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Sammanfattning 
 
Det har nu gått några månader sen händelserna i Sydostasien under julhelgen 2004. Syftet 
med vår uppsats är att analysera faktorer som kan påverka statsmaktens hantering av 
katastrofer. 
 
I samband med Tsunamikatastrofen sattes det svenska krisberedskapssystemet i centrum för 
intresset. Få människor har undgått den kritik som riktades mot regeringen. Det rörde sig inte 
minst om att regeringen inte agerade tillräckligt snabbt och ändamålsenligt. Uppsatsens 
teoretiska utgångspunkt blir därför inledningsvis att presentera en idealbild, det vill säga, en 
bild av hur staten borde ha agerat utifrån en rationell förklaringsmodell. Analysen övergår 
sedan till att närmare studera olika perspektiv som förklaringar till varför staten inte agerade 
enligt denna idealbild. Dessa perspektiv utgår utifrån institutionella förklaringar. Sverige har 
också ett utpräglat förvaltningssystem som utmärks av en dualism, varvid detta även blir en 
del av vår operationalisering. 
 
Det empiriska materialet och vår analys resulterar därefter i en rad slutsatser. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det svenska krisberedskapssystemet i grunden är 
bra, men att vissa samordningsproblem uppstod i samband med Tsunamikatastrofen. Det 
saknades också en tydlig styrning och en klar ansvarsfördelning.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Abstract 
 
It has now passed a few months since the events in Soth East Asia during Christmas 2004. 
The purpose of our essay is to analyze factors that may influence the Government’s 
managment of catastrophes. 
 
In connection with the Tsunami disaster in South east Asia, the Swedish contingency system 
was the center of attraction. The criticism against the Government have not eluded many 
people. Not to mention the fact that the Government didn’t act rapidly and appropriately. The 
theoretical starting-point of this essay is therefore to present an ideal picture, in other words, 
to present a picture of how the Government should have acted according to a rational model 
of explanation. Then the analysis cross over to a closer study of different perspectives as 
explanations of why the Government did not act according to this ideal picture. These 
explanations originate from institutional perspectives. Also, Sweden has a pronounced system 
of public administration, which is characterised by dualism, at which this become a part of our 
operationalisation. 
 
Then the empirical material and our analysis result in several conclusions. To sum up, we can 
establish that the Swedish managment of catastrophes is good, but some problems with  
co-ordination surfaced in connection with the Tsunami catastrophe. Also, there was a lack of 
clear-cut control and distinct dispersion of responsibility. 
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1 Introduktion 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
…OM nu det här som hände i Harrisburg verkligen hände mot förmodan, då är ju 
risken att det ska hända en gång till, den är ju då så löjligt liten, så att… på sätt och vis, 
så kan man säga, att det som hände i Harrisburg, ja…det va tur att det hände, va. För att 
då vet vi ju nu, att det är nästan säkert, att det inte händer en gång till. I varje fall inte i 
Harrisburg. Och i varje fall inte samtidigt som förra gången. Risken för det, den är så 
fabulöst liten, så att…så att den är försumbar. 
      Tage Danielsson1 

 
Flodvågskatastrofen i Sydostasien är en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Det 
otänkbara visade sig vara tänkbart. En tsunami är dessutom ett fenomen som Sverige inte har 
haft någon tidigare erfarenhet av. Sverige har dock inte varit förskonat från katastrofer. Alla 
minns vi nyheten om Estonias förlisning som kom att påverka samhället en lång tid framöver, 
inte bara känslomässigt utan också beredskapsmässigt. Estonias förlisning väckte många 
frågor kring sjösäkerhet, men också om hur samhällets institutioner skall kunna samla sina 
resurser, över nationsgränser, för att rädda människoliv, men också för att bearbeta händelser 
och återhämta sig efter en stor katastrof. 
 
Lika väl minns vi bilderna av flygplan som flyger in i skyskraporna på Manhattan. Återigen 
hade det otänkbara visat sig vara tänkbart. Ett angrepp av detta slag tog inte bara formen av en 
katastrof, en osäkerhet spred sig också världen över om vilket land som stod näst på tur för en 
attack av detta slag. Detta visar också på ländernas starka internationella beroende. De hot vi 
möter i dag är ofta av gränsöverskridande karaktär och bemöts bäst genom samarbete med 
andra länder. På nytt fick svenska myndigheter en påminnelse om behovet av en fungerande 
krisberedskap. Samtidigt ökade också osäkerheten kring vilken slags kris förberedelserna 
skulle inriktas på och vilka former en kris egentligen kunde ta.  
 
I samband med flodvågskatastrofen riktades stark kritik mot de svenska institutioner som 
förväntas utgöra kärnan i krisberedskapen eftersom de inte agerade så rationellt som det 
                                                 
1 Se vidare i Om sannolikhet ur ”Under dubbelgöken”, 1979. 
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förväntades av dem. Hårdast var kritiken mot regeringen och Utrikesdepartementet. Ett antal 
brister i systemet påtalades i media och samhällets beredskap i allmänhet ifrågasattes. I detta 
sammanhang kan det, ur ett statsvetenskapligt perspektiv, vara på sin plats att fråga sig vilka 
faktorer som gör att dessa brister uppstår och hindrar staten från att agera rationellt. Detta 
väcker också funderingar om varför institutionerna kring krisberedskapen är utformade som 
de är, och inte minst varför de agerar, eller inte agerar, så rationellt som vi vill att de ska göra. 
Andra funderingar uppstår kring den generella samordningen och ansvarsfördelningen bland 
de aktörer som skall utgöra grunden i samhällets krisberedskap. I detta sammanhang bör 
också uppmärksammas de faktorer som utmärker den svenska beslutsprocessen, däribland 
regeringens roll och dualismen i systemet.  
 
Att ständigt föra en debatt kring samhällets krisberedskap är nödvändigt. Detta inte minst för 
att finna och påtala brister, men också för att förbereda sig på det otänkbara, varpå det 
svenska samhällets krisberedskap blir utgångspunkten för denna uppsats.  
 
1.1 Syfte, frågeställningar, avgränsningar och definitioner 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera faktorer som kan påverka regeringens och de 
centrala förvaltningsmyndigheternas hantering av katastrofer, främst Tsunamikatastrofen. 
Analysen fokuserar på vilken betydelse institutionella faktorer har för vad vi får för utfall.  
 
För att beakta vårt syfte tar vi hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Hur ser den svenska krisberedskapen ut idag och hur har den förändrats över tiden? 
 
• Vilka brister inom den svenska krisberedskapen kan identifieras i samband med 

Tsunamikatastrofen och vad beror dessa brister på? 
 

• Vad kan förklara regeringens och de centrala förvaltningsmyndigheternas hantering av 
Tsunamikatastrofen?  

 
Krisberedskap är ett stort område, varför vi har valt att avgränsa oss på ett antal punkter. För 
det första, det finns i detta sammanhang många inblandade aktörer. Vi har valt att fokusera på 
regeringen och några av de centrala statliga aktörerna, såsom Utrikesdepartementet, Statens 
Räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten. För det andra, vi har också valt att fokusera 
på vissa aspekter inom krisberedskapen, såsom samordningsproblematik, organisatoriska 
gränsdragningar och ansvarsfördelning. För det tredje, vi har också valt att inrikta oss på den 
nationella nivån. Slutligen har vi till stor del bortsett från sjukvårdsinsatser och det direkta 
arbetet på plats nere i Thailand.  
 
I detta sammanhang kan det vara på sin plats att utreda några för uppsatsen centrala begrepp.  
Ett vanligt använt begrepp är offentlig myndighet, vilket är ett statligt eller kommunalt organ 
med egen beslutanderätt för visst förvaltningsområde.2 Även politiska beslutsorgan som 
riksdag och regering är myndigheter i denna allmänna mening.3 Vidare är offentlig förvaltning 
ett sammanfattande begrepp för den verksamhet som bedrivs av statliga och kommunala 
institutioner, i syfte att tillämpa lagstiftningen och att implementera de politiska 
institutionernas beslut.4   
                                                 
2 FOCUS 98. Stockholm: Norstedts Förlag AB, 1997. Uppslagsord: Myndighet. 
3 Petersson, Olof, Svensk Politik. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2000. Sid. 209. 
4 FOCUS 98. Uppslagsord: Förvaltning. 
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För att skapa en tilltro för samhällets krisberedskap och för att organisera ansvaret för 
beslutsfattarna, är en tydlig definiering av vad en kris är av yttersta vikt. En tydlig definition 
underlättar även samordningen i en katastrofsituation. Utredningar visar att regeringen och 
regeringskansliet stod helt utan vägledning när exempelvis Estoniakatastrofen inträffande, 
vilket inte hade varit fallet om det till exempel hade inträffat något som hade handlat om 
rikets säkerhet. Begreppet kris är en vanligt förekommande term och utgör händelser eller 
situationer av större betydelse. En kris kan innebära att betydande värden står på spel, att 
aktörerna har ett begränsat tidsperspektiv, eller att det råder en betydande osäkerhet om 
framtiden. Begreppet katastrof är också vanligt förekommande, och omfattar händelser såsom 
jordbävningar och svältkatastrofer, men också svåra miljöskador betecknas allmänt som 
katastrofer. Däremot används oftast inte ordet katastrof i mer formella sammanhang, som i 
utredningar eller lagtexter, utan där används termer som svår påfrestning eller extraordinär 
händelse.5 
  
En katastrofsituation kan i sin tur indelas i två kategorier. Den första kategorin utgörs av stora 
olyckor där räddningsverket har ansvaret, vilket regleras genom räddningstjänstlagen. När det 
gäller mindre olyckor brukar de falla under definitionen normal störning, vilket samhället ska 
klara av. Den andra kategorin utgörs av allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner, 
vilket kan vara en situation där samhällets resurser inte räcker till och där koordinationen 
mellan olika insatser spelar en avgörande roll. Allvarliga störningar utgör det som av 
regeringen och andra organisationer klassas som en svår påfrestning på samhället i fred.6 
 
Ofta refereras också till extraordinära händelser eller svåra påfrestningar, vilket båda kräver 
koordination mellan viktiga institutioner och organisationer för att se till att samhällets 
resurser utnyttjas på bästa sätt. Det vanliga är dock att begreppet svår påfrestning används. 
En svår påfrestning kan till exempel vara en kärnkraftsolycka eller en översvämning. En svår 
påfrestning innehåller också flera element, däribland att den avviker från det som betraktas 
som normalt, att den uppstår hastigt och mer eller mindre oväntat samt utan förvarning, att 
den hotar grundläggande värden och kräver dessutom ofta snabba beslut.7   
 
Flodvågskatastrofen i Sydostasien är, som tidigare nämnts, en av de värsta katastroferna i 
modern tid och därmed passar ordet katastrof väl. Detta är också hur vi tolkar händelsen och 
vi kommer fortsättningsvis att referera till händelsen såsom katastrof. 
 
1.2 Metod och material  
 
För att beakta vårt syfte och besvara våra frågeställningar är vårt valda tillvägagångssätt att 
göra en empirisk undersökning av beskrivande karaktär, vilket ger svar på frågor av typen var, 
när, hur, vem och vilka. Det är vidare en studie av förklarande karaktär, då vi även söker svar 
på olika varför-frågor. Därtill kan uppsatsen kallas en teorikonsumerande studie, till skillnad 
från en teoriprövande studie, i och med att ett enskilt fall står i centrum. Vad vi då gör är att vi 
försöker förklara vad det var som hände i just detta fall med hjälp av existerande teorier och 
förklaringsfaktorer.8 
 

                                                 
5 SOU 1999:48, Lära av Estonia: Den andra delrapporten och slutredovisning. Göteborg: Elanders Graphic 
Systems, 1999. Sid. 19 ff.  
6 Ibid. Sid. 21. 
7 Ibid. Sid. 23. 
8 Esaiasson, Peter, m.fl., Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Elanders Gotab, 2004. Sid. 35 ff. 
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Vid teorikonsumerande undersökningar är det inte lika viktigt huruvida resultaten är 
generaliserbara, det centrala är att pröva huruvida en given faktor ger en tillfredsställande 
förklaring till varför det blev som det blev i just det undersökta fallet.9 Denna studie, likt 
många andra kvalitativa studier, kan därmed inte förväntas ha generell tillämpbarhet, men vår 
förhoppning är att kunna bidra till en ökad förståelse av problemkomplexet. För trots allt 
upplever vi att det undersökta fallet ändå förtjänstfullt går att analysera utifrån våra 
förklaringsfaktorer. Syftet med vår undersökning är inte heller att generalisera till en större 
population, utan vår strävan är att testa resultaten gentemot teorin och på så sätt ge en bild av 
krisberedskapen. Detta gäller den externa validiteten. När det gäller den interna validiteten är 
frågan huruvida vi på ett bra sätt har lyckats fånga in fenomenet. Detta menar vi att vi har 
gjort genom väl valda operationella indikatorer, samt genom att resonera oss fram. Genom att 
försöka undvika slumpmässiga eller osystematiska fel, samt genom en öppenhet gentemot 
läsaren, hoppas vi också kunna uppnå en hög reliabilitet. 
 
