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Sammanfattning 
  En kemikalieolycka kan leda till skador hos individer, hela grupper eller samhällen. 

Skadorna kan gälla människors liv, egendom eller miljö. En sådan olycka kan påverka 

en stor del av samhället och ställer krav på samarbetet mellan de aktörer som är 

involverade. Olika intressenter behöver underrättas, men det är inte givet hur ett 

budskap ska framföras och vem som ska göra det.  

 

  Studiens syfte är studera riskkommunikation generellt exemplifierat genom olyckan i 

Halmstad den 21 september 2012, då en brand utbröt i en lagerlokal i Halmstads hamn.  

Hur upplevde de berörda kommunikationen? Vilka faktorer påverkade 

kommunikationen?  

 

 I studien har två metoder använts. Den första metoden är en webbenkätundersökning 

riktad till personer i Halmstads kommun: räddningstjänsten, miljökontoret, Polisen, 

Kustbevakningen, industrier och media samt allmänheten. Den andra metoden är 

semistrukturerade intervjuer riktade till några av de berörda som jobbar inom media, 

Polisen, Kustbevakningen, det berörda företaget, räddningstjänsten och kommunen. 

 

 Studien visade att det fanns skillnader mellan respondenternas svar när det gäller hur 

respondenterna uppfattade att det fanns risker för människors hälsa eller miljö vid 

denna olycka. En del av respondenterna instämde helt i frågan att det fanns risker för 

människors hälsa eller miljö och en del instämde inte. Många av respondenterna ansåg 

att riskkommunikationen fungerade väl efter branden. Enkäten och de 

semistrukturerade intervjuerna visade att respondenterna tyckte att kommunens 

hemsida var en bra informationskanal och att internet och sociala medier kunde vara 

en god kanal för de ansvariga myndigheterna för att snabbt kunna sprida information 

till allmänheten. I studien framkom att kommunen och räddningstjänsten var de aktörer 

som berördes mest när det handlade om att kommunicera risker.  
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Abstract 
 

 A chemical accident can cause damage in individuals, groups or entire communities. The 

injury may concern human life, property or the environment. An accident can affect a 

large part of society and requires cooperation between the actors involved. Different 

stakeholders need to be informed, but it is not certain how a message should be delivered 

and who should do it. 

 

 The study's purpose is to study risk communication generally, as exemplified by the 

accident in Halmstad September 21, 2012, when a fire broke out in a warehouse in 

Halmstad harbor. How the involved persons experienced communication, 

 What factors could affect the communication at such types of critical situations. 

 

 In the study, two methods have been used. The first used method was a web-survey of 

people working in civil protection in Halmstad municipality, environmental office in 

Halmstad, the public living in the municipality, police, Coast Guard, industries and 

media. The second method was semi-structured interviews addressed to some of those 

affected who worked in media, police, coast guard, the company, emergency services 

and the local authority. 

 

 This study showed that there were differences between the respondents' answers on how 

respondents perceived that there were risks to human health or the environment in this 

accident. Many of the respondents who responded to the survey felt that the risk 

communication worked well after the fire. This survey and semi- structured interviews 

showed that respondents felt that the municipality's website was a good information 

channel and the internet and social media could be a good source for the responsible 

authorities to quickly disseminate information to the public. This study showed that the 

municipality and emergency services were actors most concerned in this context when 

it came to communicating risks in major accidents where chemicals were involved and 

all respondents had great confidence to the emergency services and municipality. 

 

 

 

Nyckelord 
Förtroende, Halmstad kommun, Kommunikation, Räddningstjänst, Risk, Riskanalys, 

Riskkommunikation. 
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1.  Inledning 
 

  Att reagera och kommunicera på ett professionellt sätt vid en olycka där kemikalier är 

involverade som har en negativ påverkan på miljön, kan vara svårt bland annat på 

grund av komplexiteten i den typen av olyckor. Enligt Kroll-Smith et.al (1997) anser 

många personer att samhället och människors hälsa påverkas av miljöproblem. Till 

exempel kan många människor bli drabbade och tillgängligheten till olika 

kommunikationskanaler kan variera. Sådan komplexitet ställer ett krav på de aktörer 

som hanterar olyckan att både snabbt tillhandahålla information vid akuta situationer 

och kunna ge den informationen vidare till aktuella mottagare. Människor blir allt mer 

medvetna om risker i vårt samhälle - dels på grund av samhällets utveckling, dels för 

att informationen är mer lättillgänglig i dag (Garside 2011). Riskmedvetenheten ökar 

alltså och arbetet med den är en utvecklingsprocess (Sjöberg 1999).  

 

  Människors tillit ser olika ut i förhållande till olika aktörer. Räddningstjänst, kommun, 

industri och media har olika tillitsnivå hos allmänheten. Människor förlitar sig i hög 

grad på samhällets förmåga att bedöma, hantera och minimera risker och det sker ofta 

via räddningstjänsten som har auktoritet hos allmänheten (Garside 2011). Österman 

(1999) menar att en yrkesroll kan påverka om vi uppfattar en sändare på ett positiv 

eller negativ sätt. Klädseln symboliserar aktörernas roll och uppdrag. Hedman (1999) 

menar att många alltså ser på Räddningstjänsten som en aktör som har trovärdighet 

p.g.a. deras uppdrag som innebär att skydda samhället från risker. 

 

  Vid olyckor kan kommunikationen komma att vara en process som kräver olika 

strategier i olika lägen och skeden (Andersson 2014). En tydlig syn på roller i en 

organisation är därför en viktig faktor för en fungerande kommunikationsprocess. 

Tydliga positioner i en organisation kan bidra till gemensamma tolkningsramar och det 

i sin tur kan bidra till en lyckad kommunikation (Deetz och Brown 2004).  

 

 

 

 

1.1. Bakgrund  
 

Den 21 september 2012 utbröt en brand i en lagerlokal i Halmstads hamn. I utredningen 

anges den troliga brandorsaken och brandförloppet, men man ger inget definitivt svar på 

hur branden bröt ut. Kommunikationen var en viktig del i arbetet för att minimera 

skador på material, miljö och människor i det området (Bengtsson et al. 2013). Branden 

kunde, enligt brandrapporten, sprida sig snabbt från början och nå en hög intensitet och 

det var därför mycket svårt att begränsa branden i ett inledningsskede (Bengtsson et al. 

2013). På grund av en explosionsrisk i området hade räddningstjänsten till att börja med 

en defensiv taktik vid brandbekämpningen. Det defensiva arbetet innebar bland annat 

att man övervakade rökutvecklingen där men försökte begränsa hälsoskadliga rökgaser 

som innebar en fara för allmänheten. Vindriktningen mot havet hjälpte till att 

transportera den hälsoskadliga röken från centrala Halmstad.  
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1.1.1. Riskbedömning 

  Räddningstjänsten och miljökontoret i Halmstad bedömde att det primärt fanns en 

explosionsrisk p.g.a. den natriumnitrit som fanns på plats. Enligt brandrapporten 

(Bengtsson et al. 2013) förvarades i lagret olika typer av kemikalier i stora mängder. 

Mängderna var 4 ton natriumnitrat, 2 000 ton urea, 6 000 ton NPK 

(gödsel/gödningsmedel; en substans som används för att förbättra jordmånen för 

odlade växter), 200 stycken 1 000-litersfat med ensileringsvätska, 50 ton 

kalciumkarbid samt 50 ton natriumkarbid (Bengtsson et al. 2013). Dessa kemikalier 

kan reagera vid uppvärmning och utveckla mycket värme som kan leda till en 

explosion som ger olika typer av giftiga gaser, vilket gjorde att allmänheten riskerade 

att utsättas för fara. De giftiga gaserna var inte bara farliga för de som bor i Halmstad 

kommun utan även för de som bor i Laholms kommun.  

 

 I den här händelsen var det många giftiga ämnen inblandade, men nitrösa gaser innebar 

den största risken på grund av deras skadliga verkan och för att de kan utvecklas 

snabbt och direkt vid upphettning enligt säkerhetsdatablad (SDB). Natriumnitraten är 

enligt SDB ett oxiderande ämne som vid 320 C° kan utveckla nitrösa gaser. Nitrösa 

gaser består av kväveoxid och kvävedioxid. 

 

 Vid uppvärmning av olika typer av gödsel och/gödningsmedel utvecklas kolmonoxid 

och koldioxid, natriumnitrit utvecklar syre, NPK-gödning utvecklar ammoniak.  

 NPK är en term som ofta förekommer i gödselsammanhang. NPK är en förkortning av 

kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), väteklorid utvecklar klor och urea utvecklar   

ammoniak.  

  Klorgas är en gas som har gulgrön färg, är skarpt giftig, kvävande, oxiderande, 

svårlöslig i vatten. Den har IDLH (Immediately dangerous to life or health) 10 ppm1, 

förnimbarhet 0,1 ppm2. Utveckling av de giftiga gaserna klor och ammoniak bedömdes 

som en sekundär risk i första skedet. Några personer från allmänheten meddelade att 

de upplevde konstig lukt under de här dagarna. De tre första brandmännen som var på 

plats fick ett antal symtom och en av dem fick läkarvård efter det. 

 

 

1.1.1. Kriskommunikation  
  Experternas riskanalyser utgår ifrån sannolikhetsanalyser som grundar sig på 

vetenskapliga fakta. Däremot utgår allmänhetens riskbedömningar från personliga 

erfarenheter, konsekvenser och den typ av risker det handlar om (Frisk 1995). Kön är 

en parameter som har betydelse för hur man uppfattar olika risker.  

 Kvinnor tar enligt Larsson et.al (2000) ofta risker på mer allvar än män. Att hantera och 

minimera skadliga konsekvenser av en olycka handlar till stora delar om förmågan att 

kommunicera på ett effektivt och trovärdigt sätt. En lyckad kriskommunikation 

handlar inte bara om att övertyga allmänheten om att en myndighet har rätt plan eller 

att en viss handling är korrekt. Det handlar också om att få alla inblandade att förstå 

frågan och förse dem med vad de behöver veta för att uppnå bättre förståelse (Guidotti 

                                                 
1 IDLH är den maximala koncentration som vid upp till 30 minuters exponering varken orsakar 

irreversibla hälsoeffekter eller ger symtom som påverkar förmågan att sätta sig i säkerhet. 
2 Ett ämnes förnimbarhetsgräns är den lägsta koncentration som kan kännas av en människa. 
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2013). Samhällsutvecklingen har bidragit till att bilda en heterogen mottagargrupp. 

