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Abstract

Titel Så inte kommunikationen spårar ur. En fallstudie av 
kriskommunikationen under klortågsolyckan i Kungsbacka 
2005.

Författare Magnus Matsson

Handledare Lars Palm

Examinator Ingegerd Rydin

Utbildning Medie- och kommunikationsvetenskap 61–90 hp, HT 2007
 Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad

Syfte  Uppsatsens syfte är tvåfaldigt. Dels syftar uppsatsen till att 
undersöka hur kommunikationen under krisen fungerade 
mellan inblandade myndigheter (Kungsbacka kommun, 
Räddningstjänsten i Storgöteborg, Polisen i Hallands län och 
Landstinget Halland), massmedier och medborgare. 

Dels syftar uppsatsen till att undersöka vilken roll internet 
spelade i kriskommunikationen under de 17 dagarna i mars 
2005.

Metod Studien har genomförts främst genom samtalsintervjuer. Utöver 
det har skrivna redogörelser, pressmeddelanden, artiklar och 
andra dokument granskats.

Resultat Studien visar att kommunikationen mellan myndigheter, 
massmedier och medborgare fungerade bra. Samordningen 
mellan myndigheter fungerade väl, mycket tack vare ett 
upparbetat nätverk. Likaså var kontakten med massmedia bra. 
Medborgarna i sin tur var nöjda med den information de erhöll 
från myndigheter och massmedier.

Internet var på samma gång en central kanal och en 
kompletterande kanal för kriskommunikationen under 
krisen. Central i den mening att myndigheternas samordning, 
internkommunikation och kommunikation med massmedia 
till stor del skedde via kommunens hemsida. Kompletterande i 
den meningen att endast ett mindre antal av medborgarna fick 
information om krisen via internet.

Nyckelord Risk, kris, krishantering, kriskommunikation, internet,   
 myndigheter.
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1. Inledning

Det är dock iögonenfallande att dåtidens hot till skillnad från dagens stack 
just i näsan och ögonen, att de kunde förnimmas, medan civilisationskriserna 
idag oftast inte är förnimbara och snarare har tagit formen av kemiska och 
fysiska formler.

Ulrich Beck 

Klockan är kvart i ett på eftermiddagen måndagen den 28 februari 2005 när ett godståg 
spårar ur i Ledsgård, strax norr om Kungsbacka. Tåget, som är på väg söderut mot Rotter-
dam, består utöver loket av tolv vagnar. Samtliga vagnar är lastade med klorgas och totalt 
fraktar de tolv vagnarna 770 ton klorgas. 

På Ledsgård station ska tåget stanna på ett sidospår och släppa förbi ett X2000-tåg. På 
grund av att godstågets samtliga lastväxlar ligger i fel läge hinner tåget inte bromsa in 
tillräckligt innan spårväxlingen utan kör på en stoppbock och spårar ur. Tåget stannar 
till slut, i leran på en åker, 40 meter bortom spåret. 

Vid urspårningen välter loket och fyra av vagnarna och får omfattande skador. Som tur är 
springer ingen av vagnarna läck. Men det finns ändå risk för klorutsläpp när det är dags 
att lyfta vagnarna och transportera bort dem. Därför förbereder kommun och räddnings-
tjänst för en evakue ring av medborgare bosatta inom 1,5 kilometer från olycksplatsen. 
Det finns utöver den riskzonen ett område mellan 1,5–2,5 kilometer där det kan bli 
aktuellt för medborgare och företag att vidta särskilda skyddsåtgärder.

Inget utsläpp sker dock och räddningsarbetet kan avslutas den 17 mars, 17 dagar efter 
urspårningen.

Drygt två och ett halvt år senare kommer en rapport från Totalförsvarets forskningsinsti-
tut där man presenterar hur olika scenarier skulle kunna ha sett ut, om det hade skett ett 
klorgasutsläpp vid urspårningen. I det värsta scenariot av dem alla släpps all gas ut inom 
en minut och gasmolnet som bildas passerar över Kungsbacka på 15 minuter. Ett sådant 
förlopp skulle kunna ha orsakat så många som 50–100 dödsfall, 1 500 svårt skadade och 
2 000 lindrigt skadade personer (Raiend 2007).

När en samhällsstörning som denna sker, med risk för människors hälsa och till och med 
liv, ställs det stora krav på hur de ansvariga sköter krisen. En intressant aspekt av det 
är hur de ansvariga informerar och kommunicerar med myndigheter, massmedier och 
medborgare.
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1.1 Läsanvisning
I uppsatsen görs jämförelser mellan urspårningen i Kungsbacka och andra kriser, bland 
annat andra tågurspårningar. Om inte annat anges är det den tidigare nämnda olyckan 
i Kungsbacka 2005 som avses med begrepp som urspårningen, klortågsolyckan, krisen 
och liknande uttryck.

Kommunen syftar till Kungsbacka kommun, polisen syftar till Polismyndigheten i 
Hall ands län, landstinget syftar till Landstinget Halland och räddningstjänsten syftar till 
Räddningstjänsten i Storgöteborg, om inte annat anges.

1.2 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Del 1 ger en bakgrund till tågolyckan och inblandade 
i krisen. Syfte och frågeställningar redovisas. Del 2 redogör för teoretiska anslag och de 
metoder som har tillämpats för att samla in data. I del 3 analyseras insamlad data och 
tankar kring resultaten presenteras. 

1.3 Uppsatsens syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är tvåfaldigt. Dels syftar uppsatsen till att undersöka hur kommunika-
tionen under krisen fungerade mellan inblandade myndigheter (Kungsbacka kommun, 
Räddningstjänsten i Storgöteborg, Polisen i Hallands län och Landstinget Halland), 
massmedier och medborgare. Dels syftar uppsatsen till att undersöka vilken roll internet 
spelade i kriskommunikationen under de 17 dagarna i mars 2005.

Uppsatsen intresserar sig enbart för tågurspårningen ur ett kommunikativt perspek-
tiv. Själva räddningsarbetet och liknande operativt arbete berörs inte.

Eftersom uppsatsen har till syfte att undersöka kommunikationen mellan myndigheter, 
massmedier och medborgare (se vidare 3.6), ställs olika frågor till var och en.

Frågeställningar vad gäller myndigheterna:
– Hur informerades kommuninvånare och företag under krisen?
– Hur samordnades och fungerade kommunikationen mellan olika myndigheter?
– Hur skedde och fungerade kommunikationen med massmedia?

Frågeställningar vad gäller massmedia:
– Hur fick medierna reda på olyckans inträffande?
– Hur upplevdes informationen från myndigheterna?
– Hur uppfattades samordningen av informationen mellan myndigheterna?

Frågeställningar vad gäller medborgarna:
– Hur fick medborgarna information om olyckan?
– Hur upplevdes informationen från myndigheter och massmedier?

Uppsatsen har även till syfte att undersöka vilken roll internet spelade under krisen. 
Därför kan man säga att till varje frågeställning ovan ställs följdfrågan:
– Vilken roll spelade internet? 
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2. Bakgrund

I avsnittet anges först viktiga datum under urspårningen och räddningsarbetet. Sedan 
redovisas olycksplatsens geografiska läge och de bedömda riskzonerna. Till sist redogörs 
för de inblandade under krisen, de olyckor som urspårningen jämförs med i uppsatsen 
samt vad VMA och myndighetsmeddelande innebär.

2.1 Händelseförloppet
28 februari 2005, klockan 12.46. Godståget spårar ur.
1 mars. Första presskonferensen hålls. Beslut tas att de fyra vagnar som har vält ska 
tappas på klorgas.
2 mars. Arbetet med läktring av vagnarna påbörjas. 
4 mars. Beslut tas om eventuell utrymning inom riskzonen (se vidare 2.2). Hembesök 
görs och flygblad delas ut. Upplysningscentral upprättas.
9 mars. Mobila tyfoner placeras ut för att varna allmänheten om något oväntat inträffar.
17 mars, vid midnatt. Räddningsarbetet avslutas.

2.2 Olycksplatsen
Urspårningen sker vid Ledsgårds station som ligger mellan två mindre samhällen, Anne-
berg och Hede. Ledsgård ligger cirka tre kilometer norr om Kungsbacka, i Kungsbacka 
 kommun, Hallands län.

När vagnarna har tappats på så mycket klorgas som möjligt är det fortfarande en mindre 
mängd klor kvar i vagnarna. Eftersom det är osäkert om vagnarna har skador undertill 
finns det risk för utsläpp när vagnarna lyfts. Därför tas beslut om eventuell utrymning av 
ett område 1,5 kilometer från olycksplatsen, en så kallad riskzon.

Inom ett område 1,5–2,5 kilometer från olycksplatsen (i fortsättningen ”den andra 
zonen”) kan det bli aktuellt att vidta särskilda skyddsåtgärder. Detta innebär att bege sig 
inomhus, stänga dörrar och fönster och lyssna på radion för mer information.

Figur 1. Karta över olycksplatsen och de två zonerna.
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2.3 Aktörer, intressenter & målgrupper
Här listas de inblandade under krisen ur tre perspektiv. Eftersom uppsatsen undersöker 
kommunikationen under krisen är det endast inblandade ur ett kommunikationspers-
pektiv som är av intresse. Indelningen är utifrån kommunens ”ögon”.

Ur ett aktörsperspektiv är de inblandade de myndigheter som hade till uppgift att 
hantera krisen. Vad uppsatsen beträffar handlar det om informations- och kommunika-
tionsarbetet under krisen. Aktörerna har ansvar att bedöma vilka risker som finns (se 
vidare 3.3) och informera allmänheten om dessa.

I intressentperspektivet finns de som inte samarbetar med aktörerna, men ändå står 
i en symmetrisk relation till dem.

Målgruppsperspektivet inbegriper de inblandade som kommunen ser som mål-
grupper, som mottagare av den information man skickar ut.

2.3.1 Aktörsperspektivet
De som betraktas som aktörer är de myndigheter som samarbetade med Kungsbacka 
kommun vad gäller informationsarbetet och kommunikationen med massmedia och 
medborgare under krisen. Med andra ord de som ansvarade för att sköta krisen. Andra 
myndigheter och företag involverade i olycksarbetet, som kan betraktas som aktörer, 
är till exempel Banverket och Akzo Nobel (tillverkaren av klorgasen). Dessa är dock 
inte intressanta i kommunikationshänseende och är därför inte heller intressanta för 
uppsatsen. 

Nedan beskrivs kort aktörerna under krisen.

Kungsbacka kommun
Vid större störningar i samhället har såväl kommunen som räddningstjänst och andra 
involverade myndigheter ett informationsansvar gentemot kommuninvånarna. 

Räddningstjänsten i Storgöteborg
Kungsbacka kommuns räddningstjänst ingår tillsammans med räddningstjänsterna i 
Göteborg, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille i kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Storgöteborg.

Polismyndigheten i Hallands län
Om det vid olyckor som tågurspårningen i Kungsbacka blir aktuellt att evakuera männi-
skor från deras hem, är det polisen som har ansvaret att genomföra evakueringen.

Landstinget Halland
Vid en kris har Landstinget bland annat som uppgift att samordna hälso- och sjukvårdens 
resurser.
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2.3.2 Intressentperspektivet
Massmedia ses som intressenter då de inte bara är en målgrupp myndigheterna kommu-
nicerar med. De har dessutom rätt att stå i ett symmetriskt förhållande till myndigheterna 
i och med att de har till uppgift att granska dem, samtidigt som de ska förmedla nyheter 
till allmänheten. Det finns givetvis fler som kan räknas som intressenter. Men precis 
som med aktörerna är massmedia den viktigaste intressenten ur ett kommunikations-
perspektiv. Därför är det endast massmedia som tas upp som intressent i uppsatsen. 

De massmedier som undersökts är Sveriges Radio Halland och Hallands 
 Nyheter.

2.3.3 Målgruppsperspektivet
Även kommuninvånare och drabbade företag kan ses som intressenter i den meningen 
att de också har rätt att stå i ett symmetriskt förhållande till myndigheterna, rätt till dia-
log, under en kris som den i Kungsbacka. Men i verkligheten handlar det under en kris 
i mångt och mycket om att myndigheterna informerar medborgarna, det sker många 
gånger endast envägskommunikation. Målgrupper är därför de grupper aktörerna infor-
merar och kommunicerar med.

Man kan hävda att allmänheten är den huvudsakliga målgruppen. Det var den också 
på sätt och vis under tågurspårningen, då exempelvis information som publicerades 
på kommunens hemsida för det mesta riktade sig till allmänheten. Men vissa delar av 
allmänheten var i större behov av information än andra, till exempel de som bodde i 
närheten av olycksplatsen.

I uppsatsen delas medborgare och företag upp i tre målgrupper. Utifrån de två zon-
erna kring olycksplatsen delas de berörda medborgarna upp i två målgrupper: de som 
bodde inom riskzonen och de som bodde inom den andra zonen. I dessa två 
målgrupper ingår även de äldreboenden och förskolor som var berörda. Den tredje mål-
gruppen är företag belägna inom den andra zonen.

2.4 Andra olyckor
I uppsatsen görs jämförelser och exemplifieringar med fyra andra olyckor. Dessa är:

Ammoniakolyckan i Kävlinge 1996
Den 22 april 1996 klockan 16.30 spårar ett godståg ur mellan Kävlinge och Furulund, 
i södra Skåne. Vagnarna med 90 ton ammoniak håller som tur är och ingen människa 
skadas vid urspårningen. Man vill dock inte utsätta invånarna för några risker när man 
ska bärga och transportera bort vagnarna, så 9 000 personer evakueras under ett knappt 
dygn. Händelsen utspelade sig 22–25 april 1996.

Litteratur som behandlar kommunikationen under krisen i Kävlinge, och som an-
vänds i den här uppsatsen, är Jarlbro m.fl. (1997), Ammoniakolyckan i Kävlinge.