Vi använder oss också av en kvalitativ metod, då den skapar större överblick, men också 
präglas av flexibilitet. Denna flexibilitet gäller två saker, dels i förhållande till de erfarenheter 
vi gör under arbetets gång, men också i förhållande till hur vi ser på undersökningsenheten.10 
Detta betyder, med andra ord, att vi under undersökningens gång har kunnat arbeta 
kontinuerligt med frågeställningarnas utformning. Dessutom har vi kunnat laborera med 
fallstudiens design. I forskningssammanhang kan det vara svårt att i alla lägen hitta 
representativ information och att avgöra informationens reliabilitet. Detta är ytterligare ett 
skäl till att använda den kvalitativa metoden, då den inte lägger lika stor vikt vid 
representativiteten som den kvantitativa metoden. Syftet med denna studie är att undersöka ett 
fåtal faktorer och få en bättre förståelse för dessa, därmed minskar representativitetens 
betydelse. Däremot ökar kravet på ett källkritiskt förhållningssätt. Vår intention har varit att 
använda information som är så nyanserad och saklig som möjligt, samt att förhålla oss 
neutrala gentemot källorna. 
 
Vår teoretiska bakgrund startar i ett rationalistiskt perspektiv, för att sedan övergå till 
alternativa inriktningar, såsom implementeringsproblematiken samt rational choice, 
sociologisk och historisk nyinstitutionalism. Vi använder därpå den svenska dualismen som 
en teoretisk operationalisering. Det empiriska materialet bygger på underlag såsom officiella 
utredningar och rapporter gällande krisberedskap, samt information från myndigheternas 
hemsidor. När vi läste in oss på Tsunamikatastrofen använde vi oss av tidningsmaterial, 
Utrikesdepartementets egen utredning samt delrapporten från 2005 års katastrofkommission. 
Vi har också till viss del använt tidningsmateriel som källor. I detta sammanhang är det dock, 
som tidigare nämnts, viktigt att förhålla sig kritisk gentemot källorna.  
 
Informationsinsamlandet har vidare kompletterats med samtalsintervjuer. Intervjuerna har 
baserats på ett urval i vilket vi per telefon har kontaktat de myndigheter vi ansett vara centrala 
i Tsunamifallet. Vi har genom deras telefonväxlar fått kontakt med vissa personer som vi 
därefter bestämt tid för telefonintervju med. Dock genomfördes en av intervjuerna i form av 
en personlig intervju. Detta är inte på något sätt ett slumpmässigt urval och resultaten går 
därför inte att generalisera till en större population. Men som vi tidigare påpekat är detta inte 
heller vårt syfte med uppsatsen. Det krav vi hade var att informanterna på något sätt varit 
delaktiga, och därmed insatta, i Tsunamifallet. 
 
                                                 
9 Esaiasson. Sid. 98. 
10 Holme, Idar Magne & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund: Studentlitteratur, 1997. Sid. 80. 
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Rent praktiskt var tillvägagångssättet att först konstruera en intervjumall med ett antal teman 
som skulle fungera som ett diskussionsunderlag.11 Detta för att få fram respondenternas egna 
resonemang, vilket i sin tur kunde leda till uppföljningsfrågor. Vidare skickades mallen ut i 
förväg till respondenterna för att på så sätt ge dem tillfälle att fundera på frågorna. 
Möjligheten till reflexion blir då större. Därpå genomfördes själva intervjuerna. Eftersom det 
var samtalsintervjuer som genomfördes alternerade frågornas placering och innehåll samt i 
vissa fall tillkom eller bortföll vissa frågor. Intervjuerna tog mellan 30 till 60 minuter att 
genomföra och utfördes av en och samma person. Detta för att svaren inte skulle bli olika 
beroende på vem som ställde frågorna. En annan sak att hålla i minnet är tendenskriteriet, 
vilket innebär att respondenten kan ha ett intresse av att återge en tillrättalagd version av 
verkligheten.12 Detta har vi beaktat under bearbetningen av materialet. En av de stora 
fördelarna med samtalsintervjuer är att det finns möjlighet till oväntade svar. Dessutom finns 
möjlighet till uppföljning. 
 
När det gäller intervjuer finns också etiska hänsynstaganden att beakta. Ett krav är att 
respondenterna är medvetna om att de ingår i en vetenskaplig studie.13 Detta har vi naturligtvis 
förklarat för respondenterna. Vi har även informerat om uppsatsens syfte samt erbjudit 
respondenterna att läsa uppsatsen. Vi funderade även på om vi skulle erbjuda anonymitet, för 
att på så sätt få mer ”sanna” svar. Vi har dock valt att inte göra detta. På så sätt kan vi öka 
trovärdigheten med undersökningen. 
 
1.3 Tidigare forskning  
 
När det gäller forskningen om krisberedskap i sig rör det sig till stor del om olika rapporter 
och undersökningar, som beskriver hur situationen är och ger förslag på förbättringar inom 
krisberedskapens och samordningens område. Det är bland annat PM från Socialstyrelsen och 
Utrikesdepartementet, temaserier från Krisberedskapsmyndigheten och skrifter från Folk och 
Försvar. Även olika statliga offentliga utredningar har på skilda sätt och nivåer utrett frågan. 
 
I detta sammanhang kan vi också nämna den första svenska statsvetenskapliga studien av 
krishanteringsproblematiken. Boken har titeln Krishantering på svenska och är skriven av 
Sundelius, Stern och Bynander. Studien utgörs av en komparativ analys av tre krissituationer, 
däribland Tjernobylolyckan. Resultatet är en analys av svenska beslutfattares agerande under 
de aktuella kriserna. 
 
Regeringskansliets inre organisation och arbetsformer har exempelvis studerats av 
statsvetaren Torbjörn Larsson. Han framhåller bland annat i sin bok, Regeringen och dess 
kansli, att regeringen ur ett konstitutionellt perspektiv bör tolkas som ett kollektiv. Larsson 
menar dock att denna bild inte stämmer fullt ut. Han konstaterar att statsrådens möjligheter att 
själva avgöra ärenden begränsas delvis av ekonomiska faktorer. Bearbetningen av besluts- 
och beredningsprocesser har vidare intensifierats på senare år. Samordningen kan också 
variera mellan olika regeringar, beroende på den parlamentariska situationens stabilitet. Han 
menar också att regeringens organisation och arbetsformer har förändrats, men detta som 
resultat av tillfälligheter, inte av någon uttänkt plan. Torbjörn Larsson har bland annat också 
skrivit En myndighets uppgång och fall samt Det svenska statsskicket. 
 
 
                                                 
11 För intervjumallens utformning se bilaga 1. 
12 Esaiasson. Sid. 311 f. 
13 Ibid. Sid. 285. 
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Ytterligare en forskare som studerat regeringen och dess arbetsordning är Rune Premfors. I 
boken Regeringen och framtiden studerar Premfors bland annat hur utvecklingen har sett ut 
när det gäller statsmaktens planeringskapacitet och vilka utvecklingstrender som har präglat 
detta område. Premfors konstaterar att det alltid funnits en konflikt mellan dagspolitik och 
framtidsplanering. Med detta avser Premfors att i en demokrati eftersträvas ett högt politiskt 
deltagande men detta måste ofta ske på bekostnad av systemkapaciteten, det vill säga 
förmågan att planera långsiktigt. 
 
Den offentliga förvaltningen har intresserat många forskare, då speciellt när det gäller 
styrning, målkonflikter samt förvaltningskultur. Att Sverige har fristående ämbetsverk har 
vidare intresserat många forskare. Bengt Jacobsson har ägnat sig åt styrning av ämbetsverken, 
men också vilken effekt europeiseringen har fått på statens organisering, detta i en 
rapportserie med titeln Världen i staten – europeisering, politik, och statens organisering. 
Jacobsson menar att EU-medlemskapet har fått mycket omfattande konsekvenser, inte minst 
när det gäller samordningen, genom att inordna det svenska samhället i ett nytt idé- och 
regelsystem. Bengt Jacobsson har också tillsammans med Göran Sundström skrivit Invävd i 
Europa: En undersökning om den svenska statsförvaltningens EU-arbete, vilket är relevant i 
och med krisberedskapens internationalisering. Deras studie är en totalundersökning av den 
svenska centrala statsförvaltningen och de konstaterar att stora delar av den svenska 
statsförvaltningen berörs av EU.  
 
1.4 Disposition  
 
Uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet består av en introduktion som för oss fram 
till syfte, frågeställningar, avgränsningar och definitioner. Här introduceras också 
metodologiska överväganden, material samt tidigare forskning. I kapitel två förs en teoretisk 
diskussion som tar sin utgångspunkt utifrån ett rationalistiskt perspektiv, för att sedan komma 
in på nyinstitutionalism och institutionell problematik inom förvaltningsmyndigheter som 
förklaringsfaktorer. Sist i detta kapitel presenteras analysens utgångspunkt. Kapitel tre 
beskriver samverkan och förhandling i den svenska förvaltningsmodellen. I kapitel fyra 
redogörs för den svenska statens organisation för krishantering. I kapitel fem presenteras den 
empiriska undersökningen om Tsunamikatastrofen, som därefter analyseras utifrån den 
tidigare redovisade teorin. Kapitel sex är en reflekterande diskussion där det inledande syftet 
och frågeställningarna beaktas. 
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2 Teoretisk diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Många ställde sig frågan varför regeringen inte agerade så rationellt och så snabbt som 
förväntat i samband med Tsunamikatastrofen. I detta kapitel är därför utgångspunkten ett 
rationalistiskt perspektiv. Detta för att redovisa ett mer teoretiskt närmande till hur en stat kan 
förväntas agera. Vi vill alltså inledningsvis måla upp en bild av hur staten skall agera i 
idealfallet. Därifrån går vi vidare till olika förklaringar till varför verkligheten ibland inte kan 
beskrivas utifrån detta rationalistiska perspektiv och hur dessa förklaringar i sin tur kan hjälp 
oss att förstå hur staten hanterar kriser. Vi börjar då med att titta närmare på 
nyinstitutionalismen som kan ses som en kritik av det rationalistiska perspektivet. 
Nyinstitutionalismen består av rational choice som fokuserar på nyttomaximerande individer, 
den sociologiska nyinstitutionalismen som är mer inriktad på kulturella faktorer och den 
historiska nyinstitutionalismen som, precis som det låter, använder historiska faktorer som 
utgångspunkt. Inom den historiska institutionalismen fokuserar vi på institutionell dynamik 
och stigberoende. Vidare tittar vi sedan närmare på institutionell problematik inom 
förvaltningsmyndigheter. Detta blir sedan vår teoretiska utgångspunkt för vår analys av 
Tsunamifallet. 
 