Tidigare hade mottagarna inte så många informationskanaler att välja på. Massmedia, 

internet, tv och radio har gjort att det nu finns många olika informationskanaler och 

vägar för att nå ut med information om kritiska situationer. Det kan underlätta 

tillgängligheten till information (Wästberg 1996). De många olika 

informationsvägarna kan även öka svårigheten för sändaren att nå fram till mottagarna, 

särskilt vid kritiska situationer, där sändaren måste nå mottagarna med ett viktigt 

budskap (Anderson 2014). En lyckad kriskommunikation under en insats där många 

aktörer är involverade kräver ett gott samarbete och gemensamma erfarenhets- och 

tolkningsramar mellan alla de inblandade (Höijer 2000). 

 En annan faktor som spelar in är att allmänheten känner olika grad av tillit för olika 

aktörer. För en lyckad kommunikation är det viktigt att bygga upp förtroende och tillit 

och det gör man genom att förmedla relevanta fakta och kunskap, men även genom att 

vara öppen med de osäkerheter som finns (Öberg 2009). I denna 

kommunikationsprocess spelar media en stor roll som förmedlare. Arbetet med 

riskmedvetenhet är en utvecklingsprocess. Att vid kritiska situationer ha ett starkt 

inledande etos bidrar till en hög trovärdighet hos mottagarna. Den typen av 

trovärdighet har stor betydelse vid kritiska situationer och det bidrar till en bra 

massmedial kontakt.  

 Enligt Von Schomberg (1995) att det är viktigt att sändaren väljer att lyssna till 

mottagarens oro vid inledningen av en kris. Sändaren måste ha en 

kommunikationsmodell som passar olika aktörer för ett säkert och ömsesidigt 

informationsutbyte mellan alla involverade så de känner sig delaktiga i beslutet. 

Kunrenthel och Slovic (1996) menar att människor måste känna att de kan påverka ett 

beslut och att sändaren tar hänsyn till deras intresse och värderingar.  

 Det finns andra faktorer som påverkar bedömningen av en kommunikatör och som kan 

ha sin grund i sådant som åhörarnas bakgrund och status. Så att vara en bra 

kommunikatör innebär att man måste göra en analys av sin målgrupp och inte bara ha 

kunskap om ämnet man kommunicerar om. Det krävs att man har detaljerad 

information om målgruppen för att kunna anpassa informationen för målgruppen samt 

att man utifrån detta kan strukturera sitt uttalande, så att man använder ord och 

begrepp som passar till situationen (Lindskog et al. 2000).  

 Trovärdighet och förtroende är två begrepp som är kopplade till varandra, d.v.s. under 

en kommunikationsprocess mellan sändare och mottagare kan trovärdighet och 

förtroende skapas eller inte. Det är alltid mottagaren som avgör, d.v.s. mottagaren 

bedömer sändaren som en trovärdig aktör eller inte.  

 När en mottagare upplever sändaren som trovärdig, då kan mottagaren känna tilltro och 

förtroende och lita på budskapet (Andersson 2014).  

 Det finns flera viktiga faktorer som kan hjälpa till att bygga upp förtroendet hos 

allmänheten som t ex kompetens, organisationens engagemang, social kompetens 

(Lindskog et al. 2000). 

 

  Det är viktigt i riskkommunikation att alla involverade aktörer känner tillit och 

förtroende för varandra. Att bygga upp förtroende för någon aktör kräver mycket 

arbete men däremot är det lätt att förlora det. Enligt Slovic (1993) finns det några saker 

som kan påverka trovärdigheten för en aktör eller en ansvarig myndighet. T.ex. kan 

någon negativ händelse ha en negativ konsekvens för trovärdigheten.  
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  Människor brukar känna större trovärdighet för de negativa nyheterna än för de 

positiva och media kan här spela en stor roll vid spridning av de negativa nyheterna. 

Trovärdigheten kan ofta påverkas av vad som ska levereras under kommunikations-

processen.  

 Enligt Renn och Levine (1991) finns det fem grundfaktorer som avgör om man känner 

tillit för en person eller en organisation. De är kompetens, objektivitet, rättvisa, 

konsistens och förtroende. Hänsyn måste tas till att det alltid finns kulturella skillnader 

mellan olika länder om hur vi ser på olika aktörers trovärdighet och vem man kan lita 

på.  

 Trovärdighet för en organisation kan påverkas av de olika intrycken som lämnades av 

sändaren hos mottagaren vid tidigare kontakter. En organisation eller aktör som kunde 

hantera en olyckssituation på ett professionellt sätt kan ha byggt upp en hög 

trovärdighet hos en mottagare. Så man kan säga att en kris kan leda till att sändarens 

trovärdighet antingen förstärks eller försvagas. Risker idag är komplexa även om 

medvetenheten om riskerna ökar hela tiden. Med dagens utveckling med många nya 

kemikalier, nya tekniker osv, känner sig människor mer och mer osäkra på 

riskhanteringen i samhället, därför litar människor i hög grad på och har högt 

förtroende för samhällets aktörers förmåga att hantera risker. 

 Vid kritiska situationer blir aktörerna ibland tvungna att ändra på några uppfattningar 

inom vissa frågeställningar. Sådana ändringar kan äventyra trovärdigheten och det 

särskilt om man inte tydligt och ärligt förklarar grunden till förändringarna. Vilka ord 

man använder för att beskriva situationen är viktigt. Ärlighet kan ibland vara en positiv 

faktor som kan förstärka trovärdighet hos aktörerna eller så kan det skapa osäkerhet 

kring sändarens bedömning av risken. Mottagaren kan ha en uppfattning om att 

sändaren har fel uppfattning och då är det lätt att dra slutsatsen att sändaren kanske 

kommer med fler felaktiga påståenden i kommunikationsprocessen.  

 Enligt Andersson (2014) måste en text eller ord som används för att förmedla ett 

budskap vid en olycka uppfylla ett syfte och kunna identifiera hur mottagarens 

situation ser ut. En sändare som kan hitta och säga de rätta orden vid kritiska 

situationer har alltid stor trovärdighet hos mottagaren. En talare med ett begripligt 

språk kan vinna mottagarens förtroende då mottagaren upplever att sändaren förstår 

mottagarens situation.   

 

  En sändare - som trots att han är lugn och balanserad, kan kommunicera, är öppen och 

ärlig - ändå inte trovärdig hos mottagaren om han inte har kunskap om vad han talar 

om. Att vara en sändare innebär att man har mer information, mer kunskap och vet mer 

om förutsättningarna än mottagaren. Först då kan osäkerheten minska hos mottagarna. 

Kunskap kan vara teoretisk kunskap eller praktiska erfarenheter och det är ofta en god 

kombination som behövs. Då kan man tillämpa de teoretiska kunskaperna i samband 

med det praktiska användandet. På så vis kan man nå en optimal nivå av trovärdighet 

hos mottagaren så att hon/han uppfattar sändaren som en aktör med gott omdöme som 

utgår från vetenskaplig kunskap. Om de som kommunicerar har kunskapsbrist inom 

det område man kommunicerar om, kan man utsätta mottagarna för risker som de inte 

har kontroll över. Det kan ha mycket negativ påverkan på riskkommunikationen 

(Arvidson 1998). Vid de situationer där man har högre förväntningar på en sändares 

kompetens än vad en sändare verkligen har kan det försvaga och skada trovärdigheten.  
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1.2. Syfte 
  Studiens syfte är studera riskkommunikation generellt exemplifierat genom olyckan i 

Halmstad den 21 september 2012, då en brand utbröt i en lagerlokal i Halmstads hamn.  

Hur upplevde de berörda kommunikationen? Vilka faktorer kan påverka 

kommunikationen vid sådana typer av kritiska situationer? 

 Studien fokuserar på att sammanställa synpunkter från Räddningstjänsten i Halmstad, 

Halmstads kommun, Miljökontoret i Halmstads kommun, allmänheten som bor i 

kommunen, industrin, Polisen, Kustbevakningen och media.  

 

 Frågeställningar som studien specifikt avsåg att besvara är följande: 

1) Uppfattade respondenten att det fanns stora risker för människors hälsa eller miljö 

med olyckor och utsläpp av kemikalier och var respondenten orolig för sin egen, 

andras eller miljöns skull, i samband med olyckan som skedde den 21 september 2012 

då en brand utbröt i en lagerlokal i Halmstads hamn? 

2) Vilka delar av riskkommunikation med avseende på större olyckor och utsläpp av 

kemikalier ansåg respondenterna var väl fungerande?  

3) Vem/vilka ansåg respondenterna vara ansvarig för riskkommunikationen? 

4) Har respondenterna förtroende för de olika aktörerna vid en olycka eller utsläpp av 

kemikalier 

 
2. Metod 
                                                                                                                                                       
2.1. Webbenkätundersökning  
  En webbenkätundersökning används för att samla information från olika individer som 

var involverade eller inte involverade i samband med olyckan. En del av frågorna som 

användes var specifika för olyckan och en del frågor var öppna för att kunna ge 

respondenterna möjlighet att ta upp de frågor som de tyckte var intressanta för dem 

och som enkäten inte kunde täcka. Enkäten (Bilaga 1) innehöll 19 frågor, där de 5 

första frågorna var av en mer personlig karaktär. Detta för att kunna placera in den 

svarande i kategorier gällande kön, ålder, utbildning m m. Fråga 6 och 7 var av 

kvalitativ art, d.v.s. ger svar på om respondenterna var involverade vid hantering av 

olyckan eller inte och vilka organisationer de tillhörde. 

  Fråga 8 och 9 var också av kvalitativ karaktär, d.v.s. gav svar på respondenternas 

riskperception i samband med olyckan. Fråga 10 var även den av kvalitativ karaktär 

och gav svar på om respondenterna ansåg att det fanns risk för miljön i samband med 

olyckan eller inte. Fråga 11 var en kvalitativ fråga som visade om respondenterna 

ansåg att det fanns tillräckligt med resurser som kunde begränsa och minimera de stora 

riskerna för människor hälsa och miljö i samband med olyckan. Fråga 12 gav svar på 

om respondenterna ansåg att riskkommunikationen fungerade bra eller inte i samband 

med olyckan.  

