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Abstrakt  

 
 

Denna studie belyser hur kommunikationen gentemot allmänheten såg ut i Hallands sex 

kommuner under stormen Per. Syftet har varit att se vilka informationskanaler kommunerna valde 

att använda sig av, vilka lärdomar man tog med sig från Gudrun och kommunernas syn på 

information och allmänheten. 

 

Mitt material består främst utav dokument, utvärderingar och rapporter från kommunerna, 

länsstyrelsen och Radio Halland. Detta har kompletterats med åtta informantintervjuer. Forskning 

gällande kriser, kriskommunikation och information har även utgjort en viktig del i min studie. 

Lagen om extra ordinära händelse har varit en central del i uppsatsen då lagen reglerar vad 

kommunerna och landstingen måste genomföra innan, under och efter en krissituation. Vad gäller 

informations- och kommunikationsberedskap har kommuner och landsting stor frihet att själva 

bedöma hur denna skall se ut och organiseras. 

 

Utvärderingen visar att det fanns brister i kommunikationen gentemot allmänheten under stormen 

Per. Några exempel på brister i kommunikationen var: Att delge medborgarna med information i 

ett tidigt skede under stormen Per. Informationen till Radio Halland var till en början nästintill 

obefintlig och man fick söka information själva. En annan brist som jag har kunnat urskilja är att 

kommunikationen i många fall är enkelriktad och inte dubbelriktad. Kommunerna tar inte tillvara 

på de tillfällen som allmänheten kan ge feedback under kriser som t.ex. vid värmestugor och andra 

upplysningsfunktioner. Det man tydligt kan se är att information värderas högt hos majoriteten av 

kommunerna men handlingskraften och motivationen saknas på många håll.   

  

 
Nyckelord: Kommuner, Stormen Per, Kris, Kriskommunikation, Information, Lagen om 
extraordinära händelser.  
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1. Inledning   
 

Under en kris ökar informationsbehovet från allmänhetens sida. I en krissituation blir behovet av 

snabb och korrekt information mycket centralt.1 Det är kommunerna som bär ansvaret att 

informera medborgarna före, under och efter en krissituation. Dialogen mellan kommunerna och 

allmänheten är även en central del. Där allmänhetens respons är en viktig del i det förebyggande 

arbetet gällande kriser. Denna respons kan ges i form av utvärderingar efter kriser eller vid t.ex. 

värmestugorna under kriser. Vi vet egentligen väldigt lite om hur väl förberedda de lokala 

myndigheterna är när det gäller att hantera informationen och kommunikationen med allmänheten 

under en kris. Det har dock givits många signaler gällande att beredskapen har brister. Dessa 

signaler kom så tidigt som 1995 bland annat från den svenska hot- och riskutredningen.2 Några 

särskilda informationssystem vid kriser finns inte att ta till och kommunerna använder sig idag av 

sina vanliga informationskanaler.3  

 

Sveriges kommuner följer under lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (lagen om extraordinära händelser i 

fredstid). Denna lagen reglerar att det ska finnas kommunikation gentemot allmänheten. Den är 

dock väldigt vag och ett stort utrymme ges åt kommunerna. Lagen syftar till att kommunerna och 

landstingen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera 

krissituationer i fredstid. De skall även uppnå grunderna för civilt försvar. Med civilt försvar avses 

hela samhället med alla dess funktioner som måste fungera under kris och krig. Exempel är 

räddningstjänst och el- och vattenförsörjning.4 

 

1.1 Problemformulering  
Man brukar säga att oavsett var en olycka inträffar så inträffar den i en kommun. Det är därför 

viktigt att kommunerna har en grundläggande förmåga att hantera kriser och att hantera den 

information som följer med krisen. Kommunerna måste kunna delge medborgarna information på 

ett effektivt sätt före, under och efter en krissituation. Mitt mål med denna studie är att utvärdera 

                                                
1 Larsson, Rosengren 1995, s. 196. 
2 SOU 2003:11. 
3 Dahlström, Flodin 1998, s. 5 ff. 
4 Lag (2006:544). Om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 
 



  4    

hur kommunikation såg ut under stormen Per gentemot allmänheten i Hallands sex kommuner, 

Kungsbacka, Varberg, Laholm, Falkenberg, Halmstad och Hylte.   

 

Den 1 september 2006 trädde den nya lagen (2006:544) om extraordinära händelser under fredstid 

i kraft vilket gav kommunerna ett ökat ansvar med avseende på krisberedskapen i landet. Denna 

lagen ersatte 2003 års lag om extraordinära händelser i fredstid. Lagen reglerar vad kommunerna 

och landstingen måste gör innan, under och efter en krissituation. Vad gäller informations- och 

kommunikationsberedskap har kommuner och landsting stor frihet att själva bedöma hur denna 

skall se ut och organiseras. Lagen reglerar inte kommunikationen i någon större utsträckning. 

Därför är därför intressant att se hur kommunikationen mot allmänheten ser ut i kommunerna med 

lagen som utgångspunkt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utvärdera hur kommunikationen mot allmänheten såg ut under 

stormen Per i Hallands sex kommuner. Lagen om extraordinära händelser är utgångspunkten.  

Jag har även valt att ha med jämförande aspekter över hur kommunikationen såg ut under stormen 

Gudrun. Med utgångspunkt från ovanstående har min huvudfråga varit: 

 

– Hur fungerade och såg kommunikationen ut gentemot allmänheten i Hallands sex kommuner 

under stormen Per? 

 

Nedanstående frågor har hjälpt mig komma fram till mitt resultat och analys.  

–   Vilken syn har kommunerna på information till allmänheten under en extraordinär händelse?  

– Vilka kommunikationssätt använde sig kommunerna av för att informera allmänheten under 

stormen Per? 

– Hur fungerade kommunikationen mellan kommunerna, medierna och allmänheten under  

stormen Per?  

–   Vad lärde sig kommunerna från stormen Gudrun med avseende på kommunikation och 

information mot allmänheten?   
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1.3 Disposition  
Uppsatsen inleds med att jag presenterar mina avgränsningar och urval. Mitt nästa kapitel 

behandlar bakgrunden som innefattas av stormen Per och lagen om extraordinära händelser.  

Jag behandlar kortfattat stormen bakgrund och dess händelseförlopp. När det gäller lagen om 

extraordinära händelser ges kommunerna ett stort utrymme i hur kommunikationen ska vara 

utformad. I kapitlet kris, kriskommunikation och information förklaras dessa begrepp ingående 

och relateras till tidigare forskning och studier som har gjorts i ämnena. Metod och material 

presenteras sedan och här inkluderas även frågan om validitet och reliabilitet.  

 

Vi har nu kommit fram till resultat och analysdelen. Här presenteras de resultat jag har fått fram i 

min utvärdering av hur kommunikationen såg ut gentemot allmänheten under stormen Per. 

Materialet som har lett fram till resultatet består främst av kommunernas egna dokument, rapporter 

och utvärderingar men har kompletterats med intervjuer. Uppsatsen avslutas med kapitlet 

avslutande reflektioner. I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser där jag besvarar mina 

frågeställningar. I detta kapitel finns även några aspekter för fortsatt forskning. 

 

1.4 Avgränsningar och urval  
När man väljer att studera kommunikationen under en krissituation i en eller flera kommuner kan 

man undersöka kommunikationen utifrån många olika aspekter. Man kan se till kommunikationen 

inom den egna myndigheten, mellan olika myndigheter eller gentemot allmänheten. Det är 

kommunikationen utåt som jag vill undersöka, alltså hur kommunernas kommunikation såg ut mot 

allmänheten. Med allmänheten avser jag medborgarna men även företagen i kommunen.  

Men för att kunna undersöka kommunikationen gentemot allmänheten måste man även i en viss 

utsträckning undersöka kommunikationen mellan myndigheterna och mellan företagen och 

myndigheterna. Det är bland annat härifrån som kommunerna får information som sedan delges 

allmänheten. Kommunikationen inom och mellan kommunen är även viktig för den information 

som når allmänheten. Men mitt fokus ligger som sagt på kommunikationen gentemot allmänheten. 
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2. Bakgrund  
 

Nedan följer en överblick gällande stormen Pers bakgrund. Jag har valt att presentera fakta om 

stormen Per som är relaterad till Hallands län. Vissa kommuner kommer att presenteras mer än 

andra och detta beror på att skadorna har varit mera omfattande i dessa kommuner. En annan 

faktor är att medierna lade mest fokus på dessa kommuner. Efter detta kommer mitt analysobjekt 

att presenteras som är lagen om extraordinära hälselser.  

 

2.1 Stormen Per 
Stormen Per lamslog stora delar av Sverige när den drog in över landet på söndagsmorgonen den 

14 januari 2007. Fem människor omkom på grund av fallande träd, tågtrafiken stannade, tusentals 

människor blev strömlösa. SMHI utfärdade en vädervarning som innebar att stormen Per 

klassificerades som en klass tre storm, och detta innebar orkanbyar för Hallands län.  

 

Länsstyrelsen i Halland gick ut med VMA- meddelande (viktigt meddelande till allmänheten) via 

Radio Halland. Varningen gick av misstag ut via de så kallade RDS-radioapparaterna som 

innehavs av hushåll inom den inre beredskapszonen runt Ringhals kärnkraftverk. Här meddelades 

att allmänheten skulle iaktta stor försiktighet vid vistelse utomhus samt att följa SMHI: s 

väderinformation. Denna kanal skall endast användas vid en kärnkraftsolycka.5  

 

Det rådde tidvis orkanstyrka på stormbyarna när stormen nådde västkusten. Detta kom att orsaka 

mycket höga vågor. Vid Väderöarna har SMHI en mätstation där man uppmätte den signifikanta 

våghöjden till 7,4 meter på söndagsmorgon vilket är ett nytt rekord. Den signifikanta våghöjden är 

ett medelvärde av de högsta vågorna under en viss tid och med hjälp av detta värde kan man göra 

en beräkning över hur stor den högsta vågen var. Den maximala våghöjden den dagen uppnådde 

dock en höjd på hela 11.2 meter.6    

 

Banverket fick mycket hård kritik för sitt stopp av tågtrafiken på västkustbanan under stormen. 

Länsstyrelsen i Halland var mycket kritisk och ansåg att tågtrafiken stod stilla alldeles för länge 

                                                
5 Varbergs kommun. Länk: Krisberedskap.  
6 Nilsson, ”Rekord våg under stormen Per”. 
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både under och efter stormen. Försvarsdirektör Ulf Jallander ansåg att Banverket måste ta ett större 

ansvar för att tågtrafiken skall fungera även under stormar.7 

 

Dagen efter stormen Per, den 15 januari, påbörjade Halmstads kommuns olika förvaltningar en 

inventering av skadorna och dess konsekvenser. Man kunde snabbt konstatera att nedfallna träd 

hade orsakat stor skada på bland annat strömförsörjningen. Varning gick ut till allmänheten att 

vidta aktsamhet om man gav sig ut på mindre vägar. Detta på grund av risken för nedfallande träd. 

Allmänheten varnades även för att vistas i skogen även här på grund av nedfallande träd. 

Avspärrningar gjordes på Galgberget i Halmstad. Trots länsstyrelsens varningar sågs människor 

gåendes uppe på Galgberget. Det är som rysk roulette, folk borde lyssna på varningarna sade 

Ingmar Andersson, arbetsledare på tekniska kontorets jour.8  

 

I de inre delarna av Halland blev det stora skador på skogen. Nedfallna träd orsakade stora 

problem för trafiken, bland annat på Nissastigen, väg 25 men även i de centrala delarna av 

Halmstad och i hamnen.9 Hylte som är en skogskommun drabbades hårt av stormen Per, men dock 

inte lika hårt som när Gudrun drog fram för cirka två år sedan. De fallna träden låg överallt efter 

stormen Per och kom att innebär stora arbetsinsatser för skogsägarna.10 Delar av taket på ishallen i 

Kungsbacka blåste av och isoleringen låg sedan på alla håll och kanter. Detta var det mest 

dramatiska som hände i Kungsbacka under stormen. Säkerhetsstrategen Lars Berggren ansåg att 

trots den kraftiga blåsten var läget förhållandevis lugnt i kommunen.11  

 

 

2.2 Lagen om extraordinära händelser  
 

Vad gäller kommunikation - och informationsberedskap har kommunerna och landstingen en stor 

frihet att själva bedöma hur denna skall se ut och organiseras. Till detta kan dock tilläggas att det 

även finns ett antal lagar och förordningar som behandlar myndigheternas skyldigheter när det 

gäller krishantering. Men dessa behandlar inte kommunikationen. Lagen om extraordinära 

händelser är dock väldigt vag när den behandlar kommunikationen gentemot allmänheten. Det är 

därigenom svårt att utvärdera kommunernas insatser baserat på vad lagen säger. Detta eftersom 

                                                
7”Banverket får hård kritik för stormstopp.” Aftonbladet.se. 
8 ”Dagen efter stormen.” Hallandsposten.se. 
9 ”Stormen lamslog hela Sydsverige.” Hallandsposten.se. 
10 ”Många nedfallna träd i Hylte.” Hallandsposten.se. 
11 Töpel, ”Ishallens tak höll inte”. 
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varje kommun ges stort ansvar och friheter i hur de väljer att informera allmänheten. Lagen syftar 

till att kommunerna och landstingen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god 

förmåga att hantera krissituationer i fredstid. De skall även uppnå grunderna för civilt försvar.12 
Denna lagstiftning innebär en ny syn på samhällets krishantering där kommunerna sätts i centrum. 

Enligt det nya krishanteringssystemet skall samhällets beredskap byggas på ett 

underifrånperspektiv med vilket menas att: förmågan på lokal nivå skall utgöra grunden för 

beredskapen och denna skall kunna kompletteras med åtgärder på regional och central nivå. Men 

även att samhällets fredsverksamhet skall vara utgångspunkten.13  

 
Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 

störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver 

skyndsamma insatser av kommun eller landsting. Lagen betonar kraftigt vikten av planering inför 

eventuella kriser. Kommunerna och landstingen ska inför varje ny mandatperiod fastställa en plan 

för att kunna hantera extraordinära händelser. Fullmäktige i varje kommun inklusive 

landstingskommuner bestämmer mål och riktlinjer för kommuner och landstingens verksamhet. 

Dessa ska alltid innefatta en lägsta nivå för den del av verksamheten som alltid måste kunna 

upprätthållas oavsett krisens omfattning. Det skall även utses en krisledningsnämnd som skall 

utföra uppgifter under en extraordinär händelse. Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när 

en extraordinär händelse inträffar. Om ordförande bedömer händelsen som en extraordinär 

händelse medför detta att även nämnden ska träda i kraft. De får fatta beslut vid en extraordinär 

händelse om att överta verksamhetsområden från övriga nämnder. 