2.1 Den rationella aktörsmodellen  
 
Rationalitet är ett omdiskuterat begrepp, inte minst i samband med analyser av politiska 
fenomen. Ofta tolkas nationella regeringar i termer av centralt koordinerade, målmedvetna 
individer. Inom den rationella aktörsmodellen ses dock staten som en blandning av stora 
organisationer och politiska aktörer.14  
 
Inom denna modell spelar aktörernas syften och beräkningarna bakom agerandet en central 
roll. Detta ger inte minst implikationer för analysen av internationella konflikter, där den 
rationella aktörsmodellen används så flitigt att den benämns som den klassiska modellen. Ofta 
                                                 
14 Allison, Graham & Philip Zelikow, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crises. USA: 
Addison-Wesley Educational Publishers Inc., 1999. Sid. 3. 
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talas om företeelser, inte som ostrukturerade händelser, utan i termer av ”statens beslut”, 
”statens politik”, ”statens agerande” och så vidare. ”Beslut” förutsätter en beslutsfattare och 
ett val bland alternativ med referens till något mål. Med ”politik” avses realiseringen av en 
agents mål inom ett antal instanser. Dessa koncept identifierar fenomen som aktioner, utförda 
av målmedvetna agenter. I dessa uttalanden ges intryck av att regeringens beslut varit väl 
genomtänkta och avsiktligt rationella. Det innebär också en viss förväntad kontinuitet i 
beslutsfattandet – samma mål och syften eftersträvs.15 I samband med Tsunamikatastrofen 
talades ofta i termer av ”regerings beslut” och ”den svenska politiken i samband med 
Tsunamikatastrofen”, vilket således skulle antyda att regeringen i sitt agerande utgår ifrån ett 
rationellt och kollektivt förhållningssätt.  
  
Huvudkomponenterna i den rationella aktörsmodellen utgörs för det första av aktörens mål, 
som anges via så kallade nyttofunktioner. För det andra ställs aktören inför flera alternativ 
som aktören måste välja mellan. En tredje komponent utgörs av konsekvenserna. Det betyder 
att till varje alternativ finns kopplade vissa konsekvenser och utfall som aktören förväntas 
kunna rangordna och ta hänsyn till i sin preferensordning. Slutligen utgör det därpå följande 
valet av alternativ en komponent. Ett rationellt val innebär att aktören väljer det alternativ som 
ger störst nytta.16 Dessa kategorier formaliserar konceptet av rationellt agerande inom såväl 
nationalekonomi som spelteori och statsvetenskap. Det bör dock poängteras att rationalitet 
inte förutsätter att aktörerna är motiverade av egenintresse, även om egenintresse ofta ligger 
till grund för rationalitetsmodeller.17 I samband med Tsunamikatastrofen gäller det alltså att i 
en analys identifiera de mål, alternativ, konsekvenser och val som stod till buds för 
statsmakten.  
 
Viss kritik har dock riktats mot den rationella aktörsmodellen. Exempelvis menar Herbert 
Simon att vissa problem är associerade med denna modell. Dels kan det vara svårt att avgöra 
vems preferenser som skall användas i beslutsprocessen, men det kan också vara svårt att 
referera till en organisations mål. För övrigt sker sällan beslutsfattandet logiskt och 
kontrollerat, dessutom kan det vara svårt att sära på fakta och värden.18  
 
Den rationella aktörsmodellen visar på en ”idealbild”, det vill säga, hur vi ofta förväntar oss 
att våra beslutsfattare ska agera i tider av kris. Det innebär, när det gäller våra svenska 
beslutsfattare, att de har olika mål att välja mellan, vilka i sin tur har olika konsekvenser som 
måste beaktas i preferensordningen. En rationell beslutsfattare förväntas sedan välja det 
alternativ som ger samhället den största nyttan. Verkligheten speglar inte i alla 
omständigheter idealbilden, vilket innebär att stater och aktörer inte alltid agerar så rationellt 
som förväntat. Därför avser vi nedan att presentera några alternativa perspektiv till varför det 
inte alltid förhåller sig så.   
 
2.2 Nyinstitutionalism 
 
Ett vanligt begrepp inom den äldre institutionalismen är institutioner som tolkas som politiska 
institutioner och de strukturer som dessa rymmer. Inom ramen för denna tolkning finner vi 
väljare, politiska partier, riksdagen och en rad andra institutioner. Här ryms även 

                                                 
15 Allison & Zelikow. Sid. 16 f.  
16 Ibid. Sid. 18. 
17 Grindheim, Jan Erik, ”Rationalitet” i Kjell Goldmanns (red) Statsvetenskapligt lexikon. Stockholm: 
Universitetsforlaget, 1997. Sid. 235 ff. 
18 Ham, Christopher & Michael Hill, The Policy Process in the Modern Capitalist State. Storbritannien: Biddles 
Ltd, Guildford and King’s Lynn, 1993. Sid. 81 f.  
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förvaltningen i allmän bemärkelse, samt övernationella politiska och administrativa 
organisationer. Inom den nyare teorin får institutioner en något annorlunda tolkning till att se 
dessa som regler och normer som aktörerna samspelar med. Detta gör att institutionsbegreppet 
då också inkluderar en formell organisation eller en bestämd typ av institutioner, såsom 
samspelet mellan stat och myndighet.19  
 
Länge har den politiska forskningen dominerats av studiet av institutioner. Det traditionella 
studiet av institutioner fokuserade till stor del på administrativa och politiska strukturer, och 
antog ofta en normativ prägel. Det var först i samband med den ”behavioristiska 
revolutionen” på 1950- och 1960-talen som denna inriktning kom att ta en något annorlunda 
form, i det att behaviorismen kan ses som en reaktion mot den gamla institutionalismen. 
Företrädare för nyinstitutionalismen menade att för att få inblick i politiken och för att förstå 
dess konsekvenser, måste också hänsyn tas till faktorer såsom informell distribuering av makt 
och politiskt beteende. När det gäller de institutionella variablernas betydelse bör det 
framhållas att institutionerna inte på något sätt försvann från agendan. Den nya 
institutionalismen skall i stället ses som kritik mot den traditionella institutionalismen, som 
ansågs ha åsidosatt de institutionella variablerna. Denna kritik utmynnade så småningom i tre 
skilda tolkningar, som dock alla delade kritiken mot behaviorismen.20  
 
2.2.1 Rational Choice 
 
När det gäller företrädare för denna inriktning utgår dessa från en behavioristisk grund och 
gör gällande att aktörer har ett visst antal preferenser och beter sig därför på ett kategoriskt 
sätt för att maximera sin nytta utefter sina preferenser. Detta agerande kräver ett något 
rationellt och inte minst beräknade tankesätt och agerande. De tenderar också att se politiken i 
termer av dilemman. Detta kan tolkas som tillfällen då individen agerar för att maximera sina 
egna preferenser, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att det är det bästa för hela 
kollektivet, utan snarare tvärtom. Detta resonemang brukar beskrivas i termer av ”fångarnas 
dilemma” eller ”the tragedy of the common”. Inom denna inriktning betonas det strategiska 
samspelets roll för det slutliga politiska utfallet. Det betonas också att utfallet likaväl kan 
påverkas av aktörens beräkningar och antaganden om hur andra aktörer kommer att agera. 
Varför institutioner består över tiden beror på att institutionerna helt enkelt ger fördelar till 
aktörerna som andra institutioner inte gör.21     
 
Ellen Immergut fokuserar på hur en given institutionell sammansättning skapar politisk 
interaktion. Immergut menar att politisk makt inte bör ses som någonting statiskt som innehas 
av vissa grupper eller aktörer. Hon refererar vidare till vetopoints, som ”are areas of 
institutional vulnerability, that is, points in the policy process where the mobilization of 
opposition can thwart policy innovation”.22 Med detta avses att förändringar i en redan 
etablerad maktbalans kan få vetopoints att uppkomma, försvinna eller byta område. Denna 
inriktning målar således upp krisberedskapens institutioner som nyttomaximerare, vilket i sin 
tur innebär ett beredskapssystem som inte alltid resulterar i det bästa utfallet. Vidare skulle 
följaktligen vissa vetopoints kunna förekomma.  
                                                 
19 Christiansen, Peter Munk, “Institution” i Kjell Goldmanns (red) Statsvetenskapligt lexikon. Stockholm: 
Universitetsforlaget, 1997. Sid. 97 ff. 
20 Thelen, Kathleen & Sven Steinmo, “Historical Institutionalism in Comparative Politics” i Sven Steinmos (red) 
Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1992. Sid. 3 f. 
21 Hall, Peter A. & Rosemary C.R. Taylor, ”Political Science and the Three New Institutionalisms“ i Political 
Studies (1996). Vol. 44. Sid. 944 ff.   
22 Thelen & Steinmo. Sid. 7.  
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2.2.2 Sociologisk institutionalism 
 
När det gäller denna inriktning argumenterar dess företrädare för att många regler och 
procedurer bör ses som kulturpolitiska traditioner, som i sin tur har integrerats i 
organisationers struktur. Detta får också implikationer på definitionen av institutioner. 
Sociologiska institutionalister vill gärna definiera institutioner utifrån bredare premisser, och 
Hall & Taylor  konstaterar att  
 

the sociological institutionalists tend to define institutions much more broadly than 
political scientists do to include, not just formal rules, procedures or norms, but the 
symbolic systems, cognitive scripts, and moral templates that provide the ‘frames of 
meaning’ guiding human action.23 

 
Hall & Taylor menar att denna definition framförallt utmanar skillnaden många 
forskare gör mellan institutionella och kulturella förklaringar. Dessutom kan 
definitionen tolkas som att olika kulturer i själva verket kan ses som institutioner. 
När det gäller resonemanget kring hur institutioner påverkar det individuella beteendet, 
menar de sociologiska institutionalisterna att individer lätt tenderar att socialiseras eller 
skolas in i vissa institutionella utformningar, vilket då också per automatik utgör det sätt 
varpå institutioner kan påverka det individuella beteendet. Det bör också framhållas när det 
gäller institutioners kontinuitet över tiden, att anledningen till att institutioner antar nya 
former är för att bättre passa in i det kulturella mönstret. Detta som ett sätt att stärka den 
organisationella legitimiteten för att inte tappa i förtroende.24 Denna inriktning antyder 
således att det inom krisberedskapssystemet finns institutioner, till exempel regler och 
rutiner, som tas för givet och inte reflekteras över eftersom de alltid existerat.  
 
2.2.3 Historisk institutionalism 
 
De historiska institutionalisterna accepterar de traditionella institutionalisternas antagande att 
politiken egentligen handlar om olika konkurrerande gruppers kamp om knappa resurser. Men 
de vill samtidigt gå ett steg längre i sökandet efter förklaringar till olika politiska utfall och 
varför de skiljer sig åt. Detta beror på sättet som politiken och ekonomin är uppbyggd på, en 
struktur som tenderar att gynna vissa grupper och missgynna andra. Staten ses inte som en 
neutral aktör bland olika intressen. Staten tenderar istället att tolkas som en samling 
institutioner, i sig kapabla att strukturera de politiska utfallen.25 Utfall i sig förklaras genom att 
studera utvecklingen som lett fram till detta utfall. Historien får alltså i denna typ av 
undersökningar en central plats, då den kompletterar samtida undersökningar.26 
 
Hall & Taylor talar om fyra karaktärsdrag som beskriver den historiska institutionalismens 
kärna. Det finns en tendens att definiera kopplingen mellan institutioner och individuellt 
beteende i relativt breda termer. En beräknande ansats fokuserar på det strategiskt beräknande 
i aktörernas beteenden. För att maximera sina preferenser agerar aktörerna ständigt på ett 
strategiskt sätt. Institutioner i sin tur påverkar detta strategiska beteende, framförallt genom att 
aktörerna, genom institutionerna, med viss säkerhet kan förutsäga andra aktörers beteende. En 
kulturell ansats menar däremot att aktörerna inte är fullt så strategiska, utan att de snarare är 
begränsade av sin omvärldsuppfattning. Det finns en benägenhet att hålla fast vid redan 
                                                 
23 Hall & Taylor. Sid. 947.  
24 Ibid. Sid. 947 ff.  
25 Ibid. Sid. 936 f. 
26 Premfors, Rune, ”Sveriges demokratisering: Ett historiskt institutionalistiskt perspektiv” i SCORE 
Rapportserie 1999:3. Stockholm: Stockholms universitet, 1999. Sid. 12. 
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etablerade institutioner, därmed utgör institutionernas funktion en utgångspunkt för tolkning. 
Ett andra karaktärsdrag betonar den maktfördelning som förknippas med institutionernas 
verksamhet och utveckling. Det vill säga, institutioner befinner sig i den position att de kan 
fördela makten bland olika sociala grupper. För det tredje ses gärna utvecklingen i termer av 
oavsiktliga konsekvenser och stigberoende. Det handlar om att se kopplingen mellan 
institutioner och stigberoenden och att se hur institutioner tenderar att skapa stigberoenden. 
Slutligen betonas att vi inte får glömma bort vikten av andra institutionella faktorer, däribland 
idéer, vilka i lika hög grad kan påverka det politiska utfallet.27 Inom den historiska 
institutionalismen fokuserar vi på nedanstående faktorer. 
 