  De kvalitativa frågorna 13 och 14 handlar om ansvaret för riskkommunikation och 
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förebyggande arbete i samband med olyckan. Svarsalternativen var uppdelade i olika 

alternativ. Varje alternativ presenterar någon myndighet eller aktör som var 

involverade vid hantering av olyckan på något sätt. Fråga 16 gav svar på hur stort 

förtroende respondenterna hade för de aktörer som var involverade vid hantering av 

olyckan. Olika svarskategorier fanns, (mycket litet), (litet), (varken eller), (stort), 

(mycket stort) och (vet ej) (instämmer inte alls), (instämmer till viss del). 

  Fråga 17 gav svar på vilka informationskanaler respondenterna ansåg vara bra för att 

hämta information om olyckan. Fem svarskategorier fanns, (instämmer inte alls), 

(instämmer till viss del), (varken eller), (instämmer till stor del) och (instämmer helt). 

Fråga 18 och 19 var öppna frågor för respondenterna att komma med olika synpunkter 

som berörde olyckan på något viss. (Bilaga 1). 

 

  En länk till en webbenkätundersökning mejlades för första gången 2015-02-04 till sex 

personer från Halmstads Räddningstjänst, tre personer från Laholms räddningstjänst, 

tio personer från Halmstads kommun, två personer från Länsstyrelsen i Halland, en 

person från Kustbevakningen, en person som jobbade på Halmstads hamn, en person 

från Hallandsposten och en från Sveriges Radio Halland. Länken mejlades efter 

telefonsamtal med personerna i fråga och enligt överenskommelse skulle de 

personerna även sprida länken till enkätundersökningen vidare samt göra den 

tillgänglig via sina interna nätverk. Till polisen skickades enkäten av säkerhetsskäl 

som tio kopior via posten, eftersom de inte kunde öppna länken via sitt jobbnätverk.  

 

  Via webbenkätverktyget såg man när denna länk spreds till andra, men man kunde inte 

identifiera exakt hur många individer personerna i olika organisationer skickade vidare 

till. Dessutom publicerades länken till enkäten samma datum via Facebook, för att 

allmänheten i kommunen skulle kunna ta del av den. Under alla inlägg från kommunen 

under händelseförloppet och under allmänhetens inlägg, kommentarer eller till de som 

tryckt på gilla, lades det ut ett meddelande som beskrev syftet med enkäten med 

uppmaningen att svara på enkäten genom att klicka på länken. Ett meddelande med 

beskrivning av studiens bakgrund och syfte och en uppmaning att svara på enkäten 

gick också via Facebook till olika föreningar som finns i Halmstad och som har en 

egen Facebook-sida.                                                                                                             

 
2.2. Intervjuer  
 

  I undersökningen användes även en kvalitativ metod via intervjuer med elva personer. 

Deltagarna fick information om att de inte behövde svara på webbenkäten och att det 

räckte med deras medverkan på intervjuerna. Deltagare var en person från media, tre 

personer från Räddningstjänsten, en person från Halmstads hamn, en person från 

Polisen, en person från Sveriges Radio Halland, en person från Kustbevakningen och 

tre personer från Halmstads kommun. Intervjuerna var ett sätt att kunna identifiera hur 

olika personer upplevde situationen och få fram deras syn på kommunikationen vid 

den aktuella händelsen. Urvalet baserades på att personerna var involverade vid arbetet 

på olika sätt under händelsen, så att de hade mycket att berätta inom sitt eget område 

och för att kunna få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt. Deltagarna fick 

i första telefonsamtalet information om bakgrunden och syftet med undersökningen 

och hur lång tid som det beräknades att intervjun skulle ta. Alla intervjuer skedde via 

telefonsamtal med en person i taget. Intervjuerna spelades inte in. Det var för att kunna 
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ha större och öppnare frågor. Då kunde man få en naturlig dialog och få de som 

intervjuades att själva styra ordningen och vilka saker de ville ta upp under samtalet. 

Frågorna som användes var enligt löpande protokoll, d.v.s. att frågornas ordning var 

ostrukturerad, men detaljerna antecknades om det som hände under intervjun. Syftet 

var att se hur varje individ upplevde situationen utifrån sitt eget område. 

  På grund av etiska aspekter har inte i denna rapport namn på personerna som deltog i 

intervjuerna angetts och inte heller information om källor som refererar till de 

personerna. Detta för att man inte ska kunna identifiera personerna, så att ingen 

riskerar att bli skadad av denna studie. 

  Intervjuerna började med att den intervjuade fick berätta vem han/hon var. Syftet med 

intervjun beskrevs. Deltagaren fick information om att intervjun behandlades 

konfidentiellt, att man kunde avbryta intervjun när som helst om man ville och att det 

var frivilligt att delta.  

  Den som intervjuades fick information om vilka man kunde kontakta om man undrade 

om något angående denna studie eller om man ville komplettera något mer senare. 

Man blev inbjuden att ta del av resultaten i denna studie när den blev klar och 

publicerad i digital form via mejl. Intervjuerna tog cirka en timme var. Öppna frågor 

används under intervjuerna.  

 Frågorna som ställdes under intervjuer är samma frågor som används i enkäten för att 

kunna komma till djupare kunskap om hur de som varit involverade vid hantering av 

olyckan har upplevt situationen, eller komma fram till nya aspekter som enkäten inte 

kunde täcka eller inte tog hänsyn till. 

 

Frågor som ställdes specifika för olyckan:  

1- Blev du involverad vid hantering av olyckan? 

2- Ansåg du att det fanns stora risker för människors hälsa i samband med branden? 

3- Ansåg du att det fanns stora risker för miljön i samband med branden? 

4- Ansåg du att riskkommunikationen fungerade väl den 21 september 2012 efter att en 

brand utbröt i en lagerlokal i Halmstad? 

5- Vem ansåg du av aktörerna vara ansvariga för riskkommunikation i samband med 

branden? 

6- På skalan från ett till tio ange hur stort förtroende du hade för följande aktörer att 

sköta informationen bra vid branden. Räddningstjänst, kommunen, företaget, 

massmedia, Länsstyrelsen? 

7- Vilka informationskanaler tyckte du var ett bra sätt för dig att hämta information om 

olyckan? TV, radio, Viktigt meddelande till allmänheten "(VMA)", sociala medier, 

personliga möten, kommunens hemsida, räddningstjänstens hemsida, Länsstyrelsens 

hemsida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s hemsida? 

8- Hur kunde riskkommunikationen gjorts bättre tycker du? 

9- Vilka positiva erfarenheter från branden i Halmstad vad det gäller 

riskkommunikation kommer man främst att ha nytta av i framtiden, tycker du? 

 

 

2.3. Avgränsningar 
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 Studien omfattar ett lågt antal respondenter, så det finns några svagheter och 

begränsningar. Det var inte så många personer som var involverade i eller svarade på 

enkätundersökningen samt att det fanns många aspekter och skillnader mellan olika 

individer, grupper, avdelningar och organisationer som det inte togs hänsyn till under 

denna genomgång av arbetet.  

 

  Olyckan som används som exempel i rapporten valdes ut på grund av att det var en 

stor olycka och att många kunde drabbas/vara i farozonen. Halmstad kommun är en 

attraktiv plats för många personer att leva och bo i. Halmstad ligger precis vid havet i 

Halland och har sin högsäsong under sommaren. Halmstad stad lockar under 

högsäsong hundratusen svenska gäster samt många gäster från andra länder. Så denna 

olycka med sina negativa påföljder berörde många tusen människors liv, egendomar 

och miljö. 

 

 
3. Resultat 
 
3.1. Enkätstudie  
 

 Av de 39 personer som svarade på enkäten var 7 kvinnor och 32 män, 12 personer 

jobbar inom kommunen, 12 personer inom Räddningstjänsten, en person i Halmstads 

hamn, 2 personer på Länsstyrelsen och resten av respondenterna representerade 

allmänheten. 26 personer av de personer som svarade på enkäten var direkt 

involverade vid hanteringen av olyckan, 5 personer var delvis involverade och resten 

var inte involverade. 21 personer av respondenterna bor mindre än 10 km från 

Halmstads hamn, och 27 personer av respondenterna har sitt jobb mindre än 10 km 

bort från olyckplatsen. 26 personer av respondenterna har universitetsutbildning, 9 

personer har gymnasieutbildning och 4 personer har yrkesskola. 

 

 

3.1.1. Oro och riskperception  
 En av de frågeställningar som skulle besvaras av respondenterna som var involverade 

vid hanteringen av olyckan, var om respondenterna var oroade för sina anställda som 

blev involverade (fråga 8). 18 personer av 31 ansåg att de inte var oroade för sina 

anställda. Därtill svarade 10 personer av 31 att de delvis var oroade för sina anställda 

som var involverade vid hanteringen av olyckan (Figur 1). 
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  Figur 1: Andelen som var oroade för sina anställda (fråga 8). Figuren visar endast svar 

från respondenter som angav att de var involverade i olyckan. 

 

 Av de som svarande på enkäten ansåg 21 personer av 39 att det fanns risk för 

människors hälsa i samband med olyckan (fråga 9).  

  Av de svarande kvinnorna svarade 6 av 7 ja på denna fråga, jämfört med 15 av 32 män 

som svarade ja på samma fråga. Det visade sig att det fanns en skillnad i svaren mellan 

män och kvinnor där kvinnor i större utsträckning instämde helt i frågan jämfört med 

män (Figur 2). 

 

 

 
 

  Figur 2: Andelen som ansåg att det fanns eller inte fanns stora risker för människors 

hälsa i samband med branden i Halmstad (fråga 9). 

 

  Av de som svarande på enkäten och var involverade vid hantering av olyckan ansåg  
17 personer av 26 att det fanns stora risker för människors hälsa i samband med 

branden (fråga 9), jämfört med 2 personer av 6 av de respondenter som inte var 

involverade (Figur 3 och 4).  
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 Figur 3: Andelen som ansåg att det fanns risk för människors hälsa i samband med 

branden (fråga 9). Figuren visar endast svar från respondenter som angav att de var 

involverade i olyckan. 

 

 

 
 

  Figur 4: Andelen respondenter som ansåg att det fanns stor risk för människors hälsa i 

samband med branden (fråga 9). Figuren visar endast svar från respondenter som 

angav att de inte var involverade i olyckan (2 personer av 6). 