16

Gasolyckan i Borlänge 1998
På eftermiddagen den 16 mars 1998 kolliderar två godståg i låg fart på Borlänge bangård, 
i centrala Borlänge. En vagn välter och ett hål slås upp i vagnen, varpå en stor del av 
de 14 ton salpetersyra vagnen fraktar läcker ut och bildar nitrös gas. Allmänheten upp-
manas att hålla sig inomhus och närliggande buss- och järnvägsstationer utryms. Gas-
molnet driver dock i en fördelaktig riktning och vid 19.30 samma kväll bedöms den 
akuta räddningsinsatsen vara avslutad. Ingen människa skadas allvarligt men ett tiotal 
personer får lindriga skador av gasen.

Litteratur som behandlar kommunikationen under krisen i Borlänge 1998, och som 
används i den här uppsatsen, är Nord (1998), Gasolyckan i Borlänge.

Tågurspårning i Borlänge 2000
Två år efter gasolyckan är det dags för nästa olycka på Borlänge bangård. 02.30 den 8 april 
2000 kommer ett katastroflarm från bangården in till SOS Alarm i Borlänge. Ett godståg 
har kört in på bangården i alldeles för hög hastighet och spårat ur. Fem vagnar innehåll-
andes gasol välter vid urspårningen men lyckligtvis springer ingen av vagnarna läck. 
Boende och företag inom 300 meter från olyckplatsen evakueras under tiden vagnarna 
töms. En dryg vecka efter olyckans inträffande, den 16 april, avslutas räddningstjänstens 
arbete. Ingen människa kom till skada under urspårningen eller räddningsarbetet.

Litteratur som behandlar kommunikationen under krisen i Borlänge 2000, och som 
används i den här uppsatsen, är Norling (2001), Olycksplats Borlänge bangård.

Kemikalieutsläpp i Helsingborg 2005
På företaget Kemira i Helsingborg inträffar fredagen den 4 februari 2005 det största 
kemikalieutsläppet någonsin i Sverige när en cistern med 20 000 ton svavelsyra springer 
läck. Ett stort gasmoln bildas och allmänheten uppmanas via Sveriges Radio att bege sig 
och stanna inomhus under dagen, stänga fönster och slå av ventilation. Stora delar av 
Helsingborg är avspärrade tills sent på söndagseftermiddagen den 6 februari, två och ett 
halvt dygn efter utsläppet. Ingen människa skadas allvarligt.

Litteratur som behandlar kommunikationen under krisen i Helsingborg, och som 
används i den här uppsatsen, är Eriksson (2006), Kriskommunikation via webben.
Gemensamt för dessa fyra olyckshändelser och urspårningen i Kungsbacka är att lyckliga 
omständigheter gjorde att det inte blev värre följder än vad det blev, med tanke på vad 
som skulle kunna ha hänt. I Borlänge 1998 och i Helsingborg 2005 inträffade visserligen 
utsläpp av farliga kemikalier, men endast ett relativt litet antal människor skadades i båda 
fallen.

2.5 VMA och myndighetsmeddelande
Varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) an-
vänds för att varna och informera stora grupper av människor i samband med olyckor 
eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället. VMA-systemet utgörs dels 
av utomhuslarmet Viktigt meddelande, dels av meddelande i radio och TV.

Det finns två nivåer av meddelanden: varnings- och informationsmeddelanden.
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Varningsmeddelande sänds omedelbart i situationer där det finns risk för 
skada på liv, egendom och miljö. Har signalen Viktigt meddelande utlösts 
ska den alltid följas av ett varningsmeddelande. Meddelandet ska upprepas 
inom fem minuter och sänds alltid i samtliga radio- och TV-kanaler, som om-
fattas av systemet.

Informationsmeddelande sänds, dock utan krav på omedelbarhet, för att 
förebygga och begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön. 
Ett informations meddelande ska upprepas inom tio minuter och kan sän-
das i alla medverkande radio- och TV-kanaler (RSV 2006a).

Myndigheter kan begära att få sända myndighetsmeddelande vid samhällstörningar 
som inte bedöms livsfarliga i ett kort perspektiv. Sveriges Radio och Sveriges Tele vision 
ska enligt sändningstillstånden sända myndighetsmeddelanden på begäran av myndig-
heter, men det är upp till SR och SVT att avgöra hur snabbt ett sådant ska sändas (RSV 
2006b).
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3. Teoretiska utgångspunkter

Detta avsnitt tar upp de teoretiska begrepp, resonemang och tidigare forskning som 
uppsatsen utgår ifrån. I tur och ordning redogörs för risk, risksamhället, kris, risk-
kommunikation och kriskommunikation, kriskommunikation via internet och det för 
uppsatsen viktiga ”triangeldramat”.

3.1 Risk
Risk kan ses som ”sannolikheten för att en ogynnsam händelse ska inträffa, och de 
sanno lika konsekvenserna av denna händelse för liv, egendom och miljö” ( Jarlbro m.fl. 
1997 s. 7). 

På ett liknande sätt kan man säga att risk är måttet av oönskad effekt som kommer 
till följd av en viss händelse – att bedöma vilka faror som kan följa en handling eller 
händelse. Nackdelar (faror) vägs mot eventuella fördelar och/eller garantier handlingen 
kan föra med sig (Regester & Larkin 1997 s. 24). 

Medan den förra definitionen passar in på risker för att till exempel en tågurspårning 
ska ske, rör den senare mer risker som tas genom val. Sådana val – den avvägningen – 
görs av såväl organisationer och företag som privatpersoner. Man kan som exempel ta 
den risk man tar genom att köra bil fortare än vad som är tillåtet. Möjliga faror med att 
köra för fort är dels större risk att råka ut för en olycka, dels att man riskerar böter för att 
man bryter mot lagen. ”Fördelen” är att man når sitt mål fortare (egen komm entar).

Som privatperson gör man hela tiden riskbedömningar, som exemplet ovan och i 
andra situationer, medvetet eller omedvetet. Men när det handlar om risker där det 
är organisationer som gör bedömningarna, är det enligt Regester & Larkin (1997s. 26) 
framför allt två saker som bekymrar människor: vilka är fördelarna och kan man lita på 
dem som är ansvariga för att hantera risken?

3.2 Risksamhället
I takt med samhällets utveckling har det kommit till det att människor i dag i hög grad 
måste förlita sig på att andra avgör vad det finns för risker omkring oss. Den tyske socio-
logen Ulrich Beck menar att det i takt med samhällets modernisering, och därmed ökade 
produktion, skapas nya risker. Med modernisering avser Beck såväl industrialisering och 
senare teknologisk utveckling – ”teknologiska rationaliseringar” – som utvecklingen av 
människors sociala sätt, livsvillkor och leverne (Beck 1998 s. 29). Beck påpekar dock 
att man normalt skiljer på modernisering och industrialisering. Parallellt med ökande 
rikedomar ökar också risker. Industrisamhället har blivit ett reflexivt risksamhälle; mod-
erniseringsprocessen en fråga och ett problem för sig själv (ibid. s. 29–33):

Frågor kring utveckling och användning av teknologin överskuggas av frågor 
kring hur man politiskt och vetenskapligt ”hanterar” – förvaltar, avslöjar, inklu-
derar, undviker, döljer – riskerna med aktuella och potentiella teknologier. […] 
Löftena om säkerhet blir allt fler i takt med att riskerna ökar (Beck 1998 s. 30). 
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Till detta identifierar Beck en problematik i definiering och fördelning av ”tekniska och 
vetenskapliga risker” (Beck 1998 s. 29–33). Moderna risker, risker som skapas i vad Beck 
kallar ”ett sent skede av moderniseringen” (ibid.), som exempelvis radioaktivitet, existe-
rar endast genom kunskapen om dem. Den kunskapen består till stor del av antaganden 
och tolkningar, varför de är ”öppna för sociala definitionsprocesser” (ibid.). I och med 
dessa processer får massmedier och de som definierar risker, till exempel myndigheter, 
nyckelpositioner i samhället (ibid.).

För att förtydliga kan en jämförelse göras med en enkel kommunikationsmodell där 
en tydlig avsändare saknas. Det är därför svårt eller omöjligt att veta för den enskilde 
medborgaren hur risker ser ut eller var de kommer ifrån. Därför hamnar ansvaret att 
identifiera och informera om eventuella risker hos företag, myndigheter och ”experter” 
(egen kommentar).

Beck noterar att moderna hot ofta är sådana att människans sinnen inte kan upptäcka 
dem, till skillnad från 1800-talets stankfyllda gator (för att återknyta till citatet i uppsats-
ens inledning). Tvärtom behövs vetenskapliga verktyg för att synliggöra riskerna och 
göra dem tolkningsbara. Även de mest uppenbara hot måste verifieras av ”kvalificerade 
experter” (Beck 1998 s. 39f ).

3.3 Kris
Vad begreppet kris innebär är inte helt självklart. Det är ett vanligt förekommande be-
grepp som används av såväl allmänhet som medier på ett svävande, opreciserat sätt 
( Jarlbro m.fl. 1997 s. 7). 

En kris är ett förlopp som bland annat avviker från det normala, har betydelse för 
samhället och/eller många människor samt kräver snabba beslut ( Jarlbro 1993, i Jarlbro 
m.fl. 1997 s. 7).

Fearn-Banks (1996 s. 2) menar på samma sätt att en kris inte kan vara en del av 
”the normal flow of business”, och pekar på det viktiga att skilja på problem och kriser. 
Många som arbetar med PR och kommunikation har till uppgift att lösa problem. En kris 
är således något ”mer” än det vardagliga arbetet; en ”större händelse med ett poten-
tiellt negativt utfall” som bland annat kan drabba en organisation och/eller dess publiker 
(ibid., egen övers.). Ett problem kan dock många gånger vara upprinnelsen till en kris 
( jfr med Fearn-Banks första steg av en kris, se vidare 3.3.1) (egen kommentar).
 
Inom krisforskning görs ofta en åtskillnad mellan kris och katastrof (se t.ex. Dahlström 
& Flodin 1998, Jarlbro m.fl. 1997, Larsson 2001). I den här uppsatsen görs samma defini-
tion som Dahlström & Flodin (1998 s. 21) och Jarlbro m.fl. (1997 s. 7) gör: en katastrof 
är en kris som är fullbordad, med stora skador och förluster i samhället som följd. Om 
till exempel ett klorgasutsläpp hade skett i Kungsbacka hade krisen utvecklats till en 
katastrof.

Krishantering är det begrepp som används för ”hur organisationer sköter – och bör 
sköta – kriser som kan uppstå” (Larsson 2001 s. 244). 

Generellt kan man tala om två typer av kriser: fysiska eller tekniska kriser (till exem-
pel naturkatastrofer och flygplansolyckor) och förtroendekriser. Den ena utesluter inte 
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den andra utan en fysisk kris kan utvecklas till en förtroendekris om krisen sköts illa 
av  ansvariga (Palm & Falkheimer 2005 s. 27). Ett exempel är flodvågskatastrofen i Syd-
ostasien 2004, en naturkatastrof som utvecklades till en förtroendekris på grund av att 
krishanteringen sköttes illa samt att vissa individer gav intryck av att inte tala sanning, 
och så vidare (egen kommentar). 

En förtroendekris kan även leda till en fysisk kris. Se till exempel på de senaste årens 
uppror bland förortsungdomar i Frankrike. Där var det, givetvis i kombination med flera 
andra orsaker, ett trytande förtroende för vuxenvärlden i allmänhet och politiker och 
polis i synnerhet som låg till grund för konflikterna (egen kommentar).

3.3.1 Krisens faser
En kris kan delas upp i tre faser: varnings-, akut och följdfasen (före, under och efter 
krisen) ( Jarlbro m.fl. 1997 s. 7f; Larsson 2001 s. 245). Mer detaljerat kan kriser delas 
upp i:

– Förebyggandefasen
– Förberedelsefasen
– Akutfasen
– Återhämtningsfasen
– Lärofasen 
(Larsson 2001 s. 245)

Kathleen Fearn-Banks (1996) talar också om krisens fem steg men utgår främst från 
förtroendekriser i företag. Det gör att hon benämner och behandlar de olika faserna lite 
annorlunda: förebyggandefasen blir upptäckandefasen och akutfasen blir kontrollfasen. 

Även om Fearn-Banks utgår från förtroendekriser kan hennes uppdelning likväl 
tillämpas på en fysisk kris som tågurspårningen, och flera av stegen liknar de faser som 
nämns ovan. Framför allt är det intressant att titta på hur pass förberedd en organisation 
är på en kris, hur man arbetar för att inte tappa kontrollen över krisen samt huruvida 
man lär sig av krisen (egen kommentar). 

Nedan gås krisens olika faser igenom. 

Det första steget är enligt Fearn-Banks (1996 s. 4f ) att upptäcka krisen. Men det finns 
kriser som är svåra eller omöjliga att upptäcka förrän de har inträffat, som en tågolycka 
till exempel. Då handlar det helt enkelt om att upptäcka krisens inträffande, helst innan 
massmedia och medborgare gör det.

Larsson (2001 s. 245ff ) kallar den första fasen för förebyggandefasen och tar också 
upp omvärldsbevakning som ett sätt att förebygga kriser. Att förebygga kriser innebär 
även att använda bevakningssystem och larm, och för myndigheter kan det handla om 
att stifta lagar för att minimera risker (ibid.).

Den andra fasen är förberedelsefasen som går ut på att skapa resurser och funktioner 
för att kunna hantera svåra påfrestningar (ibid.). Det gäller att förhindra krisen eller att 
vara förberedd, menar Fearn-Banks (1996 s. 5ff ). Om det inträffar en kris som inte har 
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gått att förhindra är det viktigt att i alla fall vara förberedd på att en kris kan inträffa. Det 
huvudsakliga sättet att förbereda sig för en kris är att ha en kriskommunikationsplan. 
En sådan kommunikationsplan talar om vilka roller olika personer har under en kris, 
vilka man ska ta kontakt med, vilka man ska informera, vad man ska informera om och 
så vidare (ibid.). 

Fearn-Banks tänker sig en ”kollektiv hjärna” (ibid.) och Larsson understryker hur 
viktigt det är med planer för koordinering av krishanteringen, även om det inte är någon 
garanti för att allt går som man vill under en kris (Larsson 2001 s. 246).