2.2.3.1 Institutionell dynamik 
 
Den institutionella dynamiken är viktig för den historiska analysen. Detta i studiet av hur 
institutioners betydelse och roll, inom exempelvis krisberedskapens område, kan förändras 
över tiden och resultera i annorlunda utfall. Den kanske mest utvecklade modellen när det 
gäller institutionella förändringar är Stephen Krasners modell kring punctuated equilibrium, 
som gör gällande att institutioner ofta kan beskrivas som relativt stabila över tiden, men att 
det då och då inträffar kriser som kan få stora följder för institutionernas positioner. Problemet 
med denna tolkning är det faktum att institutionerna utgör en oberoende variabel och förklarar 
därmed politiska utfall i perioder av stabilitet. När det uppstår en kris, övergår institutionerna 
dock till att utgöra en beroende variabel, då institutionernas form bestäms av den politiska 
konflikten. I samma stund som institutionerna faller sönder blir alltså logiken omvänd. Från 
att institutioner skapar politiken, till att politiken skapar institutioner.28  
 
Det går att finna fyra källor till den institutionella dynamiken. Det handlar, för det första, om 
att socioekonomiska omställningar eller olika politiska kontexter kan generera en situation där 
tidigare latenta institutioner ser sin maktposition förstärkt. För det andra kan dessa 
socioekonomiska förändringar eller politiska kontexter medföra att redan befintliga 
institutioner används till andra syften när nya aktörer strävar efter nya mål. Vidare kan 
exogena förändringar orsaka en förändring i mål och strategier inom redan befintliga 
institutioner. Detta genererar i sin tur en förändring i det slutliga resultatet, då gamla aktörer 
antar nya mål inom den gamla institutionen. Slutligen kan förändringar uppkomma när 
politiska aktörer förändrar sina strategier för att anpassa sig till förändringar inom själva 
institutionerna. Dessa förändringar handlar om de kriser som refererades till i samband med 
Krasners modell.29   
 
2.2.3.2 Stigberoende  
 
Inom det historisk-institutionalistiska perspektivet görs, som tidigare konstaterats, antaganden 
om betydelsen av historiska faktorer och förhållanden grundade i processen som kallas path 
dependency. Vi vill därför inom ramen för denna uppsats närmare studera det tredje 
karaktärsdraget inom den historiska institutionalismen då detta karaktärsdrag kan vara av stor 
betydelse för krisberedskapen.   
 
Grundtanken är att i ett formativt moment (critical junctures), bestäms inriktningen på ett 
skeende på ett sådant sätt att utvecklingen formas av krafter som bevarar eller förstärker en 
given utvecklingskurs. Dock är möjligheten att händelser eller förhållanden kan få 
                                                 
27 Hall & Taylor. Sid. 939 ff.  
28 Thelen & Steinmo. Sid. 13 ff.  
29 Ibid. Sid. 16 f.  
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utvecklingen ur kurs alltid aktuell. Dessa formativa moment, där stigberoenden konstrueras, 
har karaktären av ett vägskäl där det finns minst två alternativa färdriktningar. Och det kan 
vara så att synnerligen konsekvensrika skeenden ofta utgår från till synes obetydliga händelser 
och beslut.30 
 
Paul Pierson menar att i allmän bemärkelse syftar stigberoende på “the causal relevance of 
preceding stages in a temporal sequence”31 samt “that what happened at an earlier point in 
time will affect the possible outcomes of a sequence of events occurring at a later point in 
time.”32 Idén går alltså ut på, att i en process med ökande avkastning ökar sannolikheten för 
att institutionen eller aktören tar flera steg längs samma stig, och ju flera steg aktören tar längs 
samma stig desto mer ökar den relativa vinsten. Det vill säga, vi får alltså en slags 
självförstärkande effekt.33  
 
Det går också att urskilja vissa karaktärsdrag i denna process. Processen innehåller för det 
första stor osäkerhet, där egentligen ganska slumpmässiga tidigare händelser kan få relativ 
stor inverkan i framtiden och vars utfall är högst osäkert. För det andra karaktäriseras 
processen av oflexibilitet. Som exempel kan ges den teknologiska dominans som innehas av 
vissa märken när det gäller exempelvis dataprogram, typ Microsoft. För det tredje kommer, 
som nämndes tidigare, små händelser att få stor betydelse i framtiden. Avslutningsvis finns 
också en viss inneboende ineffektivitet, där det kan visa sig att det valda alternativet generar 
en lägre avkastning än vad ett annat alternativ skulle ha gjort.34 Sammantaget kan vi alltså 
konstatera att tidigare händelser har betydelse och att historien därmed har betydelse. Vi bör 
därför leta efter orsak och verkan med viss tidsrymd emellan när vi studerar 
krisberedskapssystemet. 
 
Begreppen timing och sekvenser är i detta sammanhang av betydelse. Grundtanken är att 
eftersom samhället ständigt är i förändring, så är det ofta av stor vikt, inte bara vad som sker 
utan när något sker. Nästan samstämmiga företeelser eller beslut kan få olika följder vid olika 
tidpunkter. Dessutom kan följderna av en serie företeelser variera kraftigt beroende på 
ordningsföljden dem emellan.35 
 
När det gäller det statsvetenskapliga perspektivet är det framförallt fyra aspekter som bör 
framhållas när det gäller resonemanget kring den ökande avkastningen och det politiska 
området, menar Pierson. Det handlar för det första om den centrala roll som politikens 
kollektiva natur får. Den ekonomiska marknaden präglas av stor flexibilitet, till skillnad från 
den politiska marknaden. Där existerar snarare en mentalitet som går ut på att konsekvensen 
av en handling är högst beroende av andras ageranden. Det brukar i detta sammanhang talas 
om det kollektiva agerandets logik, där många av de “varor” som produceras inom politiken 
är offentliga till sin karaktär och därmed är det svårt att begränsa dess användning. Det finns 
en tendens inom politiken att dess utfall resulterar i endast en vinnare, varvid risken att satsa 
på fel alternativ ökar. Detta gör att aktörerna ständigt måste anpassa sig till hur de förväntar 
sig att andra ska agera. Denna koncentration till vad som anses utveckla sig till ett vinnande 
koncept, bidrar också till att skapa höga startkostnader. Det kollektiva agerandet som 

                                                 
30 Premfors. Sid. 12 f. 
31 Pierson, Paul, “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics” i American Political Science 
Review (2000). Vol. 94. No 2. Sid. 252. 
32 Ibid. Sid. 252.  
33 Ibid. Sid. 252.  
34 Ibid. Sid. 253.  
35 Premfors. Sid. 14. 
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genererar ökande avkastning skulle också förklara varför den politiska mobiliseringen 
tenderar att vara så pass stabil över tiden. Verkligheten visar att, trots sociala, ekonomiska och 
politiska förändringar, tenderar institutioner att bestå när de väl är etablerade. 
 
För det andra bör politikens grad av densitet framhållas. Nya institutioner är kostsamma att 
skapa och genererar inlärningseffekter, koordinationseffekter och adaptiva förväntningar. 
Institutioner kan vidare uppmuntra individer, men även organisationer, att investera i 
specialiserad kunskap. Därmed skapas ett slags beroendeförhållande mellan individer och 
organisationer, varigenom särskilda politiska och sociala identiteter utvecklas. 
 
Den tredje aspekten utgörs av möjligheten att använda den politiska makten för att höja 
maktasymmetrin. Institutionerna kan fylla funktionen av att reglera fördelningen av den 
politiska makten till vissa huvudaktörer. När vissa aktörer är i en position där de kan införa 
regler gentemot andra aktörer, kan tillämpningen av makten till och med bli självförstärkande. 
Dessutom kan relativt små skillnader i politiska resurser bland tävlande grupper utvidgas 
dramatiskt över tid. 
 
Avslutningsvis kan nämnas politikens grad av komplexitet och ogenomskinlighet. Den 
ekonomiska marknaden präglas av tydligt reglerade priser, löner, samt arbetsförhållanden. De 
politiska aktörerna strävar i stället efter att uppnå vissa mål, vilket ofta är svåra att mäta. Det 
blir också svårt att värdera aspekter av det politiska agerandet. Dessutom är länken mellan 
agerandet och det politiska utfallet inte alls starkt, i och med att det också handskas med 
trubbiga verktyg, såsom röstningsförfaranden och eftersläppande effekter. Det existerar också 
ett kortsiktigt tänkande inom politiken, som baserar sig främst på en framförhållning som 
sträcker sig till nästa val. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att politiska institutioner är 
skapade för att vara svåra att förändra.36 
 
2.2.3.3 Institutionell problematik inom förvaltningsmyndigheter 
 
När det gäller stora projekt där många aktörer är inblandade, finns det stor risk att något går 
snett, att det inte blir som det var tänkt från början. Implementering berör just själva 
genomförandet av politiska beslut, däribland inom krisberedskapens område. Hur kommer det 
sig egentligen att vissa beslut inte blir som beslutsfattarna tänkt sig?37  
 
Denna fråga berör inte minst förvaltningen och den verkställande makten. I denna kontext 
brukar i teoretiska sammanhang refereras till den så kallade styrningsmodellen. 
Styrningsmodellen skiljer å ena sidan mellan verkställaren, som sköter själva kontrollen av 
genomförandet, och å andra sidan beslutsfattaren, som har den styrande makten. Styrandet 
kan i sin tur vara antingen direkt eller indirekt via fördelning av resurser. När det gäller den 
direkta styrningen tar den sitt uttryck i detaljreglering. Detta i sin tur innebär i praktiken att 
beslutsfattaren uttryckligen talar om för utföraren vad hon eller han ska göra. När det gäller 
den indirekta styrningen utformas den genom ramstyrning. Ramstyrningen utgörs bland annat 
av tilldelning av resurser, arbetsregler, verkställandets organisering, rekrytering eller så kan 
beslutsfattaren dessutom yttra sig om sin politiska uppfattning på ett mer informellt sätt. I 
dessa sammanhang skiljs på styrningens reliabilitet, det vill säga, i vilken utsträckning 

                                                 
36 Pierson. Sid. 257 ff.  
37 Sannerstedt, Anders, “Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken” i Bo Rothsteins (red) 
Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem. Stockholm: SNS Förlag, 1997. Sid. 15 f.  
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styrningen tillämpas av verkställaren, och styrningens rationalitet, i vilken utsträckning det 
eftersträvade resultatet uppnås eller inte.38  
 
Ett vanligt sätt att beskriva orsakerna till den bristande styrningsföljningen är att identifiera ett 
antal förutsättningar som bör vara uppfyllda för att implementeringen ska överensstämma 
med beslutsintentionerna. Från beslutsfattarens sida gäller det att styrningen är entydig, 
lämpligt utformad och inte alltför komplicerad, att ansvarsfördelningen är klargjord samt att 
nödvändiga resurser finns tillgängliga. Dessutom underlättas implementeringen om 
verkställaren gillar beslutet och att implementeringen går att kontrollera, samt att externa 
aktörer inte kan försvåra tillämpningen. Från tillämparen sida gäller det att tillämparen förstår 
beslutet, kan genomföra beslutet, det vill säga, har de nödvändiga resurserna, samt framför 
allt, vill genomföra beslutet.39  Detta antyder sålunda vikten av att tydligt förankra 
intentionerna inom krisberedskapens område bland de myndigheter som skall genomföra 
dessa och agera i samband med en krissituation.  
  