 

  Det visade sig att det fanns en skillnad i svaren mellan de som var involverade i 

hanteringen av olyckan och de som inte var involverade om de ansåg att det fanns risk 

för människors hälsa i samband med olyckan eller inte (fråga 9). Av de som angav att 

de var involverade vid hantering av olyckan ansåg 65 % att det fanns stor risk för 

människors hälsa i samband med branden, jämfört med 33 % av de respondenter som 

angav att de inte var involverade (Figur 3 och 4). 

 

 

  På frågan om miljönegativa effekter på grund av olyckan (fråga 10), ansåg 19 personer 

av 39 att det fanns stora risker för miljön i samband med branden. Därtill ansåg 12 

personer av 39 att det delvis fanns stora risker för miljön i samband med branden 

(Figur 5). 
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 Figur 5: Andelen respondenter som angav att de ansåg att det fanns eller inte fanns 

stora risker för miljön i samband med branden i Halmstad (fråga 10). 

 

  

  Figur 6 och 7 nedan visar samtliga resultat från undersökningen gällande 

respondenternas svar på hur de bedömde miljörisken i samband med olyckan (fråga 

10). Av de personer som var involverade svarade 13 personer av 26 ja på frågan, 

jämfört med 2 personer av 6 av de som var inte var involverade.  

 

 

 
 

  Figur 6: Andelen som ansåg att det fanns risk för miljön i samband med olyckan 

(fråga10). Figuren visar endast svar från respondenter som angav att de var 

involverade i olyckan. 
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  Figur 7: Andelen som ansåg att det fanns risk för miljön i samband med olyckan 

(fråga10). Figuren visar endast svar från respondenter som angav att de inte var 

involverade i olyckan.  

 

 

 

3.1.2. Riskkommunikation, resurser och ansvar  
  Av de som svarade på enkäten ansåg 18 personer av 39 att riskkommunikationen 

fungerade väl under branden i Halmstad den 21 september 2012. 6 personer av 39 

svarade att riskkommunikationen delvis fungerade väl efter branden (Figur 8).   

 

 
 Figur 8: Andelen respondenter som ansåg att riskkommunikationen fungerade bra efter 

branden i Halmstad (fråga 12).  

 

 Av de som svarande på enkäten ansåg 50 % av respondenterna som var involverade 

direkt vid hantering av olyckan (26 personer) att riskkommunikationen fungerade väl. 

40 % av de respondenter som inte var involverade vid hantering av olyckan (5 

personer) ansåg att riskkommunikationen fungerade väl vid branden i Halmstad 

(Tabell 1). 
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 Tabell 1: Andelen respondenter som ansåg att riskkommunikationen fungerade bra 

efter branden i Halmstad (fråga 12). Figuren visar svar från respondenter som angav att 

de var involverade och ej involverade i olyckan.  

 

 Involverade % Inte 

involverade 

% 

Ja 13 50,0 2 40 

Nej 4 15,4 0 0 

Delvis 5 19,2 0 0,0 

Vet ej 4 15,4 3 60 

Totalt 26 100,0 5 100 

 

 Av de 39 personer som svarade på frågan, om det fanns tillräckliga resurser som kunde 

begränsa och minimera de stora riskerna för människors hälsa och miljö i samband 

med branden, svarade 8 personer ja. 14 av 39 svarade att det delvis fanns tillräckliga 

resurser och 8 personer svarade att det inte fanns tillräckliga resurser (Figur 9). 

 
 

  Figur 9: Andelen respondenter som ansåg att det fanns tillräckliga resurser som kunde 

begränsa och minimera de stora riskerna för människors hälsa och miljö i samband 

med branden i Halmstad (fråga 11). 

 

  Av de 39 personer som svarade på enkäten och som svarade på frågan om vilken som 

var den viktigaste informationskanalen vid branden (fråga 16), ansåg ungefär 55 % av 

respondenterna att de instämde helt med att kommunens hemsida var en bra 

informationskanal (Figur 10). 
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Figur 10: Respondenternas uppfattning om olika informationskanaler vid  

den aktuella olyckan (fråga 16). 

 

  Av de personer som svarade på frågan om vilka aktörer de ansåg var ansvariga för 

riskkommunikation i samband med branden i Halmstad (fråga 13), tyckte 72 %  
(28 av 39 personer) att Räddningstjänsten var ansvarig, 74 % (29 av 39 personer) 

ansåg att kommunen också har det ansvaret och 17 % tyckte att media har detta ansvar 

(Figur 11).  

 

 
  Figur 11: Respondenternas svar på frågan om vilka aktörer de ansåg var ansvariga för 

riskkommunikation i samband med branden i Halmstad. 

 

  Av de 6 personer som jobbar inom räddningstjänst som svarade på frågan om 

kommunikationsansvaret (fråga 13), ansåg 83 % av respondenterna att 

Räddningstjänsten var ansvarig för riskkommunikationen. Därtill tyckte 83 % att det 

var kommunen som hade detta ansvar och 17 % tyckte att media hade detta ansvar 

(Figur 12).  
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Figur 12: Räddningstjänstanställdas syn på vilka aktörer som var ansvariga för 

riskkommunikationen i samband med branden i Halmstad. Ja-svar innebar att 

respondenten ansåg att den aktuella aktören var ansvarig och nej-svar icke-ansvarig. 
 

  Av de personer som jobbar inom Halmstads kommun som svarade på frågan om vilka 

aktörer de ansåg var ansvariga för riskkommunikationen (fråga 13), tyckte 92 % av 

respondenterna att kommunen var ansvarig. 67 % ansåg att det var Räddningstjänsten 

som hade detta ansvar och 58 % tyckte att media hade ansvaret (Figur 13).  

 

 
 

  Figur 13: Svar från respondenter som jobbar inom Halmstads kommun på frågan om 

vilka aktörer de ansåg var ansvariga för riskkommunikationen. Ja-svar innebär att 

respondenten ansåg att den aktuella aktören var ansvarig och nej-svar icke-ansvarig. 

 

  Från figur 13 kan man se att största andelen tyckte att kommunen var ansvarig för 

kommunikationsfrågor följt av Räddningstjänsten. Även massmedia fick en hög andel 

ja-svar medan respondenterna inte uppfattade företaget, MSB eller Kustbevakningen 

som ansvariga för riskkommunikationen.  

 

  Från figur 12 och 13 kan man se att anställda inom Räddningstjänsten och kommunen 

ansåg att det var de själva som var ansvariga för kommunikationsfrågor vid olyckor. 
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Kommunen tyckte att det var de själva som mest var ansvariga för 

kommunikationsfrågan. Kommunen ansåg att media också hade stort ansvar vid 

riskkommunikation. Räddningstjänsten ansåg att media inte har så stort ansvar vid 

riskkommunikation.   

  

  Ungefär 67 % av de som svarade på fråga 13 i enkäten och som representerade 

allmänheten tyckte att Räddningstjänsten var ansvarig för riskkommunikationen (figur 

14). 56 % menade att det var kommunen som hade detta ansvar och 33 % ansåg att 

media hade ansvaret.  

 

 

 
  Figur 14: Svar från respondenter som representerade allmänheten på frågan om vilka 

aktörer de ansåg vara ansvariga för riskkommunikation i samband med branden (fråga 

13). Ja-svar innebar att respondenten ansåg att den aktuella aktören var ansvarig och 

nej-svar icke-ansvarig. 

 

 

3.1.3. Förtroende 
  Av de 39 personer som svarade på frågan hur de bedömde förtroendet för de ansvariga 

aktörerna vid hanteringen av olyckan (fråga 15), ansåg 41 % av respondenterna att de 

hade stort förtroende för Räddningstjänsten och 36 % av respondenterna tyckte att de 

hade mycket stort förtroende för Räddningstjänsten. Därtill tyckte 28, 2 % av 

respondenterna att de hade stort förtroende för kommunen och 28, 2 % ansåg att de 

hade mycket stort förtroende för kommunen. Så från figur 15 kan man utläsa att 

respondenterna hade stort förtroende för både Räddningstjänsten och kommunen 

jämfört med de andra aktörerna som var involverade vid hanteringen av olyckan (Figur 

15). 
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Figur 15: Andelen respondenter som svarade på frågan om hur stort förtroende hade 

respondenterna för olika aktörer som var involverade vid hantering av olyckan (fråga 

15).  

 

 

 

3.2 Intervjuer  
 

  Alla elva personer som deltog i intervjuerna angav att de var involverade vid 

hanteringen av olyckan i större eller mindre utsträckning, och de tyckte att det fanns 

risk för människors hälsa i samband med olyckan. Respondenterna angav att de visste 

vilka riskerna var vid exponering av sådana kemikalier.  

 

  På frågan om det fanns risk för miljön i samband med olyckan, svarade åtta av 

respondenterna att konsekvenserna av olyckan säkert kunde vara till skada för miljön, 

men hur visste man inte och inte heller om det var en skada på kort eller lång sikt. Tre 

personer ansåg att det inte fanns någon risk för miljön i samband med olyckan.  

 

  Respondenterna angav att kommunikationen vid branden den 21 september 2012 efter 

att en brand utbröt, fungerade bra mellan dem själva, som var involverade vid 

hanteringen av olyckan, och mellan de involverade och allmänheten, speciellt genom 

användandet av t ex Bambuser för att lägga upp livesändningar på kommunens egen 

webb. En av respondenterna tyckte att vid olyckor av denna omfattning borde man i ett 

tidigt skede involvera angränsande kommuner. I detta fall borde Laholms kommuns 

företrädare för krishantering involverats mycket mer och förberetts på att informera 

allmänheten i kommunen. Respondenten tyckte att Laholms kommun fick dålig 

information om händelseförloppet. Inte minst med tanke på att vinden vände och röken 

blåste in över södra delen av Laholms kommun. 

 

  På frågan som handlade om vem respondenterna ansåg vara ansvarig för 

kommunikation under händelsen så angav alla respondenterna att de tyckte att 

kommunen, Räddningstjänsten och media var de aktörer som mest berördes av detta.  
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  På frågan som handlade om hur stort förtroende de hade för olika aktörer som var 

involverade vid hanteringen av olyckan så svarade åtta av respondenterna att 

Räddningstjänsten var den mest trovärdiga aktören i detta sammanhang. 

