar antalet 

dokumenterade fall ha halverats i det senare intervallet. Framförallt är det jordskalv av 

magnituden mindre än 3.5 som avtagit, och representerar i karta 8c ungefär en tredjedel av det 

antal som kan skådas i karta 8b. Det kan spekuleras kring om orsaken till att jordskalv av 

främst låg magnitud sållats bort i det senare intervallet är en följd av det seismiska nätets 

etablering i landet. Genom korrelation med seismiska instrument kan felkällor såsom 

frostknäppar och dylikt sållas bort vid dokumenteringen, eftersom dessa fenomen alstrar 

seismiska vågor vilka är koncentrerade till markens yttre skikt. Vågorna påverkar därav inte 

underliggande berggrund anmärkningsvärt och därav fås inga markanta registreringar vid 

landets seismologiska stationer. Frågan är dock om detta bortfall av rapporterade skalv i  
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Figur 8: Dokumenterade jordskalv under olika tidsskeden, a) 1751-1890, b) 1891-1950 och c) 1951-2000.  

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0100                                                                                                

 

figur 8c kan bero helt på felkällor. Det innebär i sådana fall att ungefär 200 av de rapporterade 

jordskalven av låg magnitud, i tidsintervallet 1891-1950, skulle kunna vara av annat ursprung. 

Det motsvarar ungefär 3 händelser per år, vilket i och för sig skulle kunna vara rimligt, även 

om det känns som mycket. Ett fåtal blåa kluster kan urskiljas kring landets större sjöområden i 

samtliga tre kartor. Det är dock ingen markant observation, vilket hade varit föredömligt för 

styrkandet av frostknäppshypotesen. Dessa iakttagelser är inte av ansenlig karaktär för att i 

nuläget kunna bidra till några generella slutsatser.  

 

I norra Sverige kan nästintill samtliga jordskalv av högre magnitud, röda fält, ses 

koncentrerade till norrlandskusten. Det är en iakttagelse som gäller samtliga tre tidsintervall. 

De blå prickarna innehar en något större geografisk spridning men ses också övervägande 

koncentrerade till kusten. I och med pågående landhöjning, som i Sverige är som störst kring 

norrlandskusten med ungefär 1 centimeter per år, är området känsligt (lantmäteriet, Internet). 

Potentiell risk för skalv av högre magnitud förväntas därav finnas i området, vilket kan 

förklaras av de röda fälten i figurerna 8 a, b och c. 

 

För att närmare studera huruvida tid på året är av betydelse vid inrapporteringen av jordskalv 

har erhållen katalogdata för hela perioden, 1375-2000, sorterats efter årstid. Resultatet kan 

skådas i figur 9 där de mörklila prickarna återigen representerar skalv av magnituden 3.5 och 

större, medan de blå prickarna markerar skalv av lägre magnitud än 3.5. Vilka månader som 

tillhör vilken årstid ges i tabell 1. Det som vid betraktandet av figur 9 kan anses 

uppseendeväckande är den tydliga koncentrationen av skalv kring vintern jämfört med 

sommaren. Återigen är det framförallt skalv av lägre magnitud än 3.5 som står för den 

markanta ökningen. Ett föredömligt scenario vore här om dessa blå kluster i vinterkartan 

kunde observeras kring sjöområden för att, som tidigare nämnt, styrka hypotesen om 

frostknäppar. Så är dock inte fallet, vilket kan ses i figur 9. Ett fåtal kluster av blå prickar kan 

observeras kring landets sjöar men indikationen ter sig någorlunda vag i jämförelse med 

sommarkartan. Framförallt förekommer dessa blå kluster kring sjön Vänern, som tidigare  
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nämnt, är ett område där 