2.3 Analysens utgångspunkt   
 
I denna uppsats fokuserar vi på ett antal faktorer för att förstå utfallet. Analysen kommer 
framförallt baseras på ett institutionellt perspektiv. Den rationella aktörsmodellen visar på en 
”idealbild”, det vill säga, hur vi förväntar oss att våra beslutsfattare ska agera i tider av kris. 
Verkligheten speglar dock inte alltid idealbilden, vilket innebär att stater och aktörer inte 
alltid agerar så rationellt som förväntat. Företrädare för rational choice menar att en 
byråkratisk maktkamp kan göra så att våra beslutsfattare inte alltid agerar så rationellt som 
förväntat. Individer agerar för att maximera sina egna preferenser i stället för att se till hela 
kollektivet. Företrädare för den sociologiska institutionalismen menar vidare att en 
byråkratisk kultur kan försvåra det rationella agerandet. Regler och rutiner har integrerats i 
organisationens struktur, vilket gör att individer tenderar att skolas in i vissa institutionella 
utformningar, vilket i sin tur utgör det sätt varpå institutioner kan påverka det individuella 
beteendet. Den historiska institutionalismen betonar den institutionella dynamiken och 
stigberoende. Den institutionella dynamiken fokuserar på punctuated equilibrium, vilket 
innebär att det ibland inträffar kriser som kan få stora följder för institutionernas positioner, 
som i sin tur kan påverka det rationella agerandet hos aktörerna i samband med 
Tsunamikatastrofen. Vidare kan ett stigberoende påverka rationaliteten hos våra 
beslutsfattare. I ett formativt moment bestäms inriktningen på ett skeende på ett sådant sätt att 
utvecklingen formas av krafter som bevarar eller förstärker en given utvecklingskurs. Inom 
den svenska förvaltningsmodellen kan implementeringsproblematiken göra så att våra 
beslutsfattare inte alltid agerar så rationellt som förväntat. Det är numera vanligt med 
ramstyrning, vilket innebär att regeringen styr ämbetsverken genom exempelvis 
resurstilldelning. I detta sammanhang är det viktigt att styrningen är tydlig och att 
ansvarsfördelningen är klargjord. Samverkan och förhandling i den svenska förvaltningen kan 
också påverka regeringens och förvaltningsmyndigheternas agerande vid en kris, vilket vi 
närmare diskuterar i nästa kapitel. 
 
 
 

 
                                                 
38 Sannerstedt. Sid. 16 ff.  
39 Ibid. Sid. 26 f.  
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3 Samverkan och 
förhandling i den svenska 

förvaltningsmodellen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta avsnitt tittar vi närmare på hur samordning och förhandling fungerar, dels inom 
regeringskansliet, men också mellan regeringskansliet och olika departement, samt mellan 
departement och berörda myndigheter. Studier av denna typ ger insikt i hur det svenska 
politiska och administrativa systemet är organiserat och fungerar, och hur detta i sin tur 
påverkar krisberedskapen och statens förmåga att agera rationellt. Därav blir detta en del av 
vår operationalisering.  
 
3.1 Så skiljer sig det svenska systemet 
 
Det är framför allt två saker som skiljer det svenska förvaltningssystemet från många andra 
länders system. En grundprincip för regeringsarbetet är kravet på kollektivt beslutsfattande, 
vilket kan ta olika former.40 Vissa samordningsstrukturer är mer formella, såsom 
regeringssammanträden, medan andra strukturer är mer informella, såsom samråd och 
lunchberedning.41 Regeringen fattar således kollektiva beslut och är därmed kollektivt 
ansvariga. Regeringen fattar mellan 14 000 och 20 000 kollektiva beslut på ett år och enda 
undantagen är de beslut som försvarsministern fattar i så kallade kommandoärenden, samt 
rena personal- och organisationsfrågor.42 Detta kan jämföras med exempelvis det brittiska 
systemet, där regeringen endast fattar ett fåtal kollektiva beslut och där ett stort ansvar läggs 
på de enskilda ministrarna.43  
 
En tudelning mellan departement och förvaltningsmyndigheter utmärker dessutom 
regeringsarbetet.44 Sverige har ett system som är utformat så att den offentliga verksamheten 
ska ske på den kommunala nivån och därmed utövas av kommunala myndigheter med relativt 

                                                 
40 Larsson, Torbjörn, Det svenska statskicket. Lund: Studentlitteratur, 1993. Sid. 183. 
41 Petersson. Sid. 204. 
42 Larsson (1993). Sid. 183. 
43 Larsson, Torbjörn, En myndighets uppgång och fall. Rapport No.1991:2. Stockholms universitet, 1991. Sid. 3. 
44 Petersson. Sid. 199. 
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stor självständighet.45 Detta gör att de svenska departementen är förhållandevis små vid en 
internationell jämförelse. Dessutom sker det mesta av beredningsarbetet på kommitténivå, 
vilket också förklarar den mindre storleken. Det kollektiva beslutsfattandet och tudelningen 
betyder att regeringen inte får påverka myndighetsutövningen. Det finns klara regleringar som 
mer eller mindre förbjuder ministerstyre.46 
 
3.2 Så påverkas samordningen inom regeringen 
 
Det första steget mot att förbättra samordningen inom regeringskansliet togs faktiskt redan 
1876, i och med inrättandet av statsministerämbetet. Det skulle dock dröja länge innan 
statsministern fick ett eget kansli. Det var först efter Stig Wennerström-affären på 1960-talet 
som statsministern fick sitt eget kansli. Det framkom då att säkerhetspolisen sedan en lång tid 
tillbaka spanat på spionen Stig Wennerström, vilket också en rad ministrar inom regeringen 
varit väl medvetna och informerade om, alla utom statsministern. Det blev då uppenbart att 
statsministern behövde ett kansli som kunde underlätta samordningen inom regeringen, vilket 
sedermera utvecklades till statsrådsberedningen. 
 
Det kollektiva beslutsfattandet sätter sin prägel på statsledningens organisering och struktur. 
Det kan med bakgrund av vad denna uppsats behandlar vara intressant att närmare studera 
vilka problem detta skapar när det gäller samordning inom regeringskansliet. För det första 
uppstår problem med att hålla ihop regeringen och agera som en enda enhet, exempelvis vid 
en krissituation. För det andra har den allt större offentliga verksamheten gjort att det blir näst 
intill omöjligt för varje statsråd att hålla sig uppdaterad i alla frågor, eller se varje beslut i ett 
större sammanhang.47   
 
3.3 Vertikal och horisontell samordning 
 
Kravet på kollektivt beslutsfattande gör att kraven på samordning i sin tur ökar. En ökad 
arbetsbörda, en allt längre driven specialisering och sektorisering, samt EU-medlemskapet har 
ställt ytterligare krav på samordning när det gäller organisering, regelverk och rutiner. Det 
gäller både samordningen mellan regeringskansliet och myndigheter, men även den interna 
samordningen inom regeringskansliet.48  
 
Den interna samordningen kan delas in i en vertikal och en horisontell del. Den vertikala 
samordningsprocessen utgörs av samordningen mellan departementen och den politiska 
ledningen. Med andra ord är syftet att samordna olika nivåer inom departementen. I detta 
sammanhang är det viktigt att den politiska ledningen faktiskt vet vad den vill och på ett bra 
sätt lyckas klargöra detta för myndigheterna för att samordningen skall kunna fungera. Det 
finns forskning som gör gällande att det är mycket svårt för den politiska ledningen att 
klargöra sina preferenser på ett precist sätt. I vissa situationer kan det också vara så att den 
politiska ledningen helt enkelt inte vill precisera sin vilja vidare. Det kan även finnas flera 
mål, som i sig är motstridiga, vilket i sin tur leder till en otydlighet. Handlingsfriheten kan 
också begränsas av bristande kunskap, en kunskap som kan vara större på en lägre nivå inom 
förvaltningen.49  

                                                 
45 Sundström, Göran, ”Att tala med en röst: En studie av hur EU-medlemskapet påverkar samordningen inom 
regeringskansliet” i SCORE Rapportserie 1999:8. Stockholm: Stockholms universitet, 1999.  Sid. 3. 
46 Larsson (1993). Sid. 183 f.  
47 Ibid. Sid. 201 f. 
48 Sundström. Sid. 1.  
49 Ibid. Sid. 8 ff.  
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När det gäller den horisontella samordningsprocessen avser denna samordning tjänstemän 
emellan inom departementen. Kring denna samordning finns inte särskilt många rent formella 
regler eller bestämmelser. Kontakten tjänstemän emellan är också i realiteten mycket sparsam 
och sker främst genom så kallad intern delning, vilket innebär att utkast cirkulerar mellan 
departementens olika enheter. För att den horisontella samordningen skall fungera, krävs att 
de berörda enheterna är villiga att föra en dialog kring deras respektive uppdrag. Forskning 
visar dock att diskussioner och överläggningar mellan tjänstemän är knapphändiga inom 
departementen. Detta ger den enskilde handläggaren relativ stor frihet. Samma sak gäller 
interaktionen mellan departementen, som är än mer begränsad. Detta faktum kan dels 
förklaras med tidsbrist, men också med svårtolkade ansvarsgränser.50  
 
När det gäller samordningen mellan de olika departementen finner vi desto fler konstruktioner 
av formella regler, som avser att främja samarbetet mellan departementen. Det är inte bara ur 
ett effektivitetsperspektiv som det är viktigt att detta samarbete fungerar, utan det är också 
viktigt för att det kollektiva beslutsfattandet skall gå att genomföra i praktiken. Det går dock 
att konstatera att i många fall sker ett avgörande redan på tjänstemannanivå, där den 
gemensamma beredningen spelar stor roll. Den gemensamma beredningen gör gällande att 
”ärenden som faller inom flera departements verksamhetsområden skall handläggas inom det 
departement till vilket det huvudsakligen hör men beredas i samråd med övriga berörda 
statsråd.”51  
 
3.4 Så påverkas samordningen mellan departement och myndighet 
 
Det kan också med bakgrund av uppsatsens ämne vara intressant att studera hur dualismen i 
det svenska systemet påverkar samordningen och förhållandet mellan regering och 
myndigheter. Då ministerstyre således är förbjudet, har regeringen ett relativt svagt inflytande 
i hur myndigheterna implementerar det som beslutats i riksdagen. Det går dock att vända på 
resonemanget och säga som så, att då är inte heller regeringen ansvarig för de beslut som 
myndigheterna i sin tur fattar. 
 
Detta faktum påverkar naturligtvis förvaltningens organisering, eftersom den centrala 
statsförvaltningen är skild från regeringen. Den verkställande makten hamnar per automatik 
hos myndigheterna, medan departementens fundamentala uppgift blir att samordna och att 
planera verksamheten. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att myndigheterna 
inte har en helt fri tolkningsfrihet i och med att regeringen till sitt förfogande har vissa 
generella styrmedel, vilket kan röra allt ifrån budgetens storlek till organisationsformer och 
styrelsens sammansättning inom myndigheterna. Det utrymme som finns när det gäller 
tolkningsfrihet, är att så kallade underhandskontakter får föras mellan departement och 
berörda myndigheter, dock ska detta helst ske på tjänstemannanivå. 
 
Kontentan av denna ganska strikta uppdelning mellan myndigheter och departement, blir att 
en minister ofta slipper ta på sig misstag som begås i myndigheternas namn, även om kritik 
riktas emot ministern i fråga. Istället kan den berörda ministern utgöra den som försöker reda 
upp situationen och förbättra förhållandena. I ljuset av detta, ter det sig inte så underligt att 
ingen regering under hela 1900-talet velat ändra på bestämmelserna om ministerstyre.52  
 
 
                                                 
50 Sundström. Sid. 3 ff.   
51 Ibid. Sid. 5.  
52 Larsson (1991). Sid. 3 f. 
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3.5 Sammanfattning  
 
Två saker utmärker den svenska förvaltningsmodellen: krav på kollektivt beslutsfattande och 
en tudelning mellan departement och förvaltningsmyndigheter. Detta påverkar samordning 
och förhandling inom regeringen, men också mellan regeringen och de olika departementen 
och mellan departement och myndigheter. 
 
Det kollektiva beslutsfattandet gör att det kan vara svårt att hålla ihop regeringen och agera 
som en enda enhet. Dessutom har den allt större offentliga verksamheten gjort att det blir 
svårt för varje enskilt statsråd att hålla sig uppdaterad i alla frågor. När det gäller den vertikala 
samordningsprocessen är det viktigt att den politiska ledningen faktiskt vet vad den vill och 
på ett bra sätt lyckas klargöra detta. För att den horisontella samordningen skall fungera krävs 
att de berörda enheterna är villiga att föra en dialog kring deras respektive uppdrag. När det 
gäller samordningen mellan de olika departementen är det inte bara ur ett 
effektivitetsperspektiv som det är viktigt att samarbetet fungerar, utan det är också viktigt för 
att det kollektiva beslutsfattandet skall gå att genomföra i praktiken. Då ministerstyre således 
är förbjudet, har regeringen ett begränsat inflytande i hur myndigheterna implementerar det 
som beslutats i riksdagen. Den verkställande makten hamnar per automatik hos 
myndigheterna, medan departementens fundamentala uppgift blir att samordna och att planera 
verksamheten. 
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4 Svenska statens 
organisation för 

krishantering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta avsnitt avser att presentera en redogörelse för hur det svenska beredskapssystemet är 
uppbyggt och hur dess internationella anpassning ser ut. Därefter ges en kort beskrivning över 
inblandade aktörer och myndigheter inom området. Kapitlet avslutas med en kort 
sammanfattning.  
 