I akutfasen är risken att krisen blir till en katastrof överhängande. Hur samspelet funge-
rar mellan myndigheter och massmedier i denna fas är många gånger avgörande för hur 
krisen utvecklar sig ( Jarlbro m.fl. 1997 s. 8). Fearn-Banks (1996 s. 7) betonar att det är 
viktigt att få krisen under kontroll. Det gäller främst kriser av förtroendekaraktär, då man 
vill begränsa krisens längd och omfattning. 

Men även en fysisk kris i form av en tågurspårning riskerar att i förlängningen bli 
en förtroendekris. Som nämnts tidigare är det hur ansvariga hanterar krisen som är 
avgörande för ifall en kris utvecklar sig till en förtroendekris (Palm & Falkheimer 2005 
s. 27). 

Efterfrågan på information ökar drastiskt i den akuta fasen. Därför är det viktigt att 
informa tionen som förmedlas i det här läget är ”sann, lättillgänglig, entydig och sam-
ordnad” ( Jarlbro m.fl. 1997 s. 8). I takt med att efterfrågan på information ökar ställs 
massmedier inför problemet att förmedla både snabb och korrekt information. Det kan 
vara svårt att tillgodose båda kraven. Prioriteras exempelvis snabb information blir det 
mottagarens ansvar att bedöma informationens tillförlitlighet och journalistens själv-
ständighet kan komma att ifrågasättas. Detta är problematiskt, inte minst med tanke på 
att det i akutfasen är viktigt att minska människors osäkerhet, utstråla trovärdighet och 
därmed minska risken för till exempel ryktesspridning (ibid.).

I akut/kontrollfasen är det alltså viktigt att informera och kommunicera med aktörer, 
intressenter och målgrupper på rätt sätt. Detta för att krisen inte ska utvecklas på ett 
negativt sätt, eller att ytterligare kriser uppstår (egen kommentar).

Återhämtningsfasen handlar helt enkelt om att återhämta sig från krisen, till exempel att 
återfå förtroende efter en förtroendekris (Fearn-Banks 1996 s. 8). Nu kan personal börja 
återvända till ordinarie arbetsuppgifter om krisen har avtagit. Men det kan lika gärna 
vara så att man står inför ett ”uppröjningsarbete” (Larsson 2001 s. 246).

Lärofasen av krisen är det femte och sista steget. Det handlar om att utvärdera krisen 
som var och se vad man gjorde bra, vad man gjorde dåligt och vilka lärdomar man kan 
dra inför framtida kriser (Fearn-Banks 1996 s. 8).

Till sist kan ett försök till att placera den mer detaljerade indelningen i förhållande till 
de tre huvudsakliga faserna varnings- akut- och följdfasen se ut på följande vis:
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– Om det handlar om förtroendekriser som har varit möjligt att förutse kan man kan 
man säga att förebyggande och förberedande fas ingår i varningsfasen. Om det handlar 
om fysiska kriser som urspårningen kan man i stället tala om en förperiod ( Jarlbro m.fl. 
1997 s. 23) innan varningsfasen, där förebyggandefasen och förberedelsefasen kan ingå. 
Det är med andra ord inte helt enkelt, och inte helt viktigt för den delen, att precisera de 
olika faserna då de skiljer sig från fall till fall.
– Akutfasen är givetvis akutfasen.
– Återhämtnings- och lärofas ingår i följdfasen.

3.4 Riskkommunikation och kriskommunikation
En passande definition av riskkommunikation lyder: ”Riskkommunikation syftar […] 
till att tydliggöra okända faror/risker samt att bringa ordning i det kaos som ger upphov 
till oro hos individen” ( Jarlbro m.fl. 1997 s. 9). Kort och gott att förmedla vilka sanno-
likheter och konsekvenser olika riskfaktorer har (Breck 2002 s. 18).

Kriskommunikation är en del av riskkommunikation, och är ”kommunikation i spec-
iellt allvarliga situationer” ( Jarlbro m.fl. 1997 s. 7).

För att kunna ”bringa ordning” och för att det som förmedlas ska nå fram till mottag-
arna, är det nödvändigt att de som ska ta emot budskapet har tillit till och förtroende för 
avsändarna (se vidare 3.6).

3.5 Kriskommunikation via internet 
Bucher (2002) menar att något som verkligen påminde oss om att vi lever i ett risk-
samhälle var terroristattackerna i USA den 11 september 2001 och de följande ”mjält-
brandshoten”, där brev och paket innehållandes mjältbrandspulver skickades till myndig-
heter och företag runt om i USA. 

Detta gäller kanske i första hand det amerikanska folket men de händelserna hade 
konsekvenser runt om i världen (egen kommentar). 

Enligt Bucher kan man se kommunikationen under de här kriserna som ett paradigm 
inom kriskommunikation, och framförallt kriskommunikation där internet spelar en stor 
roll (Bucher 2002).

Internettrafiken ökade dramatiskt under och efter den 11 september när människor 
över hela världen följde händelserna. CNN:s hemsida hade mer än 17 miljoner besökare 
veckorna efter attackerna. 64 procent av det amerikanska folket använde internet som 
sekundär källa för att hitta information om attackerna. Det var dock endast tre procent 
som använde internet som den primära källan till information. Där var TV överlägset an-
dra medier; för 78 procent av det amerikanska folket var TV den huvudsakliga källan till 
information. Men internet var en viktig sekundär källa, nästan i lika hög grad som radion. 
På internet kunde man hitta mer detaljerad information, information som var mer up-to-
date och man kunde hitta information som inte gick att hitta någon annanstans (ibid.).

Ännu viktigare var internet för de överlevande som var fast i kaoset i New York. De 
kunde skicka e-post och meddelanden över internet för att lugna familj och vänner 
när inte telefonerna fungerade. ”When the phone system collapsed, the Internet came 
through”, som Foley (2001, se Bucher 2002) uttrycker det. 
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Samtidigt som Bucher slår fast att internet har blivit en viktig källa för människor och ett 
viktigt medium för kommunikation under kriser, framhåller han även att det finns risker 
med kommunikation via internet. Kommunikation via internet har två ansikten, menar 
Bucher. Å ena sidan förbättrar och kompletterar internet traditionell kriskommunika-
tion. Å andra sidan kännetecknas kommunikation via internet även av risker, som rykten, 
fördomar och falsk information (Bucher 2002).

Detta beror på internets karaktär, enligt Bucher. Inspirerad av Anthony Giddens 
resonemang kring begreppet disembedding konstaterar Bucher att internet är det me-
dium som är mest avskiljt från mänsklig interaktion. Disembedding betyder att sociala 
relationer i moderniseringsprocessen lyfts ut från sina kontexter och därmed berörs 
också faktorer som tid och rum ( jfr Thompsons tre typer av interaktion, främst medierad 
kvasiinteraktion: Thompson 2001 s. 108ff ). Att internet är det medium som är mest 
”disembedded” beror på att kommunikation via internet inte berörs av begränsningar 
traditionella medier berörs av (ibid.).

Det finns till exempel inga gränser för tid på internet. Ett meddelande kan publiceras 
när som helst, utan att behöva vänta på bland annat produktion och distribution. Detta 
gör att kommunikation via internet kan ske i stort sett i realtid, människor kan hålla sig 
uppdaterade på ett sätt som bara radio kan mäta sig med (ibid.). Radion är det medium 
som kan rapportera ”snabbare” än internet. Men till skillnad från radion har internet den 
fördelen att det som rapporteras är skrivet, det går att läsa igenom informationen flera 
gånger. Man kan gå tillbaka till informationen vid senare tillfällen (förutsatt att den inte 
har ändrats eller att man har sparat den på sin dator) likt en broschyr, om det är så att 
man är osäker eller har glömt något (egen kommentar). Det bör tilläggas, menar Bucher, 
att precis som information kan publiceras utan produktion eller distribution kan den 
publiceras utan kvalitetskontroll likaväl (Bucher 2002).  

Inte heller berörs internet av rumsliga begränsningar. Ett budskap som publiceras på 
en offentlig hemsida kan läsas av vem som helst, var som helst (ibid.).

Det är inte bara gränser i tid och rum som saknas på internet. Det finns inga gränser 
för hur många som kan publicera och ta emot information via internet. Detsamma gäller 
för innehållet, vad som helst kan publiceras: ”’News’ can take many forms from text to 
games to letters” (ibid.).

Detta gör att kommunikation via internet är ”highly risky”. Kontroll över källor, dess 
tillförlitlighet, urval med mera försvinner när ett medium är så ”disembedded” som 
inter net är (Bucher 2002). För att avsändaren ska kunna vara trovärdig måste kommu-
nikation via internet vara tydlig och enkel, för att inte ge upphov till några anledningar 
att ifrågasätta informationen (egen kommentar).

Samtidigt som internet är ett riskfyllt medium förbättrar det även kriskommunikation-
en, som nämnts tidigare. Framför allt har internet medfört att kriskommunikation sprids 
snabbare, och till det möjliggör internet för kontinuerligt informationsflöde som inte har 
några gränser i sin spridning. Det går också att göra ändringar och rättelser i snabbare 
takt än i andra medier, vilket kan hindra ryktesspridning till exempel (Bucher 2002).
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3.6 Triangeldramat
Om man utgår från ovan redovisade begrepp och resonemang är ett centralt begrepp 
tillit. Nordlund konstaterar i samma anda som Beck att 

som individ måste jag helt enkelt i hög grad förlita mig på ”samhällets” förmå-
ga att bedöma, undervisa mig om, hantera, minimera och helst eliminera de 
risker och hot jag kan vara omgiven av (Nordlund 2000 s. 127). 

Bucher (2002) framhåller att såväl risk som tillit byggs av kommunikation. Det är följakt-
ligen av stor vikt att medborgare har förtroende för eller litar på den information som 
förmedlas från myndigheter och massmedier, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv 
(Nordlund 2000 s. 126).

En populär teoretisk ansats i forskning kring kommunikation i framför allt krissituation-
er är det så kallade triangeldramat. Ansatsen kan beskrivas som en liksidig triangel. De 
tre hörnen i triangeln representerar de tre huvudaktörerna inom samhällskommunika-
tion: sändare (till exempel myndigheter), förmedlare (massmedia) och mottagare (med-
borgare) (Nordlund 2000 s. 125).

En förutsättning för att medborgaren, eller mottagaren, ska kunna ha den tilliten 
som tas upp ovan, är att ”’triangeln’ förblir liksidig, oavsett yttre omständigheter” (ibid.). 
Det är viktigt att sändare och förmedlare i ett demokratiskt samhälle tydligt är åtskiljda 
och att den enskilde medborgaren kan se rollfördelningen dem emellan (ibid.). Detta 
är dock något som inte är helt oproblematiskt i krissituationer, bland annat med tanke 
på public serviceföretagens skyldighet att sända myndighetsmeddelanden och VMA ( jfr 
Jarlbro m.fl. 1997 s. 50, Radion bytte sida).

En annan viktig förutsättning är att det finns tvåvägskommunikation mellan de olika 
hörnen i triangeln. Sändaren, förmedlaren och mottagaren ska kunna kommunicera 
med varandra öppet och förtroendeingivande (Nordlund 2000 s. 125f ).

Om dessa förutsättningar uppnås fungerar den samhälleliga kommunikationen som 
den ska och triangeln utstrålar tillit, förtroende och trovärdighet. Mottagaren känner 
tillit till sändare och förmedlare, och dessa är trovärdiga genom att till exempel vara klart 
åtskiljda och inte dölja information eller ge ut missvisande information (ibid.).

Figur 2. Triangeldramat.
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4. Metod

Detta avsnitt redogör för hur empiri har valts och samlats in. Metodologin som har an-
vänts i uppsatsarbetet har en kvalitativ ansats för att försöka nå en förståelse av under-
sökningsområdet. Tanken med studien har varit att försöka få en helhetsbild av händelse-
förloppet. Inte genom att få in så många svar på en enkätundersökning som möjligt, utan 
mer nyanserat med hjälp av ett fåtal nyckelpersoner.

4.1 Uppsatsens underlag
Empirin uppsatsen bygger på har införskaffats främst genom samtalsintervjuer (se vidare 
4.2). Därtill har dokument granskats, till exempel polisens redogörelse för informations-
arbetet under krisen (Harplinger 2006), pressmeddelanden från kommunen och 
räddnings tjänsten och den information som publicerades på Kungsbacka kommuns 
hemsida under krisen. 

Andra dokument som har undersökts är bland andra en utvärdering av informations-
arbetet som Kungsbacka kommun genomförde efter tågurspårningen. Utvärderingen 
hade som syfte att utreda hur privatpersonerna och företagen i de två zonerna runt 
olycksplatsen fick information under krisen samt hur den informationen upplevdes 
(Kungsbacka 2005). Utvärderingen baseras på 200 telefonintervjuer med privatpersoner 
och företag i de två zonerna kring olycksplatsen i Kungsbacka. Denna utvärdering är 
medborgarnas “röst” i uppsatsen.

Till sist har även artiklar som skrevs under krisen granskats, men ingen innehållanalys 
har gjorts. Avsikten med granskningen av dokument har inte varit att finna mönster 
eller statistiska samband. Tvärtom har tanken varit att titta efter attityder, åsikter eller 
tankegångar som kan vara viktiga för att förstå hur händelseförloppet har uppfattats av 
olika männ iskor.

4.2 Personliga intervjuer
Den huvudsakliga metoden som har använts är personliga intervjuer, vilket är ett lämp-
ligt val av metod när man vill studera en redan inträffad händelse (Ekström & Larsson 
2000 s. 50). Med denna kvalitativa metod kan man nå en djupare förståelse och en 
närhet till intervjupersonerna (ibid.). 

Kommunikationens grunder består av olika slags symboler som tolkas och avkodas 
av mottagaren. I första hand kanske man tänker på det verbala språket, men fler faktorer 
spelar in i tolkningen så som minspel, engagemang, gester och uppträdande. För att 
locka fram dessa symboliska tolkningsfaktorer är det viktigt att inte helt och hållet låsa 
sig vid de tematiska frågorna. I stället bör samtalet kunna vidhålla en ledig stil utan att 
gå till överdrift (ibid. s. 61).