jordskalv äger rum året om. Det 

finns förkastningssystem kring 

sjön och därav kan inte slutsatsen 

dras att dessa dokumenterade 

händelser skulle vara relaterade 

endast till kraftiga 

temperaturvariationer under 

vintertid. Dock kan en viss 

ökning av dokumenterade skalv 

ses även kring Vänern under 

vintern, men om detta beror på 

frostknäppar eller annan orsak är 

omöjligt att avgöra. Sverige 

innehar totalt 95 700 sjöar, med 

en area större än en hektar. Det 

motsvarar ungefär 9% av 

Sveriges landyta (SMHI, 

Internet) Det är tydligt skådat i 

rapportens samtliga kartor att 

dessa, nästan 100 000, sjöar inte 

alla finns gestaltade i det 

kartmaterial som inhämtats från 

Lantmäteriet. Det finns därav 

anledning att misstänka att vissa 

av de blå kluster som kan skådas 

i figuren kan vara kopplade till 

sjöområden trots  

att detta inte är uppenbart i dessa           

kartor, detsamma gällande  

myrmarker. För den noggranne   

observatören påvisas, i figur 9,        Figur 9: Dokumenterade jordskalv, 1375-2000, sorterade efter 

förekomst av blå fält kring såväl      årstid. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0100                                                                                                

Torneträsk, Hornavan, Storsjön  

och Siljan. Sjöarna ligger nästan gömda i kartan men en antydan till blå kluster kan ändå 

urskiljas i deras omnejd, främst i höst- och vinterkarta, figur 9. Möjligen skulle dessa skalv 

kunna vara av frostknäppskaraktär och därmed styrka tidigare teori.  

 

Vad som ter sig intressant i figur 9 är den ökande koncentrationen av blåa kluster som kan 

observeras längs med Sveriges södra västkust under vintern jämfört med sommaren. Frågan är 

nu om dessa incidenter representerar verkliga jordskalv eller om de är av annat ursprung. 

Västkusten är nämligen, ur ett geologiskt perspektiv, känt för sina återkommande jordskred. 

Genom historien har ett flertal större sådana ägt rum bland annat Surteskredet 1950 och 

Tuveskredet 1977 (NE, Internet). Fenomenet har sitt ursprung i den glaciala leran som vid 

inlandsisens avsmältning avsattes i saltvatten. Saltet har en bindande kraft som håller ihop 

aggregaten av lerpartiklar men är känsligt för urlakning (SGI, Internet). Vid kraftig 

vattentillförsel är risken därav stor att saltet lakas ur, leran förlorar sin kohesion och ett skred 

äger rum. Det är därför inte ovanligt med skred i samband med snösmältning, tjällossning 

eller mycket regniga perioder (Rynbäck, 2002). Detta skulle kunna vara en potentiell hypotes 

till varför kluster av låg magnitud kan ses kring södra västkusten under såväl vår, höst och 
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vinter men lyser med sin frånvaro under sommarmånaderna då avdunstningen är betydligt 

kraftigare. Att människor redan under medeltiden skulle kunna skilja på ett jordskred och en 

jordbävning ter sig föga möjligt. Av dessa skäl är det rimligt att misstänka att felkällor av 

denna karaktär ligger dolda i katalogens äldre del.   

 

I ett sista försök att undersöka om det råder någon variation i den geografiska fördelningen 

hos de dokumenterade skalven i de olika tidsintervallen har fokus lagts på jämförelse mellan 

de månaderna med flest och minst antal rapporterade fall. Månaderna som valts ut är 

vintermånaderna december och januari, som innehar flest händelser samt sommarmånaderna 

juni och juli som här består av endast ett fåtal rapporterade skalv. För att materialtillgången 

ska vara av god kvantitet har de två sista delintervallen 1891-1950 och 1951-2000 slagits ihop 

till ett intervall, 1891-2000. Figur 10 visar resultatet för första intervallet, 1751-1890, med 

sommarmånaderna presenterade i kartan till vänster och vintermånaderna i den högra kartan. 