4.1 Samhällets säkerhet och beredskap 
 
Olika situationer, såsom Estonias förlisning, terrordåden i USA den 11 september 2001 och de 
därpå följande mjältbrandsbreven, samt flodvågskatastrofen i Sydostasien, påverkar 
samhällets sårbarhet. En tydlig ansvarsfördelning och samordning krävs för kunna hantera 
sådana situationer, och därmed har det svenska krisberedskapssystemet de senaste åren 
genomgått vissa förändringar.53  
 
Alltsedan 1980-talet har utformningen av det svenska krisberedskapssystemet karaktäriserats 
av ramstyrning. Därmed har det utvecklats tre principer som är centrala i samhällets 
krishanteringssystem. ”Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvaret för en viss 
verksamhet under normala fredstida förhållanden har motsvarande ansvar för verksamheten 
under en kris eller krigssituation”.54 Detta innebär att stor tyngd läggs på kommuner och 
landsting när det gäller katastrofer i fred men även i krig. Under kommunernas ansvar faller 
också räddningstjänsten. Vid större katastrofer övertar länsstyrelsen ledningsansvaret där 
också beredskapsplanering ingår som en viktig del. Socialstyrelsen har tilldelats 
tillsynsansvaret över denna verksamhet.55 Med likhetsprincipen avses att en verksamhets 

                                                 
53 KBM:s temaserie 2003:3, Krisberedskap i omvärlden: Samordningsstrukturer i fem länder. Stockholm: Edita 
Ljunglöfs, 2003. Sid. 9. 
54 Krisberedskapsmyndighetens hemsida. Krisberedskap/Krishanteringssystemet/Viktiga principer. Hämtat från 
< http://www.krisberedskapsmyndigheten.se>. Hämtat 2005-04-15. 
55 Socialstyrelsens PM 1988:1, Socialstyrelsens katastrofberedskap i fred. Stockholm: Allmänna förlaget, 1988. 
Sid 55. 
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lokalisering och organisation ska vara densamma under både fredstida förhållanden som 
under kris eller krig. Vidare avses med närhetsprincipen att kriser ska handhas där de inträffar 
och av de som är direkt berörda och ansvariga.56 
 
En viktig utgångspunkt för krishanteringssystemet är också det som kallas sektors- och 
områdesansvar. Sektorsansvaret tar sin utgångspunkt i att myndigheterna och 
organisationerna är ansvariga för sitt respektive område, vilket inkluderar alla situationer och 
vid alla tidpunkter. Det geografiska områdesansvaret kan urskiljas på tre nivåer i samhället. 
På den lokala nivån innehar kommunerna områdesansvaret, medan områdesansvaret på den 
regionala nivån innehas av länsstyrelsen. På den nationella nivån innehar regeringen 
områdesansvaret. Områdesansvaret utgör ett komplement vid uppkomsten av en kris över 
flera områden och identifierar en sammanhållande aktör som ansvarig för eventuella insatser. 
Dock övertar inte en områdesansvarig aktör ansvar från någon annan aktör. Det ter sig då 
naturligt att vissa myndigheter har fått ett särskilt ansvar, indelade efter specifika grupper, 
såsom transporter, teknisk infrastruktur, spridning av allvarliga smittämnen och radioaktiva 
ämnen, ekonomisk säkerhet, områdesvis samordning, samverkan och information, samt 
skydd, undsättning och vård.57 
 
4.2 Säkerhetspolitik och medverkan i internationella organisationer 
 
De senaste åren har inriktningen på den svenska krisberedskapen förändrats från att ha varit 
inriktad på att försvara Sverige under krig, medan deras arbete idag mer handlar om att skapa 
fred och åstadkomma trygghet i fred. Därmed har vikten av att definiera begrepp blivit allt 
viktigare, allt för att kunna skapa en lagstiftning som reglerar ansvarsfördelningen. Detta är en 
utveckling som skett i överrensstämmelse med utvecklingen i resten av världen.  
 
Det är också ett faktum att de hot som riktas mot vårt samhälle har blivit allt mer diffusa, 
varför det är viktigt att ständigt ha en debatt kring dessa frågor. Däribland har totalförsvarets 
framtida roll diskuterats, vilket inkluderar både det civila och det militära försvaret. 1996 års 
totalförsvarsbeslut reglerar totalförsvarets uppgift såsom “totalförsvarets resurser skall 
utformas så att de kan stärka samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera svåra 
påfrestningar i fred”.58 Där regleras också civilförsvarets uppgift såsom att värna 
civilbefolkningen, genomföra internationella fredsbefrämjande och humanitära insatser, samt 
att stärka samhällets samlade förmåga att möta svåra nationella påfrestningar i fred.59 
 
Den internationella samordningen kring olika typer av kriser och konflikter blir alltmer 
intensiv. Gränsen mellan intern och extern säkerhet är mindre tydlig idag, för dagens hot är 
vanligtvis av gränsöverskridande karaktär. Det fokuseras mest på internationell terrorism, 
organiserad brottslighet, spridning av massförstörelsevapen och IT-relaterade hot.60 
Internationellt samarbete som genomförs i syfte att bemöta olika typer av kriser och konflikter 
med så kallade civila medel, kan omfatta allt från diplomati, demokratistöd, polisinsatser, 
ekonomisk återuppbyggnad till skydd av kritisk infrastruktur, minröjningsinsatser och andra 

                                                 
56 Krisberedskapsmyndighetens hemsida. Krisberedskap/Krishanteringssystemet/Viktiga principer. 
57 Ibid. 
58 SOU 1999:48. Sid. 30. 
59 Ibid. Sid. 30. 
60 Regeringens hemsida. Detta arbetar departementen med: Försvar skydd och säkerhet: Säkerhetspolitik inom 
försvarsområdet. Hämtat från <http://www.regeringen.se/>. Hämtat 2005-04-01. 
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akuta hjälpinsatser. Inriktningen på det internationella samarbetet varierar beroende på vad 
det är för hot som skall bemötas, när åtgärderna ska initieras och med vilket syfte.61  
 
När det gäller Sveriges säkerhetspolitik syftar denna till att bevara Sveriges frihet och 
självständighet, att bidra till närområdets stabilitet och säkerhet, samt att stärka internationell 
fred och säkerhet. Ett viktigt inslag är också att utåt verka för avspänning, nedrustning, 
samarbete och demokratisk utveckling.62 Frågor såsom integration, ett antal större olyckor, 
katastrofer och kriser i Europa, östutvidgningen och inte minst terrorattackerna mot USA, har 
medfört att Europeiska Unionen (EU) också arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor. I 
förslaget till den nya konstitutionen finns en ömsesidig försvarsgaranti och en 
solidaritetsklausul, som går ut på att medlemsländerna förbinder sig att bistå varandra i 
händelse av en terrorattack, eller om en naturkatastrof skulle inträffa. Ett flertal nya 
gemensamma EU-myndigheter och samarbetsstrukturer har också skapats.63 Sverige deltar för 
övrigt i bland annat Förenta Nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa (OSSE), Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF).64  
 
4.3 Myndigheter inblandade i krisberedskapen 
 
En lång rad aktörer är ansvariga för, och delaktiga i, samhällets beredskap för fredstida kriser. 
Kommuner, landsting, länsstyrelser, centrala myndigheter, trossamfund, frivilliga 
försvarsorganisationer och näringsliv har alla ett informellt ansvar för att vi ska kunna hantera 
situationer som hotar vårt samhälle.65  
 
4.3.1 Regeringen 
 
Regeringens roll och ansvar när det gäller krisberedskap diskuteras bland annat i proposition 
2001/02:158: Samhällets säkerhet och beredskap, där det framhålls att regeringen utövar 
områdesansvar på nationell nivå. Där understryks även att regeringen redan i propositionen 
2001/02:10: Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, klargjort att inget krishanteringsorgan ska 
bildas inom regeringskansliet. Detta trots att försvarsutskottet i ett betänkande påpekat vissa 
fördelar med ett sådant.66 Andra utredningar har under ett tiotal år också påpekat att den 
svenska krisberedskapen på nationell nivå är bristfällig och menar att det finns behov av en 
krishanteringsfunktion för att säkerställa att vi framöver har kapacitet att hantera katastrofer.67 
Detta framfördes bland annat efter reaktorolyckan i Tjernobyl 1986 och efter Estonias 
förlisning 1994.68 Regeringen påpekar dock att ett krishanteringsorgan skulle innebära vissa 
konstitutionella problem. Det gäller framförallt att ett eventuellt krishanteringsorgan, som en 
del av regeringskansliet, skulle fatta beslut riktat till samhället som helhet.69  
                                                 
61 Skriftserien Försvar i nutid: Folk och Försvar, Helén Jarlsvik, Ett gränslöst civilt krishanteringssystem. 
Stockholm: Centralförbundet Folk och Försvar, 2003. Sid. 7.  
62 Regeringens hemsida. Detta arbetar departementen med: Försvar skydd och säkerhet: Säkerhetspolitik inom 
försvarsområdet: Medverkan i internationella organisationer.  
63 KBM:s temaserie 2004:3, Helén Jarlsvik & Kerstin Castenfors, Säkerhet och beredskap i Europeiska Unionen. 
Stockholm: Edita Ljunglöfs, 2004. Sid. 7. 
64 Regeringens hemsida. Detta arbetar departementen med: Försvar skydd och säkerhet: Internationell 
verksamhet.  
65 Krisberedskapsmyndighetens hemsida. Krisberedskap/Krishanteringssystemet/Krishanteringssystemets 
aktörer. 
66 Regeringens proposition 2001/02:158. Samhällets säkerhet och beredskap. Sid. 55. 
67 Försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU11. Krishantering på nationell nivå. 
68 Rapport från katastrofmedicinska expertgruppen 2005 års katastrofkommission: Den svenska sjukvårdens 
ledning och funktion i samband med Tsunamikatastrofen i Sydostasien 26 december, 2004. Sid. 46. 
69 Regeringens proposition 2001/02:158. Sid. 55.  
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I propositionen presenteras också delar av den handlingsplan som las fram under våren 2002, 
avseende krisberedskapen inom regeringskansliet. Detta inkluderar punkter såsom precisering 
av ansvar och roller, åtgärder för att förbättra informationsberedskapen, samt en översyn av 
systemet för spridning av underrättelser och information. Betonas görs också vikten av att 
utveckla övningsverksamheten. I regel genomförs övningar inom regeringskansliet en gång 
per mandatperiod. Sådana övningar bör enligt regeringen ske oftare.70  
 
4.3.2 Sveriges totalförsvar 
 
Arbetet för samhällets säkerhet och beredskap handlar om att förbereda samhället för olyckor, 
kris och krig. Det omedelbara hotet om väpnat angrepp har minskat och inriktningen på det 
svenska totalförsvaret har därmed förändrats. Det finns två politikområden. Det ena är 
Totalförsvaret och det andra politikområdet är Skydd och beredskap mot olyckor och svåra 
påfrestningar.71 Försvarsreformen startade 1999 i och med propositionerna ”Förändrad 
omvärld omdanat försvar” (1998/99:74) och ”Det nya försvaret” (1999/2000:30). Riksdagen 
ställde sig bakom dessa propositioner våren 1999 respektive 2000. Dessa beslut lade grunden 
för ett mer flexibelt insatsförsvar. De militära förband och system som behövs i framtiden ska 
kunna användas såväl för att försvara landet som vid internationella insatser. Propositionen 
”Vårt framtida försvar” (2004/05:5) som riksdagen ställde sig bakom i december 2004 utgör 
nästa steg i reformen som dock kommer att vara en fortlöpande utveckling.72  
 