 

 I lagen fastställs även ett antal uppgifter som kommuner och landsting måste utföra. De är: 

– Risk- och sårbarhetsanalyser. Innebär att de ska analysera vilka extraordinära händelser som kan 

inträffa och hur dessa kan påverka den enskilda verksamheten. Materialet skall sedan presenteras 

och värderas i en risk- och sårbarhetsanalys. Detta ska ses som en ständigt pågående process. 

Dessa analyser bör samordnas med övrigt förebyggande arbete. 

– Geografiskt områdesansvar. Kommunen ska inom sitt geografiska område verka för samverkan 

och samordning i förberedelsearbetet liksom i krissituationer, detta omfattar både privata och 

offentliga aktörer. Denna samordning bör utgå ifrån sådana risker som kan leda till extraordinära 

                                                
12 Lag (2006:544). Om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
13 Halmstad kommun. Länk: Vår beredskap. 
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händelser inom det geografiska området. De skall även arbeta för att informationen till 

allmänheten samordnas under kriser samt lämna en samlad information till länsstyrelsen om läget. 

– Utbildning och övning. Kommunen ansvarar för att förtroendevalda och anställda får den 

nödvändiga utbildning och övning som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter under en 

extraordinär händelse. Båda två ska ske regelbundet men framförallt övningarna. 

– Rapportering: Kommunerna skall hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad 

om följande två punkter: Vilka åtgärder som vidtagits för att minska risker och sårbarhet och 

därmed förbättra krishanteringsförmågan. För det andra skall de ge fortlöpande information om 

händelseutvecklingen och om vilka åtgärder som har vidtagits.14  

 

Denna utvärdering kommer inte att behandla alla dessa punkter i detalj utan fokus kommer att 

ligga på hur lagen behandlar kommunikationen. Jag kommer t.ex. att titta närmare på om 

kommunerna har gjort risk- och sårbarhetsanalyser. En viktig del i arbetet med dessa analyser är 

att utvärdera kriser som har inträffat i kommunen. Därför ska jag undersöka huruvida kommunerna 

har genomfört utvärderingar av sin insats under stormen Per. Det är även intressant att se om 

allmänheten kan ta del av dessa analyser t.ex. om de finns på kommunernas hemsidor. Dessa 

utredningar är en viktig del i att kunna vidta åtgärder för att förebygga andar kriser. Men självklart 

är det även viktigt att analysera inför händelser som inträffar väldigt sällan eller som aldrig har 

inträffat tidigare.  

 

Det man kan konstatera är att lagen om extraordinära händelser är väldigt vag när det gäller 

kommunikation och information mot allmänheten. Detta beror på att lagen är en så kallad ramlag 

som inte skall vara alltför specifik utan ge kommunerna ett visst handlingsutrymme. Detta pekar 

mot att information är inget som prioriteras inom krisberedskapen.15 

 

Jag tycker även att det är relevant att ta upp TV- och radiolagen. Lagen omfattar svenska staten, 

SVT, SR, UR och TV4. Enligt lagen är programföretagen skyldiga att på begäran från statlig 

myndighet sända meddelanden till allmänheten Hur långt denna skyldighet sträcker sig varierar 

dock något mellan de olika programföretagen.16   

 

                                                
14 Lag (2006:544). Om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
15Dahlström, Flodin.1998, s. 23 ff. 
16 Ibid,. s. 24 ff.  
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Det har lagts fram ett antal motioner som berör kommunikationen mot allmänheten men många 

har dock fått avslag. Dessa motioner behandlar kommunikationen gentemot allmänheten på en rad 

olika sätt. En motion behandlar individens roll under en krissituation. Man anser för att individer 

ska kunna ta större ansvar under en kris behövs att det skapas ett förhållningssätt till frågorna. För 

att göra detta behövs mera information. Därför måste nya vägar till för att ge allmänheten 

information. En annan motion behandlar just nya vägar att presentera relevant och viktigt 

information. En av dessa vägar anser de vara Internet. På privata sajter presenteras ofta viktigt 

information under kriser men sajterna klarar inte av det massiva trycket som uppkommer under en 

kris och de havererar. Man vill därför ha en statlig sajt där information kan presenteras. Lars 

Leijonborg lade 2005 in en motion med anledning av stormen Gudrun. Många människor satt 

under stormen Gudrun isolerade utan tillgång till varken el eller telefon. Detta i flera dygn efter 

stormen. Vid ett strömavbrott är det ofta radion som är det medium som når allmänheten snabbast 

och har den största räckvidden. Detta gäller främst lokalradion (vid strömavbrott är det inte säkert 

att man har en fungerade radio). Leijonborg vill att Sveriges Radios uppdrag bör förtydligas vad 

gäller snabb och kontinuerlig information till allmänheten under en kris. Man bör även överväga i 

vilken utsträckning kommersiell radio och närradio bör utnyttjas i krissituationer.17 

 

Dessa motioner visar på att det finns en intressant debatt gällande ämnet kommunikation mot 

allmänheten. Men även gällande individens eget ansvar att söka och att ta del av information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Rixlex. Länk: Betänkande 2005/06:FöU9. 
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3. Kris, kriskommunikation och information 
 

I denna utvärdering är tre begrepp centrala, kris, kriskommunikation och information. Jag kommer 

under detta kapitel föra en diskussion kring vad begreppen innebär och titta närmre på den tidigare 

forskningen inom områdena. Begreppen kommer även i en viss utsträckning att relateras till 

kommunernas kommunikationssätt gentemot allmänheten.  

 

3.1 Kris 
När det gäller att förklara begreppet kris finns det en del svårigheter blanda annat på grund av att 

det finns många och varierande definitioner. Ordet kris härstammar från grekiskans krisis som 

betyder beslut. Den lexikala definitionen av begreppet kris är att det innebär en avgörande eller 

kritisk vändpunkt. Följden blir vanligtvis någon form av förändring av den sociala ordningen.18  

Kathleen Fearn-Banks hävdar att en kris är en stor händelse med en möjlighet till ett negativt utfall 

som kan påverka ett företag, en organisation eller ett helt samhälle.19 Larsåke Larsson anser att en 

kris kan ses som en naturlig eller skapad händelse som innebär ett direkt och allvarligt hot mot liv, 

egendom eller fred.20 Han menar att en katastrof står för det som följer på en risk som i sin tur står 

för ett latent hot. En katastrof innebär alltså ett förverkligande av detta hot som t.ex. stormen Per. 

Han anser att en katastrof kan slå över till en kris om den inte hanteras med just krishantering.21 

Detta belyser hur viktig kommunernas krisberedskap är.  

 

Den definition av begreppet kris som jag tycker är mest lämplig för denna studie finner man på 

Varbergs kommuns hemsida. De definierar en kris på följande vis:  

 

En definition av kris varierar beroende på vem som definierar den. Om man ser till 

arbetet kring samhällets krisberedskap kan begreppet definieras som en händelse som 

drabbar stora delar av vårt samhälle och många människor. En kris hotar 

grundläggande funktioner och värden som exempelvis dricksvattnet eller människors 

hälsa. En kris kännetecknas av att den: avviker från det som är normalt, uppstår 

hastigt, mer eller mindre oväntat och utan förvarning, hotar grundläggande värden 

                                                
18 Falkheimer, Heide 2006, s. 7 ff. 
19 Fearn-Banks 1996, s.1ff. 
20 Larsson 2001, s. 242f. 
21 Ibid., s. 243. 
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och eller riskerar befolkningens livsbetingelser och kräver snabba beslut och 

samordnade insatser från flera myndigheter samtidigt.22 

 

Med diskussionen ovanför har jag försökt att påvisa svårigheterna med att definiera vad en kris 

egentligen är för något. Det finns många olika definitioner och det är svårt att finna en bra och 

tydliga definition över vad en kris egentligen innebär.  

 

I arbetet kring att förebygga kriser är en viktig del att genomföra så kallade risk- och 

sårbarhetsanalyser. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) publicerar utbildningsserier där en av 

deras studier är: Risk och sårbarhetsanalyser, vägledning för kommuner och landsting från 2006. 

Denna studie belyser varför det är viktigt med risk- och sårbarhetsanalyser inför extraordinära 

händelser. Med risk- och sårbarhetsanalyser innebär att man på ett systematiskt sätt organisera, 

analysera kunskap och information om händelser som kan leda till kriser. Men även att man 

analyserar följdhändelser som kommer av en extraordinär händelse. Det är här centralt att förutse 

hot, risker, sitt känna sin roll, planera och att utbilda och öva.23  

 

Alla kommunerna i Hallands län har inte utfört någon utvärdering efter stormen Per. De 

kommuner som har genomfört utvärderingar är Halmstad, Falkenberg och Hylte. På länsstyrelsens 

hemsida kan man läsa: ”Länsstyrelsen följer också upp kommunernas krishanteringsförmåga, så 

att beredskapen kan utvecklas och förbättras.”24 Men länsstyrelsen har inte genomfört någon 

utvärdering av kommunernas krishantering på grund av att de ansåg att stormen inte var så 

omfattande. Det är viktigt att påpeka att lagen inte säger att länsstyrelsen eller kommunerna måste 

genomföra utvärderingar efter kriser. Men den uppmanar till att det är en viktig del i risk- och 

sårbarhetsanalysernas utformning. Därför har jag valt att närmare undersöka vilka kommuner som 

har genomfört utvärderingar. Detta för att jämföra med utvärderingarna från stormen Gudrun. Det 

kan vara intressant att påpeka att ingen av de sex halländska kommunerna har en risk- eller 

sårbarhetsanalys klar för år 2007. Alla kommuner är dock enligt lagen ålagda att genomföra risk- 

och sårbarhetsanalyser.25 En av anledningarna till detta kan vara att kommunerna fortfarande håller 

på att utforma analyserna.  

 

 

                                                
22 Varbergs kommun. Länk: Krisberedskap. 
23Krisberedskapsmyndigheten. Risk- och sårbarhetsanalyser 2006, s.7. 
24 Länsstyrelsen Halland. Länk: Krisberedskap.  
25 Krisberedskapsmyndigheten. Risk- och sårbarhetsanalyser 2006, s. 11 ff. 
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3.2 Kriskommunikation  
Kriskommunikation är ett viktigt begrepp i denna utvärdering eftersom jag undersöker hur 

kommunikationen såg ut under en extraordinär händelse. Kriskommunikation behandlar 

informationsöverföringen under en kris. Den är oerhört viktig eftersom informationsbehovet ökar 

enormt. Kriskommunikation är ett snabbt framväxande forskningsfält. Kriskommunikation är 

kommunikation i speciellt allvarliga situationer då rutiner inte fungerar tillfredställande och där vem 

som har makt och ansvar blir viktigt. I en sådan situation blir behovet av snabb information mycket 

viktigt. Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom under en kris är inhämtade av information en 

oerhört central del.26 Om elen inte fungerar under en kris har många människor svårt att ta till sig 

den information som finns. Då kan ett av de mera traditionella informationssätten som 

dörrknackning visa sig vara det mest effektiva. Vi lägger kanske idag en alltför stor tilltro till 

tekniken och infrastrukturens funktion.27  

 

En annan viktig del inom kriskommunikationen är dialogen. Det är omöjligt att fullt ut kontrollera 

en kris eller ett resultat av en kris så därför bör man rikta intresset mot behovet av att ha en 

kontinuerlig dialog med medborgarna och mellan myndigheterna. Det är de organisationer som har 

haft en dålig dialog som har varit mest sårbara när en kris väl inträffat.28  

 

En sammanfattning över god kriskommunikation kan ske på följande vis. De handlar helt enkelt om 

att bestämma vad som har hänt och att sedan beskriva detta med ett klart och tydligt språk. Det är 

viktigt att vara tydlig när man rapporterar om en kris till medborgarna. Man får inte glömma bort 

sändaren och mottagarens roll.29 Sverige är idag ett mångkulturellt land där inte alla talar svenska. 

När t.ex. diskoteksbranden i Göteborg inträffade strax före midnatt var det många av ungdomarna 

på discot som hade utländskt bakgrund och här var det viktigt att medierna rapporterade på andra 

språk än svenska. Medierna var i detta fall väldigt tidiga med att meddela på andra språk än 

svenska t.ex. sände radio Göteborg på andra språk under krisnatten. Man kunde i efterhand 

konstatera att media hade i en stor uträkning publicerat korrekt fakta och hjälp till i 

kommunikationen mellan myndigheter och allmänheten. 

                                                
26 Larsson, Rosengren 1995, s. 196. 
27 Halmstad kommun. Länk: Så informeras du. 
28Falkheimer, Heide 2006, s 23 ff. 
29 Ibid., s. 25. 
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Det är dock viktigt att ha i åtanke att mediernas informationsspridande inte alltid är positivt. 

Medierna vill leverera information oerhört snabbt medan myndigheterna vill analysera och 

kontrollera alla uppgifter noga innan den ges ut. Här kan man urskilja en konflikt som bland annat 

kan leda till att medierna ger ut felaktig information på grund av ”tidsbrist” vilket kan leda till att 

krisen blir ännu större och allvarligare.30  

 

Jag har ovan skrivit om kommunikation på en rad olika sätt dels som dialog, som en överföring 

från sändare till mottagare och om medias roll och ansvar. Jag skriver även om myndigheternas 

informationsspridande. Dessa olika kommunikationssätt kan relateras till den klassiska 

kommunikationsteorin. Teorin visar hur det skall fungera när man sänder ett meddelande. 

Några viktiga begrepp i teorin är, sändare/kommunikator (den som gör kommunikation) meddelande 

(den information som sändaren vill ge mottagaren), kanal (det medium som sändaren väljer att gå 

igenom med informationen), mottagare (den som tar emot informationen), återföring (Feedback) och 

brus (störningar i kommunikationsprocessen). 31 Detta illustreras i bilden nedan. 

 

 
 

Figur 1. Klassisk kommunikationsmodell.32 

 

Detta innebär att alla meddelanden som skall kommuniceras har en källa. Meddelandet innehåller 

symboler som sänds genom en sändare via en kanal till mottagaren. Mottagaren av meddelandet har 
                                                
30 Falkheimer, Heide 2006, s. 28 ff. 
31 Bengtsson 2001 s. 26-27 
32 Ibid., s. 26-27 
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kontakt med destinationen. Dessa två aktörer måste ha en gemensam överenskommen kod, med 

samma eller liknade referenser, annars får meddelandet ingen mening. Det uppkommer ofta 

störningar i kanalen där överföringen sker.33  Den klassiska kommunikationsmodellen har utvecklats 

till en dialogmodell som tar emot feedback. Från en envägsmodell till en så kallad processdialog 

modell.34    

 

I min studie är kommunerna (i viss mån länsstyrelsen) sändarna av meddelandet och mottagarna är 

allmänheten. Jag har studerat vilka olika kanaler kommunerna har använt sig av för att delge 

mottagarna med information men även sett om ströringar har uppkommit. Främst har jag undersökt 

de traditionella informationskanalerna som t.ex. media, hemsidorna och upplysningsfunktioner. Jag 

har även valt att titta närmare på hur kommunerna ser på information till allmänheten. Jag har 

undersökt hur kommunerna ser på vilket ansvar allmänheten själv har att inhämta och söka 

information under en kris. Det hade självklart även varit intressant att se vad allmänheten själva 

anser om deras ansvar att söka och inhämta information. Det får bli ett uppslag för fortsatt 

forskning.   