Intervjuerna har varit semistrukturerade. Med det avses att en intervjuguide med 
tematiska frågor har följts, men intervjuguiden har inte följts konstant utan teman har 
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tagits upp när det har passat under intervjuns gång. Följdfrågor var inte planerade på 
förhand utan anpassades och ställdes efter hur intervjun fortskred. 

Temafrågor som har ställts har bland andra varit: Vad är dina tankar kring hur kommu-
nikationsarbetet under krisen sköttes? Hur upplevde du att samordningen fungerade? 

Samtalen bandades och transkriberades. Inspelningen bidrog till en avslappnad 
och naturlig situation då antecknandet kunde bytas ut mot ett aktivt deltagande i sam-
talet. Ögonkontakt och medveten närvaro är viktigt för att skapa förtroende och ett bra 
samtals klimat (Ekström & Larsson 2000 s. 70). En dialog har utan problem kunnat föras 
och på så sätt skapades en slags ”förhandling” mellan den som blir intervjuad och den 
som intervjuar. Samspelet i intervjusituationen är viktigt för att kunna få en nyanserad 
bild utan att kvantitativt behöva bevisa något (Ekström & Larsson 2000 s. 51, 53).

Det finns två sorters intervjuer: informantintervju och respondentintervju. Den första 
består mestadels av bakgrundsupplysningar i sakfrågor och liknande. Respondenter i sin 
tur delger sina åsikter och uppfattningar om studieobjektet (Ekström & Larsson 2000 s. 
52).

I denna uppsats kan de intervjuade dock anses vara både och, framför allt Barbro 
Ericson på Kungsbacka kommun. Detta eftersom hon, och flera andra, har gett bak-
grundsupplysningar samtidigt som hon har intervjuats i egenskap av respondent.

De personer som intervjuats är:

Kungsbacka kommun  Barbro Ericson, informationsstrateg
    Lars Berggren, säkerhetsstrateg

Räddningstjänsten  Tina Wolff, informationschef

Landstinget   Ann Fröström, informationsdirektör

Sveriges Radio Halland  Magnus Fröström, reporter

Hallands Nyheter  Boel Töpel, reporter

4.2.1 Urval
Intervjupersonerna bland myndigheterna är strategiskt utvalda i den meningen att de är 
nyckelpersoner ur ett informationsperspektiv. Var och en av dessa spelar på olika sätt en 
central roll för kriskommunikationen under urspårningen. För att öka validiteten kan 
man i sitt urval välja intervjupersoner vars profession gör att denne har mycket goda 
kunskaper om sakfrågan och som har reflekterande inslag i sitt arbete (Holme & Solvang 
1997 s. 104). 

Urvalet av personer som intervjuas är gjort genom ett så kallat variationsurval. Detta 
innebär att man väljer personer som bildar en bredd inom frågan (Ekström & Larsson 
2000 s. 56). De intervjupersoner som har valts ut är personer med befattningar på olika 
myndigheter och massmedier. Vad gäller myndighetspersonerna kan man även kalla det 
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ett extremurval (ibid.) då de endast är personer på chefsnivå som valts ut. Genom att 
söka efter ”extrema” fall kan man uppnå ett så stort variationsurval som möjligt (Holme 
& Solvang 1997 s. 101).

Urvalet har även kännetecknats av en bekvämlighetsprincip, vilket innebär att antalet 
personer som har intervjuats till viss del har berott på tidsresurser och ekonomiska 
resurser. Till det kan läggas svårigheter med att få till intervjuer, framför allt vad gäller 
representanter från massmedia. Flera tillfrågade reportrar har inte haft tid att ställa upp 
på intervju; av sex tillfrågade journalister tackade tre nej. Utöver det inleddes en inter-
vju med en journalist men den personen kom inte ihåg speciellt mycket och intervjun 
avslut ades tämligen omgående. Av sex potentiella intervjuer genomfördes två.

Men trots att studien bygger på ett fåtal intervjuer bör den ändå ses som giltig efter-
som det material som har samlats in via intervjuerna (och även dokumenten) har varit 
väldigt innehållsrikt och fylligt (Ekström & Larsson 2000 s. 73).

4.3 Källkritik
Metodologin som har använts i uppsatsarbetet bygger på intervjuer och utsagor av per-
soner som själva var delaktiga under krisen. Därför finns det anledning att titta på meto-
dologin med kritiska ögon. Då det är människor som själva har spelat en roll under den 
här krisen kan det vara så att deras utsagor präglas av önsketänkande eller partiskhet 
(Palm 1998 s. 5f ). En person kanske upphöjer sin och sina kollegors insats utan att 
reflektera över saken i ett större eller ett annat perspektiv. Samtliga undersökta myndig-
heter säger till exempel att de var nöjda med deras insats och samarbetet mellan myndig-
heterna. Men ingen av dem har onyanserat klappat sig för bröstet, i stället har man 
många gånger kommit med analytiska förklaringar till varför man tyckte det gick bra.

Partiskhet kan vara svårare att genomskåda, och även svårt att komma ifrån. Man får 
räkna med att ”händelseförlopp och sammanhang tolkas genom de filter som ens egna 
och den egna organisationens intressen, attityder och ståndpunkter innebär”, som Palm 
uttrycker det (1998 s. 6).

När man talar med myndighetsutövande personer kan man tydligt urskilja olika slags 
yrkesnormer. Beroende på vilken myndighet en person arbetar använder han eller hon 
ett visst språk, och det finns vissa övergripande normer som kan färga det som sägs. 
Detta kan i vissa fall skapa hinder för en sanningsenlig utsaga (Ekström & Larsson 2000 s. 
74). Det kan även handla om att man vill försköna något. Om man är medveten om dessa 
normer och ”friseringar” kan de vara värdefulla att analysera i ett senare skede (Holme 
& Solvang 1997 s. 104). 

I uppsatsen har normer och försköningar inte analyserats närmare i sig. De har där-
emot varit intressanta delar som hjälpt till att analysera helheten (egen kommentar).

Till källkritik hör självklart även det faktum att det som intervjupersonerna säger i 
intervjuer och det som står i dokumenten som granskats, tolkas av mig. Här spelar för-
förståelsen för ämnet en stor roll, och för att nå förförståelse för ämnet som har studerats 
lades  innan intervjuerna mycket tid på att läsa igenom tidigare forskning.
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5. Analys

I det här avsnittet analyseras det material som har samlats in. Analysen görs utifrån de 
resonemang som tagits upp i teoridelen. Tonvikten ligger på det så kallade triangel-
dramat (se vidare 3.6). I den här uppsatsen benämns de tre hörnen, i likhet med flera av 
de andra fallen som beskrivits ( Jarlbro m.fl. 1997, Nord 1998, Norling 2001), myndig
heter (sändare), massmedia (förmedlare) och medborgare (mottagare).

Hur fungerade kommunikationen under krisen mellan de tre hörnen myndigheter, 
massmedier och medborgare? Hur upplevde var och ett av hörnen informationen och 
kommunikationen? Och vilken roll spelade internet?

Detta syftar analysen till att reda ut och avsnittet är därför indelad i tre perspektiv: 
myndighets- massmedie- och medborgarperspektivet.

Efter gjorda intervjuer och granskning av dokument kategoriserades empirin under oli-
ka rubriker. Dessa var ungefär samma som det här avsnittets rubriker. Data sorterades in 
under benämningar som myndighetsperspektivet, varningsfasen och internets roll.

Nedan redovisas analysen av kommunikationen under krisen i Kungsbacka.

5.1 Myndighetsperspektivet
Hur fungerade kommunikationen ur myndigheternas perspektiv, med varandra och 
med massmedier och medborgare? Tidigare i uppsatsen (se vidare 3.3.1) har krisens 
olika faser och vad de kan kallas tagits upp. I den här uppsatsen delas krisförloppet upp 
i en förperiod, varningsfas, akutfas och följdfas. Förperioden, och till viss del varnings-
fasen, kännetecknas av det som kan kallas förberedelsefas. Förperioden är tiden fram 
tills urspårningen.

I varningsfasen, som startar i och med att godståget spårar ur, börjar krisarbetet men 
det är först efter några dagar som krisen går in i akutfasen. Detta sker fredagen den 4 
mars 2005, då kommunen går ut med information att det kan bli aktuellt med evakue-
ring. Det är då efterfrågan på information från allmänhet och massmedia ökar markant, 
och därmed startar akutfasen. Akutfasen pågår sedan till midnatt torsdagen den 17 mars, 
då räddningsarbetet avslutas.

Från och med den 17 mars tar följdfasen sin början och det handlar i det här fallet 
främst om en lärofas.

Nedan analyseras myndigheternas informationsarbete under de olika faserna.

5.1.1 Förperioden
Att förebygga en kris som den i Kungsbacka är omöjligt, i alla fall ur ett kommunikations-
perspektiv. Fokus i förperioden ligger i stället på förberedelsefasen. Hur pass förberedda 
var Kungsbacka kommun och de andra myndigheterna på en kris av det slaget?

En av grunderna för att förebereda sig på kriser är att ha planer för hur informa-
tionsarbetet ska bedrivas (Fearn-Banks 1996; Larsson 2001). Förberedelser brukar även 
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bestå i övningar (Larsson 2001). I Kävlinge hade man innan ammoniakolyckan kontinu-
erligt krisövningar då Kävlinge är, eller kanske snarare var, en kärnkraftskommun ( Jarl-
bro m.fl. 1997).

Vid tiden för urspårningen hade Kungsbacka kommun ingen nedskriven, officiell 
kriskommunikationsplan. Inte heller hade man haft mer än någon ensstaka övning (in-
tervju, Ericson 2007). Därmed inte sagt att kommunen inte var förberedd på att hantera 
en kris. 

Två månader innan urspårningen inträffade flodvågskatastrofen i Sydostasien. Det var 
en tragedi som hade följder världen runt, även i Kungsbacka. Sedan dröjde det inte ens 
två veckor efter tsunamin innan orkanen Gudrun drog in över Sverige. Två stora kriser 
inom loppet av två veckor gör att man i slutet av februari, när det klorlastade godståget 
spårar ur, näst intill är ”uppe i varv” fortfarande. 

”Vi hade haft tsunamin och Gudrun precis innan, det var nära inpå. Sedan kom det 
här och då hade vi med oss erfarenheter från tidigare” (intervju, Ericson 2007). Erfar-
enheterna från tsunamin och stormen Gudrun bestod bland annat av ett upparbetat 
nätverk, något som saknades vid tsunamin. Under tsunamin var det inte helt klart vilka 
kontakter som skulle tas och vilka som gjorde vad. Vid urspårningen hade det nätverket 
konstruerats och kontakter smorts.

Men det var alltså inget som stod i några dokument, utan informationsstrategen och 
säkerhetsstrategen i kommunen hade det här ”i huvudet” (intervju, Ericson 2007). Man 
kan se det som att flodvågskatastrofen i Sydostasien och orkanen Gudrun fungerade som 
”övningar” för kommunen, på samma sätt som gasolyckan i Borlänge 1998 fungerade 
som en övning inför tågurspårningen på samma bangård två år senare (Norling 2001).

Då följer en annan fråga: i vilken utsträckning var man förberedd på en kris innan 
den tragiska julhelgen 2004? Det är dock inte vad den här uppsatsen har för avsikt att 
undersöka och därför lämnas frågan därhän.

När urspårningen skedde visste man vilka kontakter som skulle tas, och likadant 
 visste informationsstrategen och säkerhetsstrategen hur informationsarbetet skulle lägg-
as upp, trots avsaknaden av nedskrivna planer. De hade som sagt planerna i huvudet och 
kunde lägga upp arbetet utifrån det (intervju, Ericson 2007).

Inom räddningstjänsten finns det rutiner och planer som talar om hur man ska ar-
beta vid olika kriser. Men samtidigt är ingen kris den andra lik och man kan därför inte 
arbeta slaviskt efter en viss plan, utan man måste anpassa sig (intervju, Wolff 2007). Även 
landstinget och polisen har rutiner och planer för kriser. Landstinget har bland annat en 
regional krisledning där informationsdirektören fungerar som informationsstöd (inter-
vju, Fröström 2007). Polisen bildar vid händelser som urspårningen en särskild stab som 
bland annat innefattar en funktion ”med ansvar för den informationsverksamhet som 
händelsen kräver” (Harplinger 2005). 

5.1.2 Varningsfasen
Varningsfasen börjar i och med urspårningen den 28 februari 2005 och pågår till den 
4 mars då man går ut med information om eventuell utrymning. Om det hade skett ett 
utsläpp av klorgas vid urspårningen hade krisen gått in i en akutfas direkt. Men eftersom 
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inget utsläpp skedde hade myndigheterna tid på sig att varna medborgarna ( jfr varnings-
fasen under ammoniakolyckan, Jarlbro m.fl. 1997).

Larmet om olyckan kom från en privatperson till SOS Alarm klockan 12.47. Bara några 
minuter senare var första styrkan från räddningstjänst på plats då de av en händelse var 
i närheten när larmet kom. Räddningstjänsten kunde konstatera att det inte läckte från 
någon av vagnarna och några akuta åtgärder behövdes därför inte vidtas.

Kommunen fick kännedom om urspårningen genom att räddningstjänsten ringde 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Miljö- och hälsoskydd kontaktade i sin tur 
kommun  direktören och på den vägen blev säkerhetsstrategen och informations  strategen 
i  kommunen underrättade om vad som har hänt. Sedan ”tog det några timmar” att få tag 
på rätt tjänstemän och chefer (intervju, Ericson 2007).

Inledande krisarbete
Det första pressmeddelandet skickades ut från räddningstjänsten strax efter urspår-
ningen och meddelade kortfattat att en tågurspårning hade skett. Senare samma dag 
skickades ett nytt pressmeddelande ut, även denna gång från räddningstjänst. I det an-
dra pressmeddelandet talade man bland annat om att tågtrafiken var inställd och att 
experter var på plats för att undersöka vagnarna som hade vält (intervju, Wolff 2007).