Sveriges totalförsvar, som består av det militära och civila försvaret, ska ”försvara Sverige 
mot väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden 
och stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred”.73 Det militära försvaret 
består av Försvarsmakten som ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var det än 
kommer ifrån. Det civila försvaret omfattar hela samhället med alla dess funktioner som 
måste fungera. Kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga myndigheter, många företag och 
organisationer har viktiga uppgifter. Varje departement ansvarar för civilt försvar inom sitt 
verksamhetsområde, men Försvarsdepartementet har ett samordningsansvar.74 
 
När det gäller Skydd och beredskap mot olyckor är åtgärderna att förebygga och begränsa 
konsekvenser av olyckor. Dessa olyckor inkluderar sådana som orsakar människor skada, men 
också sådana som skadar miljön. Verksamhetens mål kan beskrivas som att ”skydda 
människors liv, säkerhet och hälsa mot olyckor, förebygga olyckor samt förhindra eller 
begränsa skador på egendom och miljö”.75 Beredskapen mot svåra påfrestningar grundas på 
samhällets resurser och myndighetsorganisation i fredstid, precis som samhällets beredskap 
mot vanligt förekommande olyckor och störningar.76 
 
4.3.3 Utrikesdepartementet   
 
Utrikesdepartementet (UD) samt de svenska utlandsmyndigheterna representerar tillsammans 
det vi kallar utrikesförvaltningen. Utrikesförvaltningen handhar Sveriges kontakter med andra 
länder, med uppdraget att bidra till att fullfölja regeringens utrikespolitiska mål i vissa frågor, 

                                                 
70 Ibid. Sid. 56. 
71 Skriftserien Försvar i nutid. Sid. 5.  
72 Regeringens hemsida. Detta arbetar departementen med: Försvar skydd och säkerhet: Vårt framtida försvar.  
73 Ibid. Detta arbetar departementen med: Försvar skydd och säkerhet: Totalförsvar.  
74 Ibid. 
75 Ibid. Detta arbetar departementen med: Försvar skydd och säkerhet: Skydd och beredskap mot olyckor.  
76 Ibid. Detta arbetar departementen med: Försvar skydd och säkerhet: Svåra påfrestningar på samhället i fred.  
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samt att samordna utrikespolitiken. Inom detta ansvarsområde faller bland annat ambassader 
och konsulat. Totalt har Sverige 102 utlandsmyndigheter, vilket rymmer ambassader, 
representationer, delegationer samt konsulat. Det är dessa, tillsammans med de cirka 400 
honorärkonsulaten, som bildar utrikesrepresentationen. Tilläggas bör att inom UD:s 
ansvarsområde faller också bland annat Exportkontroll av krigsmateriel, Folkrätt och 
mänskliga rättigheter, Migrations- och asylpolitik samt Utrikes- och säkerhetspolitik.77 
 
Vid specifika katastrofsituationer kan UD erbjuda hjälp och konsulärt bistånd till svenskar i 
utlandet, vilket också inkluderar utfärdande av pass och viseringar, kontakt med anhöriga i 
nödsituationer, efterforskning av svenska resenärer, identifiering, underrättelse om och 
hemsändande av avlidna med mera. Rent formellt är det, vid UD i Stockholm, enheten för 
konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC) som ansvarar för konsulära frågor. Vid 
krislägen inrättas inom UD-KC alltid en krisgrupp. Där har utformats klara checklistor som 
klargör vilka åtgärder som bör vidtas, samt förtryckta formulär för att specificera krisgruppens 
ansvarsfördelning. Vid större konsulära eller andra kriser inrättas också regelmässigt en 
särskild UD-övergripande beredskapsgrupp. Gruppen är dock inte något beslutsfattande 
organ, utan fungerar främst som ett stöd för de enskilda ordinarie befattningshavarna i deras 
beslutsfattande. Gruppen har inrättats vid ett flertal tillfällen, exempelvis i samband med 11 
septemberhändelserna i USA 2001.78 
 
Det faller också inom UD:s och regeringskansliets ansvarsområde, i samråd med 
Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, att sända ut en eventuell 
expertgrupp/identifieringskommission när en katastrof inträffar utomlands. I Förordningen 
(1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen går följande att läsa: 

 
20 § Om en naturkatastrof eller någon svår olycka har inträffat inom 
verksamhetsområdet, skall beskickningen eller konsulatet genast undersöka om någon 
svensk medborgare avlidit eller skadats eller om någon svensk egendom skadats. I 
förekommande fall skall Utrikesdepartementet snarast underrättas. 

 
Det är viktigt att inte underskatta det ansvar som läggs på respektive utlandsmyndighet när det 
gäller krisberedskap. Det gäller inte minst evakuering av personal och svenska medborgare 
från katastrofdrabbade platser, vilket i sin tur beror på att det inte går att lita på hjälp utifrån i 
alla lägen. Utlandsmyndigheternas planering för att ordna och genomföra evakuering i ett 
krisläge påverkar dock inte resebolagens och researrangörernas skyldighet att transportera 
hem resenärer i enlighet med gällande resevillkor och Lagen (1992:1672) om paketresor. 
 
För att snabbt komma igång med hantering av olika typer av uppkommande kriser finns ett 
antal stående beredskapsarrangemang vid UD. Detta gäller exempelvis en vakthavande 
tjänsteman som dygnet runt läser av alla meddelanden som inkommer till UD, följer 
nyhetsmedia och besvarar förfrågningar med mera, samt konsulära jouren som dygnet runt 
handlägger sådana ärenden som fordrar skyndsam åtgärd.79 
 
4.3.4 Krisberedskapsmyndigheten  
 
Krisberedskapsmyndighetens (KBM) uppgift, som tidigare hette Överstyrelsen för civil 
beredskap, är som statlig myndighet att samordna krisberedskapen i Sverige. Som tidigare 
nämndes beror krisberedskapens samordning på ett stor ansvarstagande från många aktörer. 
                                                 
77 Regeringens hemsida. Regeringskansliet med departementen: Utrikesdepartementet: Ansvarsområden. 
78 Utrikesdepartementets PM, Regeringskansliet, Per Thöresson, Expeditionschef. 2005-02-15. Sid. 2. 
79 Ibid. Sid. 4. 
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KBM:s uppgift i det hela är att skapa sig en helhetssyn, stödja de inblandade aktörerna och 
tydliggöra de ansvarigas roller, samt att bygga upp och förmedla kunskap. KBM ger bland 
annat råd och expertstöd i frågor som rör kriskommunikation, ledningsmetodik och tekniskt 
ledningsstöd. Det är dock viktigt att komma ihåg att KBM inte har någon operativ roll och 
kan därmed inte ta över myndigheters ansvar på något sätt.80  
 
I KBM:s ansvar ingår att årligen ta fram beslutsunderlag till regeringen när det gäller hur 
civila försvarets resurser ska överföras till beredskapsåtgärder, där KBM också bistår med 
pengar till genomförandet. KBM tar hjälp av andra myndigheter för att understödja vissa 
viktiga åtgärder, men det är upp till varje myndighet att själv bevara en kapacitet att hantera 
olyckor, i viss mån också mer allvarliga fredstida katastrofer och väpnade angrepp.81 Vid sitt 
bildande gavs KBM ett relativt svagt internationellt mandat som gör gällande att  
 

KBM skall utveckla goda kontakter och samverka med myndigheter med liknande 
verksamhet i andra länder. KBM skall också följa den internationella utvecklingen och 
lämna underlag och analyser till regeringen om det.82 

 
4.3.5 Statens Räddningsverk  
 
Under 1980-talet skedde stora omställningar av räddningstjänstens organisation, där bland 
annat Ledningen för räddningstjänsten i fred och civilförsvarsverksamheten samordnades. 
1987 fick kommunerna ansvaret, inte bara för räddningstjänsten på lokal nivå, utan även för 
ledningen av civilförsvarsverksamheten på denna nivå och den planering som hänger samman 
med detta. En ny central myndighet, Statens Räddningsverk (SRV), etablerades som statlig 
tillsynsmyndighet. Räddningstjänstlagen, som trädde i kraft den 1 juli 1986, innehåller 
föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst ska organiseras och bedrivas. Med 
räddningstjänst de insatser som staten eller kommunerna skall svara för vid olyckshändelser 
och överhängande fara för olyckshändelser, samt vidta åtgärder för att hindra och begränsa 
skador på människor, egendom eller i miljön. I fråga om räddningsinsatser som är omfattande, 
får regeringen föreskriva eller i särskilt fall bestämma, att en länsstyrelse eller någon annan 
statlig myndighet skall ta över ansvaret för räddningstjänsten inom en eller flera kommuner.83 
SRV bedriver dessutom ett omfattande internationellt arbete och de har ett delegerat ansvar att 
för Sveriges räkning representera och driva landets intressen. Sedan 1988 har SRV också 
regeringens uppdrag att hålla beredskap för internationella katastrof- och biståndsinsatser.84  
 
4.4 Sammanfattning  
 
Tre principer är centrala inom det svenska krisberedskapssystemet. Kort sagt innebär det att 
den som har ansvaret för en viss verksamhet under normala förhållanden har motsvarande 
ansvar för verksamheten under en kris. En lång rad aktörer är delaktiga i samhällets 
beredskap, såsom kommuner, landsting, länsstyrelser, centrala myndigheter, trossamfund, 
frivilliga försvarsorganisationer och näringsliv. På nationell nivå är det regeringen som har det 
övergripande ansvaret.  

                                                 
80 Krisberedskapsmyndighetens hemsida. Krisberedskap/Krisinformation från KBM/KBM:s roll vid en kris. 
81 Skriftserien Försvar i nutid. Sid. 14 f. 
82 Ibid. Sid. 16 f. 
83 Socialstyrelsens PM 1988:1. Sid. 32 ff. 
84 Statens räddningsverks hemsida. För ett säkrare samhälle/Internationellt. Hämtat från <http://srv.se>. Hämtat 
2005-04-14. 
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5 Statlig krishantering: 
     fallet Tsunamikatastrofen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flodvågskatastrofen är en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Ett stort antal svenskar 
drabbades mycket hårt trots att katastrofen inträffade långt bort från Sveriges gränser. Många 
svenskar dog eller skadades allvarligt. Många saknar också familjemedlemmar, släkt, vänner, 
klasskamrater och arbetskamrater. Rikspolisstyrelsens sammanställning från 11 maj, 2005 
visar att det fortfarande saknas 120 svenskar och 424 personer är identifierat avlidna.85 I detta 
kapitel börjar vi först med en kronologisk redogörelse av händelseförloppet utifrån hur den 
regeringen och de centrala förvaltningsmyndigheterna agerade i samband med 
Tsunamikatastrofen. Därefter redogörs intervjuerna i form av en tematisk genomgång utifrån 
kronologin och det teoretiska ramverket.  
 
5.1 Tsunamikatastrofen  
 
5.1.1 Annandag jul, söndag 26/12, 2004 
 
Klockan 02.10 (svensk tid86) drabbas stora delar av Sydostasien av en kraftfull jordbävning, 
som ger upphov till efterföljande flodvågor, vilket orsakar många dödsfall och många 
skadade.87 En medarbetare vid ambassaden i Bangkok, Stellan Berg, meddelar ambassadören 
Jonas Hafström och Kaarlo Laakso, andremannen vid ambassaden, om jordbävningen. UD 
meddelas 04.40 av Laakso om det inträffade. Han kan då rapportera att det inte finns några 
uppgifter om att svenskar skulle ha drabbats, men menar att området är ett populärt turistmål 
för svenskar, och att hela 30 000 svenskar kan finnas i området.88 Detta är alltså det första 
larmet till UD om flodvågskatastrofen. 
 