Räddningstjänstanställda svarade att de själva upplever att allmänheten har förtroende 

för Räddningstjänsten. 

 

  På frågan om vilka informationskanaler respondenterna tyckte var bra, svarade 

deltagarna att Facebook var en bra kanal att hämta information från under själva 

händelseförloppet och att Facebook fungerade som en kompletterande 

informationskanal till TV och radio. Respondenterna ansåg även att personliga möten 

var en viktig informationskanal, sändare och mottagare hade täta möten på 

hamnkontoret där arbetet och riskerna diskuterades.  

 

  På frågan om hur riskkommunikationen kunde gjorts bättre svarade tre av 

respondenterna att VMA-funktionen (Viktigt meddelande till allmänheten) måste 

förtydligas och bli bättre, d.v.s. att VMA kunde synkats bättre från signal till 

radiomeddelande. VMA var ett trubbigt instrument.  

 

 

  Respondenterna är av uppfattningen att allmänheten ignorerar signalen och alltför 

många visste inte ens vad den innebar. Följaktligen måste kunskapen om samhällets 

olika informationskanaler förbättras, för att man snabbare ska kunna göra allmänheten 

uppmärksam på svåra händelser. 

  

  På frågan om hur riskkommunikationen kunde gjorts bättre, ansåg de som jobbar inom 

Räddningstjänsten och kommunen att man måste ha ett expertutbyte mellan den 

kommun där olyckan skett och eventuella andra kommuner som kan bli påverkade. 

Informationen till räddningspersonalen om risker och ämnesinnehåll saknades, så 

Räddningstjänsten behöver mer kunskap inom hantering av olyckor där någon typ av 

kemikalier involveras.  

 

  På frågan om vilka positiva erfarenheter man gjorde vid branden i Halmstad, som man 

kommer att ha nytta av i framtiden vad gäller riskkommunikation, så framkom 

följande synpunkter: 

 Nyttan av sociala medier. Kommunens arbete med sociala medier samt 

skapandet av innehåll till media genom livesända intervjuer var en 

framgångsfaktor. Man framhöll vikten av snabbhet, öppenhet, återkoppling och 

samlokalisering av resurser. 4 respondenter betonade att det var viktigt att 

komma ihåg att alla inte har Facebook, utan får förlita sig på 

radio/TV/hemsida. Sociala medier bör ses som ett komplement till de 

traditionella kanalerna, menade de. 

 Många tyckte att samverkan mellan olika myndigheter, kommunen, företaget, 

MSB och media fungerade bra: samverkan mellan de ansvariga för kommunens 

hemsida och mellan de som var ansvariga för sociala medier, samarbetet 

mellan räddningstjänst och kommunens kommunikatörer bidrog till att 

kommunikationen lyckades. 

 Alla deltagare tyckte att kommunens relativt snabba agerande under hela 

krisförloppet var något positivt som man kan ta med sig framöver.                                                   
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4. Diskussion                                            
4.1. Oro och riskperception  
 

  Av respondenterna som var involverade vid hanteringen av olyckan och som svarade 

på frågan om de var oroade för sina anställda som jobbade vid hanteringen av olyckan 

(fråga 8), ansåg 18 personer av 39 att de inte kände oro. 10 personer av 39 ansåg att de 

delvis var oroade för sina anställda som var involverade vid hanteringen av olyckan 

(figur 1). Detta resultat kan förklaras av att respondenterna som svarade på denna fråga 

är experter inom sitt område, så de kunde uppskatta risken på ett realistiskt och 

professionellt sätt.  

 

 Denna studie visade på skillnader i svaren mellan olika individer på fråga 9, om 

respondenterna ansåg att det fanns stora risker för människors hälsa i samband med 

branden i Halmstad (figur 2). Respondenterna som deltog i intervjuerna angav att de 

var involverade vid hanteringen av olyckan i större eller mindre utsträckning. De har 

angett att de visste vilka risker som fanns vid exponering av sådana typer av 

kemikalier, och vad det kan leda till. Respondenterna ansåg att det fanns risk för 

människors hälsa i samband med denna olycka. Detta resultat kan förklaras av att 

experternas riskanalyser utgår ifrån sannolikhetsanalyser som grundar sig på 

vetenskapliga fakta. Däremot utgår allmänhetens riskbedömningar från personliga 

erfarenheter, konsekvenser och den typ av risker det handlar om. Kemikalieolyckor 

kan ofta få stora och farliga konsekvenser, vilket gör att människor upplever att de inte 

har samma kontroll över sådana situationer som vid mindre och personliga risker. 

Riskstorlek lika med sannolikhet*konsekvenser. Detta har olika betydelse hos olika 

människor. Det finns olika parametrar som kan påverka människors uppfattning om 

risker. T.ex. om personerna har en uppfattning om vad som hänt, om de har tidigare 

erfarenheter av hantering av sådana typer av händelser att jämföra med, tiden och 

utrymmet att hantera sådana typer av olyckor.  

 

 Denna studie visade att det fanns en skillnad i svaren mellan män och kvinnor, där 

kvinnor i större utsträckning instämde helt i frågan jämfört med män (fråga 9). 

Kvinnor tar enligt Larsson et.al (2000) ofta risker på mer allvar än män.  

 

  Undersökningen visade på skillnader i svaren på fråga 9, både bland de respondenter 

som var involverade och de som inte var involverade vid hantering av olyckan, när det 

gäller om de ansåg att det fanns stora risker för allmänhetens hälsa i samband med 

branden i Halmstad. Av de som svarande på enkäten och var involverade vid hantering 

av olyckan ansåg 65 % av respondenterna det fanns stora risker för människors hälsa i 

samband med branden, jämfört med 33 % av de respondenter som inte var involverade 

och som svarade på frågan (Figur 3 och 4). Respondenterna som deltog i intervjuerna 

angav att de var involverade vid hantering av olyckan i större eller mindre utsträckning. 

De har angett att de visste vad det innebar för risker med att exponeras för sådana typer 
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av kemikalier, och vad det kan leda till. Respondenterna ansåg att det fanns stor risk för 

människors hälsa i samband med denna olycka. Undersökningen visade att det fanns en 

skillnad mellan experternas grupp som jobbade direkt vid hantering av olyckan och 

mellan de andra grupperna som inte var involverade vid hantering av olyckan. Det 

kunde röra sig om allmänhet eller personer som jobbade hos andra myndigheter och 

organisationer, men de jobbade inte i nära kontakt med olyckan (figur 3 och 4). Av de 

som svarade på frågan om det fanns risk för människors hälsa i samband med olyckan 

och som varit involverade vid hantering av olyckan, jämfört med 33 % av de svarade ja 

på samma fråga och som var ej involverade vid hantering av olyckan. Experternas 

riskanalyser utgår ifrån sannolikhetsanalyser som grundar sig på vetenskapliga fakta. 

Däremot utgår allmänhetens riskbedömningar från personliga erfarenheter, 

konsekvenser och den typ av risker det handlar om (Frisk 1995). 

Undersökningen visade att många av respondenterna som svarade på fråga 10 i enkäten, 

ansåg att det fanns stor risk för miljön i samband med branden (figur 5). Enligt Kroll-

Smith et.al (1997) anser många personer att samhället och människors hälsa påverkas av 

miljöproblem. Det är inte konstigt att det upplevs så, eftersom det under de senaste åren 

har skett många incidenter som påverkat miljön negativt (Länsstyrelsen 2010). På 

samma fråga svarade åtta personer som deltog i intervjuerna att de också ansåg att det 

fanns stor risk för miljön i samband med olyckan, men hur visste man inte eller om det 

var en skada på kort eller lång sikt. Resten av respondenterna som deltog i intervjuerna 

ansåg att det inte fanns någon risk för miljön i samband med olyckan. 

 
Medvetenheten om olyckor och deras konsekvenser växer hela tiden med det stora 

informationsutbud som finns i dagens samhälle samt medierapportering om kemikalier 

och miljöolyckor, men det är fortfarande svårt för många människor att förstå. Många 

människor har inte rätt bakgrund eller kunskap då det är ett komplicerat område för 

dem. Miljöföroreningsämnen och miljöskadliga ämnen som kommer ut i naturen på fel 

plats, fel tid och i höga halter kan skada miljön och ge skador på levande organismer. 

Vilket ämne som helst kan vara skadligt. Ämnena har olika egenskaper, olika faser och 

olika halter, vilket gör att de kommer att påverka på olika sätt i olika miljöelement. 

 

  Figur 6 och 7 visar att det fanns skillnader i respondenternas svar mellan de som var 

involverade och inte involverade vid hanteringen av olyckan och som svarade på fråga 

10, om de såg miljörisker i samband med olyckan. Av de personer som var involverade 

svarade 50 % ja på frågan (13 personer av 26), jämfört med 33 % (2 personer av 6) av 

de som inte var involverade. Miljöskador är ett område som ingår i olika typer av 

expertbedömningar, men konsekvenser märks ofta inte direkt och de kostar mycket att 

åtgärda, så det är ett kontroversiellt område som kan leda till olika tolkningar av vilka 

negativa konsekvenser det får för miljön (Öberg 2009). Enligt Miljöbalken 2 kap, § 2 

finns följande kunskapskrav: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet”. De som var involverade jobbar med hanteringen av 

sådana typer av skador/olägenheter, så de har mycket kunskap om hur kemikalier kan 

skada miljön. Därför uppskattade de risken högre än de andra som inte var involverade 

vid hanteringen av olyckan.   
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4.2. Riskkommunikation, resurser och ansvar  
 

  Denna studie visar att många av respondenterna som svarade på enkäten (figur 8) samt 

alla respondenter som deltog i intervjuerna (tabell 1) ansåg att 

riskkommunikationsprocessen under olyckan fungerade väl - både i gruppen som var 

involverad vid hanteringen av olyckan och som representerade sändaren och i den 

andra gruppen som ej var involverad och som representerade mottagaren.  