På samma sätt visar figur 11 resultatet för det andra intervallet, 1891-2000, med blå prickar 

som representerar skalv av magnituden mindre än 3.5 och mörklila fält för skalv av högre 

magnitud. Det som ter sig vara uppseendeväckande i figur 10 och 11 är den markanta 

skillnaden i antal skalv mellan sommar- och vintermånad. Juni och juli uppvisar i båda 

intervallen endast ett fåtal skalv som dessutom ses vara koncentrerade kring Vänern och 

norrlandskusten, två områden som båda är kända för sin benägenhet till skalv. I december och 

januari-kartorna ses istället en betydligt större spridning av epicentra samt en viss tillökning i 

områdena kring Vänern och norrlandskusten. Ett fåtal skalv av låg magnitud kan under 

vintermånaderna skådas kring Mälaren, som är ett område med mycket låg seismisk aktivitet. 

Utifrån det att döma kan observationerna kring Mälaren potentiellt misstänkas vara 

frostknäppar, framförallt eftersom de på kartan är mer markanta i det äldre intervallet, 1751-

1890, än det senare.  

 

Figurerna 10 och 11 är annars relativt identiska vad gäller den geografiska spridningen, trots 

den markanta tidsskillnaden. Återigen kan små kluster av skalv med låg magnitud ses kring 

västkusten under 

vintermånaderna men 

lyser med sin frånvaro 

under sommar-

månaderna. Eftersom 

dessa kluster uppträder 

under vintern i båda 

intervallen vågas inte 

slutsatsen dras att dessa 

skulle vara relaterade till 

jordrörelser. Dock kan 

en tydlig lucka ses i 

området kring 

Västergötland i 

december och januari  

i figur 11. Genom 

Sveriges historia är  

det framförallt i 

Västergötland som de 

kraftigaste jordskreden     

 
Figur 10: Dokumenterade jordskalv, 1751-1890, sommarmånader gentemot           
vintermånader. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0100                         
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ägt rum, Tuveskredet  

1950 och Surteskredet                                                                          

1977, för att bara nämna 

några (NE, Internet).  

Därför är det intressant  

att blåa kluster återses på 

västkusten främst kring 

Västergötland i det 

tidigare intervallet, 

1751-1890, men lämnar 

en lucka i vinterkartan av 

det senare intervallet 

1891-2000. Detta kan 

förstås röra sig om en 

tillfällighet men det är 

också viktigt att 

ifrågasätta 

tillförlitligheten hos data 

av det tidigare intervallet.  

 

Etableringen av det 

seismiska nätet som ägt       Figur 11: Dokumenterade jordskalv, 1891-2000, sommarmånader gentemot 

rum under det sista              vintermånader. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0100                                                                                                  

intervallet visar inte på        

någon markant omfördelning av dokumenterade skalv i landet. Det enda som kan ses är ett 

ökat antal rapporterade skalv i fjälltrakten. Om detta beror på att kommunikationen har           

blivit bättre på senare tid, området blivit mer befolkat eller om det är tack vare seismiska 

hjälpmedel som rapporteringar om skalv kunnat styrkas i området, är svårt att avgöra. Kanske 

är det en kombination av samtliga eller så härrör resultatet ur annan orsak. Det bör dock 

kommas ihåg att detta intervall består av två delintervall, varav instrumentella hjälpmedel 

endast förekommit under den senare halvan. Därav är resultatet, som kan skådas i figur 11, 

baserat på data av varierande tillförlitlighet. Hur stor del av dessa dokumentationer som bör 

ifrågasättas är omöjligt att avgöra, dock kan slutsatsen dras att figur 11 representerar data av 

högre kvalitet än figur 10.  