 

3.3 Information  
När det gäller information så innebär det att man får kännedom om något som ofta uppfattas som 

en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. Detta syftar då på själva innehållet i det 

som förmedlas dvs. meddelandet i sig. Det är viktigt att ha i åtanke vem som är mottagare av 

informationen och vem som lämnar informationen. När mottagaren får information är det 

avgörande hur denna tolkar och förstår informationen. Därför är det viktigt att sändaren av 

meddelandet är tydlig och noggrann i vad den menar annars kan misstolkningar uppstå. Vi lever 

idag i ett informationssamhälle där information bara blir viktigare och viktigare och det söks 

alltmer information.35 Kommunerna ska kunna samordna informationen till allmänheten men även 

till medierna med de medel som finns under en extraordinär händelse. Radio, TV och Internet är 

bra och snabba kanaler om dessa skulle slås ut kan hushållsutdelad information krävas.36 

 

                                                
33 Dalsfelt, Wikström 2001 s. 6  
34 Bengtsson 2001 s. 26-27 
35 Nationalencyklopedins hemsida. Länk: Information. 
36 Krisberedskapsmyndigheten. Länk: Kriskommunikationsplan. 
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Kommunerna kan informera allmänheten på sex olika traditionella sätt under en krissituation eller 

en extraordinär händelse. För det första kan information läggas ut på kommunernas hemsidor 

innan, under och efter en krissituation. För det andra kan man sända ett så kallat VMA-viktigt 

meddelande till allmänheten. Det finns två olika typer av VMA. Det först är, varningsmeddelande, 

som ska sändas omedelbart vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö. Det andra är, 

informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människors 

egendom eller miljö. Detta informationsmeddelande behöver inte sändas omedelbart. 37
 För det 

tredje om behovet finns så öppnar kommunen en upplysningsfunktion där man kan man få 

upplysning och svar på sina frågor om händelsen. En upplysningsfunktion kan vara t.ex. att en 

extra telefonväxel upprättas eller ett speciellt informationsställe i kommunen. För det fjärde så är 

media en central del i spridandet av information till allmänheten. För det femte kan kommunerna 

öppna upp en telefonväxel som kan ta emot allmänhetens samtal dygnet runt. Till sist om 

infrastrukturen inte fungerar för informationsöverföring kan information spridas via exempelvis 

flygblad eller dörrknackning och eventuellt högtalarbilar.38 
 

I Varbergs kommun har man ett kärnkraftverk som innebär vissa extra risker därför har de så 

kallade RDS-radioapparater. Dessa förmedlar ett larmmeddelande via Sveriges Radio.  

RDS-radioapparaterna fungerar som ett inomhuslarm som aktiveras vid t.ex. en eventuell 

kärnkraftsolycka. RDS-radioapparater har de som bor inom den inre beredskapszonen som 

sträcker sig ca 15 km runt Ringhals.39  

 

Länsstyrelsen bedriver även en så kallad dagbok som under en krissituation öppnas upp och olika 

aktörer kan läsa och skriva om deras bild av händelsen. Tyvärr kan inte denna dagbok nås av 

medborgarna men dock av berörda företag under en kris.40 Genom denna dagbok kan en god 

dialog föras mellan kommunen och olika företag.  

 

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) presenterade 1998 en studie om de lokala myndigheternas 

planering inför 2000-talets kriser. Man ställer sig som utgångspunkt i studien kritiska till i vilken 

mån de lokala myndigheterna uppmärksammar de nya förutsättningarna informationsbyte, planerar 

för nya situationer och utnyttjar modern informationsteknik för att säkerställa kommunikationen. 

En annan viktig del är att man har en heltidsanställd informatör i kommunerna som arbetar med 

                                                
37 Varbergs kommun. Länk: VMA.  
38 Krisberedskapsmyndigheten. Länk: Kriskommunikationsplan. 
39 Länsstyrelsen Halland. Länk: Ledning och beredskap. 
40 Informantintervju, Ulla- Britt Petersson. 



  17    

kommunikationen under en kris. 41 I studien anser man att kommunerna använder sig av de 

traditionella informationssätten och man saknar ett nytänkande i kommunerna. Man belyser även 

de lokala myndigheternas relationer till allmänheten, medier och till andra myndigheter. Studien 

visade att de lokala myndigheterna inser vikten av god information till allmänheten. Men detta kan 

man tyvärr inte urskilja i informationsplanerna, de har inte specialutbildad personal och inte heller 

realistiska övningstillfällen som visar på det starka informationsbehovet från allmänhetens sida.  

 

Studiens författare anser att de lokala myndigheterna i en större utsträckning borde utgå från ett 

dialogtänkande. Men även utifrån ett mera nyanserade tänkande kring skilt informationsbehov hos 

olika grupper i samhället. Målgruppsanpassad information är viktig eftersom alla människor tar till 

sig information på olika sätt. Det är även viktigt att nå människor med handikapp t.ex. syn- och 

hörselskadade men även människor som inte behärskar det svenska språket.  

Studier har dock visat att det finns stora briser i målgruppstänkandet. Det är inte särskilt utvecklat i 

de svenska kommunerna. Man kan inte se någon speciell vilja hos kommunerna att lokalisera och 

skaffa sig kunskaper om dessa målgrupper. Studien visar på att de lokala myndigheterna har en 

god relation med de lokala tidningarna och Sveriges Radios lokala kanaler. Man befarar dock att 

de lokala myndigheterna i framtiden kan få svårt att vid en kris nå allmänheten med central 

information på ett effektivt och snabbt sätt. Detta eftersom man har svårt att informera med den 

snabbhet och effektivitet som medierna fodrar.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Dahlström, Flodin 1998, s. 6 ff. 
42 Dahlström, Flodin 1998, s. 60 ff. 
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4. Metod och Material 
 
Denna utvärdering berör kommunikationen i Hallands län gentemot allmänheten under stormen 

Per. Jag valde att undersöka hela Hallands län eftersom alla kommunerna följer under samma 

direktiv från länsstyrelsen. Länsstyrelsen träder in om t.ex. kommunernas resurser inte räcker till 

och därför bör och måste kommunerna samarbete speciellt under mera omfattande kriser. En 

annan anledning till varför jag valde Hallands län är att alla kommunerna drabbades av stormen 

Per. Det är även intressant att se om de ekonomiska och storleksskillnaderna mellan kommunerna 

påverkade kommunikationen gentemot allmänheten. Utvärderingen bygger framförallt på 

dokument från kommunerna och länsstyrelsen. Men jag har även valt att ta kontakta personer inom 

de olika kommunerna, länsstyrelsen Halland och Radio Halland. Detta har kompletteras med annat 

material som litteratur, internetsidor, utredningar, rapporter, pressmeddelanden, motioner och 

informationsblanketter etc. 

 

4.1 Utvärdering genom intervjuer  
Jag valde att göra en utvärdering av hur kommunikationen gentemot allmänheten såg ut under 

stormen Per. Jag ville utvärdera kommunikationen eftersom det fanns tecken som pekade mot att 

det fanns klara brister i kommunikationen. Radio Halland i synnerhet var missnöjd med 

kommunernas insatts med tanke på kommunikationen under stormen Per men även under stormen 

Gudrun. Det utlovades förbättring efter stormen Gudrun men Radio Halland kunde inte se några 

förbättringar när stormen Per drog in över länet två år senare. Jag har använt mig av lagen om 

extraordinära händelser i fredstid som utgångspunkt.  

 

För att kunna besvara min grundfrågeställning i utvärderingen valde jag att genomföra intervjuer. 

Jag har genomfört åtta intervjuer, fem telefonintervjuer och tre ansikte mot ansikte. Alla åtta 

undersökningarna var informantintervjuer. Jag valde att ta kontakt med dessa tre aktörer, 

kommunerna, länsstyrelsen och radio Halland, eftersom de innehar nyckelpositionerna under en 

kris. Kommunerna ansvarar för hanteringen av de kriser som sker inom deras geografiska område 
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och i lagen om extraordinära händelser regleras kommunernas informationsansvar under en kris.43 

Personerna jag valde att intervjua i de olika kommunerna är antingen informationsansvariga eller 

ansvariga för säkerheten. Länsstyrelsens uppgift både före och under en kris är att samordna de 

berörda kommunerna, landsting, myndigheter samt företag och organisationer.44 Radio Halland 

som är lokalradion i länet har en central uppgift att tillgodose allmänhetens behov av information 

under krisen.45 

 

Jag valde att göra informantintervjuer eftersom jag ville ha fram ”ren” information. Jag var inte ute 

efter informantens egna värderingar, utan den fakta han/hon kunde bistå med. Därigenom kan 

intervjuerna ses som en rent informationsinhämtande. Har man flera intervjupersoner bör man 

ställa olika frågor till alla, eftersom alla bidrar med olika information som kan vara användbar.46 

Jag valde att genomföra tre informantintervjuer ansikte mot ansikte. Den första var med Ulla-Britt 

Persson som arbetar på länsstyrelsen i Halmstad. Den andra informantintervjun var med Stellan 

Sturesson som är kanalchef på Sveriges Radio Halland. Jag genomförde även en personlig 

informantintervju med säkerhetskoordinatorn, Karin Johansson, i Halmstads kommun medan de 

andra intervjuerna med kommunerna skedde över telefon. Tanken var att jag även skulle 

genomföra en telefonintervju med Karin Johansson men hon ville gärna att jag skulle komma dit.  

 

Under mina tre informantintervjuer som skedde ansikte mot ansikte ställde jag inte samma frågor 

till intervjupersonerna eftersom de besitter olikartad information. Vid intervjun med Ulla- Britt 

Petersson var målet att få fram svar gällande länsstyrelsen arbete för att samordna 

kriskommunikationen och hur arbetet i de olika kommunerna har sett ut under stormen Per. Under 

informantintervjun med Stellan Sturesson var målet att få fram information om Radio Hallands 

kontakt med kommunen under stormen Per. Se vilken information de fick från kommunerna men 

även om den var tillräcklig och kom till dom i tid så de kunde informera allmänheten. Till Karin 

Johansson i Halmstads kommun ställde jag samma frågor som de jag ställde under 

telefonintervjuerna.  

 

Jag mailade först ut frågorna till intervjupersonerna i de olika kommunerna så de kunde förbereda 

sig inför intervjun. Detta för att öka tydligheten och undvika eventuella misstolkningar. Jag bad 

                                                
43 Lagen (2006:544). Om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 
44 Länsstyrelsen Halland Länk: Krisberedskap. 
45 Informantintervju, Stellan Sturesson. 
46 Esaiasson m.fl. 2005, s.253 ff. 
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även intervjupersonerna att kortfattar skriva svar på frågorna och maila dem till mig efter 

intervjutillfället. Detta för att minimerar risken för feltolkningar från min sida. Jag fick in svaren 

skriftligen från fyra kommuner. Jag valde att ställa samma frågor till alla sex intervjupersonerna. 

Då det centrala målet med intervjuerna var att få fram vilka kommunikationssätt som användes, 

deras syn på allmänheten och information, lärdomar från Gudrun och hur kontakten såg ut med 

medierna. Jag ville få fram fakta över hur kommunerna verkligen agerade och inte personernas 

egna värderingar därav informantintervjuer.47 

 

Det kan ses som en nackdel att blanda datainsamlingsmetoderna men om fördelarna ses som större 

än nackdelarna finns det inget hinder i att kombinera olika insamlingsmetoder i en studie. Det som 

kvarstår som ett problem är huruvida olika datainsamlingsmetoder leder till olika resultat.48 Men 

jag anser att detta problem inte behöver uppstå i min studie eftersom alla intervjuerna med de 

ansvariga inom de olika kommunerna sker på samma sätt med ett undantag. Eftersom all 

information här inhämtas på samma sätt kan detta problemet förhindras. Man kan ifrågasätta att 

jag använde mig av fem telefonintervjuer och en personligintervju där jag sökte samma svar fast 

hos olika kommuner huruvida resultatet kan variera. Tanken var att jag skulle genomföra 

intervjuerna på samma sätt, genom telefonintervjuer, men när en intervjuperson vill genomföra 

intervjun personligen och inte via telefon kan man inte neka intervjupersonen detta. Jag tycker inte 

att jag fick fram bättre eller sämre information under min personliga informantintervju jämfört 

med telefonintervjuerna. Informationen från de personliga intervjuerna och telefonintervjuerna har 

behandlats som källor, och har därför granskats källkritiskt.49 

 

4.2 Material - Källkritiska aspekter 
När man genomför en uppsats är det viktigt materialet relateras till vissa källkritiska aspekter. 

Materialet som ligger till grund för denna studie består till stor del av dokument från kommunerna 

själva men studien bygger även på intervjuer och dessa bör alltid diskuteras med en kritisk 

utgångspunkt. Jag har valt att använda mig av Torsten Thuréns fyra kriterier för att öka 

författarens tillförlitlighet till sina källor. Dessa fyrakriterier är äktheten, tidssamband, 

tendensfrihet och beroendekriteriet.50  Jag har valt att lägga mest fokus på de två sistnämnda.  

 

                                                
47 Esaiasson m.fl. 2005,  s.254 ff 
48 Ibid., s. 259 ff. 
49 Ibid., s.253 ff. 
50 Thurén 1997, s. 27 ff. 
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Med äkthet avses att källan verkligen är det som de utger sig för att vara. Jag ser inga problem med 

att mina intervjupersoner skulle utgöra sig för att vara någon annan än de verkligen är. Med 

tidssamband menas att källan är trovärdigare ju mer samtida den är. Jag har i min studie använt 

mig av till största del samtida källor men även källor som ligger längre bakåt i tiden.51 Det är alltså 

viktigt att tänka på om man använder sig av sekundär- eller primärkällor där det sistnämnda är att 

föredra.52 De källorna som är av äldre karaktär har dock oftast används för att visa på hur 

krisberedskapen har sett ut och dess brister. Det är viktigt att källan är tendensfri och det har varit 

extra viktigt att tänka på under mina intervjuer. Det är viktigt att vara källkritisk så källan inte 

återspeglar en falsk verklighet. Ett exempel på detta skulle kunna vara att intervjupersonen 

försöker påverka mig genom att redovisa egna värderingar eller andra felaktigheter. Men jag har 

ingen anledning att tro att respondenterna medvetet givit mig felaktig information. Jag har försökt 

undvika detta genom att vara välpåläst gällande stormen Per, kommunikation och om lagen 

gällande extraordinära händelser.53 Ett annat viktigt kriterium att vara medveten om är 

beroendekriteriet vilket innebär att källan inte får vara påverkad av någon annan. Jag har intervjuat 

tjänstemän inom olika kommuner och deras uppgifter baserar sig på olikartat material som är 

kommun baserat så att mina källor skulle kunnat påverka varandra känns inte troligt. 