 

  Det skulle kunna förklaras av att myndigheterna kunde hitta de rätta 

informationsvägarna och strategierna för att nå mottagarna. Vid stora olyckor som kan 

leda till svåra konsekvenser för allmänheten finns ett större informationsbehov från 

allmänhetens sida. Allmänheten vill veta hur de ska reagera eller inte reagera på den 

situation som de inte har kunskap om. De vill veta vilket problemet var, vad det var 

som var orsaken. Sådana typer av ovisshetssituationer kan leda till en typ av stress 

(Nordlund 1994). Att kommunikationen fungerade väl den 21 september 2012 efter 

branden innebär att myndigheterna kunde identifiera de viktiga faktorer som kunde 

påverka riskkommunikationen under händelseförloppet. En lyckad kriskommunikation 

handlar inte bara om att övertyga allmänheten om att en myndighet har rätt plan eller 

att en viss handling är korrekt. Det handlar också om att få alla inblandade att förstå 

frågan och förse dem med vad de behöver veta för att uppnå bättre förståelse (Guidotti 

2013). Ett annat syfte med riskkommunikation är att hämta kunskap och information 

om attityder och värderingar av risker. En framgångsrik kommunikation kan skapas 

via ett tydligt mål, så alla vet vilka faktorer som är relevanta och som kan påverka 

processen. Att aktörerna lyckades med kommunikationen betyder att de hade förstått 

just detta. 

   

 Denna studie visade att det fanns skillnader mellan respondenternas bedömningar när 

det gäller om det fanns tillräckligt med resurser eller inte (figur 9). Undersökningen 

visade att 21 % av respondenterna ansåg att det fanns tillräckliga resurser och 36 % 

svarade att det fanns delvis tillräckligt med resurser som kunde begränsa och minimera 

de stora riskerna för människors hälsa och miljö i samband med branden, jämfört med 

21 % som svarade att det inte fanns tillräckligt med resurser och 37 % svarade att de 

inte visste om det fanns tillräckligt med resurser eller inte (figur 9). En viktig faktor 

vid stora olyckor är att optimera resurserna. Att organisationer som hanterar olyckan 

har bra kommunikation med andra organisationer och även har optimala resurser i 

själva organisationen är faktorer som ökar sändarens förtroende hos mottagaren. Vid 

Halmstadsbranden kände mottagaren att sändaren hade tillräckligt med kompetens och 

resurser för att kunna lösa problemet och att sändaren hade kommunicerat med 

mottagaren på ett trovärdigt sätt. 

 

  De som svarade på enkäten och som svarade på frågan om vilken som var den 

viktigaste informationskanalen (fråga 16), ansåg att kommunens hemsida kom på 

första plats som den bästa informationskanalen. Därefter kom radio, sociala medier 

samt personliga möten som andra, tredje respektive fjärde val. På samma fråga svarade 

de som blev intervjuade att Facebook var en bra kanal för informationsspridning och 

kommunikation med allmänheten under händelsens förlopp. Facebook ansågs kunna 

fungera som en kompletterande informationskanal till andra informationskanaler. 

 

  Detta resultat kan förklaras av att samhällsutvecklingen har bidragit till att bilda en 

heterogen mottagargrupp. Tidigare hade mottagarna inte så många informationskanaler 



  

Sida 26 av 41 

att välja på. Massmedia, internet, tv och radio har gjort att det nu finns många olika 

informationskanaler och vägar för att nå ut med information om kritiska situationer. 

Det kan underlätta tillgängligheten till information (Wästberg 1996). De många olika 

informationsvägarna kan även öka svårigheten för sändaren att nå fram till mottagarna, 

särskilt vid kritiska situationer, där sändaren måste nå mottagarna med ett viktigt 

budskap (Anderson 2014). Det ställer höga krav på sändarens planer och strategier på 

alla nivåer för att nå fram. Det är viktigt att kunna identifiera de viktigaste 

informationskanalerna som mottagarna använder och välja att använda dem vid 

kritiska situationer samt att identifiera på vilket sätt ett viktigt informationsbudskap 

ska utformas så det blir enkelt att förstå. Detta så att mottagarna ska kunna agera 

snabbt och effektivt för att kunna skydda sig själva och andra innan det blir för sent. 

  Att som i Halmstadfallet hantera en olycka där det fanns risk för explosion med 

utveckling av giftiga gaser var en ganska komplex situation. Att kunna skapa en riktig 

bild av vad som hände och vad som skulle kunna hända under olycksförloppet samt att 

kunna förmedla detta till allmänheten och till de andra som var involverade krävde 

mycket kunskap. Att få en bra samverkan mellan de involverade aktörerna var en 

förutsättning för lyckad insats och för det krävs en fungerande kommunikation vilket i 

sin tur kräver bra informationskanaler. Under denna insats var det många aktörer som 

var involverade vilket krävde samarbete och det krävdes gemensamma erfarenhets- 

och tolkningsramar (Höijer 2000) så att kommunikationen fungerade mellan alla de 

inblandade. Annars skulle kommunikationsprocessen misslyckas om man missförstod 

varandra eller inte uppfattade vad den andra sa eller förmedlade vad som gällde för 

informationsspridning. Nedan diskuteras de informationskanaler som respondenterna 

ansåg vara bra. 
 

Kommunens hemsida: 

 Från figur 10 kan vi se att respondenterna tyckte att kommunens hemsida var en bra 

informationskanal. Detta skulle kunna förklaras så att kommunen sågs som en legitim 

och tillförlitlig sändare med erkänt kompetent och korrekt information. Halmstads 

kommun hade legitimitet hos mottagaren som därför upplevde denna 

informationskanal som trovärdig. Den typen av kommunikation kan ses som 

envägskommunikation (Öberg 2009). Det fanns viktiga faktorer som kunde påverka 

kommunikationen. Det var viktigt för sändaren att leverera korrekt information i första 

skedet (Andersson 2014). Fel information på grund av oklarhet i händelsen kunde leda 

till en trovärdighetskonflikt. Att kunna leverera textbudskap på ett sätt så mottagaren 

kunde uppfatta texten eller meddelandet var en viktig faktor för att kunna bygga upp 

förtroende. Enligt Andersson (2014) måste en text som används för att förmedla ett 

budskap vid en olycka uppfylla ett syfte och kunna identifiera hur mottagarens 

situation ser ut. Vilka ord man använde för att beskriva situationen var viktigt. 

Informationsflödet kunde byggas på under händelseförloppet och det kunde underlätta 

för mottagaren att lätt se helhetsbilden av händelsen. Det underlättade för mottagaren 

att reagera eller agera på ett specifikt sätt enligt sändarens instruktion. Mottagarens 

möjlighet att ta till sig information varierade under dagen. Många människor jobbade 

på dagarna så möjligheterna att lyssna på radio eller läsa några tidningar blev då 

begränsade till morgonen eller kvällen. 

 

Sociala medier: 

 Resultatet från denna studie visade att Facebook var ett bra hjälpmedel för kommunen 

att sprida information till allmänheten och kunna kommunicera med allmänheten under 

händelsens förlopp (figur 10). Detta skulle kunna förklaras av att sociala medier 

hjälpte till så att allmänheten fick möjlighet att äga informationen och det gav insyn i 
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händelsen dygnet runt och på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.  

 

  Sociala medier kan vara en värdefull kompletterande kommunikationskanal vid 

riskkommunikation och kan fungera som tvåvägskommunikation med snabb respons 

(Andersson 2014). 

 

  Hur stor användbarhet sociala medier hade i detta sammanhang är svårt att säga men 

under händelsens förlopp och särskilt under de första kritiska timmarna efter 

händelsen, var det många som anslöt sig till någon typ av sociala medier för att få 

aktuell information om det inträffade och människor meddelade också varandra då 

något hänt. Så vi får nog räkna med att internet och sociala medier har och får större 

informationsvärde i framtiden, men det är inte den största informationskällan. 

 

  Enligt Pew Internet och Amerikan Life Project framgår att två tredjedelar av alla 

människor i hela världen använder sociala medier för att kommunicera med sina 

familjer och vänner (PewResearch Center, Internet, Scince and Tech. 2015). Sociala 

medier är den fjärde mest populära källan för att hitta information vid kriser 

(Lundgren, McMakin, 2013).  

 

 

Personliga möten: 

  Denna studie visade att personliga möten var en viktig informationskanal för 

allmänheten (figur 10). Von Schomberg (1995) menar att det är viktigt att sändaren 

väljer att lyssna till mottagarens oro vid inledningen av en kris. En 

tvåvägskommunikation räcker inte till för att få en lyckad kommunikationsprocess. 

Det behövs också en process för mottagarens värderingar och experternas 

sändarvärderingar och tydlighet om hur beslut fattas. Det i sin tur kräver av sändaren 

att det finns en modell som passar olika aktörer för ett säkert och ömsesidigt 

informationsutbyte mellan alla involverade så de känner sig delaktiga i beslutet. Enligt 

Kunrenthel och Slovic (1996) behöver människor känna att de kan påverka ett beslut 

och att sändaren tar hänsyn till deras intresse och värderingar. Det kan ske genom att 

sändaren kan ta reda på mottagarens riskuppfattning och intresse i riskbedömningen 

samt att det finns rätt roll- och ansvarsfördelning mellan experterna och allmänheten.  

 

  Samtalsregler för vem som får tala eller vill tala, när och hur länge ska finnas. 

Människor har olika status och övertag beroende på graden av konflikt eller hur olika 

de ser på sina roller under samtalet. Proceduren är utifrån det perspektivet av mindre 

vikt. Czubaroff (2000) menar att det finns aspekter som bör främjas så att deltagarna 

känner sig inbjudna till att testa nya idéer, så att man inte bara levererar en strategiskt 

utformad argumentation. Det är viktigt att deltagarna känner ett ömsesidigt beroende 

för att en genuin dialog ska uppstå. 

   

Media: 

  Studien visar att media var en viktig informationskanal för allmänheten. Ett känt 

problem vid kritiska situationer är att det ofta brister med den delen som handlar om 

rapportering till media på grund av att det ofta inte är självklart för alla aktörer vem 

som är ansvarig för riskkommunikationen under en händelse. Att gå ut med 

information, varna, instruera eller besvara allmänhetens frågor och funderingar med 

hjälp av media är otydligt för många aktörer (Ericsson 2013).   
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  Medierna har alltid olika aspekter och olika roller vid olika typer av händelser. 

Medierna kan förmedla information av olika slag med olika syften. Medierna kan 

varna och upplysa allmänheten vid allvarliga olyckor, påverka olika typer av 

frågeställningar, väcka intresse, öka kunskapen inom ett område, sälja något, och så 

vidare. Det beror på olika parametrar även om dagens media är bredare i sina aspekter 

än tidigare, men det finns fortfarande några faktorer som kan påverka det arbetet 

(Andersson 2014). 