 

LANDETS JORDSKALVSFREKVENS MED AVSEENDE PÅ VECKODAG 

Att markens benägenhet till skalv skulle vara relaterat till en viss veckodag kan inte 

geofysiskt förklaras. Ett jordskalv tar form när bergets elastiska förmåga överskrids som ett 

resultat av kraftiga spänningar i berggrunden, och har ur fysikalisk synpunkt ingen anknytning 

till aktuell veckodag. Däremot kan det spekuleras kring huruvida veckodag eller tid på dygnet 

kan ha viss inverkan på människors känslighet gentemot jordskalvsrelaterade fenomen. Det 

här är en hypotes som bygger på att människor omedvetet skulle uppleva jordskalv starkare 

under ledig tid. Om så är fallet skulle ett samband kunna ses där inrapporterade fall återfinns 

koncentrerade kring kvällar och helger. Eftersom en del av fallen i erhållen katalog saknar 

information om vilken tid på dygnet händelsen ägt rum har följande undersökning framförallt 

fokuserats på veckodagens betydelse vid inrapportering.  

 

I figur 12a har resultatet för samtliga fall i katalogen, år 1375-2000, sammanställts. 

Diagrammet omfattar 836 av katalogens 883 händelser, då övriga 47 fall saknar fullständigt 
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datum, det vill säga år, månad samt dag. I figuren ses antal fall som en funktion av veckodag 

och det är ett uppseendeväckande homogent resultat som diagrammet visar upp. Med 7 pelare 

av likartad mängd är det inget i dess grafiska utseende som tyder på att antalet dokumenterade 

fall skulle vara större under helgen. Härmed skulle därav slutsatsen kunna dras att vikten av 

veckodag vid rapporteringstillfället inte är av betydelse. Därför är det intressant att notera att 

resultatet ter sig något annorlunda då sorteringen utförs för varje enskilt tidsintervall. Det som 

framförallt är värt att poängtera här är att tidsintervallet, 1751-1890, uppvisar en tydlig 

koncentration av jordskalvsrelaterade händelser kring söndag, figur 12b. För Sverige dröjde 

det ända in på 1960-talet innan lördag blev allmän helgdag och för denna period representerar 

söndag veckans enda lediga dag (globalarkivet, Internet). Att detta är ett resultat som erhålles 

ur data från katalogens första hälft stärker resonemanget kring att tillförlitligheten i 

dokumenteringarna i många fall bör ifrågasättas. Huruvida denna koncentration kring söndag, 

som kan skådas i figur 12b, är ett resultat av ökad observans gentemot jordskalvrelaterade 

fenomen eller endast en tillfällighet, är med erhållen information omöjligt att avgöra. Det som 

dock kan konstateras är att detta mönster inte återkommer i något av de senare tidsintervallen.  

 

Förflyttningen in i modern tid genererar representativ data av hög homogenitet och kvalitet. 

Det är därav föredömligt att inget av de två delintervallen, 1891-1950 eller 1951-2000, 

uppvisar tendens till koncentration av dokumenterade jordskalv under helgdag, figur 12c och 

12d. Återigen är det ett mycket enhetligt resultat som presenteras vid sorteringen och för 

intervallet 1891-1950 kan ingen antydan till prefererad veckodag skådas, figur 12c. I det sista 

delintervallet, 1951-2000, ter sig resultatet dock något avvikande. En antydan till 

koncentration av rapporterade skalv kan ses kring tisdag, i det annars så enhetliga 

diagrammet, figur 12d. Med tanke på att intervallet representerar data av bästa kvalitet känns 

det föga angeläget att behöva ifrågasätta resultatet. Dock kan det konstateras att intervallet 

innehar betydligt färre skalv jämfört med tidigare intervall. Generellt borde inte detta vara av 

markant betydelse, men å andra sidan kan mycket hända med fördelningen om antalet skalv i 

figur 12d dubbleras.  
 