Intervjupersonerna kände inte heller till vilka andra som skulle eller hade intervjuats.54  

 

Under mina telefonintervjuer hade jag tyvärr ingen möjlighet att använda mig av bandspelare men 

detta gjorde jag under de tre informantintervjuerna. Från telefonintervjuerna fick jag in svaren på 

frågorna väldigt kortfatta i skriftig form från vissa kommuner. Det är viktigt att ha i åtanke att 

under intervjuer kan personen svara det som hon tror att vi vill höra. Det kan även vara svårt att få 

fram eventuell kritik eftersom många ogärna utåt kritiserar sin egen myndighet. Jag som 

intervjuare kan också vinkla de svar jag fått, jag hör det jag vill höra.  

 

Det mest centrala materialet kommer att bestå av dokument från kommunerna och länsstyrelsen. 

Jag har även valt att använda mig av lagen om extraordinära händelser i fredstid. Dessa tre 

grundläggande källor kommer att kompletteras med annat material så som, litteratur, internetsidor, 

utredningar, rapporter, pressmeddelanden, motioner och informationsblanketter etc. Det är endast 

tre kommuner, Halmstad, Hylte och Falkenberg, som har gjort utvärderingar av stormen Per. 

Majoriteten av de andra kommunerna ansåg inte att det var nödvändigt. Dessa dokument är viktiga 
                                                
51 Ibid., s. 28 ff. 
52 Sanne 2000, s.32. 
53 Thurén 1997, s 63 ff. 
54 Ibid., s. 34.  
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eftersom de visar hur det faktiska arbetet har sett ut. Man kan här urskilja vilken kontakt 

kommunen har haft med medierna, kontakten inom organisationen och därigenom vilken kontakt 

man har kunnat ha gentemot allmänheten. 

 

Länsstyrelsen har ett internt forum som man kallar för en dagbok som man kan öppna upp under 

kriser. Denna dagbok öppnades upp under stormen Per. Berörda företag, kommunerna, 

länsstyrelsen och andra myndigheter har tillträde till dagboken och kan här skriva olika inlägg om 

hur situationen ser ut. Här lägger man även ut rapporter från kommunerna om situationerna det är 

bland annat dessa rapporter har jag fått ta del av från en del av kommunerna. Företag som t.ex. 

Eon lägger fram information om hur många strömlösa abonnenter man har och var någonstans. 

Allmänheten har dock inte tillgång till denna dagbok utan den är ett sätt för olika myndigheter och 

berörda företag att hålla kontakten under en kris.  

 

Jag har även använt ett brev som skickades av kanalchefen Stellan Sturesson på Radio Halland till 

länsstyrelsen. I detta brev beskriver Radio Halland den dåliga informationen de mottagit från 

kommunerna och företagen i länet. Radio Halland tycker att det är konstigt att beredskapen att 

informera inte verkar ha förbättrats sedan stormen Gudrun.55  

 

4.3 Validitet och reliabilitet 
Att ha en bra validitet innebär att man verkligen undersöker det man ska undersöka. Att de 

frågeställningar som jag presenterar i början av studien, verkligen är det jag svarar på i mitt 

resultat och analys kapitel.56 När jag genomförde mina intervjuer använde jag mig av de 

frågeställningar som ni finner i bilagorna för att besvara mina grundfrågeställningar.  

Det jag kan bidra med för att öka tydligheten är att maila frågorna till de jag ska genomföra 

telefonintervjuer med för att minska risken för att de intervjuade missförstår mig eller att jag 

förklarar frågorna otydligt. Målet är här att precisera och utveckla mina frågor så bra som möjligt 

för att undvika eventuella misstolkningar. När jag genomför mina tre informantintervjuer ansikte 

mot ansikte kan jag omedvetet påverka intervjupersonen genom gester, uttal etc. när jag ställer 

mina frågor. Även här kan respondenten också påverkas i sina svar beroende på vem som frågar.57  

 

                                                
55 Brev till Länsstyrelsen Halland från Radio Halland. 
56 Esaiasson m.fl. 2005, s.59. 
57 Ibid., s.261 ff. 
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Att ha en hög reliabilitet innebär att det material och de frågeställningar jag har, skall behandlas 

lika oavsett forskare. Mätningen skall vara så stabil som möjligt genom att t.ex. alla frågor skall 

ställas på samma vis etc.58 Även om jag själv vid ett senare tillfälle väljer att göra om samma 

undersökning, skall resultatet bli detsamma. 

 

För att uppnå så hög reliabilitet är det viktigt att undvika slarvfel. Detta kan vara allt ifrån att man 

missförstår fakta, gör felskrivningar etc.59 Genom att göra min metod så tydlig som möjligt gör jag 

det lättare för mig själva, eller någon annan, att göra om min undersökning. Beroende på vilken 

intervjuform man använder sig utav, kan reliabiliteten variera. I min informantintervju, där 

intervjusvaren är faktabaserade och inte grundar sig på min intervjupersons värderingar, kan 

reliabiliteten vara ganska hög. Man måste dock vara medveten om att det är svårt att få fram helt 

värderingsfri fakta. Beroende på vem som tolkar svaren kan resultatet också bli annorlunda.60 

Olika forskare kan tolka begrepp och värden annorlunda. Materialet kan tolkas i positiv eller 

negativ riktning.61 En viktig fråga är dock om man kan ställa kravet på hög intersubjektivitet när 

man har valt att genomföra en undersökning med mitt metodval. Jag har inhämtat information från 

intervjuer men även från dokument, rapporter och annat material. Jag har valt att göra rent 

informationsinhämtande intervjuer där intervjupersonernas svar borde vara desamma om studien 

upprepas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Trost 2005, s 111 ff. 
59 Esaiasson m.fl. 2005, s. 67 ff. 
60 Lundquist 1993, s.54 ff. 
61 Ibid., s.45 ff. 
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5. Resultat och Analys 
 
I detta kapitel kommer resultat och analysdelen att presenteras. Analysen grundar sig på de 

frågeställningar som presenterades i uppsatsens inledning. Varje fråga kommer att besvaras 

kommun per kommun. Frågorna kommer att avslutas med en sammanfattning som kommer att ske 

i text samt punkt eller tablåform.   

 

5.1 Vilken syn har kommunerna på information till allmänheten under  

en extraordinär händelse?  

Under denna fråga kommer jag att ta upp aspekter kring hur kommunerna ser på information och 

på dem som de skall informera, allmänheten. Fokus kommer att ligga på hur kommunerna ser på 

information till dem som har svårt att inhämta information själva t.ex. synskadade. Kommunerna 

fick under stormen Per samma grundinformation och det är därför intressant att se hur 

kommunerna valde att förmedlade informationen till allmänheten. Det är även intressant att se 

vilket ansvar allmänheten själva har att söka information och sedan att ta till sig informationen. 

Myndigheterna har en skyldighet genom lagen om extraordinära händelser i fredstid (2006:544) att 

delge allmänheten information den anger dock inte på vilka sätt.62 Jag kommer även att titta 

nämnare på följande saker: målgruppstänkande, utvärderingar, risk- och sårbarhetsanalyser och om 

kommunerna har heltidsanställda informatörer. I frågan gällande målgruppstänkande kommer 

fokusen att ligga på människor som inte behärskar det svenska språket och människor med 

handikapp.   

 

5.1.1 Kungsbacka kommun 

Till människor som är t.ex. synskadade eller som inte behärskar det svenska språket finns det inga 

speciella informationstätt. Det fanns ingen information på hemsidan innan, under eller efter Per på 

                                                
62 Lag (2006:544). Om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 
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något annat språk än svenska.63 Det har länge funnits tankar på att informationen på hemsidan 

åtminstone borde publiceras på engelska under en kris. Kommunen anser att synskadade får 

använda sig av sina läsverktyg för att inhämta informationen på hemsidan. Kommunens 

information till de delar av allmänheten som behöver extra mycket hjälp är nästan obefintlig.  

 

De erbjuds ingen extra hjälp under en kris. Det enda som kan tänkas erbjudas är som sagt 

information på engelska.  

 

Kungsbacka valde att inte genomföra någon utvärdering av sin insatts under stormen Per. Detta 

eftersom kommunen anser att de har sett de problem som uppstod och diskuterat dem i 

krisledningsgruppen.64 På kommunens hemsida finns en äldre form av risk- och sårbarhetsanalys 

vilket är bra men den är dock sedan år 2004.65 Man finner tyvärr ingen nyare.  

 

5.1.2 Varbergs kommun  

När det gäller att nå människor med information som är synskadade eller inte talar svenska görs 

inga extra insatser berättar Helene Wennberg. Kommunen försöker att ha en enkel svenska på 

Internet så att alla kan förstå. En annan tänkbar lösning är att ha kontakt med invandrargrupper 

under en kris. Här finns ofta människor som behärskar det svenska språket som kan översätta. Men 

att ha en tolk under en krissituation ser man inte som något alternativ. Man kan även gå ut i 

klassrummen och informera barnen som sedan även kan ta med sig informationen hem till sina 

föräldrar. Detta var svårt eftersom stormen Per inträffade på en söndag och skolorna var stängda.66 

I Varbergs kommun kan man urskilja att det finns många bra tankar på hur man ska informera 

allmänheten. 

 

Varbergs kommun genomförde inte heller någon utvärdering av sin insats under stormen och 

kommunen säger att det inte finns några rapporter kvar från stormen Per. Det finns relativt dålig 

information på kommunens hemsida. Det materialet som finns behandlar larm av olika som t.ex. 

under vilka tider och i vilket syfte räddningstjänsten rykte ut under söndagen.67 Det finns inga risk- 

eller sårbarhetsanalyser på kommunens hemsida. Jag finner inte ens någon analys från lagen år 

2003.  

                                                
63 Kungsbacka kommun, Länk: Krisberedskap. 
64 Informantintervju, Barbro Ericson. 
65 Kungsbacka kommun. Länk: Handlingsplan för säkerhetsarbetet i Kungsbacka kommun. 
66 Informantintervju, Helene Wennberg. 
67 Varbergs kommun. Länk: Larm i januari. 
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5.1.3 Laholms kommun 

Informationen som presenterades på hemsidan var inte anpassad för människor som inte talar 

svenska. Kommunen har inga särskilda informationskanaler till människor med syn- eller 

hörselskador. Informationen på hemsidan presenterades bara på svenska och inget annat språk. 

Däremot under stormen Gudrun presenterades informationen på Internet även på tyska och 

engelska berättar Lars Ingemarsson. Detta med anledning av att många människor med olika 

nationaliteter främst tyskar har fritidshus i Laholm. Tanken att presentera informationen på andra 

språk finns alltså men man valde att inte göra det under stormen Per.68 En klar nackdel ur 

informationssynvinkel vara att kommun inte gav ut några pressmeddelanden under stormen, vilket 

är en viktig del i kommunikationen med medierna. 

 

Laholms kommun utförde ingen utvärdering av sin insats under stormen Per. Om man söker på 

kommunens hemsida finns endast information gällande stormen Gudrun inte om stormen Per. På 

hemsidan står det att analysen över extraordinära händelser i fredstid och informationsplan (risk- 

och sårbarhetsanalys) för kommunens beredskapsförberedelser skulle vara klart under 2006 men 

den verkar fortfarande inte vara klar.69 

 

5.1.4 Falkenbergs kommun 

Kommunen har inga speciella informationskanaler som riktar sig mot syn- eller hörselskadade. 

Informationen på Internet presenterades endast på svenska.70 Kommunen har i efterhand diskuterat 

detta med länsstyrelsen, säkerhetsstrateger och informatörer från de andra kommunerna. Man är 

osäkra på vilket som är bäst att publicera enbart på svenska eller kombinerat med andra språk. Det 

som talar för att endast publicera på svenska är att det ofta är någon i familjen som kan svenska.  

En annan anledning var att de områdena som drabbades hårdast under stormen bodde framförallt 

svensktalande. Hade de centrala delarna av Falkenberg blivit t.ex. strömlösa hade man övervägt att 

publicera informationen på andra språk.   

 

Falkenberg är den enda kommunen i länet som inte har en heltidsanställd informatör. Sabina 

Andersson är kombinerad informatör och framförallt utredare på kanslienheten. Kommunikationen 

och informationen kan därför bli annorlunda under en kris jämfört med de andra kommunerna där 

                                                
68 Informantintervju, Lars Ingmarsson. 
69 Laholms kommun. Länk: Krishantering.  
70 Pressmeddelande. Falkenbergs kommun 2007-01-16.  
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informatörerna har heltidstjänster och där många har arbetat som informatör längre.71 Under 

stormen Per kan man inte urskilja att Falkenbergs kommun har gett sämre information till 

allmänheten. Jag tror dock inte att resultatet hade blivit sämre snarare ännu bättre om kommunen 

hade haft en heltidsanställd informatör.  

 

 

Falkenberg är en av tre kommuner som har valt att göra en utvärdering av sin insats under stormen 

Per. Denna utredning görs mycket på grund av att de vill förbättra verksamheten så mycket det 

bara går men även lära sig av sina misstag.72 Resultaten från utredningen och lärdomarna från Per 

håller nu på att resultera i en ny krisledningsplan. Den krisledningsplanen de har börjar bli gammal 

och följdes inte till punkt och prickar under stormen utan användes med viss improvisation berättar 

Sabina Andersson 73 Kommunen har kvar mycket av dokumenten från stormen som jag har fått att 

del av. Man kan inte finna någon risk - och sårbarhetsanalys på hemsidans. På deras hemsida står 

det att man har påbörjat arbetet men jag kan inte ens finna en äldre analys.74  

 

5.1.5 Halmstads kommun 

Informationen som kommunen lade ut på hemsidan publicerads endast på svenska. Detta är ett 

problem som kommunen är medveten om och som har diskuterats mycket. Kommunen anser att de 

inte kan publicera informationen på alla språk men det borde stå på andra språk vid de viktigaste 

telefonnumren. Då vet allmänheten vart man kan vända sig för att få mera information. Under 

stormen Gudrun lades information ut på andra språk men först efter stormen dragit förbi. 

Kommunen har tyvärr inga speciella kanaler för att nå människor med syn- eller hörselskador.75   

Halmstad kommun har genomfört en utvärdering efter stormen Per. Kommunen diskuterade sin 

och andra aktörers insats i utredningen.76 Jag har fått ut pressmeddelanden och lägesrapporter från 

kommunen som visar på hur kommunens arbete och information såg ut. Halmstads kommun har 

en bra syn på information och har haft ett stort omfång med information och har varit noga med att 

ge ut pressmeddelande ofta. På Halmstads hemsida finns det information gällande risk- och 

sårbarhetsanalyser men inte själva analysen.  