 

  Vid olyckan i Halmstads hamn, var det enligt brandrapporten (2013) flera 

pressmeddelanden och mejl med uppdaterad information som gick ut dagligen till 

lokala, regionala och nationella media. Mer än 450 digitala nyheter skrev om denna 

olycka. Fyra presskonferenser anordnades och sändes live, även på distans via webb, 

för att information skulle nå ut till en större grupp av journalister som bevakade 

händelsen och de fick informationsuppdateringar hela tiden. De presskonferenserna 

lockade tyvärr inte så många lokala eller regionala journalister. Man genomförde även 

åtta livesändningar och de innefattade även intervjuer med Räddningstjänsten.  

 

  Räddningstjänsten hade under händelsen utsedda kommunikationsansvariga som hade 

uppdraget att hantera mediefrågor. Några personer fick i uppdrag att hantera 

presstelefonen, några medverkade vid presskonferenser och några bistod med 

expertinformation som stöd till den kommunövergripande staben.  

  Räddningstjänsten var aktiv vid hanteringen av information och bidrog också till att 

skapa en gemensam bild av händelsen till alla som var involverade.                          

 
 

4.3. Vem/vilka ansåg respondenterna vara ansvarig 
för riskkommunikationen? 
 

  Från figur 11 kan man se att 72 % av respondenterna tyckte att Räddningstjänsten var 

den aktör som var ansvarig för riskkommunikation och 74 % ansåg att kommunen 

hade det ansvaret (fråga 13). Respondenterna som deltog i intervjuerna ansåg att 

kommunen och Räddningstjänsten var de aktörer som mest berördes av detta, och 10 

av respondenterna ansåg att media var den aktör som var nyckeln till en lyckad 

kommunikation. Så från det resultatet kan man konstatera att kommunen och 

Räddningstjänsten var de aktörer som sågs som huvudansvariga när det handlade om 

att kommunicera risker vid stora olyckor där kemikalier var involverade. 

 

  Räddningstjänstens arbete idag är inte bara traditionell olycksbrandhantering. I arbetet 

ingår även många andra delar som bland annat att hantera olyckor där kemikalier är 

involverade. Där genomförs olika insatser för att minska risker och begränsa skador. 

Enligt Räddningstjänsten tar deras uppdrag slut när de har begränsat skadorna. Enligt 

personalen på Miljökontoret finns det ett identifierat problem mellan Miljökontoret 

och Räddningstjänsten i form av en gråzon när man bedömer att insatsen är slut 

(Ericsson 2014).  

 

 

  Det är otydligt för båda aktörerna vilket gör att kommunikationen brister, eftersom 

man inte har en tydlig gräns för var ansvaret går över från den ena till den andra. Det 

finns ingen tydlig bild av hur det ska gå till vid en olycka där kemikalier är inblandade. 

En viktig del i det arbetet är kunskap om riskkommunikation.  
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  Detta stämmer överens med de resultaten som kom fram i denna studie och enligt figur 

12 och 13 kan man se att både Räddningstjänsten och kommunen ansåg att de själva 

var den ansvariga för kommunikationen (fråga 13). Det finns en skillnad mellan 

Räddningstjänstens och kommunens svar på frågorna. Enligt Norberg (2014), som 

jobbar på MSB, och Eriksson (2014), som jobbar på Sundsvalls kommun, genomförs 

många professionella utbildningar och övningar för att utveckla Räddningstjänstens 

förmåga och kunskap för att hantera olyckor, men inte direkt inom 

Riskkommunikationsområdet.  

 

  Räddningstjänstens informationsplikt är inte reglerad i detaljer inom regelverket. De 

regler som behandlar det området är Räddningstjänstlagens 22§ (”att kommunen skall 

se till att allmänheten blir upplysta om vad räddningstjänstplanen innehåller om 

varning och information till allmänheten vid allvarliga olyckshändelser”). I 

lagstiftningen är det egentligen bara information om de lokala planerna som regleras 

idag. För alla övriga informations- eller kommunikationsinsatser saknas reglering. I 

dagens olyckor ökar komplexiteten hela tiden, menar Larsson (1997), vilket gör det 

svårt att följa alla regler och bestämmelser i detalj på det området och det ställer ännu 

högre krav på Räddningstjänsten att jobba med kommunikationsfrågor, även om det 

idag inte finns en lagreglering inom riskkommunikationsområdet.  

 

4.4. Förtroende  
 

  Räddningstjänstens uppgift är att rädda liv, stoppa skador på miljö och egendom och 

Räddningstjänsten är finansierad av skatter. För övriga kostnader, som t.ex. sanering 

och renhållning, är det ägare eller försäkringsbolag som är ansvariga (Larsson 1997),  

  Utifrån figur 15 kan man se att alla respondenterna hade stort förtroende för 

Räddningstjänsten. På frågan som handlade om hur stort förtroende respondenterna 

hade för olika aktörer som var involverade vid hanteringen av olyckan, angav 

respondenterna som deltog i intervjuerna att de har stort förtroende för 

Räddningstjänsten och kommunen. Det är ganska naturligt enligt Österman (1999) 

som menar att en yrkesroll kan påverka om vi uppfattar en sändare på ett positiv eller 

negativ sätt. Klädseln symboliserar aktörernas roll och uppdrag. Så många ser alltså på 

Räddningstjänsten som en aktör som har trovärdighet p.g.a. deras uppdrag som innebär 

att skydda samhället från risker (Hedman 1999). Människor litar på samhällets 

förmåga att hantera och begränsa risker (Lindskog, m.fl. 2000). Räddningstjänsten 

representerar samhällets skyddsorgan, så vid stora olyckor blir Räddningstjänstens roll 

tydlig och särskilt som en informationskälla. Risker idag är komplexa även om 

medvetenheten om riskerna ökar hela tiden. Med dagens utveckling med många nya 

kemikalier, nya tekniker osv, känner sig människor mer och mer osäkra på 

riskhanteringen i samhället, därför litar människor i hög grad på och har högt 

förtroende för samhällets aktörers förmåga att hantera risker.  

 

  På frågan om hur riskkommunikationen kunde gjorts bättre, angav respondenterna att 

VMA-funktionen (Viktigt meddelande till allmänheten) måste förtydligas och bli 

bättre, d.v.s. att VMA kunde synkats bättre från signal till radiomeddelande. 

Respondenterna ansåg att VMA var ett trubbigt instrument. Många som blev 

intervjuade hade uppfattningen att allmänheten ignorerar signalen och alltför många 

visste inte ens vad den innebar. Följaktligen måste kunskapen förbättras om samhällets 

olika informationskanaler, så att man verkligen når ut till allmänheten vid svåra 

händelser.  
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  VMA kan vara ett bra verktyg för att kunna varna allmänheten om det finns en 

överhängande risk. Men på grund av att många myndigheter oftast inte vill skapa 

onödig oro och panik genom att utlösa den, så används den inte så ofta. Det gör att 

myndigheterna och allmänheten inte får chansen att testa och analysera responsen på 

VMA eller öva. Folk blir därför osäkra på hur hotfulla situationerna egentligen är 

(Nord 1998).  

 

  En av respondenterna tyckte att vid olyckor av denna omfattning borde man i ett tidigt 

skede involvera angränsande kommuner. Respondenten ansåg att vid en sådan 

händelse borde Laholms kommuns företrädare för krishantering involverats mycket 

mer och förberetts på att informera allmänheten i kommunen i ett tidigt skede.  

 

  En av respondenterna, som jobbar inom Räddningstjänsten, ansåg att aktörerna måste 

ha ett expertutbyte mellan kommunen där olyckan skett och de kommuner som kan bli 

påverkade. Ett gott samarbete mellan de involverade aktörerna kan leda till ett bra 

samarbete efter en kris. Kulturella skillnader mellan olika organisationer kan leda till 

ett problem. Bättre expertutbyte mellan aktörerna där en olycka skett kan lösa det 

problemet. 

 

  Några av respondenterna som jobbar inom Räddningstjänsten ansåg att kunskap om 

risker med och innehåll i olika kemiska ämnen saknades, så Räddningstjänsten 

behöver mer kunskap inom hantering av kemolyckor. 

 

 

5. Slutsatser och rekommendationer till 
räddningstjänst, kommun, MSB, framtida 
forskning. 
 
1) Denna studie visade att det fanns skillnader mellan respondenternas svar på hur de 

uppfattade riskerna för människors hälsa eller miljö vid olyckan den 21 september 

2012, då en brand utbröt i en lagerlokal i Halmstad.  

 

  Större andel kvinnor än män ansåg att det fanns stora risker för människors hälsa eller 

miljö. Denna studie visade också att det fanns skillnader i respondenternas svar mellan 

de personer som var direkt inblandade vid hanteringen av olyckan och de som inte var 

direkt inblandade. (Inte inblandade kunde vara allmänhet eller personer som jobbade 

hos andra myndigheter och organisationer, men som inte jobbade i direkt anslutning 

till olyckan). (Figur 3 och 4). Det är ganska vanligt att experterna har en annan 

riskuppskattning än allmänheten, då experterna analyserar risker utifrån 

sannolikhetsanalyser som grundar sig på vetenskapliga fakta. Allmänhetens 

bedömningar, däremot, utgår från personliga erfarenheter, förväntade konsekvenser 

och vilken typ av risker det handlar om (Sundström Frisk 1995).  

 

  Av de som svarande på enkäten ansåg 49 % att det fanns stora risker för miljön i 

samband med branden, 31 % svarade att det delvis fanns stora risker för miljön i 

samband med branden. Det är inte konstigt att det upplevs så, eftersom vi under de 

senaste åren sett många händelser som påverkat miljön negativt. Det handlar inte bara 

om liv, utan det rör sig även om att miljön liksom den sociala organisationen kan 

drabbas av miljöförstörande ämnen (Beck et al. 1988). 
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2) Av de som svarade på enkäten ansåg 46 % (18 personer av 39), att 

riskkommunikationen fungerade väl. 15 % (6 personer av 39) menade, att 

riskkommunikationen delvis fungerade väl (figur 5). Denna undersökning visade att 

respondenterna tyckte att kommunens hemsida var en bra informationskanal (figur 15).  