Vid större händelser som urspårningen heter det att räddningstjänsten ”går upp i 
stab”. Det innebär att olika sektioner arbetar med olika frågor, till exempel räddnings-
frågor, personal och bemanning och informationsfrågor. Så skedde även i Kungsbacka 
och stabsarbetet var igång cirka klockan 14.00 (ibid.).

Även om det är kommunen som enligt lagen har ett informationsansvar gentemot 
kommuninvånarna vid kriser, kommunen ”äger” informationsarbetet, blir det i prak-
tiken ofta så att räddningstjänsten också tar ett stort ansvar vad gäller informationen. Det 
kan bero på att det handlar om information som är av sådant slag att det är lämpligare att 
räddningstjänsten sköter den. I Kungsbackafallet var det till en början räddningstjänsten 
som höll i informationsarbetet, innan man efter ett tag ”lämnade över” informations-
arbetet till kommunen. Att det inte skedde direkt berodde bland annat på att räddnings-
tjänsten först var tvungna att få in information om läget, för att kunna fatta beslut kring 
såväl det operativa arbetet som informationsarbetet. Informationsarbetet låg därför kvar 
hos räddningstjänsten tills man hade skapat sig den bild man behövde för att ta vidare 
beslut (ibid.).

Men kommunen blev involverade i ett tidigt skede. Exakt när ”överlämningen” av 
informationsarbetet skedde kan de inblandade inte svara på, men det var förmodligen 
inom ett dygn efter urspårningen. Samma dag som olyckan var kommunens säkerhets-
strateg med på stabsorientering i Göteborg. Man var ”väldigt överens” om att informa-
tionsarbetet skulle vara där händelserna var, att det var viktigt att vara nära folket. Man 
bestämde till exempel att alla presskonferenser skulle hållas i Kungsbacka (ibid.). På 
kommunen tror man även att räddningstjänsten var lättade över att slippa alla de frågor 
som började strömma in. Det var många detaljerade frågor som var svåra för räddnings-
tjänsten att besvara då det var frågor som inte alla gånger berörde deras verksamhet 
(intervju, Ericson 2007).

Som nämnts tidigare (se vidare 5.1.1) fanns ett upparbetat nätverk mellan de olika 
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myndig heterna i Halland som kommit till i samband med flodvågskatastrofen och sedan 
stormen Gudrun. Undantaget var räddningstjänsten, som inte ”varit med” i lika stor 
utsträckning vid de tidigare kriserna (intervju, Ericson 2007).

Detta kan ha varit en annan bidragande orsak till att ”överlämningen” inte skedde 
tidigare (egen kommentar).

Under tsunamin fungerade samordningen mellan myndigheterna mindre bra och 
efter det hade man lärt sig att man skulle ha begärt ett samverkansbefäl. Det gjorde 
man under tågurspårningen och samverkansbefälet blev ”räddningstjänstens man hos 
 komm unen” (intervju, Ericson 2007).

Att nätverket och kontakterna fanns där från början gjorde att man snabbt kom igång 
med krisarbetet. ”Vi hade ingen startsträcka vad gällde att lära känna varandra. Annars är 
det en viktig sak: att alla blir presenterade och lär känna varandras roller, vad man gör 
och så vidare” (ibid.). 

Man höll stora krisledningsmöten minst en gång per dag. Där deltog förutom 
 kommunen, räddningstjänsten, polisen och landstinget representanter för olika berörda 
förvaltningar, som miljö- och hälsoskydd till exempel. Även Mölndals kommun med-
verkade då de hade kunnat drabbas vid ett utsläpp kombinerat med vind från söder. Efter 
mötena var det enligt kommunens informationspolicy förvaltningschefernas ansvar att 
se till att informationen spreds vidare till personal inom förvaltningarna. Krislednings-
mötena hölls på stadshuset i Kungsbacka (ibid.).

Under en sådan här grej bildas det en himla massa staber. Och folk vill att 
det ska finnas samverkansfolk på alla staber. Men vi som ”äger” olyckan kan 
ju inte skicka massa folk hit och dit, då har vi ju inga kvar här till slut. Så de 
andra fick komma hit (ibid.).

När den första informationen publicerades på kommunens hemsida är oklart. Enligt 
Harplinger (2005) var det på kvällen den 1 mars, alltså krisens andra dag. Men kommu-
nens informationsstrateg menar att någon information måste ha lagts ut under krisens 
första dag, inte minst information om att tågtrafiken var inställd och orsaken till det.

Den andra dagen, klockan 18.00, hölls även den första presskonferensen. Vid detta 
första tillfälle medverkade många. Förutom kommun, räddningstjänst, landsting och 
polis deltog även Banverket, Akzo Nobel (tillverkaren av klorgasen), Green Cargo och 
Västtrafik. 

Innan upplysningscentralen öppnades den 4 mars var det kommunens växel som fick 
ta ”första stöten”. Informationsstrategen såg till att så fort webben hade uppdaterats fick 
personalen i växeln den informationen också (intervju, Ericson 2007). 

Polisens och landstingets roll
Eftersom polisen har ansvar att genomföra en eventuell utrymning, handlade varnings-
fasen till stor del om förberedelser för dem. Bland annat förberedde man för att kunna 
bemanna med egen personal i upplysningscentralen i händelse av evakuering (Harp-
linger 2005).

Men polisen var även delaktig i informationsarbetet. Med anledning av urspårningen 
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bildades en särskild stab inom polisen, och en av funktionerna i den staben ansvarar 
för informationsverksamheten. I den funktionen ingick informationschefen och en in-
formatör. Så fort informationschefen fick kännedom om olyckan tog han kontakt med 
kommunens informationsstrateg. De kom fram till att polisen skulle följa kommunens 
och räddningstjänstens externa information, och om polisen hade information att pub-
licera skulle de förse kommunen med den. Informationschefen gav sina tankar kring hur 
man på bästa sätt kunde svara mot informationsbehovet som skulle kunna uppstå vid en 
utrymning (ibid.).

Eftersom vagnarna höll när de välte vid urspårningen och inga människor kom till 
skada (krisen utvecklades aldrig till en ”blodig” händelse) blev även landstingets roll att 
följa och stötta kommunen (intervju, Fröström 2007).

Vilseledande information
Några större problem uppkom inte under varningsfasen. Ett mindre missöde noterades 
dock. I ett tidigt skede av krisen, förmodligen krisens andra dag, lade sjukhuset i Varberg 
ut ett pressmeddelande på deras hemsida. Pressmeddelandet antydde att sjukhuset hade 
antagit katastrofläge, när de i själva verket bara hade förberett för ett sådant scenario. Sy-
ftet var gott, förmodligen ville man tala om att man var ”på alerten” och på så sätt lugna 
medborgarna. Landstingets och kommunens informationsansvariga insåg dock direkt att 
det kunde skapa oro bland allmänheten, och pressmeddelandet togs därför bort snabbt 
(intervju, Ericson 2007; Fröström 2007).

5.1.3 Akutfasen
Akutfasen tar sin början den 4 mars då kommunen och räddningstjänsten gick ut med 
informationen att det kunde bli aktuellt att utrymma människor bosatta i riskzonen, och 
”inrymma” människor i den andra zonen.

Samtidigt som man informerade om eventuell evakuering öppnade man kommun-
ens upplysningscentral dit allmänhet och massmedia kunde höra av sig. Upplysnings-
centralen öppnades klockan 13.00 den 4 mars och hade öppet 08.00–20.00 varje dag. 
Att upplysningscentralen öppnades först under krisens femte dag motiverar kommunen 
med att ”det inte var något tryck innan dess” (intervju, Ericson 2007). Massmedia hade 
fram tills nu inte intresserat sig överdrivet mycket för olyckan, ”på Västnytt var det bara 
en liten flash” (ibid.). Men i och med att man gick ut med informationen om utrymning 
och drog igång informationsaktiviteter gentemot medborgarna och företagen i de två 
zonerna runt olycksplatsen, förstod man att informationsbehovet skulle öka.

Samtliga informationsansvariga var väl medvetna och arbetade efter att kommunens 
informationsstrateg var huvudansvarig för informationsarbetet och de övriga stöttade 
henne med all information som var nödvändigt för att informationsstrategen skulle klara 
av arbetet (intervju, Fröström 2007; Wolff 2007; Harplinger 2005).
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Informationsinsatser
När räddningstjänsten hade beslutat om de två zonerna och att det skulle kunna bli 
aktuellt med utrymning började kommunen resonera om hur de på bästa sätt skulle 
kommunicera med de medborgare och företag som låg inuti de bestämda zonerna. 

En viktig diskussion var även att avgöra vad man skulle kalla de två zonerna. Man fun-
derade mycket på hur man skulle formulera sig, man ville till exempel inte skrämma upp 
människor i onödan samtidigt som man inte kunde nonchalera det faktum att ett utsläpp 
kunde ske. Man bestämde sig för att kalla området närmst olycksplatsen för riskzon och 
det andra området, som i den här uppsatsen benämns ”den andra zonen”, kallade man 
”område för särskilda skyddsåtgärder” (intervju, Ericson 2007).

Vad gäller kanaler till medborgarna beslutade man att göra hembesök till hushåll 
belägna inom riskzonen. Att man valde den kanalen var på grund av det geografiska 
läget och populationen inom området. Inom riskzonen fanns ett hundratal hushåll vilket 
gjorde att hembesök var en genomförbar kanal. I Kungsbacka tätort hade det till exempel 
inte varit genomförbart, där bor det för många människor. I samband med de personliga 
besöken delas även ett flygblad ut, ett brev med information om vad man ska göra i 
händelse av utsläpp och en karta över riskområdet på baksidan. De personliga besöken 
utfördes av socialtjänsten och polisen. Miljö- och hälsoskydd, tillsammans räddning-
stjänsten, var ute och pratade med djurägare (ibid.).

I och med hembesöken möjliggjorde man för tvåvägskommunikation vilket är en vik-
tig ingrediens för att sidan i triangeln mellan myndigheter och medborgare ska fungera 
tillfredsställande (Nordlund 2000). 

Den andra zonen bestod av fler hushåll så därför bestämde man sig för att nå medbor-
garna där genom att dela ut flygblad. Under stormen Gudrun hade man lärt sig att ett eff-
ektivt sätt att nå ut till många människor på landsbygden var flygblad via lantbrevbärare. 
Nu behövde man dock nå medborgarna på kort tid och därför tog man hjälp av två 
idrottsföreningar. På två timmar delade man ut ungefär 5 000 flygblad (ibid.).

Till företagen i området gick också flygblad ut, samt ett brev från kommunen. För 
de företag som inte hade postlåda kompletterade man med telefonsamtal och besök. 
Näringslivschefen hade kontakt med de större företagen.

Krisledningsmöten
De krisledningsmöten man hade börjat med att ha minst en gång per dag under varnings-
fasen fortsatte man med tills krisen var över. På mötena började man varje gång med att 
”gå laget runt” där de olika myndigheterna fick beskriva hur situationen såg ut ”hos 
dem”; vad som hade hänt, vad som skulle ske och så vidare. Det var alltid första punkten 
på agendan. Efter några möten, när folk hade blivit mer insatta, handlade det mer om att 
återge hur det hade gått med olika insatser, vad som var nytt sedan senast och så vidare. 
”Vi startade inte mötena innan alla var inne, det tror jag var en bra grej, alla var med på 
banan” (intervju, Ericson 2007).

Det kom in ”mängder” med samtal till kommunens upplysningscentral. Arbetsledar-
en från upplysningscentralen var med på krisledningsmötena och kunde återge vad folk 
undrade över. På så sätt fick myndigheterna feedback från medborgarna. Många hade 
frågor kring hur man skulle göra med husdjur och boskap vid en evakuering. Några da-
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gar efter urspårningen lade man upp vanliga frågor och svar om det på hemsidan. Fakta 
kring klorgas fanns även på hemsidan under krisen (intervju, Ericson 2007).

Under mötena diskuterades alltid först operativa ärenden (faror och hur man skulle 
hantera dem etcetera) och sedan diskuterade man informationsarbetet. Resultatet blev 
alltid att ny information lades ut på kommunens hemsida, eller att man ändrade redan 
publicerad information. Ibland resulterade även mötena i att man anordnade presskon-
ferens (intervju, Ericson 2007).

Inför presskonferenserna försökte kommunens informationsstrateg få de andra som 
skulle delta att samlas en halvtimma innan, för att prata ihop sig. ”Jag försökte driva att 
det är viktigt att vi enas om samma budskap, och det förstod de andra också” (intervju, 
Ericson 2007). 

Utöver de större krisledningsmötena höll kommunen egna, mindre möten varje 
dag. Kommunens informationsstrateg stod även i daglig kontakt med sina kollegor på 
räddnings tjänsten, polisen och landstinget.

Kommunens hemsida
Räddningstjänstens och kommunens pressmeddelanden lades upp på kommunens hem-
sida samtidigt som de sändes ut. Detta skedde under både varningsfasen och akutfasen. 
Så fort räddningstjänsten skulle skicka ut ett pressmeddelande ringde de kommunens 
informationsstrateg och talade om det så att hon kunde se till att informationen publi-
cerades på kommunens hemsida. 

”Folk ska känna att de har ett ställe att gå till för att få information, det ska inte vara 
några otydligheter om det”, säger räddningstjänstens informationschef, angående att in-
formationen samordnades via kommunens hemsida (intervju, Wolff 2007).

Det var bara på kommunens hemsida som information publicerades under krisen, 
med undantaget att de pressmeddelanden som räddningstjänsten skickade ut public-
erades även på räddningstjänstens hemsida (intervju, Wolff 2007). Efter krislednings-
möten lades den information man hade beslutat om ut på hemsidan.

Den information som lades ut på hemsidan var också den information som fanns att 
tillgå internt. All extern information var alltså all intern information.

Landstinget, polisen och räddningstjänsten länkade till kommunens hemsida (inter-
vju, Fröström 2007; Wolff 2007; Harplinger 2005). Till skillnad från olyckan i Helsing-
borg där man efter hand upptäckte att andra myndigheter länkade till Helsingborg stads 
hemsida (Eriksson 2006), var det i Kungsbackafallet ett medvetet drag. Förutom press-
meddelanden som skickades ut var det bara på kommunens hemsida information pub-
licerades. De andra myndigheterna publicerade ingen egen information, man insåg att 
det var viktigt med entydig information (intervju, Fröström 2007). Man ville helt enkelt 
minimera risken för dubbla och otydliga budskap. ”Det var en garant för ordning och 
reda vad gäller informationsarbetet” (intervju, Ericson 2007).