 

5.1.6 Hylte kommun 
                                                
71 Informantintervju, Sabina Andersson. 
72 Utvärdering av stormen Per. Falkenbergs kommun 2007-02-09. 
73 Informantintervju, Sabina Andersson. 
74 Falkenbergs kommun. Länk: Kommunens krisberedskap 
75 Informantintervju, Karin Johansson 
76 Utvärdering av stormen Per. Halmstads kommun 2007-02-02. 
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Hylte kommun har haft flyktingförläggningar och det bor många människor kvar i kommunen som 

har utländskbakgrund. Under Per valde kommunen att endast publicera informationen på hemsidan 

på svenska. I kommunen finns det tankar på att publicera på andra språk än svenska. Men det har 

aldrig efterfrågats av allmänheten i kommunen och därför har de aldrig publicerat på något annat 

språk. Kommunen har tankar på att kontakta hemspråkslärarna i kommunen och genom dem föra 

ut information till allmänheten vi kommande kriser.77 Hylte kommun använder sig inte av några 

speciella informationskanaler för att nå människor med hörsel- eller synskador.  

 

Hylte kommun valde att göra en utvärdering av sin insats under stormen Per. Hylte kommun har 

material kvar sedan stormen och de har delgivit mig rapporter och pressmeddelanden. På Hylte 

kommuns hemsida finns det ingen information gällande risk- och sårbarhetsanalyser. 

Hylte har en mycket bra informationsplan som behandlar hur de ska delge allmänheten 

information på bästa sätt.78 

 

5.1.7 Sammanfattning 

Hallands sex kommuner har en realistisk och välgrundad uppfattning om informationens vikt 

under en krissituation. Detta kunde man inte se under stormen Per då information gavs ut i ett sent 

skede. Stellan Sturesson, kanalchef på Radio Halland, tyckte inte att han kunde se någon större 

skillnad mellan kommunerna när det gäller information till radion. Kommunernas storlek eller 

ekonomi hade ingen betydelse.79 Jag tror att det är viktigt att ha en heltidsanställd informatör i 

kommunen för att kunna ge bra information till allmänheten. Även i Falkenberg fastän de inte 

utförde ett sämre arbete vad gällde information. I kommunerna finns det en tanke på att publicera 

informationen på andra språk än svenska. Men ingen av kommunerna gjorde detta under stormen 

Per. Det finns däremot väldigt få tankar gällande information till syn- och hörselskadade. Här 

lämnas hela informationsansvaret över på individen själv och de mest utsatta får tyvärr ingen hjälp.  

 

Kommunerna är idag väldigt duktiga på att publicera viktig information på sina hemsidor men 

dock i ett sent skede. De lägger en stor tilltro till Internet och det är idag tillsammans med radion 

det informationssätt som majoriteten av kommunerna anser vara viktigast. Fördel med Internet är 

att den mera traditionella informationskanalen telefonkontakt med kommunerna, SOS alarm och 

berörda förvaltningar inte belastas lika hårt. En undersökning gjord av Styrelsen för psykologiskt 

                                                
77 Informantintervju, Susanne Mared. 
78 Informationsplan. Hylte kommun 2006-12- 19. 
79 Informantintervju, Stellan Sturesson. 
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försvar 2002 visar på att cirka en tredjedel av medborgarna söker information via Internet under en 

krissituation.80 Det finns dock en risk att sidorna blir överbelastade på grund av att de inte kan 

hantera så många besökare. Två viktiga frågor består, vad gör de medborgarna som inte har någon 

el och inte kan nå informationen på nätet? Hur många har batteridriven radio? 

Vi lever idag i ett väldigt sårbart samhälle där kraven på information bara ökar och ökar.81 En 

relativt liten storm kan göra stor skada. Jag har svårt att förstå att några kommuner tyckte att 

stormen inte var så allvarlig. Stormen var ändå så pass omfattande att människor förlorade elen 

och de visste inte om de kunde skicka sina barn till skolan på morgonen. Här misslyckades några 

kommuner med att ge ut information, medan andra kommuner tog stormen på stort allvar och 

använde sig av alla resurser för att sedan trappa av. Kommunerna måste ge allmänheten all 

information de kan och underlätta för dem att finna informationen. Sedan är det upp till 

allmänheten att ta till sig och hitta informationen. Tre kommuner, Falkenberg, Halmstad och 

Hylte, har genomfört utvärderingar av sin insats. En fråga är varför kommunerna agerade så olika i 

sin informationshantering gällande samma problem. En faktor bakom detta tror jag handlar om 

inställningen hos kommunerna. De tre kommunerna som valde att genomföra utvärderingar har 

under intervjuerna känts mera motiverade medan de andra tre kändes ganska trötta och 

omotiverade efter en rad andra kriser. 

 

Sammanfattande synpunkter: 

• Ingen kommun har någon form av målgruppsanpassning t.ex. mot synskadade eller människor 

som inte behärskar det svenska språket. Tankarna finns att publicera information på engelska 

(i vissa kommuner på andra språk) men detta skedde inte under Per. Det finns dock nya tankesätt 

kring kommunikation och information i kommunerna, t.ex. information till hemspråkslärarna, 

information vid värmestugorna, info hos invandrargrupper etc.  

• Synen på information till allmänheten är god hos kommunerna innan en kris uppstår. Men under 

en kris märks detta inte lika tydligt. Majoriteten av kommunerna gav lite information i ett sent 

skede. Ingen av kommunerna försöker nå människor med handikapp eller bristande 

språkkunskaper. En viktig fråga är om kommunikationen varit bättre om kommunen haft en 

heltidsanställd informatör?  

• Ingen kommun har gjort någon risk- och sårbarhetsanalys. Det är viktigt att genomföra 

utvärderingar efter en kris.  

                                                
80 SOU 2003:11, s. 10 ff. 
81 Krisberedskapsmyndigheten. Krisberedskap – så funkar det. Att förbereda sig på det värsta... 2006, s 1 ff. 
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• Viktigt att det alltid finns information om krissituationer på Internet. Därigenom vet allmänheten 

vad kommunerna gör under en kris och vad de inte gör. Hylte har en hemsida som lever upp till 

detta.  

 

 
 

5.2 Vilka kommunikationssätt använde sig kommunerna av för att informera 

allmänheten under stormen Per?  
För att besvara denna fråga gällande kommunikationen kommer jag att redovisa kommun för 

kommun. Jag kommer även att beskriva hur länsstyrelsens kommunikation såg ut och fungerade. 

Kommunerna kan informera allmänheten på sex olika traditionella sätt under en extraordinär 

händelse. De är: hemsidan, telefonväxeln, medier, VMA – viktigt meddelande till allmänheten 

(VMA), upplysningsfunktion, om infrastrukturen inte fungerar kan man sprida information genom 

flygblad eller dörrknackning och eventuellt högtalarbilar.82 Kontakten med medierna kommer 

dock tas upp under en annan fråga.  

 

5.2.1 Länsstyrelsen i Halland 

Länsstyrelsen gick under söndagen ut med ett VMA- meddelade via radion till allmänheten i 

Hallands län. Följande meddelande publicerades: ”Storm och orkanvindar i Västra Götaland, 

Halland och Skåne. Storm och orkanvindar drabbar nu Västra Götalands, Hallands och Skånes län. 

Det kan innebära fara att vistas utomhus. Allmänheten uppmanas att visa stor försiktighet vid 

vistelse utomhus samt uppmanas att följa nyhetssändningar och SMHI: s väderinformation.”83 

Detta meddelande kom olyckligt att sätta igång RDS-radioapparaterna som närboende till Ringhals 

kärnkraftverk har. Detta är något som Varbergs kommun ser väldigt allvarligt på då dessa endast 

skall användas vid en kärnkraftsolycka. Detta kan få konsekvensen att om det verkligen sker en 

olycka på Ringhals så tar inget det på allvar. Det är extremt viktigt under en kris att den 

informationen som ges är korrekt.84 Det som var extra olyckligt var att RDS-radioapparaterna gick 

på vid ca 23.30 tiden då många låg och sov. Detta medförde att människor blev oroliga och 

skrämda mitt i natten.85  

 

                                                
82 Krisberedskapsmyndigheten. Länk: Kriskommunikationsplan. 
83 Brev till SR, SVT och TV 4.  
84 Informantintervju, Helene Wennberg. 
85 Informantintervju, Ulla- Britt Petersson. 
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Länsstyrelsen har en så kallad dagbok som man kan öppna upp under kriser eller större olyckor. 

Denna dagbok har inte allmänheten tillgång till men kommunerna, SMHI, polis, räddningstjänst, 

berörda företag t.ex. elbolag etc har det. Man kan här gå in och lägga in lägesrapporter, 

vädervarningar, när elen förväntas återkomma, viktiga telefonnummer eller annan viktig 

information. Detta är ett internt sätt för de viktiga aktörerna att samarbeta och hålla varandra 

uppdaterade under en kris.86 Det första inlägget i dagboken kom dagen innan stormen den 13 

januari klockan 16.44. Detta inlägg lades av SMHI som varande för kraftiga stormbyar. Inläggen 

gällande stormen Per stäcker sig fram till den 22 januari.  

 

Under fredagen samlades personalen på länsstyrelsen för att diskutera stormen innan de gick hem 

för helgen. Man kan tydligt se är att länsstyrelsen var väl föreberedda på att stormen skulle 

komma. Ulla-Britt Petersson på länsstyrelsen ifrågasätter dock huruvida motivationen fanns hos 

dem själva men främst hur motivationen var ute i kommunerna. För alla kommunerna utan två, 

Halmstad och Laholm, har uppstartningssträckan varit lång när det gäller inlägg i dagboken. Det 

första inlägget i dagboken finner man den 14 januari klockan 09.06 från Halmstads kommun som 

meddelar att man har höjt beredskapen i kommunen. Laholms kommun har ett inlägg vid klockan 

17.22 gällande att vallar har byggts upp runt fabriker i Knäred. Från de resterande fyra 

kommunerna finner man inga inlägg förrän dagen efter stormen måndagen den 15 januari.87  

 

5.2.2 Kungsbacka kommun 

Televäxeln bemannades inte förrän på måndagen den 15 januari. Man lade inte heller ut 

information förrän under måndagen. De upprättade ingen upplysningscentral då de inte ansåg att 

detta var nödvändigt. Kommunen var bemannad över helgen men på grund av stormens mindre 

omfattning ansåg de att det inte var nödvändigt att ha extra öppettider över helgen. Kommunen har 

en välfungerande hemsida faktiskt länets bästa sidor när det gäller att ge information före och 

under en krissituation, bara information läggs ut där. Man ger här utförlig information gällande 

vad allmänheten skall göra om en kärnkraftsolycka sker och hur kommunen informerar genom 

VMA och RDS-radioapparaterna. Kungsbackakommun ger information om upplysningscentralen 

och numret dit (om en sådan skulle upprättas) men även telefonväxelns numer, detta är 

information som alltid finns på hemsidan.88 Barbro Ericsson arbetar som informatör i kommunen 

berättar att när man fick rapporter gällande stormen Per var tanken i kommunen ”detta fixar vi 

                                                
86 Länsstyrelsen Halland. Rapport 2007-01-14. 
87 Dagbok. Länsstyrelsen Halland.  
88 Kungsbacka kommuns hemsida. Länk: Krisberedskap.  
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själva”89. Krisledningsgruppen hade endast telefon kontakt och träffades aldrig under stormen. 

Barbro Ericson berättar även att det aldrig fanns några tankar över att tillsätta 

krisledningsnämnden eftersom denna i huvudsak ansvarar för större frågor gällande evakuering 

och ekonomi. I efterhand kan man konstatera att det hade varit bättre att börja stort för att sedan 

trappa av.  

Att i ett tidigt skede tillsätta krisledningsgruppen och kanske krisledningsnämnden för att få ut 

mera och bättre information till allmänheten. 

 

Kommunen valde att definiera stormen som en extraordinär händelse. Till en början trodde inte 

kommunen att skadorna var så omfattade på grund av alla kriser som hade inträffat tidigare som 

var av större omfattning. Man missbedömande stormens storlek men klarade av att sköta 

samordningen mycket på grund av förvaltningarnas arbete.90 Detta kunde ha fått förödande 

konsekvenser men troligen tack vara planering och tidigare övningar och framförallt rutiner 

klarade man av situationen.  

 

5.2.3 Varbergs kommun 

Under söndagen publicerades information på Varbergs hemsida. Det upprättades ingen 

upplysningscentral och telefonväxeln öppnades inte förrän på måndagen. Det fanns dock ordinarie 

personal på kommunen under söndagen. Den bilden som Helene Wennberg gav var att om 

allmänheten ville ha kontakt och information skulle denna framförallt sökas hos räddningstjänsten 

och inte hos kommunen91. Räddningstjänsten var bemannad och gick att nå under söndagen men 

deras uppgift är inte främst att ge information till allmänheten utan att fungera operativt.92 

 

Om kommunen väljer att det enda sättet att informera allmänheten under söndagen är via hemsida, 

måste informationen som finns på hemsida vara mycket bra. Men det finns knappt någon 

information att få på Varbergs hemsida. Det som är konstigt är att det finns ingen information 

gällande hur allmänheten informeras vid en kärnkraftolycka. Vilket borde vara väldigt viktig 

information om man har ett kärnkraftverk i kommunen. Den informationen som ges är att 

kommunen under en extraordinär händelse kan gå ut med ett VMA-meddelande. Läser man 

kommunens handlingsplan står det endast att information kan ges via Radio Halland eller 

                                                
89 Informantintervju, Barbro Ericson. 
90 Informantintervju, Barbro Ericson. 
91 Informantintervju, Helene Wennberg. 
92 Räddningstjänsten. Länk: Räddningsberedskap.  
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Göteborg.93  

 

Man valde att inte definiera krisen som en extraordinär händelse. Det fanns ingen 

krisledningsgrupp på plats men den var aktiv och informerades genom telefonkontakt. Det fanns 

ingen tanke på att tillsätta någon krisledningsnämnd då man ansåg att krisen inte var så 

omfattande.  

5.2.4 Laholms kommun  

På söndagen fanns det ingen information att få från kommunen trots att kommunen var bemannad 

så hade de ingen information upplagd på hemsidan Kommunen upprättade ingen 

upplysningscentral och telefonväxeln öppnades först på måndagen. Under måndagen hölls ett 

stabsmöte där bland annat informationen diskuteras och alla berörda parter t.ex. förvaltningar tar 

upp vad de vill ha för information på nätet. Lars Ingmarsson anser att det är en stor brist och i 

fortsättningen ska informationen publicera i ett tidigare skede på hemsidan.94 Kommunens 

hemsida är i vanliga fall under all kritik det finns ingen information att få gällande deras 

krisberedskap. När den första informationen publicerades på Internet under måndagen gällde 

informationen främst om vilka som var strömlösa osv. Kommunen lade även ut en länk till det 

lokala energibolaget, SHK.95. De enda som kommuninvånarna kunde få kontakt med under 

söndagen var räddningstjänsten som var på plats och gick att nå. När man öppnade telefonväxeln 

på måndagen klockan 08.00 så var det relativt få samtal som hade att göra med stormen Per.96  

 

Kommunen ansåg inte att stormen Per var så allvarlig att den gick under lagen om extraordinär 

händelse. Man tillsatte därför ingen krisledningsnämnd. Men krisledningsgruppen var informerad 

och aktiv. Den består alltid av räddningschefen, kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande 

och informationschefen.97 

 

5.2.5 Falkenbergs kommun 

I Falkenbergs kommun fanns det inte någon information att få under söndagen utan all information 

kom under måndagen. Under måndagen lades information ut på hemsida, telefonväxeln öppnade 

klockan 08.00 och man upprättade även upplysningscentral (i form av en telefonväxel). Till en 

början ringde många människor till upplysningscentralen och ställde frågor främst rörande om 

                                                
93 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Varbergs kommun.  
94 Informantintervju, Lars Ingemarson. 
95 Stabsorientering. Laholms kommun 2007-01-15. 
96 Informantintervju, Lars Ingemarsson.  
97 Ibid.  
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skolorna hade öppet. Företagen undrade var de kunde få tag på reservkraft. Den 15 januari kunde 

man läsa på kommuns hemsida att två skolor hölls stängda på grund av att området var strömlöst. 