 

  Resultaten från undersökningen visade att internet och sociala medier var en bra kanal 

för de ansvariga myndigheterna, för att snabbt nå ut till allmänheten på ett billigt och 

enkelt sätt och på så vis upplysa allmänheten om hur man ska hantera miljörisker 

(Granger et al. 2002). Resultaten från denna studie stämmer överens med resultat från 

brandrapporten (2013) som visar att Facebook var ett bra hjälpmedel för kommunen att 

sprida information till allmänheten och för att kunna kommunicera med allmänheten 

under händelsens förlopp. Sociala medier hjälpte till så att allmänheten kunde få 

möjlighet att få information och ges insyn i händelsen dygnet runt och på ett sätt som 

annars inte hade varit möjligt. Det blev en bra tvåvägs-kommunikation med snabb 

respons. 

 

  Respondenterna angav att VMA-funktionen (Viktigt meddelande till allmänheten) 

måste förtydligas och bli bättre, d.v.s. att VMA kunde synkats bättre från signal till 

radiomeddelande. En av respondenterna tyckte att vid olyckor av denna omfattning 

borde man i ett tidigt skede involvera angränsande kommuner och förberetts på att 

informera allmänheten i kommunen i ett tidigt skede.  

  

 

  En av respondenterna, som jobbar inom Räddningstjänsten, ansåg att aktörerna måste 

ha ett expertutbyte mellan kommunen där olyckan skett och de kommuner som kan bli 

påverkade. 

 

  Några av respondenterna som jobbar inom Räddningstjänsten ansåg att kunskap om 

risker med och innehåll i olika kemiska ämnen måste förbättras.  

 

Denna studie visade att många av respondenterna tyckte att kommunikationen var tydlig 

och effektiv. Studien visade också att vid olyckor av en sådan omfattning borde man i 

ett tidigt skede involverat angränsande kommuner, skapat en tidig samverkan och 

breddat kommunikationen med de många människor som skulle kunna påverkas. 

Respondenterna tyckte att VMA-funktionen (Viktigt meddelande till allmänheten) kan 

vara ett viktigt hjälpmedel vid allvarliga händelser och när människor ska varnas och 

informeras. VMA kan utlösas vid olika typer av allvarliga olyckor, till exempel 

bränder med stark rökutveckling, liknande det som hände under branden i Halmstad. 

VMA är ett viktigt varningsverktyg, men några av respondenterna tyckte att det måste 

förtydligas och bli bättre, d.v.s. att VMA kunde synkats bättre från signal till 

radiomeddelande. Många ignorerade VMA-signalen och alltför många visste inte ens 

vad den innebar. Följaktligen måste kunskaperna om samhällets olika kanaler för 

riskkommunikation bli bättre. 

 

3) Denna studie visade att kommunen och Räddningstjänsten är de aktörer som var mest 

berörda i detta sammanhang, när det handlade om att kommunicera risker vid stora 

olyckor där kemikalier var involverade.  
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  Av de som deltog i undersökningen tyckte     72 % av respondenterna att 

Räddningstjänsten var ansvarig för riskkommunikationen. 74 % ansåg att kommunen 

också hade det ansvaret och 17 % tyckte att media hade detta ansvar (figur 9). 

 

  Studien visar att Räddningstjänstens och kommunens anser de själva att de var mest 

berörda aktörer när det handlade om att kommunicera risker vid stora olyckor där 

kemikalier var involverade. Räddningstjänsten ansåg att de var mest berörda av 

kommunikationsfrågor vid olyckor och att det ansvaret delas med kommunen. 

Kommunen tyckte att det var de som berördes mest. 

 

4) Undersökningen visade att alla respondenterna hade stort förtroende för 

Räddningstjänsten (figur 13) och det överensstämde med resultat från tidigare studier. 

Det är ganska naturligt enligt Österman (1999). Han menar att yrkesrollen kan påverka 

våra uppfattningar om en sändare på ett antingen positivt eller negativt sätt. Klädseln 

symboliserar aktörernas roll och uppdrag. Det kan fungera som ett sätt att visualisera 

de ledarskapsvärderingar man vill förmedla, vilket kan påverka 

förtroendeuppfattningen. Det oavsett vilken personlighet, kompetens eller egenskaper 

en sändare har. Respondenterna svarade att de hade stort förtroende även för 

kommunen. Mottagaren upplever både Räddningstjänsten och Halmstads kommun 

som trovärdiga aktörer. 
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7. Bilagor  
 

1- Enkäten:  

 

En kemikalieolycka kan på mycket kort tid leda till en akut krissituation som hotar både 

liv och stora ekonomiska värden.  

Detta ställer särskilda krav på den information som riktas till alla inblandade.  

  

Målsättningen är att öka vår kunskap om olika informationskanalers förmåga att 

förmedla information till en målgrupp inom ramarna för en akut kriskontext.  

Nedan finns 19 frågor om riskkommunikation vid olyckan som skedde den 21 

september 2012 då en brand utbröt i en lagerlokal i Halmstad hamn.  

Syftet med studien är att identifiera de faktorer som skulle kunna påverka och leda till 

en lyckad riskkommunikation när det rör större olyckor där kemikalier är involverade.  

 

  

1. Jag är (man/kvinna) 

(1)  man 

(2)  kvinna 

 

 

2. Född (år) 

_____ 

 

3. Utbildning 

(2)  yrkesskola/verkstadsskola 

(4)  gymnasium 3 år 

(7)  universitet  

 

 

4. Hur långt bort bor du från Halmstad hamn? 

(1)  Mindre än 10 km 

(2)  Mellan 10 - 20 km 

(3)  Mellan 20 - 50 km 

(4)  mellan 50 - 100 km 

(5)  annat  

 

 

5. Hur långt bort från Halmstad hamn ligger ditt jobb? 

(1)  Mindre än 10 km 

(2)  Mellan 10 - 20 km 

(3)  Mellan 20 - 50 km 

(4)  mellan 50 - 100 km 

(5)  annat  

 

 

6. Blev du involverad vid hantering av olyckan som skedde 21 sep 2012 i Halmstad 

hamn? 

(1)  Ja 

(2)  delvis 
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(3)  nej 

(5)  annat  

 

 

7. Vilken organisation tillhör du? 

(1)  Kommun 

(2)  Räddningstjänst 

(5)  Privata företag  

(7)  Länsstyrelsen  

(8)  Annat   

 

 

8. Var du oroad för dina egna personer som blev involverade vid hantering av olyckan i 

samband med olyckan som skedde 21 sep 2012 i Halmstad hamn? 

(1)  1. Ja 

(3)  2. Nej 

(5)  3. Delvis 

(7)  4. Vet ej 

 

 

9. Anser du att det fanns stora risker för människors hälsa i samband med branden i 

lagerlokalen i Halmstad hamn den 21 september 2012? 

(1)  1. Ja 

(2)  2. Nej 

(3)  3. Delvis 

(4)  4. Vet ej 

 

 

10. Anser du att det fanns stora risker för miljön i samband med branden i lagerlokalen i 

Halmstad hamn den 21 september 2012?     

(1)  1. Ja 

(3)  2. Nej 

(5)  3. Delvis 

(7)  4. Vet ej 

 

 

11. Anser du att det fanns tillräckliga resurser som kunde begränsa och minimera de 

stora riskerna för människors hälsa och miljön i samband med branden i lagerlokalen i 

Halmstad hamn den 21 september 2012? 

(1)  1. Ja 

(3)  2. Nej 

(5)  3. Delvis 

(7)  4. Vet ej 

 

 

12. Anser du att riskkommunikationen fungerade väl den 21 september 2012 efter att en 

brand utbröt i en lagerlokal i Halmstad? 

(1)  1. Ja 

(3)  2. Nej 

(5)  3. Delvis 

(6)  4. Vet ej 
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(7)  Din kommentar!   

 

 

13. Anser du att följande aktörer var ansvariga för riskkommunikation vid samband med 

branden i lagerlokalen i Halmstad hamn den 21 september 2012? 

   1. Ja  2. Nej 3. Delvis 4. Vet ej 

Räddningstjänst  (1)  (2)  (3)  (4)  

Kommun   (1)  (2)  (3)  (4)  

Företaget   (1)  (2)  (3)  (4)  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB  

(1)  (2)  (3)  (4)  

Kustbevakning  (1)  (2)  (3)  (4)  

Massmedia  (1)  (2)  (3)  (4)  

 

 

14. Anser du att följande grupper hade ansvar för förebygga och hantera händelser där 

farliga ämnen ingår i samband med branden i lagerlokalen i Halmstad hamn den 21 

september 2012? 

 

15. Ange hur stort förtroende du hade för följande aktörer att sköta informationen bra 

vid en olycka eller utsläpp av kemikalier i samband med branden i lagerlokalen i 

Halmstad hamn den 21 september 2012?   

 

   1. Mycket litet   2. Litet 3. Varken eller   4. Stort   5. Mycket stort 6.Vet ej 

Räddningstjänst       (1)            (2)       (3)  (4)  (5)  (6)  

Kommun            (1)            (2)       (3)  (4)  (5)  (6)  

Företaget             (1)            (2)       (3)  (4)  (5)  (6)  

Massmedia               (1)            (2)       (3)  (4)  (5)  (6)  

Länsstyrelsen           (1)            (2)       (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

16. Följande informationskanaler var ett bra sätt för dig att hämta information om 

olyckan som skedde 21 sep 2012 i Halmstads hamn? 

 
1.Instämmer inte alls 2. Instämmer till viss del 3. Varken eller 4. Instämmer till stor del 5. Instämmer helt 

         (1)                     (2)                         (3)            (4)                   (5)  

 

TV                            (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

Radio  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

Viktigt meddelande  

till allmänheten" (VMA)"    (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

Sociala medier  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

Personliga möten  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Kommunens hemsida (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

Räddningstjänstens            (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

hemsida  
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Länsstyrelsens hemsida (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

Myndigheten för  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

samhällsskydd och  

beredskap, MSB hemsida   

 

Vet ej  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

17. Hur kunde riskkommunikationen göras bättre, tycker du? 

 

 

 

18. Vilka positiva erfarenheter från branden i Halmstad vad det gäller 

riskkommunikation kommer man främst ha nytta av i framtiden? 

 

 

19. Övriga synpunkter! 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Tack för att du deltog! 

 

Linnéuniversitetet 

Kalmar Växjö 

Lnu.se 