Hemsidans förstasida innehöll enbart krisinformation under tiden från olyckans in-
träffande till att räddningsarbetet avslutades. Man tog bort länkar som inte var relevanta 
och i stället hade man en länk till den ”vanliga” hemsidan. De länkar som fanns på första-
sidan var till exempel till ”drabbade” förvaltningar. Kommunens informations strateg 
hade under stormen Gudrun sett ett skräckexempel vad gäller en kommuns hemsida 
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under en kris. Kommunen ifråga hade bara lyft fram sidorna för krisberedskap och lagt 
den informationen som förstasida. Den aktuella kriskommunikationen fanns visserligen 
på plats, men alla länkar man hade på sidorna för krisberedskap i normala fall låg också 
kvar. Till exempel fanns där länk till Statens Strålskyddsinstitut, vilket inte var relevant 
under stormen Gudrun. Informationsstrategen ansåg att med irrelevanta länkar fanns 
det risk för förvirring kring vad som är viktig information. ”Det måste vara tydligt vad 
som är relevant och viktigt just då” (intervju, Ericson 2007).

På kommunens hemsida presenterades senast publicerade och uppdaterade sidor 
med datum och tidslag för att vara tydliga med vad som var den senaste informationen 
och för att göra det enkelt att se vilka sidor som var uppdaterade och så vidare. 

Kontakter med massmedia
När kommunen publicerade information på hemsidan skickades även den informationen 
via e-post till mottagarna på distributionslista. Distributionslistan innehöll bland annat 
adresser till journalister. Informationsstrategen ringde till Sveriges Radio Halland, men 
inte till tidningarna. Hon ringde även till Sveriges Radio Göteborg några extra gånger 
under krisen för att försäkra sig om att de fick informationen. Kungsbacka ligger näm-
ligen i skarven mellan Hallands län och Västra Götalands län. Det är Sveriges Radio 
Halland som har ansvaret att sända myndighetsmeddelanden och VMA (se vidare 2.5). 
Men många Kungsbackabor lyssnar på Sveriges Radio Göteborg, därför var det viktigt att 
information om krisen sändes även där.

Det blev aldrig aktuellt att sända myndighetsmeddelande eller VMA under krisen. 
Räddningstjänsten och polisen gjorde dock nödvändiga förberedelser för att kunna sän-
da VMA vid ett utsläpp (Harplinger 2005; intervju, Ericson 2007).

5.1.4 Följdfasen
Följdfasen ses här som perioden från det att räddningsarbetet avslutades och kan sä-
gas pågå än idag. Kommunens informationsstrateg och säkerhetsstrateg har i efterhand 
föreläst vid olika seminarier och temadagar om deras erfarenheter av urspårningen. Det 
har även anordnats andra uppföljningar där informationsansvariga från de olika myn-
digheterna har medverkat.

Samma år som olyckan inträffade gjordes en utvärdering av informationsinsatsen 
bland de drabbade kommuninvånarna och företagen (samma utvärdering som tas upp i 
den här uppsatsen, se vidare 5.3).

Kommunen har efter tågurspårningen gjort upp officiella kriskommunikations-
planer.

Samtliga inblandade i myndighetsperspektivet betonar i efterhand vikten av tät samver-
kan och bra samarbete mellan myndigheterna för att lyckas med informationsinsatser 
under kriser. Även polisens informationsansvarige, som hade något av en stödjande roll 
i bakgrunden, hade många kontakter med de övriga myndigheterna och kände att han 
fick gehör för de synpunkter han hade på informationsarbetet (Harplinger 2005). 

För räddningstjänstens del var det en ny erfarenhet att flytta all informationsverksamhet 
till annan ort. Tidigare hade man alltid haft alla presskonferenser och informationsar-
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bete över huvud taget i Göteborg. ”Men det fungerade jättebra”, summerar räddnings-
tjänstens informationschef (intervju, Wolff 2007).

Figur 3. Tågurspårningens faser ur myndighetsperspektivet, med beskrivningar om vad som 
präglade de olika faserna. Med krisarbete avses att man informerade kommuninvånarna 
om vad som hade hänt och höll dem uppdaterade om händelseförloppet. Med akut krisarbete 
avses att informationsarbetet ”växlade upp”; informationsbehovet ökade hos allmänhet 
och massmedia. Upplysningscentralen öppnades, kommunikationsaktiviteter gentemot 
medborgare och företag genomfördes och så vidare.

Figuren innehåller en översiktlig bild av när informations och kommunikationsarbetet 
var som mest intensivt för myndigheterna – en uppskattning baserat på intervjuerna med 
kommunens och räddningstjänstens informationsansvariga.

5.1.5 Internets roll
En del av kommunikationen mellan myndigheterna skedde via elektroniska kanaler, 
som e-post. Dessutom var kommunens hemsida central i krisarbetet. Samordningen av 
information skedde uteslutande via hemsidan. Den senaste informationen som fanns, 
fanns på hemsidan. Samordningen gick bland annat till så att myndigheterna följde 
det som publicerades på kommunens hemsida och hänvisade på deras egna hemsidor 
till  kommunen. ”Internet var en samlande punkt för kriskommunikationen” (intervju, 
 Ericson 2007).

Som Eriksson (2006) noterar är webben viktig som ett internt arkiv, där all informa-
tion om krisen finns samlad. Både i Helsingsborgsfallet och i Kungsbacka samlades all 
information kontinuerligt på webben och utgjorde tydligt information även internt. 

Internet var en kompletterande kanal till medborgarna och företagen. Man förväntade 
sig inte att folk skulle leta information på hemsidan, men man hänvisade i alla press-
meddelanden och på flygbladen till kommunens hemsida för mer information.
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5.2 Massmedieperspektivet
Här redovisas krisförloppet så som det upplevdes av de reportrar som har intervjuats.

5.2.1 Förperioden
Liksom myndigheterna hade också massmedia haft ”mycket att göra” med flodvågs-
katastrofen och stormen Gudrun innan urspårningen. Man kan därför säga att även 
massmedia var förberedda på kriser.

”Tidningarna var på hugget”, minns kommunens informationsstrateg (intervju, Eric-
son 2007).

5.2.2 Varningsfasen
Såväl Sveriges Radio Hallands (SR) reporter som Hallands Nyheters (HN) reporter blev 
varse om tågurspårningen genom deras respektive redaktioner. SR:s reporter var ute på 
ett uppdrag i Kungsbacka när nyhetsproducenten i Halmstad ringde honom och talade 
om att ett godståg med klor har spårat ur utanför Kungsbacka. När reportern kom till 
olycksplatsen fick han och de andra journalisterna som var på plats stå på ängen en bit 
ifrån olycksplatsen. Under tiden skickade SR upp en till reporter från Halmstad med 
direktsändningsutrustning. Under eftermiddagen sände man direkt från olycksplatsen. 
Kontakter som togs till en början var med räddningsledaren på olycksplatsen:

”Jag fick slita i honom tillsammans med de andra reportrarna. Det var alltså inga 
problem mer än vänligt att få information vid sådana här händelser” (intervju, Hagström 
2007).

Enligt SR:s reporter hölls det en improviserad presskonferens på ängen samma dag, 
”men man kan inte kalla det presskonferens egentligen”. Däremot upplevde reportern 
presskonferensen dagen efter som väldigt bra. Då tyckte reportern att det var lätt att få 
tag på rätt person för uttalanden och information (intervju, Hagström 2007).

5.2.3 Akutfasen
Varken HN:s eller SR:s reporter kände någon anledning till att ifrågasätta den informa-
tion som myndigheterna kom med under krisförloppet. HN:s reporter uppfattade det 
dock som att myndigheterna var angelägna om att massmedierna skulle skriva om den 
information man gick ut med. Hon antar att detta berodde på att man vill undvika att 
spekulationer och rykten skulle uppstå (intervju, Hagström 2007; Töpel 2007).

”De sa till och med rakt ut att ’vi vill undvika hysteri’” (intervju, Töpel 2007).

SR:s reporter menar att de generellt finns ett problem vid händelser som den i Kungs-
backa: massmedia blir ofta hänvisade till informationsansvarig, men det är inte alltid han 
eller hon har någon information att dela med sig av. ”Den personen måste ju först få 
information själv från berörda personer” (intervju, Hagström 2007).

HN:s reporter upplevde det däremot annorlunda:



45

Det var lätt att få fram information, informationsflytet var väldigt bra. Man 
behövde inte jaga personer för att få fram saker att skriva om vad som pågick. 
De (myndigheterna) var väldigt samarbetsvilliga och man fick verkligen in-
trycket av att de inte försökte dölja något. De sa det de visste, helt enkelt 
(intervju, Töpel 2007).

Under krisförloppet erhöll både SR och HN information genom de utskick via e-post 
(kommunen) och fax (räddningstjänstens pressmeddelanden) som gjordes. ”Det kom 
rapporter hela tiden” (intervju, Töpel 2007).

Det HN:s reporter skrev om olyckan ”åkte rätt ut på webben och rätt in i tidningen 
dagen efter. Det var trots allt en så pass stor händelse” (intervju, Töpel 2007). SR:s re-
porter uppger att urspårningen togs upp i flera nyhetssändningar per dag under hela 
krisförloppet (intervju, Hagström 2007). 

SR:s reporter upplevde inte några problem i myndigheternas samordning, men kan inte 
heller påminna sig om han reagerade på att det var något som fungerade bättre än nor-
malt (intervju, Hagström 2007). Det tyckte däremot HN:s reporter, som var imponerad 
av kommunens sätt att samordna kommunikation och hantera situationen. Det märktes 
inga slitningar myndigheterna emellan, utan det flöt på och det var verkligen en röst 
utåt, var reporterns bedömning av informationsarbetet (intervju, Töpel 2007).

5.2.4 Internets roll
SR:s reporter menar att kommunens hemsida är av stor nytta i hans arbete, att det är en 
bra hemsida med mycket information som man kan använda sig av. Däremot är report-
ern lite mer kritisk till att använda hemsidan som huvudsaklig kanal i krissituationer, då 
han menar att en hemsida aldrig kan bli ”helt uppdaterad” (intervju, Hagström 2007). 

HN:s reporter gick in på kommunens hemsida flera gånger per dag för att underrätta 
sig om läget. Hon visste att den senaste informationen skulle finnas där.

Reportrarna kunde även, som nämnts, tillgodogöra sig den information som skick-
ades ut via e-post, och givetvis pressmeddelandena.

5.3 Medborgarperspektivet
Det här perspektivet utgår från de medborgare bosatta och företag belägna i de två zon-
erna kring olycksplatsen. Denna del av analysen bygger nämligen på den utvärdering 
som utfördes på Kungsbacka kommun initiativ i juni 2005. Alla siffror, citat och tabeller 
i den här delen är tagna från utvärderingen (Kungsbacka 2005).

Riskzonen
Av medborgarna i riskzonen fick nästan 90 procent information via personligt besök. 
Efter personligt besök var de vanligaste källorna till information massmedia och flygblad. 
Ungefär en tredjedel av de boende i riskzonen fick information genom dessa kanaler. 

Tre av fyra personer av dem som fick personligt besök tyckte att den informationen 
var bra eller mycket bra. 11 procent tyckte däremot att information de fick vi de person-
liga besöken var dålig eller mycket dålig. De som var missnöjda tyckte bland annat att 
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informationen kom för sent, ”media fick veta det innan de berörda fick veta något om 
olyckan”. 

Av dem som uppgav massmedia som informationskälla tyckte nästan 60 procent att 
informationen var bra eller mycket bra. Motsvarande siffra för flygbladen var 50 pro-
cent.

Figur 4. Tabell över vilka kanaler privatpersoner inom riskzonen 
fick information genom (Kungsbacka 2005).

Figur 5. Tabell över hur privatpersoner inom riskzonen 
uppfattade informationen (Kungsbacka 2005).
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Den andra zonen
Bland invånarna i den andra zonen var det flygblad som var den vanligaste kanalen. 
Nästan 80 procent av de tillfrågade angav flygblad som källa till information. Efter flyg-
blad var massmedia den största källan till information (40 procent).

Drygt tre fjärdedelar i den andra zonen ansåg att informationen de fick med flyg-
bladen vara bra eller mycket bra.

Cirka 43 procent av medborgarna i den andra zonen tyckte informationen från mass-
media var bra eller mycket bra, medan drygt var femte person var missnöjd och tyckte 
den var dålig eller mycket dålig. Man var bland annat missnöjd med att det bara förekom 
oprecis fakta, att man inte fick veta hur allvarligt läget var. Man ville hellre ha information 
från räddningstjänst eller kommun, ”man kan inte anförlita sig helt på tidningarna”.

Figur 6. Tabell över vilka kanaler privatpersoner inom den 
andra zonen fick information genom (Kungsbacka 2005).

Figur 7. Tabell över hur privatpersoner inom den andra zonen uppfattade 
informationen (Kungsbacka 2005).
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Företagen
Bland de tillfrågade företagen var det lite mer spridning på informationskällorna. De 
främst förekommande kanalerna var i fallande ordning massmedia, brev, personligt 
besök och flygblad (31, 27, 23 respektive 21 procent).

Man var mest nöjd med brevet från kommunen, ingen av de tillfrågade var missnöjd 
med det. Tvärtom tyckte över 90 procent att det var bra eller mycket bra.

Två tredjedelar tyckte att informationen de fick från massmedia var bra eller mycket 
bra. 13 procent var av motsatt uppfattning.

Den kanal som företagen var mest missnöjda med var det personliga besöket, där 
knappt 30 procent ansåg informationen vara dålig eller mycket dålig. Det man saknade 
var konkreta svar.

Figur 8. Tabell över vilka kanaler företag fick information 
genom (Kungsbacka 2005).

Figur 9. Tabell över företag uppfattade informationen (Kungsbacka 2005).