Här fanns även information om abonnenter utan el och vattenförsörjning etc.98 På kommunens 

hemsida så finns det ett ganska lågt utbud av information att få före en krissituation. Det som i 

stort sätt finns är information via/om VMA och på deras första sida läggs det ut information under 

en kris.99 Informationsansvarig i kommunen Sabina Andersson berättar att under söndagen fanns 

personal på plats. Säkerhetsstrategerna hade en nära kontakt med räddningstjänsten och höll dem 

uppdaterade. Kommunchefen hade kontakt med de olika förvaltningar för att se hur deras 

verksamhet fungerade och för att få information. Den 16 januari upprättades en värmestuga vid 

Ätran och denna var bemannad fram till och med den 18 januari. Värmestugan upprättades och 

bemannades av Eons personal. 

 

Många säkerhetslarm slogs ut hos de äldre och personal inom äldreomsorgen åkte då ut till alla 

med larm i kommunen. Men de hann inte ut till alla eftersom elen kom tillbaka innan dess. Man 

planerade att med start den 16 januari åka ut till alla som var äldre än 75 år och som hade 

elavbrott, för att följa upp deras behov av hjälp.100 

 

I denna kommun klassificerades inte stormen som en extraordinär händelse men ordföranden för 

krisledningsnämnden hölls uppdaterad om situationen. Krisledningsgruppen var däremot aktiv och 

nämndordförande satt även med i gruppen vid några tillfällen.  

 

5.2.6 Halmstads kommun 

Under söndagen kallades berörda aktörer inom kommunerna in för att diskuterade vad som 

behövde göras och vilka problem som kunde förväntas under måndagen. All personal visste nu vad 

de skulle göra under måndagen och rollerna blev ännu tydligare. Detta kom att öka effektiviteten 

jämfört med många andra kommuner som var seg startade på måndagsmorgonen. Kommunens 

främsta information sätt har varit att publicera information på hemsidan. Kommunen var tidig med 

att lägga ut information på hemsidan och redan på söndagen fanns det information gällande 

stormen Per. På måndagen kompletterades hemsidan med information gällande bland annat 

värmestugor och hur skolorna hade öppet etc. På hemsidan ges tydlig information över hur 

medborgarna informeras vid en kris. Man ger även en närmare förklaring över hur VMA 

                                                
98 Falkenbergs kommun. Länk: Information om stormens biverkningar. 
99 Falkenbergs kommun. Länk: Krisinformation. 
100 Pressmeddelande. Falkenbergs kommun 2007-01-16. 
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fungerar.101 Kommunen ger även information inför en kärnkraftsolycka.102 Först under måndagen 

kunde telefonväxeln hos kommunen nås och då öppnades även en upplysningsfunktion (i form av 

en telefonväxel) som hade öppet till fredag.103 Det var inget direkt tryck på denna funktion. De 

flesta frågor gällde reservaggregat, när elen skulle återkomma eller när telefonen skulle fungera. 

Dessa frågor hänvisades direkt till el- eller telefonbolagen. På måndagen upprättades även 

värmestugor på tre ställen i kommunen.  

 

När jag ställde frågan till Karin Johansson gällande om stormen Per kan ses som en extraordinär 

händelse blir svaret både ja och nej. Man tillsatte aldrig en krisledningsnämnd men ordföranden i 

nämnden hölls uppdaterad om läget. Krisledningsgruppen var däremot aktiv. Man ansåg i 

kommunen att det fanns igen anledning att definiera krisen som en extraordinär händelse eftersom 

man var inte i behov av extra resurser som man kan få med hjälp enligt lagen. Kommunen ansåg 

att stormen Per var mer än en vanlig händelse men valde att inte lyfta fram lagen och använda den 

till hjälp.104  

 

5.2.7 Hylte kommun 

Hylte kommun publicerade den första informationen på hemsidan under måndagen. Här fanns 

information gällande stormens efterverkningar, var värmestugorna fanns, vattenförsörjning etc.105 

Kommunen kom sedan att utöka i informationen under måndagen med information kring 

strömlösa områden och när strömmen beräknades återkomma. Man gick även ut med information 

att de strömlösa kunde låna gasolvärmare och påpekade återigen vart värmestugorna fanns och  

dess öppettider.106 Kommunen har bra information både före och under en kris på sin hemsida. På 

hemsidan fås information om vad allmänheten kan göra vid ett akut krisläge. Man finner 

information gällande VMA, pressmeddelanden, informationsplan etc. Tyvärr går inte 

informationsplanen att få fram på hemsidan.107 Men på begäran skickades den till mig. 

Allmänheten kan sedan tidigare se var informationen kommer att läggas under en krissituation. 

Informationen lades tyvärr ut i ett sent skede på hemsidan. 

 

Under min intervju med Susanne Mared berättar hon att kommunen använde sig av de traditionella 

                                                
101 Halmstads kommun. Länk: Så informeras du. 
102 Halmstads kommun. Länk: Kärnkraftshändelser.  
103 Halmstads kommun. Rapportering 2007-01-17. 
104 Informantintervju, Karin Johansson. 
105 Hylte kommun. Länk: Efter stormen Per. 
106 Hylte kommun. Länk: Stormen - Prognoser för elavbrott och gasolvärmare för utlåning. 
107 Hylte kommun. Länk: Krisberedskap. 
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kommunikationskanalerna radio, tv, tidningar och affischer för att informera allmänheten. Hylte 

kommun var de enda som har använt sig av affischer. Affischerna kom att sättas upp i 

värmestugorna. Värmestugorna kom att även att verka som upplysningscentraler där information 

gavs framförallt i pappersform. Eons personal var på plats och informerade allmänheten under en 

dag. Det var kommunen som ansvarade för värmestugorna.108  

Hylte kommun valde att inte klassificera stormen Per som en extraordinär händelse och 

krisledningsnämnden var aldrig aktiv. Politiker som satt i nämnden deltog däremot under vissa av 

krisledningsgruppens möten.  

 

5.2.7 Sammanfattning 

Nedan följer två bilder som sammanfattar vilka kommunikationssätt kommunerna använde och hur 

de definierade krisen och deras insatser: 

 

Tabell 1. Kommunernas kommunikationssätt 
 

   Kommunikationssätt    Hemsidan     Telefonväxel    VMA    Upplysningsfunktion    Flygblad etc. 

   Kungsbacka    Ja, måndag    Ja, måndag    Ja    Nej    Nej 

   Varberg    Ja, söndag    Ja, måndag    Ja    Nej    Nej 
   Laholm    Ja, måndag    Ja, måndag    Ja    Nej    Nej 
   Falkenberg    Ja, måndag    Ja, måndag    Ja    Ja, måndag, telefon    Nej 
   Halmstad    Ja, söndag    Ja, måndag    Ja    Ja, måndag, telefon    Nej 
   Hylte    Ja, måndag    Ja, måndag    Ja    Ja, måndag   

   värmestugorna 
   Ja, affischer 

 
 

Tabell 2. Definitioner och insatser gjorda av kommunerna 
 
 
 
 

 

 

 

I tablåerna ovan redovisas vilka kommunikationssätt de olika kommunerna valde att använda sig 

av. Här redovisas även hur kommunerna valde att definiera krisen och om krisledningsnämnderna 

och/eller krisledningsgrupperna var aktiva. Det är framförallt tre kommuner som skiljer sig åt 

Hylte, Halmstad och Falkenberg. Alla tre valde att öppna upp upplysningsfunktioner under 

måndagen den 15 januari. Dock skiljde sig upplysningsfunktionerna åt. Halmstads kommun och 

                                                
108 Utvärdering av stormen Per. Hylte kommun, 2007-03-22. 

Definition/Insats Extraordinär 
händelse 

Krisledningsnämnd Krisledningsgrupp 

Kungsbacka Ja Nej Nej 
Varberg Nej Nej Nej 
Laholm Nej Nej Ja 
Falkenberg Nej Nej Ja 
Halmstad  Ja/Nej Nej Ja  
Hylte Nej Nej Ja 
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Falkenbergs kommun var i telefonform och Hyltes kommun hade en kombinerad värmestuga och 

upplysningsfunktion. Hylte kommun var den enda kommunen som satte upp affischer dock endast 

vid värmestugorna. Halmstad och Varberg var tidiga med att publicera information på hemsidan. 

Majoriteten valde att inte definiera stormen Per som en extraordinär händelse. Undantag var 

Kungsbacka och ett mellanting från Halmstads sida. Ingen valde att tillsätta en krisledningsnämnd 

men tre krisledningsgrupper var aktiva.  

5.3 Hur fungerade kommunikationen mellan kommunerna, medierna och 

allmänheten under stormen Per?  
Jag har under denna fråga valt att mest rikta in mig på Radio Halland. Men andra lokala medier 

kommer också att tas upp som t.ex. tidningar. Det är endast två kommuner, Halmstad och Hylte, 

som har haft direkt kontakt med lokal tv ingen har haft kontakt med nationell tv därför kommer de 

inte att behandlas i en större utsträckning. Jag inleder med Radio Hallands bild av 

kommunikationen.  

 

5.3.1 Radio Halland 

Stellan Sturesson kanalchefen på Radio Halland anser att när stormen Per härjade som värst under 

söndagen den 14 januari fick de in tillräcklig information för att täcka det informationsbehov som 

fanns. Det var under måndagsmorgonen den 15 januari som Radio Halland hade problem att få in 

information. Informationen gällde om skolorna skulle ha öppet i kommunerna och när elen skulle 

komma tillbaka etc.109 Många föräldrar hörde av sig till Radio Halland och undrade om de kunde 

skicka iväg barnen till skolan.110 Radio Halland kom inte i kontakt med länsstyrelsen eller 

kommunerna förrän vid klockan 08.00 då växlarna öppnade men då var informationen nästan inte 

relevant längre eftersom de flesta skolbarn började klockan 08.00. Den största bristen var alltså 

informationen till Radio Halland dagen efter stormen. På Radio Halland anser de inte att någon 

kommunerna var varken bättre eller sämre på att delge dem information varken efter eller under 

stormen Per. Radio Halland fick hela tiden söka efter informationen själv och hade i princip lika 

svårt som allmänheten att nå kommunerna.111 Under en krissituation där elen är utslagen vänder 

sig många människor till den batteridrivna radion för information. Radio Halland hade ingen 

information att ge sina lyssnare på måndags morgon.  

 

5.3.2 Kungsbacka kommun 

                                                
109 Informantintervju, Stellan Sturesson. 
110 Brev till Länsstyrelsen Halland från Radio Halland. 
111 Informantintervju, Stellan Sturesson. 
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Barbro Ericson anser att Radio Halland som medium inte alltid lyssnar på vad kommunerna 

egentligen säger vilket är problematiskt. Kommunerna lägger ut all adekvat information på nätet så 

det är bara för medierna att hämta informationen. I många fall vill Radio Halland ha informationen 

på ett mera traditionellt sätt som via fax. Medierna strävar ofta efter att få mera information än vad 

som återfinns på webbplatserna även fast kommunerna inte har någon mera information att delge 

dem.112  

 

Man har upprättat ett nytt kommunikationssystem som kallas för OJJE. Genom OJJE ger 

energiföretagen information till Radio Halland, kommunerna, företag osv. genom en form av E-

post meddelande.113 Detta system kom dock inte att utnyttjas av Kungsbackas krisledning under 

stormen Per. Kommunen gav ut pressmeddelanden som skickades till alla medier. Lokal TV håller 

på att få en större genomslagskraft i kommunen.114  

 

5.3.3 Varbergs kommun  

Kommunen anser att kontakten med Radio Halland har fungerat bra och att Radio Halland ser 

allvarligt på sin roll i att delge samhället information. Radio Halland är numera ofta med på de så 

kallade nätverksträffarna som sker i länet vilket är en viktig del i att skapa en nära kontakt mellan 

aktörerna. Men Radio Halland vill ofta ha mera information än vad som finns att ge. En ny sorts 

information håller på att växa fram, en form av icke information. De vill veta att allting är normalt 

och frågar inte efter om något är onormalt längre. Detta är en sorts information som kommunen 

inte är van vid och informatörerna kan ha svårt att hantera det eftersom den medför ett ökat 

informationsflöde berättar Helene Wennberg. Varbergs kommun har inte haft någon direkt kontakt 

med lokal TV. Kommunen skickade ut pressmeddelande till tidningarna och lokal TV. Det stora 

problemet anser kommunen var att krisen förstorades upp av medierna.115 

 

5.3.4 Laholms kommun  

Lars Ingemarsson ansåg att kontakten med Radio Halland var bristfällig. Kommunen gav ingen 

information till Radio Halland under söndagen. Det var först när telefonväxeln öppnade på 

måndagsmorgonen som Radio Halland kunde få information från kommunen. Laholms kommun 

skickade inte ut några pressmeddelanden under stormen utan de förde istället en loggbok. Där 

                                                
112 Informantintervju, Barbro Ericson. 
113 Svensk Energi, Steg för steg mot ett starkare elnät- vad nätföretagen gör för att du ska slippa strömavbrott. 
2003. s. 9 ff 
114 Informantintervju, Barbro Ericson. 
115 Informantintervju, Helene Wennberg. 
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skötte istället den informationsansvarige kontakten med medierna och företagen i kommunen.116 

Detta kan ses som en brist då inget medium fick någon information från kommunen. Alla medier 

var tvungna att söka informationen själva. Att ge ut pressmeddelande är en viktig del i 

kommunikationen med medierna i kommunen.  

 

5.3.5 Falkenbergs kommun  

Sabina Andersson berättar att kommunen hade problem att delge Radio Halland med information i 

ett tidigt skede. Det var först under måndagen då krisledningsgruppen hade kommit gång som 

information lämnades till Radio Halland. Kommunen hade ett glapp i informationen mellan vissa 

förvaltningar vilket gjorde att det dröjde till måndag förmiddag innan de fick en total blick över 

läget. Först på tisdagen efter stormen kunde allmänheten läsa på hemsidan om vilka skolor som 

hade stängt. Här gavs även övrig information om telefoni, ström och vatten.117 En stor anledning 

till varför Radio Halland inte fick in uppgifter om skolorna berodde på att skolorna inte 

rapporterade in till förvaltningen utan prioriterade att informera föräldrarna. De berörda brukarna 

fick information men kommunen valde att inte gå igenom Radio Halland med informationen. 