 

 
 

Figur 12: Antalet rapporterade skalv som en funktion av veckodag under olika tidsskeden, a) samtliga jordskalv, 

1375-2000, b) 1751-1890, c) 1891-1950 och d) 1951-2000. 
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Det övermått som kan skådas för tisdag i figur 12d utgörs av ungefär 10 dokumenterade 

händelser, vilket motsvarar samma storleksklass som den ansamling av rapporterade fall som 

kan ses som överskott för söndag i figur 12b. Dock är det svårt att jämföra de två diagrammen 

på grund av flera faktorer. Dels innehar det senare intervallet, 1951-2000, nästan 100 stycken 

färre inrapporterade skalv än det första intervallet, 1751-1890, vilket istället sträcker sig över 

ett nästan 3 gånger så långt tidsspann. Att koncentrationen kring tisdag i figur 12d skulle vara 

en tillfällighet men inte den för söndag i figur 12b är därav svårt att avgöra. Rent hypotetiskt 

skulle resultatet i figur 12b kunna vara en följd av ökad observans hos befolkningen kring 

helgdag, med hänsyn tagen till kvaliteten av data som diagrammet är baserad på. Mer än så är 

i nuläget, med erhållen data, inte möjligt att fastställa.   
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SLUTSATS   

Katalogen som legat till grund för studien är som tidigare nämnt av varierande tillförlitlighet, 

vilket också påvisats i diagrammen, där tidsintervallen varit betydande för analysen. Högst 

sannolikt ligger ett flertal felkällor dolda i katalogen. Det är en slutsats som baseras på de 

resultat i form av diagram och kartor som erhållits vid sorteringen av katalogen. Diagrammen 

har i de flesta fall uppvisat en koncentration av rapporterade skalv kring vintermånaderna, 

vilket styrker teorin om frostknäppar, likväl som kartorna som i många fall påvisat antydan till 

koncentration av skalv med låg magnitud i områdena kring landets sjöar.  

 

Det finns i nuläget inget påfallande resultat som talar för att landets jordskalvsfrekvens skulle 

vara relaterad till tid. Koncentrationen av jordskalv som, i övervägande antal diagram, 

framträtt främst kring januari är troligen ett resultat av felkällor som smugit sig in vid 

sammanställningen av katalogen. Utifrån de resultat som erhållits under analysen finns 

anledning att misstänka att frostknäppar kan utgöra en av katalogens mer betydande brister 

och därav vara en bidragande faktor till det höga antalet rapporterade skalv under 

vintermånaderna, främst i januari. Frostknäppsteorin likväl som ett ökat antal osäkerheter i 

katalogens första hälft kan ses som en möjlig förklaring till varför resultat av annan sort 

påvisas för de sista 50 åren, där erhållen data är av högre kvalitet.  

 

Någon relation till veckodag har inte kunnat påvisas bland de rapporterade jordskalven, med 

undantag från det äldsta tidsintervallet, 1751-1890, där en viss koncentration till söndag kan 

skådas. Att detta samband uppenbarar sig i katalogens första hälft kan stärka resonemanget 

kring att tillförlitligheten i dokumenteringarna i många fall bör ifrågasättas. Huruvida detta 

resultat är en tillfällighet eller ett resultat av ökad känslighet gentemot jordskalvsrelaterade 

fenomen under helgdag är i nuläget, med erhållen data, omöjligt att avgöra.  

 

Fördelen med makroseismiska studier är att de sträcker sig över mycket lång tid. Denna studie 

hade därmed varit omöjlig utan katalogens vidsträckta tidsspann. Med ett omfång på totalt 

626 år innehar katalogen data av varierande homogenitet, och självfallet hade det varit 

fördelaktigt om en större del av katalogen innehaft samma goda kvalitet som de sista 50 åren. 

Det vore därav intressant att följa upp hur de kommande 50 åren ter sig, och huruvida dessa 

jordskalv stärker eller stjälper de slutsatser som i dagsläget dragits.  

 

TACKORD 

Ett stort tack vill jag rikta till mina två handledare, Ota Kulhánek och Leif Persson, för stöd 

och rådgivning genom arbetets gång. Tack för den vägledning och hjälp i Matlab som ni givit 

mig, för era synpunkter under rapportens utformande och för den tid ni lagt ner.  
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