49

Utöver det ställdes frågan hur man tyckte att kommunen hade hanterat krisen. 60 pro-
cent tyckte att kommunen hade gjort ett bra eller mycket bra jobb, medan en av tio var 
av uppfattningen att det hade skötts dåligt eller mycket dåligt.

5.3.1 Internets roll
Vad gäller internets roll i medborgarperspektivet var den enda kanalen via internet som 
fanns som alternativ i undersökningen ”kommunens hemsida”. Endast var tionde per-
son i riskzonen och 5,5 procent i den andra zonen som hade fått information via kom-
munens hemsida. Av företagen svarade drygt 8 procent att kommunens hemsida var en 
informationskälla under krisen.

Det är dock värt att notera att av dem som fick information via hemsidan var det ingen 
som var missnöjd med informationen, varken bland privatpersoner eller bland företag.
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6. Slutdiskussion

Denna avslutande del återknyter först till frågeställningarna som först ställdes i inled-
ningen, och de besvaras i den mån det är möjligt samtidigt som reflektioner över svaren 
görs. Sedan ges några avslutande kommentarer om uppsatsen och till sist ges förslag på 
vidare forskning.

6.1 Frågeställningar vad gäller myndigheterna
– Hur informerades kommuninvånare och företag under krisen?
Kommuninvånare och företag inom de två zonerna kring olycksplatsen informerades 
via personliga besök, flygblad, brev och kommunens hemsida. Större företag höll man 
även kontakt med via telefon. Upplysningscentral öppnades efter några dagar. Den och 
de personliga besöken gjorde att tvåvägskommunikation kunde ske med invånare och 
företag. Med flygbladen fick man ut information till många hushåll på kort tid. 

– Hur samordnades och fungerade kommunikationen mellan olika myndig
heter?
Samordningen av kommunikationen mellan myndigheterna skedde genom de 
krislednings möten som hölls varje dag och framför allt genom kommunens hemsida. 
Hemsidan blev ett arkiv där man kunde hitta den senaste information, såväl extern som 
intern.

Utöver det samverkade man givetvis via kanaler som e-post, telefonsamtal och mindre 
möten.

Samordningen av och kommunikationen mellan myndigheterna fungerade bra, några 
problem som påverkade krisarbetet stöttes egentligen aldrig på. Undantag var det press-
meddelande sjukhuset i Varberg skickades ut inledningsvis samt att räddningstjänsten 
”behöll” informationsarbetet första dygnet. Framgångsfaktorer tas upp mer nedan (se 
vidare 6.5).

– Hur skedde och fungerade kommunikationen med massmedia?
Förutom de givna kanalerna mellan myndigheter och massmedia (pressmeddelanden 
och att journalisten tar kontakt för att få information och uttalanden) skedde kommunika-
tionen via e-post och kommunens hemsida. När ny information publicerades på hem-
sidan skickades den även iväg med e-post till bland annat journalister och nyhetsredak-
tioner.

En annan kanal var givetvis presskonferenserna, vilka gjorde tvåvägskommunikation 
mellan myndigheter och massmedia möjlig.

Som nämnts tidigare uppfattade kommunens informationsstrateg det som att tid ningarna 
var ”på hugget” efter tsunamin och stormen Gudrun. Hon kände att det inte var några 
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problem i kommunikationen med massmedia. Att informationsstrategen ringde extra 
till Sveriges Radio Göteborg var därför att många lyssnar på den kanalen i Kungsbacka i 
stället för Sveriges Radio Halland.

Eftersom det inte blir aktuellt att sända vare sig myndighetsmeddelande eller VMA, 
togs inte heller några sådana kontakter med Sveriges Radio Halland.

Kommunikationen med massmedia fungerade bra enligt myndigheterna, och inte som 
i Borlänge 1998 där förhållandet mellan myndigheter och massmedia var väldigt an-
strängt (Nord 1998).

6.2 Frågeställningar vad gäller massmedia
– Hur fick medierna reda på olyckans inträffande?
Reportrarna på Sveriges Radio Halland och Hallands Nyheter fick reda på urspårningen 
via sina redaktioner.

– Hur upplevdes informationen från myndigheterna?
Informationen från myndigheterna upplevdes som trovärdig. Hallands Nyheters report-
er upplevde det som väldigt lätt att få tillgång till information, medan Sveriges Radio 
Hallands reporter hade lite svårare att exakt minnas hur han upplevde det då. Men HN:s 
reporter upplevde det som att myndigheterna sa det de visst och att man ville få ut så 
mycket information som möjligt via massmedia.

I Borlänge 1998 var förhållandet det motsatta. Där var information från myndigheterna 
till massmedierna i stort sett obefintlig, i alla fall till en början. Resultatet blev att jour-
nalisterna började spekulera i vad som hände och vilka konsekvenser som kunde följa 
(Nord 1998). Det är en väldig kontrast om man jämför med Kungsbacka. Samtidigt rådde 
nästan motsatta förhållanden i de två fallen. I Borlänge 1998 skedde ett gasutsläpp direkt 
i samband med att tågen kolliderade, och en akutsituation uppstod på en gång (ibid.). 
Urspårningen i Kungsbacka har mer gemensamt med ammoniakolyckan i Kävlinge 
1996, där ett liknande händelseförlopp utspelade sig. Liksom i Kungsbacka upplevdes 
det även i Kävlinge ( Jarlbro m.fl. 1997) som att kommunikationen mellan myndigheter 
och massmedier fungerade bra. Massmedierepresentanterna uppfattade i båda fallen 
myndig heternas information som trovärdig, relevant och tydlig.

I Kävlingefallet ansåg dock massmedierna att den skriftliga kommunikationen från 
myndigheterna fungerade mindre bra. Då tyckte man att informationen som kom med 
fax behövdes kompletteras med telefonsamtal, annars glömdes eller försvann faxet ( Jarl-
bro m.fl. 1997). Detta är inget som kommit fram i intervjuerna till den här uppsatsen. 
Kanske har man i dag bättre rutiner för att kolla av fax, kanske finns det även andra 
tekniska lösningar. Dessutom skickades samma information över internet under krisen 
i Kungsbacka.

– Hur uppfattades samordningen av informationen mellan myndigheterna?
Reportern på Sveriges Radio Halland hade även här lite problem att erinra att det var 
något speciellt han reagerade på då. Inte heller var det något han märkte i samordningen 
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mellan myndigheterna som han tyckte fungerade dåligt. Hallands Nyheters reporter kom 
däremot ihåg att hon tyckte samordningen mellan myndigheterna fungerade väldigt bra, 
”imponerande” väl till och med.

Att SR:s reporter inte kan göra sig påmind om något speciellt angående samord-
ningen kan tolkas som att den fungerade bra, att allt gick smidigt och inga sprickor 
mellan myndigheterna märktes. 

6.3 Frågeställningar vad gäller medborgarna
– Hur fick medborgarna information om olyckan?
Enligt undersökningen (Kungsbacka 2005) som gjordes efter urspårningen var den hu-
vudsakliga källan till information för medborgarna bosatta inom riskzonen det person-
liga besöket. Andra stora kanaler var massmedia samt flygbladen.

För kommuninvånarna i den andra zonen var flygblad den dominerande källan. En 
stor av medborgarna fick även information via massmedia.

Företagen runt olycksplatsen fick sin information från främst massmedia, brev, per-
sonligt besök och flygblad.

– Hur upplevdes informationen från myndigheter och massmedier?
Medborgarna och de drabbade företagen var överlag nöjda med information de fick från 
myndigheter och massmedier, den upplevdes många gånger som bra eller mycket bra.

Inom riskzonen var man mest nöjd med det personliga besöket. Sedan kom mass-
media följt av flygbladet.

I den andra zonen hittar man flest missnöjda med informationen från massmedia, 
procentuellt sett, där var femte person tyckte att den informationen var dålig eller  mycket 
dålig. Kommunens flygblad var uppskattade av medborgarna i den andra zonen, mer än 
75 procent tyckte informationen via flygbladet var bra eller mycket bra.

Bland de drabbade företagen var massmedia, marginellt, den största informations-
kanalen. Två tredjedelar av dem som deltog i utvärderingen tyckte att informationen 
från massmedia var bra eller mycket bra. Men mest uppskattat var kommunens brev, där 
över 90 procent tyckte informationen var bra eller mycket bra. Ingen av de tillfrågade var 
missnöjd med brevet från kommunen.

Totalt sett bland företagen och medborgarna var det brevet från kommunen till 
företagen som man tyckte bäst om. Efter det kommer det personliga besöket som följs 
av flygbladet, kommunens hemsida och massmedia.

Att informationen upplevdes som bra eller mycket bra i många fall kan ses som att man 
känner förtroende och tillit till myndigheterna. Samtidigt svarade de som var missnöj-
da med informationen att de saknade konkret information, man upplevde det som att 
 kommunen inte ”hade koll”. Även om det var en mindre del av de drabbade som var av 
den uppfattningen, är det viktigt att myndigheterna ”har koll” på läget. Inte minst med 
tanke på att de i dagens risksamhälle för det mesta är riskbedömare åt allmänheten ( jfr 
Beck 1998, Nordlund 2000). 

Men som informationsstrategen och säkerhetsstrategen på kommunen påpekar kan 
det också vara så att massmedia och medborgare tror att kommunen vet mer än vad de 
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faktiskt gör. Ett exempel är under tsunamin där kommunen inte visste så mycket om 
vad som hände på grund av att de inte fick någon information från UD. Massmedia och 
allmänhet förväntade sig ändå att få information och trodde att kommunen ”höll inne” 
med information (intervju, Ericson 2007).

Så hur gör man om man inte har någon information att förmedla när massmedia 
och medborgare förväntar sig information? Dels är det nog viktigt att, som kommunens 
säkerhetsstrateg uttrycker det, kunna säga ifrån. ”Man måste kunna säga: vi vet inte just 
nu” (intervju, Ericson 2007). Att vara ärlig brukar vara ett stående tips vad gäller kriskom-
munikation. Men man måste kanske komplettera ärligheten och bestämdheten med att 
förklara varför man inte vet, förklara att man jobbar på att ta reda på information. Annars 
riskerar förtroendet att minska, om medborgarna känner att myndigheterna inte klarar 
av att bedöma riskerna åt dem.

6.4 Vilken roll spelade internet? 
Internet var på samma gång en central och en kompletterande kanal för kommunika-
tionen under krisen. 

Det var en central kanal för myndigheternas samordning av informationsarbetet. Land-
stinget och polisen som stöttade kommunen och räddningstjänsten något i bakgrunden, 
följde informationsarbetet bland annat genom att kontinuerligt besöka  kommunens 
hemsida. All information som myndigheterna beslutade att gå ut med publicerades på 
hemsidan. Som nämnts tidigare blev även kommunens hemsida som ett arkiv 

Även internkommunikationen sköttes via hemsidan. Allt som publicerades externt 
publicerades också på intranätet. 

Kommunikation med massmedia skedde till stor del via internet. Dels följde mass-
media kommunens hemsida, dels skickades information ut via e-post till massmedia i 
samband med att den publicerades på hemsidan.

Men vad gäller kommunikation och information till medborgarna och företagen var 
inter net en kompletterande kanal. Det var endast ett mindre antal av medborgarna som 
fick information om krisen via kommunens hemsida. Detta kan tyckas vara en aning 
förvånande med tanke på att 80 procent av Sveriges befolkning har tillgång till internet i 
hemmet (se bilaga 1), och 62 procent använder internet dagligen (se bilaga 2).

Att det inte var fler som tillgodogjorde sig information från kommunens hemsida kan 
bero på flera orsaker. 

Platsen där klortåget spårade ur ligger några kilometer norr om Kungsbacka, och om-
rådet med de drabbade samhällena Anneberg och Hede kan beskrivas som landsbygd. 
Enligt kommunen är det även en hög medelålder i området (intervju, Ericson 2007). Det 
skulle i så fall kunna innebära mindre tillgång till och användning av internet (se bilaga 
1 respektive 2).

Kungsbacka är samtidigt en högutbildad kommun (se bilaga 3) och såväl tillgång till 
som användning av internet är högre bland högutbildade personer (se bilaga 1 respek-
tive 2). Trots det var alltså internet en kanal som högst var tionde person använde.

Är det så att Bucher med flera har fel i att internet har förändrat sättet att utöva 
kriskommunikation? Att internet än i dag är en kanal som mest används av massmedier 
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och myndigheter, som för tio år sedan då Palm (1998) undersökte kommunikationen i 
samband med turerna kring Hallandsåsen?

Det senare stämmer nog mer än det förra. Om man ser på resultatet av den här stu-
dien verkar det vara så att trots bredbandsutbyggnad, 24-timmarsmyndigheter och en 
allmänt uppkopplad allmänhet, väljer man under kriser de traditionella kanalerna som 
radio och tidningar. 

I Kungsbackafallet kan det även vara så att det handlar om ett område som geografiskt 
och demografiskt inte var benäget att använda internet för att ta reda på information. Det 
är dock troligt att internet skulle vara ett kompletterande medium på fler ställen i landet, 
men att siffrorna ändå skulle vara högre än vad de var i Kungsbacka 2005.

Personligen hade internet varit det första stället jag hade sökt information om en kris 
skulle inträffa.
 
En annan anledning till att få människor fick information via hemsidan skulle kunna 
vara att det inte hänvisades till den i andra medier. Men det gjordes, om än i låg grad. 
I flygbladen som delades ut till medborgare och företag uppmanades folk att besöka 
 kommunens hemsida för mer information.

Pressmeddelanden som skickades ut innehöll hänvisning till hemsidan. Däremot hän-
visade tidningarna endast i vissa artiklar till hemsidan. Ett exempel när de gjorde detta 
var den 4 mars, i samband med information om eventuell evakuering. 

Dessutom vet man inte hur många av dem som angav massmedia som informationskälla 
som gick in på exempelvis tidningarnas webbsidor för att få information. Massmedia 
behöver således inte bara betyda ”tidning” eller ”radio”. På så vis kan det ha varit fler 
människor som fick information via webben men inte via kommunens hemsida.