Det bästa hade kanske varit att informera både Radio Halland och föräldrarna. Det är viktigt att 

skolorna rapportera in till den berörda förvaltningen att kontakt har tagits med föräldrarna så 

förvaltningen kan rapportera detta till Radio Halland. Kommunen anser att Radio Halland efter 

stormen Per tagit ett bra initiativ genom att bjuda in sig till en träff med informatörer och 

säkerhetssamordnare i länet.118  

 

Ett annat problem när det gäller att få ut korrekt information under stormen var en dödsolycka 

utanför Ullared. Där rapporterades in felaktiga uppgifter om när räddningstjänsten var på plats 

efter olyckan. Det publicerades fel klockslag i en nationell tidning. De skrev att räddningstjänsten 

kom till platsen när de egentligen lämnade den. Det var uppgifter som kommunen medger att de 

kunde ha bett tidningen att korrigera men detta gjordes inte. Det är farligt att låta inkorrekt 

information spridas under en kris för det kan leda till allvarliga missförstånd.119 

 

5.3.6 Halmstads kommun 

Halmstads kommun hade en bra och tidig kontakt med Radio Halland. Den första kontakten med 

Radio Halland skedde redan under söndagen. Efter varje mötestillfälle på kommunen satte sig 
                                                
116 Informantintervju, Lars Ingemarsson. 
117 Rapport. Falkenbergs kommun 2007-01-16.  
118 Informantintervju, Sabina Andersson. 
119 Ibid. 
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informationschefen och säkerhetskoordinatorn ned och diskuterade vilken information de skulle 

lämna ut i pressmeddelandet.120 Pressmeddelandet mailades sedan över till alla medier under 

måndagen.121 Man kompletterade detta sedan genom att ringa till bland annat Radio Halland för att 

se att informationen hade kommit fram. Man påpekade även vilken information kommunen ansåg 

var viktigast och som skulle nå allmänheten berättar Karin Johansson.122 I pressmeddelandet stod 

det mycket tydligt vilka skolor som hade öppet, vart allmänheten kunde vände sig för att få vatten, 

telefon och el-problem etc.123 

 

Halmstads kommun har till skillnad från de övriga kommunerna i en positiv bemärkelse utnyttjat 

Radio Halland för att få ut viktig information. Under söndagen publicerade kommunen lite allmän 

information på hemsidan. Radio Halland hade alltså även här en möjlighet att inhämta information 

på hemsidan redan under söndagen. På måndagen publicerades ytterligare information på hemsida, 

information gällde nu stormens följder, att allmänheten skulle akta sig för att vandra uppe på 

galgberget, information om upplysningscentralen och om någon skola hade stängt etc.124 Det var 

framförallt skolorna själva som gav Radio Halland information om deras möjlighet att hålla öppet. 

Detta eftersom Radio Halland ville ha informationen så snabbt som möjligt ansåg kommunen att 

det var snabbast om skolorna själva meddelade Radio Halland. I vanliga fall vill kommunen att all 

kontakt sker via en person från kommunen. Halmstads kommun hade kontakt med lokal tv och det 

gjordes en intervju under måndagen.125  

 

5.3.7 Hylte kommun  

Det som kan ses problematiskt är att Hylte kommun har tre radiokanaler att välja mellan, Radio 

Halland, Radio Kronoberg och Radio Jönköping. Under Gudrun ansåg kommunen att Radio 

Kronoberg och Jönköping förmedlade informationen bättre än radio Halland. Det problemet som 

uppstod under stormen Per var att de skickade informationen till fel E-post. Detta problem 

upptäcktes dock och Radio Halland fick till slut informationen.126 Radio Halland kom att 

informeras första gången under måndag förmiddag för att sedan ges daglig information.127 Hylte 

kommun hade inga skolor som var stängda och ansåg därför att det inte fanns någon information 

                                                
120 Informantintervju, Karin Johansson. 
121 Pressmeddelande. Halmstads kommun 2007-01-15.  
122 Informantintervju, Karin Johansson. 
123 Pressmeddelande. Halmstads kommun 2007-01-15. 
124 Pressmeddelande. Halmstads kommun 2007-01-15. 
125 Informantintervju, Karin Johansson. 
126 Informantintervju, Susanne Mared. 
127 Utvärdering av stormen Per. Hylte kommun.  
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att ge Radio Halland innan dess.128 Det informerades också i TV4 Halland om situationen i 

kommunen och där det gjordes en intervju med kommunen under måndagen. Kommunen hade 

annonsering i Hallandsposten, Värnamo Nyheter och Hallands Nyheter på onsdagen och 

lördagen.129  

5.3.7 Sammanfattning 

En klar nackdel var att Radio Halland inte hade tillgång till dagboken under krisen och har inte 

haft detta tidigare heller. Om Radio Halland hade haft tillgång till dagboken hade de själva kunnat 

inhämta mycket information och inte behövt förlita sig på information från kommunerna direkt. 

Men frågan är om Radio Halland hade kunnat få kommunrelaterad information tidigare via 

dagboken? Svaret blir både ja och nej på den frågan. Radio Halland hade kunnat få in information 

från länsstyrelsen, SMHI, vägverket och ett antal andra aktörer redan den 13 januari. Men 

information om läget i de olika kommunerna kom första att publiceras av Halmstad kommun den 

14 januari klockan 09.13.130 Halmstads kommun var ett undantag och dem hade redan varit i 

kontakt med Radio Halland under söndagen. Information från alla kommunerna som finns i 

dagboken kom egentligen även här för sent om Radio Halland t.ex. ville meddela om skolornas 

öppet havande på måndagsmorgon. Positivt är att länsstyrelsen har sagt att Radio Halland ska få ta 

del av materialet i dagboken vi kommande kriser. Detta kan underlätta kontakten mellan 

kommunerna och Radio Halland.  

 

Sammanfattande synpunkter: 

• Många kommuner var sena med att lägga ut information på hemsidan. Undantag var Halmstads 

och Varbergs kommun. 

• Kommunerna var duktiga på att ge ut pressmeddelande (Undantag var Laholms kommun som 

inte gav ut pressmeddelanden) Halmstad kommun valde även att följa upp pressmeddelandena när 

det hade kommit fram till tidningarna, Radio Halland och lokal TV. 

• Ett problem är att journalisterna vill ha ut informationen snabbt medan kommunerna vill vara 

noga så att informationen som de gav ut var korrekt och det tog tid. 

• Positiv aspekt är att Radio Halland kommer att få tillgång till dagboken under kommande kriser. 

 

5.4 Vad lärde sig kommunerna från stormen Gudrun med avseende på 

kommunikation och information mot allmänheten?   
                                                
128 Informantintervju, Susanne Mared. 
129 Rapport. Hylte kommun 2007-01-17. 
130 Dagbok. Länsstyrelsen Halland. 
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För att bevara denna fråga har jag valt att titta närmare på tre kommuner Falkenberg, Halmstad och 

Hylte där samtliga valde att genomföra utvärderingar under stormen Gudrun och Per. Jag har valt 

att jämföra endast dessa tre kommuner eftersom det inte fanns underlag för att jämföra hur alla 

kommunerna agerade under stormarna eftersom det saknades utvärderingar från Per. 

Trots att lagen om extraordinära händelser uppmanar till utvärderingar efter kriser har inte 

Laholms kommun, Varbergs kommun eller Kungsbacka kommun gjort några utvärderingar av sina 

insatser under stormen Per.  Det jag framförallt märkte under mina intervjuer och från 

kommunernas utvärderingar var att kommunerna hade lärt sig mycket när det gällde kontakten 

med företagen. Om kommunikationen mellan dessa aktörer har förbättras borde informationen mot 

medborgarna också bli bättre. Därför kommer min fokus att ligga på kontakten mellan 

kommunerna och företagen. Även på de lärdomar som kommunen tog med sig från stormen 

Gudrun.  

 

5.4.1 Falkenbergs kommun 

Utvärdering från stormen Per behandlade inte kommunikationsfrågorna gentemot allmänheten i 

någon större utsträckning. Det som framkommer av deras utredning från stormen Per är att de skall 

fortsätta att arbeta med informationen inåt den egna organisationen.131 Det som lyftes fram under 

intervjun var att största lärdomen från Gudrun var att de visste vad som väntade. Frågorna som 

kom in kunde de förbereda sig på och ta fram relevant information och därigenom ge en bättre 

information till allmänheten. Detta kom även att påverka informationen som de lade ut på 

hemsidan.132 I utredningen efter stormen Gudrun tar kommunen upp att de var alldeles för passiva 

i sin informationshantering. Kommunen skulle ha lyft fram en informationsstrategi för att 

underlätta själva samordningen av information, både internt och externt.133 Detta problem kvarstod 

dock även under Per fastän kommunen hade haft två år på sig att förbättra informationen i detta 

avseende.  

 

Det var framförallt Eons kunder som drabbades i kommunen under stormen Per. Kontakten med 

Eon fungerade bra eftersom de hade en speciell kontaktperson. Denna upprättades efter stormen 

Gudrun. Kommunen fick information från kontaktpersonen men de hämtade även information från 

Eons hemsida. Telia informerade kommunen om att all information med dem skulle ske via 

länsstyrelsen. Telia skickade kartor till länsstyrelsen över vilka abonnenter som saknade telefon 

                                                
131 Utvärdering av stormen Per. Falkenbergs kommun 2007-02-09. 
132 Informantintervju, Sabina Andersson. 
133 Utvärdering av stormen Gudrun. Falkenbergs kommun 2005- 05-02.  
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och vilka master som var urfunktion. Problemet med kartorna var dock att de på grund av dålig 

upplösning var mycket svåra att tyda. Hos Telia såg kommunen inga direkta förbättringar sedan 

Gudrun.134  

 

5.4.2 Halmstads kommun 

Den viktigaste lärdomen som kommunen tog med sig från stormen Gudrun var framförallt att det 

är viktigt att informera alla medarbetare inom kommunen.135 Detta var dock ett problem som 

kvarstod även under stormen Per och är något som kommunen försöker förbättra.136 Under Per 

kunde kommunen tydligare se vad som var deras ansvars och vad som var elbolagens och 

telefonileverantörernas ansvar.137 Allmänheten har också lärt sig vilka de ska vända sig till om 

t.ex. elen inte fungera då vände de sig till sitt energibolag och inte till kommunen. En annan sak 

kommunen tog med sig var erfarenheten att hantera en krissituation och hur alla aktörer ska agera.  

 

Kontakten med de stora och små företagen i kommunen fungerade mycket bra under stormen Per. 

Det lokala energibolaget, Halmstad Energi, var med på alla mötena som hölls på kommunen. 

Representanter från Eon var också med på möten. Telia ville att all kontakt skulle ske via 

länsstyrelsen vilket den först gjorde sedan tog kommunen själva kontakt med Telia. De fick en 

personligkontakt och man fick genom denna kontakt fram information. Kommunen hämtade också 

mycket information från Telias hemsida som förbättrades efter stormen Gudrun. Men den 

personliga kontakten med Telia var fortfarande mycket dålig under stormen Per.138  

 

5.4.3 Hylte kommun 

Kommunen hade kontakt med Radio Halland, Lokal TV, annonser i lokala tidningar etc. under 

stormen Per.139 Kommunen har i stort sett använt sig av samma informationskanaler under båda 

stormarna vilket tyder på att de har en välorganiserad informationsplan och struktur. Det som 

kommunen framförallt lärde sig från Gudrun var att ha bemannade värmestugor där information 

gavs. Eons personal var på plats under en dag i kommunen och gav information. Kommunen hade 

även lagt fram informationsblad och satt upp affischer. Detta gjorde så att trycket på telefonväxeln 

minskade förutom under måndagen.140 En viktig lärdom från Gudrun var att all information skall 

                                                
134 Informantintervju, Sabina Andersson.  
135 Utvärdering stormen Gudrun. Halmstads kommun. 
136 Utvärdering stormen Per. Halmstads kommun 2007-02-02. 
137 Utvärdering stormen Gudrun. Halmstads kommun. 
138 Informantintervju, Karin Johansson. 
139 Utvärdering av stormen Gudrun. Hylte kommun. 
140 Utvärdering av stormen Per. Hylte kommun 2007-03-22.  
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gå igenom informationschefen. Detta så korrekt information ges.  Det för också med sig att 

informationschefen får en bra bild över läget och är medveten om allt som händer. En annan 

erfarenhet var att på måndagsmorgonen hade alla tagit reda på information inom sitt område och 

alla visste vad de skulle göra och utförde sin uppgift väl. Kommunen anser dock att de måste bli 

bättre på att ge information till personalen inom organisationen.141  

Kommunen ansåg att kontakten med de större företagen t.ex. Eon fungerade bra. De deltog på 

många möten i samband med stormen Per. Eon kom på måndagen med informationen att de flesta 

skulle ha ström tillbaka innan helgen. Eon skickade sedan uppdaterade uppgifter till kommunen två 

gånger per dag. Eon var som sagt även med en dag och informerade vid värmestugorna.142 Det 

företaget kommunen hade mest problem med var Telia som var svårast att nå under både Gudrun 

och Per. Telia skickade nästintill varje dag ut listor till kommunen över vilka områden som 

saknade ström men de ville inte har någon närmare kontakt. Telia har gjort förbättringar men 

kommunen anser att de är fortfarande svåra att få kontakt med.143  

 

5.4.4 Sammanfattning  

En lärdom från stormen Gudrun är att kommunikationen inom den egna verksamheten är viktig. 

Kommunerna hade dock inte lyckats förbättra denna sedan stormen Gudrun och alla anser att den 

måste förbättras. Att tilldela den egna personalen information är en viktig del i att ge information 

till allmänheten. Det är även viktigt att tilldela information till personal som inte är på plats just 

under krisens inledningsskede. Alla skall få information oavsett om de arbetar under krisen eller 

om de är lediga. Alla tre kommunerna anser att kontakten med Eon fungerade bra och gjorde 

likaså under stormen Gudrun. De anser dock att kontakten var ännu bättre under stormen Per. 

Kontakten med Telia har dock inte förbättrats sedan stormen Gudrun. Man har svårt att få en 

personlig kontakt och Telia ville att all kontakt skulle ske via länsstyrelsen. Halmstads kommun 

anser att informationen på deras hemsida har blivit mycket bättre.  

 

Sammanfattande synpunkter: 

• Alla i kommunen visste sina uppgifter och utförde dem väl.  

• Kommunikationen inom den egna organisationen måste förbättras 

• Kommunerna var förberedda på frågorna från allmänheten. 