Det kan också vara så att släktingar och vänner har fått information via hemsidan och 
sedan förmedlat den till de drabbade.

Hur som helst tredubblades antalet besök på kommunens hemsida under krisen. En 
vanlig dag har kungsbacka.se cirka 3 000 besökare. När arbetet med att bärga vagnarna 
skulle börja var antalet besök per dag 9 000 (intervju, Ericson 2007). 

Till sist kan man också tänka sig att även om internet inte var den viktigaste kanalen 
för de drabbade i de två zonerna, kan det ha varit en primär eller sekundär källa till infor-
mation för fler medborgare i Kungsbacka tätort. Det hade varit intressant att undersöka 
om så var fallet.
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6.5 Avslutande kommentarer
Kommunikationen mellan myndigheterna, massmedia och medborgare skedde 
tillfredsställande väl. Bidragande orsaker till det ges nedan. Innan det görs en reflektion 
över myndigheternas ansvar att bedöma risker åt medborgarna.

Om det värsta hade hänt
Gemensamt för reportrarna, och även kommunens informationsstrateg, var att ingen av 
dem förstod hur allvarlig situationen verkligen var. Det var först efteråt, och för vissa först 
när rapporten från Totalförsvarets forskningsinstitut kom i december 2007, som de för-
stod vidden av det hela, vilken katastrof det kunde ha utvecklats till. Samma  tankar åter-
finns hos medborgarna, där det var personer som var missnöjda med att myndigheterna 
inte kunde tala om hur allvarligt läget var.

Om det skulle visa sig att den uppfattningen gällde för många av medborgarna, skulle 
en slutsats kunna bli att myndigheterna misslyckades med att bedöma och informera 
medborgarna vilka risker de egentligen var utsatta för, för att återkoppla till risk samhället 
och triangeldramat. Det är dock alltid lätt att sitta och vara klok i efterhand, och under 
en kris måste man ofta fatta beslut och genomföra saker under hård press. Men likväl 
finns det risk för att människors förtroende för myndigheter att göra riskbedömningar 
och fatta beslut åt dem försvagas, om folk får intryck av att läget inte är så allvarligt 
 under krisen, bara för att två år senare läsa i tidningen om en rapport som säger att 100 
människor kunde ha mist livet. Nu är det här att driva det till sin spets, men det är inte 
otänkbart att människors tankegångar skulle kunna vara sådana. 

På andra sidan av myntet finns det logiska argumentet att man inte ska skrämma 
upp människor i onödan, och framför allt inte när det som i Kungsbackafallet inte fanns 
någon riktigt akut situation.

Det är en svår balansgång. Kanske kan myndigheterna efter det att krisen har lagt sig 
gå ut och informera om varför man beslutade att göra si och så; motivera och förklara 
för medborgarna varför det inte var aktuellt att gå ut med ”värsta scenariot-information”. 
Eller förbereda sådan information tills den tidpunkt det blir aktuellt, som i december 
2007 när rapporten från Totalförsvarets forskningsinstitut kom.

Bidragande orsaker till att kommunikationsarbetet fungerade bra
– Lyckliga omständigheter rådde kring urspårningen. Det skedde inget utsläpp av 
farlig klorgas, det uppstod ingen riktigt akut situation, som vid utsläppen i Borlänge 
1998 och Helsingborg 2005.

Man kunde diskutera och fundera kring vilka beslut man skulle ta: ”Vi kunde lugnt 
tänka igenom kommunikationsinsatserna, på grund av att allt gick så långsamt och att 
det aldrig hände någonting (utsläpp). Alla stadierna passerades långsamt. Därför gick allt 
så bra” (intervju, Ericson 2007).

– Det fanns ett upparbetat, fungerande nätverk mellan olika förvaltningar och myn-
dig heter. Man var van vid hantera kriser med tsunamin och stormen Gudrun precis 
bakom hörnet. Även om kommunen saknade officiella kriskommunikationsplaner var 
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det inga otydligheter kring hur man skulle arbeta. Myndigheterna var kort sagt väldigt 
förberedda och krishanteringen sköttes väl ur ett kommunikationsperspektiv. De andra 
myndigheterna följde de krisplaner som fanns på respektive myndighet.

Jämförelser kan göras med kemikalieolyckan i Helsingborg där kommunens funktion 
för kriskommunikation, krisinfo, var under uppbyggnad och därför okänd för många 
människor. En informatör i Helsingborg berättar om hur han fick agera ”oerhört offen-
sivt för att slita fram information från folk”, då inga kontakter eller färdiga kanaler fanns 
(Eriksson 2006 s. 28).

En oundviklig fråga, som även informationsstrategen har reflekterat över i efterhand, 
är vad som hade hänt om hon och/eller säkerhetsstrategen hade varit otillgängliga under 
krisen. Nu gick det bra eftersom man visste instinktivt vad som behövdes göra och hur 
man kunde göra det. Men med inga planer för kriskommunikation hade det förmodligen 
varit svårt att hantera krisen för andra personer. Men som nämnts tidigare har man dragit 
lärdomar och arbetat fram kriskommunikationsplaner för framtida bruk.

– Entydig information. Precis som i Kävlingefallet ( Jarlbro m.fl. 1997) var det få som 
uttalade sig och man såg till att komma överens om vilket budskap man skulle gå ut 
med. Både i Kävlinge 1996 och Kungsbacka 2005 fanns det en tydlig ansvarsfördelning 
gällande informationsarbetet.

– Tvåvägskommunikation med medborgarna. Upplysningscentralen och hem-
besöken gjorde att medborgarna kunde kommunicera med myndigheterna istället för 
att bara vara mottagare av information. Det avspeglas i det faktum att många var nöjda 
med den information de fick av myndigheterna.

6.6 Förslag på vidare forskning
Som framgått i uppsatsen var det inte många av medborgarna som fick information via 
internet. Intressant vore därför att följa upp studien vad gäller just internet som källa till 
information. En sådan uppföljning skulle till exempel kunna se ut så att man genomför 
en mer ingående perceptionsstudie av de drabbade medborgarna under krisen. 

– Att genom intervjuer försöka komma underfund med hur och varför medborgarna fick 
information genom vissa kanaler och varför inte internet var en större källa. 
– Undersöka hur tillgång och användning av internet ser ut i området kring olycks-
platsen, eller rättare sagt hur den såg ut vid olyckstillfället 2005. 
– Göra en jämförande studie med invånare i Kungsbacka tätort, för att se ifall använd-
ningen av internet under krisen var större där.
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Bilagor
Bilaga 1. 
Andel av det svenska folket som har tillgång till internet i hemmet.

Andel av befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet 1996–2006 (procent)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totalt Totala befolkningen 9-79 år 3 8 17 31 47 52 60 66 71 71 74 80

Vuxna 18-79 år 2 8 16 30 44 50 58 64 69 70 73 78

Barn/ungdom 9-17 år 4 10 20 41 61 68 75 84 88 79 83 90

Kön Män 9-79 år 3 10 18 36 49 53 65 69 74 75 78 82

Kvinnor 9-79 år 2 6 15 27 44 46 56 63 68 68 70 78

Män 18-79 år 3 9 18 34 46 53 63 67 72 73 77 80

Kvinnor 18-79 år 2 6 15 26 42 46 54 61 66 67 69 76

Pojkar 9-17 år 4 14 21 46 67 76 78 88 91 84 86 89

Flickor 9-17 år 5 6 20 36 55 59 71 80 86 74 79 90

Ålder 9-14 år 4 7 19 41 61 66 70 81 88 77 79 89

15-19 år 6 13 21 46 61 71 80 88 87 86 89 93

20-24 år 3 8 19 32 43 53 66 70 73 81 79 89

25-34 år 4 10 20 40 56 63 71 78 81 82 84 88

35-44 år 3 12 25 42 56 67 79 83 84 84 87 90

45-54 år 2 12 22 36 56 64 67 77 82 80 84 90

55-64 år 1 3 7 19 35 41 51 56 63 67 71 76

65-79 år 0 0 2 4 11 13 17 25 29 34 36 44

Utbildning Förgymnasial < 9 år 0 3 5 9 19 20 25 33 37 39 43 42

(16-79 år) Förgymnasial 9-10 år 1 7 9 25 42 36 48 51 52 53 57 62

Gymnasial < 2 år 1 5 17 29 45 55 63 67 73 78 78 79

Gymnasial > 2 år 4 10 20 38 50 59 67 70 75 76 80 85

Högskola/universitet < 3 år 7 12 27 41 55 63 71 74 81 82 83 88

Högskola/universitet > 3 år 6 20 29 45 65 74 75 80 86 85 88 91

Utbildning/kön Lågutbildade män 1 4 7 17 28 26 36 43 44 49 54 53

(16-79 år) Lågutbildade kvinnor 1 3 5 12 20 22 26 32 36 36 39 44

Gymnasieutbildade män 3 10 20 37 50 58 71 72 79 79 85 86

Gymnasieutbildade kvinnor 1 6 17 31 44 54 61 67 69 73 73 81

Högutbildade män 8 20 34 50 62 72 78 80 85 86 86 91

Högutbildade kvinnor 4 11 24 36 59 66 70 75 82 82 84 89

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sysselsättning Förvärvsarbetande 3 10 20 36 54 62 67 75 89 85 81 86

(16-79 år) Pensionärer 0 1 2 5 11 15 18 27 33 36 40 47

Studerande 5 12 24 43 54 66 76 82 78 85 85 95

Arbetslösa1 2 5 13 22 40 33 52 69 72 79 80 74

Hushållsstorlek En person 1 4 9 16 23 29 34 36 44 44 47 50

Två personer 2 6 10 21 36 41 49 60 64 64 67 75

Tre  personer 3 10 22 41 60 67 73 83 83 82 87 89

Fyra eller fler 4 11 24 46 64 69 81 88 88 87 87 94

Hemort Stockholmsregionen 7 13 25 38 44 60 60 72 75 78 77 84

Göteborgs-/ Malmöregionen 2 12 20 36 54 56 63 69 74 76 81 83

Övriga landet 2 6 15 29 49 49 56 64 69 69 72 78

Utbildning/hemort Lågutbildad i storstad 1 8 5 16 24 23 30 42 43 48 50 50

(16-79 år) Lågutbildad i landsort 1 2 6 14 24 24 31 37 39 40 45 49

Gymnasieutbildad i storstad 5 13 26 39 52 57 68 70 76 79 80 87

Gymnasieutbildad i landsort 1 6 16 33 46 55 65 69 73 75 79 82

Högutbildad i storstad 6 17 30 45 66 69 71 79 85 84 89 89

Högutbildad i landsort 7 14 27 42 56 69 75 78 82 83 83 90

Kön/hemort Män i storstad 6 16 28 42 57 64 67 75 78 80 85 86

(9-79 år) Kvinnor i storstad 3 10 19 33 48 51 57 66 72 74 74 81

Män i landsort 2 8 15 34 46 52 64 67 73 72 86 82

Kvinnor i landsort 2 4 14 25 42 46 56 62 66 65 69 77

Ålder/hemort 9-24 år i storstad 4 5 16 37 55 62 74 82 82 86 83 91

25-64 år i storstad 2 8 17 33 49 55 66 77 81 82 87 89

65-79 år i storstad –   – 1 2 9 13 16 28 36 43 42 49

9-24 år i landsort 6 5 28 47 63 65 70 80 85 79 83 91

25-64 år i landsort 5 14 25 39 57 65 70 71 75 76 79 84

65-79 år i landsort –  – 4 9 17 14 20 26 27 30 34 42

1. Antalet svarspersoner är lågt och uppgifterna bör tolkas med försiktighet. 1. Antalet svarspersoner är lågt och uppgifterna bör tolkas med försiktighet. 1. Antalet svarspersoner är lågt och uppgifterna bör tolkas med försiktighet. 

Anm: Med storstad avses Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen.Anm: Med storstad avses Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen.Anm: Med storstad avses Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen.

Källa: Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2006.Källa: Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2006.
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Bilaga 2
Internetanvändning i Sverige åldrarna 9–79 år.

Internetanvändning totalt och i hemmet i befolkningen 9–79 år en genomsnittlig dag 1998–2006 (procent)

Kön Ålder Utbildning (16–79 år)

Totalt Män Kvinnor  9–14 15–24 25–44 45–64 65–79 Låg Mellan Hög

Totalt1

1998 21 26 16 20 41 27 16 1 8 22 33

1999 31 35 26 31 45 40 29 4 10 31 50

2000 32 36 28 26 48 46 29 5 9 35 52

2001 35 41 30 29 49 50 31 7 13 37 51

2002 32 36 29 28 44 43 31 8 12 33 44

2003 33 38 29 28 42 43 34 9 14 37 43

2004 35 37 33 23 48 46 35 11 14 38 48

2005 42 46 38 34 54 54 44 15 21 46 53

2006 2 62 68 57 63 84 73 62 26 30 64 73

I hemmet

1998 8 10 5 6 12 10 6 1 3 9 12

1999 12 15 9 13 16 17 10 3 5 14 18

2000 16 20 12 19 27 21 14 3 5 18 23

2001 25 29 21 20 35 36 21 7 9 26 35

2002 20 22 18 21 28 26 18 7 9 21 26

2003 21 24 18 19 23 26 21 8 10 23 26

2004 21 22 19 14 27 27 21 9 8 24 26

2005 27 30 24 23 32 32 27 13 15 28 32

2006 2 52 58 46 59 77 60 48 25 25 54 60

1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 1 Den totala andelen internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på skola/arbete 

senaste skol-/arbetsdag. senaste skol-/arbetsdag. 

2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-2 För att bättre kunna uppskatta andelen som tar del av internet har en delfråga som rör internetanvändning i hemmet formulerats om så att den ställs till samtliga intervju-

personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om personer. Före 2006 ställdes frågan om internetanvändning i hemmet endast till de personer som använt dator i hemmet. Detta kan ha påverkat svaren på frågan om 

internetanvändning.   internetanvändning.   

Källa: Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2006.Källa: Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2006.Källa: Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2006.Källa: Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2006.
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Bilaga 3
Befolkning efter utbildningsnivå i Kungsbacka kommun.
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