• Kontakten med Eon fungerade ännu bättre sedan stormen Gudrun.  

                                                
141 Informantintervju, Susanne Mared. 
142 Utvärdering av stormen Per. Hylte kommun 2007-03-22.  
143 Informantintervju, Susanne Mared. 
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• Kontakten med Telia hade inte märkbart förbättrats sedan stormen Gudrun. 

 
 
 
 
 
 
6. Avslutande reflektioner  

 
 
Under denna punkt ges en sammanfattning över mina slutsatser som jag har kunnat dra utifrån 

resultat och analysdelen. Målet i utvärdering har varit att se hur kommunikationen mot 

allmänheten har fungerat och sett ut i Hallands sex kommuner. Jag har använt mig av lagen om 

extraordinära händelser (2006:544) som stadgar att det skall finnas kommunikationen gentemot 

allmänheten. Jag har även valt att belysa vad kommunerna lärde sig från stormen Gudrun. Det är 

dock viktigt att påpeka att det är svårt att komma fram till några konkreta slutsatser eftersom lagen 

ger kommunerna ett stort handlinsutrymme med avseende på kommunikationen mot allmänheten. 

Men jag har bland annat med hjälp av tidigare forskning, dokument, rapporter och mina intervjuer 

ändå kunnat dra vissa slutsatser. 

 

6.1 Slutsatser  
Utifrån den klassiska kommunikationsteorin kan man se ett antal brister i kommunikationen 

mellan kommunerna och allmänheten. Där majoriteten av kommunerna som sändare inte klarade 

av att delge medborgarna information i ett tidigt skede. Man kan även diskutera hur allmänheten 

(mottagarna) tog emot och behandlade den informationen som de fick. Kommunernas syn på detta 

var att allmänheten söker och inhämtar information på ett bra sätt. En annan brist man kan urskilja 

var att kommunikationen endast var enkelriktad och inte dubbelriktad. Kommunerna försummade 

chanserna att inhämta viktig feedback från allmänheten vid t.ex. arbetet i värmestugorna. Att ha 

egen personal på plats och inte endast personal från Eon hade varit att föredra. Hylte var den enda 

kommunen som hade egen personal på plats ute i värmestugorna. De kommunerna som valde att 

inte genomföra utvärderingar efter stormen missade även feedbacken från allmänheten. Att få 

feedback från allmänheten är en central del i det förebyggande arbetet. Sammanfattningsvis kan 

man säga att det saknades vid många tillfällen en dialog emellan allmänheten och kommunerna. 

Men det finns idag i många kommuner en bra dialog mellan företagen och kommunen själva.  
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De vanligaste informationskanalerna var Internet och radio. Jag valde att inte undersöka hur 

allmänhetens själva ser på sitt sökande och inhämtade av information. Detta hade självklart hade 

varit en intressant faktor att undersöka. Grundansvaret för att ge information till allmänheten ligger 

dock hos kommunerna. Det är kommunernas ansvar att se till att allmänheten får den information 

de behöver för att känna sig trygga och säkra. Det uppkom störningar i kommunikationen mellan 

kommunerna och allmänheten. Detta berodde till stor del på att t.ex. Radio Halland inte fick in 

information i ett tidigt skede. Efter stormen Per hade Radio Halland ingen information att delge 

medborgarna. Jag tycker även att kommunernas felaktiga syn på stormens omfattning kan ses som 

en allvarlig störning som ledde till kommunikationsproblem.  

 
Kommunerna valde i en stor utsträckning att använda sig av de traditionella 

kommunikationssätten. Tidigare forskning har under en längre tid påpekat att det finns inga 

särskilda informations- eller kommunikationssätt som kommunerna använder sig av under en 

krissituation. En stor nackdel med att använda sig av dessa traditionella sätt var att kommunerna 

hade svårt att nå ut med informationen till allmänheten på ett snabbt och effektivt sätt. 

Vi lever idag i ett väldigt sårbart samhälle där infrastrukturen ofta slås ut. Därför kan man undra 

om inte de traditionella informationsfunktioner som dörrknackning och hushållsutdelad 

information fungerar bäst.  

 

Kontakten med medierna (speciellt Radio Halland) är otroligt viktig under en kris och man kan 

tydligt se en konflikt mellan medierna och kommunerna i avseende på snabbhet. Kommunerna vill 

vara nog med att informationen som ges ut är korrekt och tar därför längre tid på sig och medierna 

vill leverera information så snabbt som möjligt. Den lokala radion måste enligt lag ge ut 

information under kriser om kommunerna ber om det. Alla kommuner säger sig värdera den lokala 

radion som informationstätt och det är av stor vikt att kommunerna i ett tidigt skede rapporterar in 

till radion. Radion Halland har även ett ansvar att själva söka information men utvärderingen visar 

visat att det fanns nästintill ingen information att få från kommunerna under söndagen och 

måndagens tidiga morgon. Det var endast Halmstads och Varbergs kommun som publicerade 

information på hemsidan under söndagen. Lagen om extraordinära händelser tar dock upp att 

förberedelsefasen är viktig i krishanteringen. Att alltid ha information liggande på hemsidorna är 

viktigt så allmänheten vet vad kommunerna gör och inte gör under en kris.  
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Sverige är idag ett mångkulturellt land där tidigare kriser som diskotesbranden i Göteborg har visat 

på hur viktigt det är att informationen är målgruppsanpassad. Det är även viktigt att nå människor 

med handikapp så som syn- eller hörselskadade under en kris. Ingen av Hallands sex kommuner 

valde att gå ut med information som var målgruppsanpassad. Informationen på hemsidan 

publicerades endast på svenska och ingen extra hjälp gavs till dem som var syn- eller 

hörselskadade. Det finns dock tankar hos kommunerna hur de kan få ut information till människor 

som inte behärskar det svenska språket. Några tankar är att kommunicera genom 

hemspråkslärarna, gå ut i skolorna och informera och genom invandrarföreningar. Kommunerna 

har dock skyldigheten genom lagen att informera allmänheten oavsett om det råder en kris eller 

inte. Man kan även tycka att kommunerna har ett ännu större ansvar att ge information till 

människor med handikapp. Det kan ses som beklagligt att kommunerna inte lägger ner extra 

resurser på att nå dessa grupper med information under en kris. Men självklart har även 

allmänheten ett eget ansvar att söka information men det är kommunens ansvar att publicera 

informationen och underlätta för människor att ta till sig den.  

 

Det kan diskuteras om det är positivt eller negativt att ha hanterat många kriser med tanke på 

kommunikationen. Genom att läsa kommunernas utvärderingar från stormarna Gudrun och Per 

kunde man urskilja många kommuner tog med sig positiva lärdomar. Kommunikationen mellan 

kommunerna och företagen hade förbättrats efter stormen Gudrun. Denna utvärdering pekar på att 

utvärdera och utreda sina insatser under kriser är en viktig del i att ta vara på lärdomarna och 

undvika att göra samma misstag igen. Att genomföra utvärderingar är ett viktigt steg i 

utformningen av kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser. 

 

Enligt min utvärdering var det Hyltes kommun och Halmstads kommun som hade de bästa 

kommunikationssätten gentemot allmänheten. Halmstad var tidigt ute med information på 

hemsidan, Hylte var aningen sämre med detta. Men båda kommunerna har bra information före, 

under och efter en kris, genomförde utvärderingar efter stormen, tillsatte en krisledningsgrupp men 

saknar dock målgruppsanpassad information och risk- och sårbarhetsanalyser. Hylte kommun har 

även en väldigt bra informationsplan liggande på hemsidan där människor kan se och i förväg veta 

hur kommunen informerar under en kris. Hylte kommun var den enda kommunen som hade 

kombinerade värmestugor och informationsfunktion där de även satte upp informationsaffischer.  

I tidigare forskning har det påpekats att information är inget som värderas högt inom 

krisberedskapen. Jag tycker att man kan urskilja detta i denna utvärdering. Där informationen 

värderas högt men handlingskraften och motivationen saknas på många håll.   
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6.2 Fortsatt forskning  
Tre intressanta uppslag för fortsatt forskning är frågorna gällande nya informationssätt, 

allmänhetens ansvar att inhämta och söka information och heltidsanställa informatörer. 

Kommunerna använder sig av de traditionella informationskanalerna även under en 

krissituation. Det hade varit intressant att titta närmare på nya kommunikationssätt under en 

kris. En fundering är att låta allmänheten ta del av länsstyrelsens dagbok och få information 

därigenom. Ett annat sätt är att skicka ut SMS till allmänhetens mobiltelefoner. Då måste 

infrastrukturen fungera och vi ser idag hur sårbart vårt samhälle är tack vare vårt beroende av 

tekniken. En fundering är därför om de mest traditionella informationskanalerna kanske trots 

allt är de mest effektiva som t.ex. dörrknackning.  

 

Det hade varit intressant att undersöka vad allmänheten själv anser om deras ansvar att söka och 

inhämta information. Jag har under denna studie undersökt vad kommunerna anser gällande 

denna fråga. Var allmänheten nöjd med den informationen som gavs under stormen Per? 

 

Till sist gäller vilken roll det spelar det in om kommunen har en heltidsanställd informatör. 

Tidigare studier har visat på att det har stor inverkan. I min utvärdering kunde man dock inte 

urskilja att Falkenbergs kommun som inte har en heltidsanställd informatör utförde en sämre 

insats under stormen Per. Men man kan inte heller säga om arbetet hade blivit bättre om 

kommunen hade haft det. Det hade varit intressant att undersöka närmare hur detta verkligen ter 

sig om det innebär en stor nackdel att inte har en heltidsanställd på posten eller om det kanske 

snarare handlar om personen som sitter på posten som informatör. 

 

En annan fundering som kvarstår hos mig är varför vissa kommuner valde att klassificera stormen 

som en extraordinär händelse och andra inte? Vilket är egentligen den bästa strategin? Att börja 

stort genom att definiera händelsen som extraordinär och ta hjälp av lagen. Eller börja i mindre 

skala för att sedan öka insatserna och kanske i ett senare skede definiera händelsen som 

extraordinär. Det finns många uppslag att forska vidare kring när det gäller kommunikationen och 

informationen under kriser 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor till informatörer och säkerhetsansvariga i Hallands kommuner.  

 

Hur var ditt namn? 

Vilken är din nuvarande position och i vilken kommun? 

Var detta även din position under stormen Gudrun? 

  

Vilka kommunikationssätt användes gentemot allmänheten under stormen Per? 

Användes alla eller något av de sex olika informationsmetoderna användes (VMA, hemsidan, 

medier, telefonväxel, upplysningsfunktion och flygblad om infrastrukturen ej fungerar)? 

Vilken slags information gavs ut till allmänheten gällande stormen Per? 

Planeringen och att ha regelbundna övningar inför en kris är en viktig del, fungerade all 

kommunikation som planerat? 

 

Var stormen Per så allvarlig så den gick under lagen om extra ordinära händelser i fredstid? 

 Tillsattes en krisledningsnämnd och hur stort ansvar tog denna? 

 

Hur fungerade kontakten med de större företagen som t.ex. Fortum, Eon, SJ, Banverket? 

Hur fungerade kontakten med de mindre företagen, t.ex. lokala energibolag? 

Hur fungerade kontakten med Radio Halland under och efter stormen Per?  

Gav kommunen information till annan andra lokala medier som t.ex. lokal TV och tidningar? 

 

Var kommunikationen gentemot allmänheten målgruppsanpassad eller användes en och samma 

information gentemot alla medborgare? 
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Hur gavs information till människor med handikapp t.ex. hörselskadade? 

Hur gavs informationen till människor som inte behärskar det svenska språket? 

Vilket ansvar ligger på kommunerna och vilket ansvar ligger allmänheten att tilldela respektive 

inhämta information? 

 

 

Arbetar du som heltidsanställd informatör? 

Stormen Per drog in över en söndag kallades extra personal in och i så fall när?  

Personalen som kallas in är det ordinarie personal eller är det extra personal? 

 

 Anser du att kommunen klarade av att hantera kommunikationen gentemot allmänheten på ett 

acceptabelt sätt? 

Tog kommunen med sig några lärdomar från stormen Gudrun som kunde användas under Per, i så 

fall vilka? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till Ulla-Britt Petersson informationsansvarig på länsstyrelsen, 2007-04-25 

 

Vilken är din nuvarande position? 

Vilken var din position under Stormen Per? 

Hur länge har du arbetat med krisberedskap? 

 

Hur är kriskommunikationen uppbyggd i kommunerna? 

Vilka informationskanaler finns det under en kris? Finns det extra resurser vid en kris? 

Vilka är länsstyrelsens viktigaste uppgifter före under och efter en eventuell krissituation? 

I vilken utsträckning fungerade dessa uppgifter under stormen Per? 

 

Hur såg er organisation ut på söndagen då stormen drog in, kallades länsstyrelsens 

krisledningsstab och andra medarbetare kallades in? 

Ansåg länsstyrelsen att stormen Per gick under lagen om extraordinära händelser i fredstid? 

Följde länsstyrelsen upp kommunernas krishanteringsförmåga?  

Länsstyrelsens främsta roll är att hålla regeringen informerade under en krissituation men sprider 

ni någon information till allmänheten? 

 

Hur fungerade kontakten mellan kommunerna och radio Halland, gavs väsentlig information till 

dem i ett tidigt skede? 

Vilket ansvar anser ni att allmänheten själv har att söka/inta information före, under och efter en 

kris? 

Ni håller tillsammans med landstinget och polismyndigheten i Halland på att skapa ett 

informationsnärverk (säkerhetsnätverket) som skall verka under en extraordinär händelse, hur 

kommer detta att se ut och verka? 
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Hur anser länsstyrelsen att kommunerna klarade av att hantera informationen till allmänheten 

under stormen Per? 

Vilka var de viktigaste lärdomarna från stormen Gurun med avseende på kommunikationen? 

 

 

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till Stellan Sturesson kanalchef på SR Halland, 2007-04- 23 

 

Hur länge har du arbetat som kanalchef på Radio Halland? 

Var du kanalchef under både stormen Gudrun och Per? 

 

Vilket ansvar har Radio Halland under en extraordinär händelse att tillge allmänheten viktig 

information? (Endast sända info om en myndighet begär detta) 

Vilken information fick Radio Halland från de sex olika kommunerna? 

Var det någon kommun som var bättre respektive sämre på att delge er information? 

 

Hur ser Radio Halland på att länsstyrelsen inte har valt att genomföra en utvärdering av de insatser 

som gjordes under stormen Per? 

Vilka förbättringar har ni och länsstyrelsen diskuterat och kommit fram om gällande 

kommunikationen gentemot allmänheten? 

 

Vilka förbättringar respektive försämringar kan Radio halland urskilja sedan stormen Gudrun? 

Tror du att kommunerna kommer att vara bättre på att delge er information när nästa storm 

inträffar? 

 

Tycker du att kommunerna i Halland klarande av att hantera kommunikationen gentemot 

allmänheten på ett acceptabelt sätt? 

 

 
 
 
 