                                                 
85 Polisens hemsida. 424 identifierat avlidna. Hämtat från <http://www.polisen.se>. Hämtat 2005-05-11. 
86 Tidsskillnaden mellan Sverige och Thailand är sex timmar, men för enkelhetens skull anges endast svensk tid. 
87 Enligt SVT var dödssiffrorna 280 000 den 25 januari. Många av dem räknas dock fortfarande officiellt som 
saknade. 
88 UD:s PM. Sid. 12. 
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Oroliga och berörda svenskar börjar redan vid femtiden på morgonen att kontakta UD, både 
från Sverige och Thailand, och ganska snart står det klart att den befintliga kapaciteten inte är 
tillräcklig för att kunna hantera alla telefonsamtal. Det beslutas att den konsulära enheten bör 
utökas med mer personal. Detta är något som sedan sker kontinuerligt under hela dagen. 
Dessutom fattas beslut om att regeringskansliets telefonväxel bör öppnas och att media bör 
utnyttjas som en informationskanal.89 Dessa åtgärder till trots är det långa väntetider i 
telefonväxeln och många oroliga som ringer till UD kommer inte fram alls. Detta leder också 
till att personalen snabbt förlorar helhetsuppfattningen över situationen. Dessutom saknas 
arbetsledning, vilket hade behövts för att styra upp arbetet.90 UD tar därför senare kontakt med 
KalixTele24 för att ta hjälp av deras ”Call Center” som ska komplettera regeringskansliets 
växel.91  
 
Klockan 05.35 beordrar Hafström att ambassaden i Bangkok ska försättas i ett så kallat 
krisberedskapsläge och att all tillgänglig personal ska kallas in för tjänstgöring, vilket sker i 
enlighet med ambassadens sedan tidigare upprättade beredskapsplaner. Det planeras för en 
dygnet runt-bemanning under de nästkommande dagarna. Dock är flera i personalen bortresta 
på semester, vilket skapar problem, och ambassaden tvingas gå ut med en vädjan på sin 
hemsida om att frivilliga svenskar ska höra av sig till ambassaden för att bistå med hjälp. De 
frivilliga saknar dock adekvat utbildning och är oerfarna, vilket också här leder till långa 
väntetider i telefonväxeln. På ambassaden är situationen mycket pressad, det gäller både 
personalsituationen och om hur frågan om ekonomisk hjälp ska hanteras.92 Svenskar som 
befinner sig i Thailand uppmanas att skriva på kontrakt om återbetalning av resan till Sverige, 
vilket gör många mycket upprörda. Beslut om att inga konsulära avgifter ska tas ut av 
drabbade svenskar fattas dock tidigt under katastrofen, men en påminnelse skickas ut efter 
några dagar.93  
 
Statsminister Göran Persson får den första informationen om katastrofen genom 
nyhetskanalen Sky News vid sjutiden på morgonen. Bara minuter senare ringer 
statssekreteraren Lars Danielsson och ger ytterligare information.94 Vid tiotiden informeras 
Utrikesminister Laila Freivalds av Karin Olofsdotter från UD:s ministerkansli om katastrofen. 
Uppmärksamheten ligger på de planerade biståndsinsatserna till Sri Lanka. Kontinuerlig 
kontakt hålls under dagen per telefon mellan Utrikesministern och UD:s personal.95  
 
Hemma i Stockholm öppnar regeringskansliets växel vid sjutiden, men det visar sig ganska 
snart att den tillgängliga personalen inte är tillräcklig för att hantera katastrofens omfattning. 
En ytterligare omständighet som bör nämnas i sammanhanget är det faktum att alla 
tjänstemän, förutom den vakthavande, arbetar vid katastroftillfället från hemmen. Detta gör 
det svårare för personalen i telefonväxeln att föra telefonsamtal vidare och försvårar dessutom 
informationsspridningen.96  
 
SRV nås under söndagsmorgonen av en begäran från FN om katastrofbistånd till Sri Lanka 
och före klockan 15.00 är ett biståndspaket färdigt och överlämnat till FN, efter att klartecken 
givits från SIDA och Regeringskansliet. Diskussioner förs under söndagen om en insats av 
                                                 
89 UD:s PM. Sid. 13. 
90 Ibid. Sid. 40. 
91 Ibid. Sid. 29 f. 
92 Ibid. Sid. 13 ff. 
93 Ibid. Sid. 26. 
94 Expressen, Svensson, Niklas, ”Persson ska skyddas”. Publicerad 2005-01-04. 
95 UD:s PM. Sid. 17.   
96 Ibid. Sid. 14 f.  
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SRV även i Thailand. SRV är redo att åka och ett erbjudande om hjälp framförs till det 
thailändska inrikesministeriet. Inget svar ges dock. Erbjudandet upprepas därför på måndagen, 
denna gång till utrikesministeriet. Svaret blir dock initialt nekande och det är först på 
måndagseftermiddagen som Thailand välkomnar hjälp utifrån, förutsatt att den koordineras 
med thailändska myndigheter.97  
 
UD kontaktar ID-kommissionen tidigt på söndagsmorgonen för att informera om 
Tsunamikatastrofen och för att diskutera eventuella kommande insatser.98 Dagen efter får ID-
kommissionen instruktioner om att bege sig till Sri Lanka, men omdirigeras efter några dagar 
till Thailand.99  
 
På morgonen påbörjas också upprättandet av listor över saknade, skadade, omkomna, och 
välbehållna svenskar i UD:s regi, men deras personalsituation gör detta arbete svårt. UD 
beslutar i detta läge om personalförstärkningar. Dessa har dock ringa erfarenhet av att prata 
med människor i kris och samtidigt göra ändamålsenliga anteckningar.100 I brist på ett 
gemensamt datasystem använder UD-personalen de program som fanns till hands. Några 
skriver i Excel, andra i Word och ytterligare en del i Lotus Notes. Inga kontroller av om namn 
redan registrerats är möjliga. Vidare ges inga anvisningar. ”Det saknades klara instruktioner, 
vi fick göra det här efter eget omdöme”, berättar Eva Öhrn, chef för regeringskansliets 
telefonister, i en intervju i Dagens Nyheter.101  
 
Att UD inledningsvis måste samla in uppgifter om drabbade svenskar beror på att UD dels har 
en skyldighet att efter bästa förmåga kunna svara oroliga enskilda medborgare, dels att UD 
också måste skaffa sig bästa möjliga uppfattning om katastrofens art och omfattning. UD 
överlät inte hanteringen av listorna på polisen. Freivalds försvarar detta och menar att UD är 
skyldiga att ta emot samtal från allmänheten, detta ingår i det konsulära uppdraget. Hon 
hänvisar vidare till regeln om att olyckor utanför Norden är UD:s ansvar. Vid katastrofer inom 
Norden, som Estonias förlisning, ska UD däremot överlåta på polisen att hålla reda på 
försvunna svenskar.102 I UD:s PM tillbakavisas att UD redan på annandagens morgon skulle 
ha sagt nej till att polisen skulle ta ansvaret för registreringen. I UD:s rapport menas att någon 
sådan diskussion aldrig hölls, däremot informerades UD under söndagskvällen om att polisen 
nästföljande dag avsåg att påbörja registrering av sådana uppgifter som polisen fått in från 
allmänheten.103 
 
5.1.2 Måndag 27/12, 2004 
 
På måndagen hålls klockan 10.00 ett möte hos kabinettssekreteraren Hans Dahlgren, vilket 
blir det inledande mötet för den beredskapsgrupp som inrättades för att hantera 
konsekvenserna för svenska medborgare av flodvågskatastrofen. Beredskapsgruppen 
sammanträder under de följande två veckorna två till tre gånger per dygn.104 Deltagande är 
bland annat kabinettssekreteraren, cheferna för Konsulära enheten, Asienenheten, Press- och 
informationsenheten, samt företrädare från Regeringskansliets Förvaltningsavdelning och 
Statsrådsberedningen. Ytterligare ett antal befattningshavare är närvarande vid flera möten, 
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såsom Utrikesministern och Biståndsministern. Kabinettssekreteraren och expeditionschefen 
deltar också i den särskilda statsrådsgrupp som bildas av Statsministern. Detta för att 
säkerställa att relevant information om de insatser som görs och planeras för samt om 
situationen i regionen i övrigt nådde regeringen och övriga departement.105  
 
En särskild funktion inrättas även vid UD för att kunna hantera de många erbjudanden om 
insatser från frivilligas sida. Ett samarbete etableras med bland annat kommuner och 
landsting. Senare upprättas likaså ett nätverk med Röda korset som huvudsamordnare.106  
 
5.2 Förklaringar till statens agerande  
 
Den kronologiska genomgången sammanfattar händelseförloppet i samband med 
Tsunamikatastrofen. Detta föranleder oss att, utifrån våra frågeställningar, analysera vilka 
faktorer som kan påverka regeringens och de centrala förvaltningsmyndigheternas hantering 
av katastrofer. 
 
5.2.1 Rationell modell 
 
Inom den rationella aktörsmodellen spelar aktörernas syften och beräkningar en central roll. 
Ett rationellt val innebär att aktören väljer det alternativ som ger störst nytta. Vidare visar 
modellen på hur vi förväntar oss att våra beslutsfattare skall agera i tider av kris. 
 
Katastrofkommissionens expertgrupp riktade i samband med sitt delbetänkande kritik 
gentemot regeringen och UD. Expertgruppen pekade på ett antal orsaker till varför UD borde 
ha insett katastrofens omfattning. Som vi tidigare konstaterat kom det redan tidigt på 
morgonen vittnesuppgifter från katastrofplatsen, där vittnen via mobiltelefon hade kontakt 
med jourhavande tjänsteman på UD. På morgonen inkom även rapporter direkt från den 
svenska ambassaden i Bangkok. Nyheten spreds för övrigt via både CNN och BBC. UD borde 
dessutom ha haft kännedom om det stora antal svenskar som årligen reser till Thailand på 
semester. Allt detta innebär att UD borde ha insett risken för att svenska medborgare kunde ha 
blivit skadade.107  
 
UD:s presschef Ingrid Iremark menar dock att UD agerade rationellt utifrån den information 
som fanns tillgänglig på departementet. Denna information var dock knapphändig och oklar, 
och det gavs motstridiga och oklara signaler från de thailändska myndigheterna. Iremark 
håller med om att det fanns vissa brister från UD:s sida när det gäller förmågan att tolka 
signaler, vilket i sin tur hindrade UD från att agera rationellt. Därmed blev insatser försenade 
och det uppkom allvarliga brister under de två första inledande dygnen. Iremark menar vidare 
att det finns stående beredskapssystem som ska göra att regeringen och UD skall kunna agera 
rationellt i katastrofsammanhang, men att dessa system inte fungerade i och med den 
omfattning som katastrofen fick. Iremark menar vidare att Tsunamikatastrofen visar på vikten 
av att snabbt få rätt personal på rätt plats, vilket hon också menar att UD lyckades med efter 
en viss inledande osäkerhet. Det är också av stor vikt att informera och att finnas tillgängliga 
för allmänheten, vilket också var anledningen till upprättandet av särskilda telefonnummer dit 
allmänheten kunde ringa.108  
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Säkerhetschef Mikael Westerlind instämmer med Iremark att det under de två inledande 
dygnen var svårt att få grepp om situationen, vilket hindrade UD och regeringen från att agera 
rationellt. Westerlind framhåller vidare att det också är av stor vikt att det finns en kapacitet 
för att snabbt kunna bygga ut verksamheten när händelser av denna art inträffar. Vid andra 
tillbud har resurserna dock varit tillräckliga, såsom vid attentatet på Bali och terrorattackerna 
mot World Trade Center, påpekar Westerlind. Han menar samtidigt att UD:s ansvar endast är 
att hjälpa nödställda svenskar utomlands, inte att organisera en evakuering eller delta i direkta 
flygoperationer.109 
 
Bilden förstärks ytterligare av departementssekreterarna Anna Norell och Hanna Hellquist, 
som båda har erfarenhet av arbetet under Tsunamikatastrofen. De ger en bild av det kaotiska 
tillstånd som inledningsvis rådde inom UD.110 Norell påpekar att UD inte i första hand är en 
krishanteringsorganisation, utan arbetet är inriktat på att göra politiska analyser. 
Verksamheten är främst uppbyggd som en samberedningsorganisation där arbetet går ut på att 
samstämma politiska initiativ.111  
 
Den bild som ges av UD:s personal förstärks av Utrikesminister Laila Freivalds uttalande till 
Dagens Nyheter där hon gör gällande att ”Vi borde ha agerat mycket starkare redan på 
söndagen, inte väntat på att få mer information för att göra bedömningarna av behovet av 
insatser. Utan agerat utifrån icke vetskap.”112 
 
Bilden av en bristande informationshantering bekräftas också av både SRV och KBM. 
Avdelningschef Kjell Larsson på SRV menar att också SRV:s insatser försenades 
inledningsvis. Detta berodde dock inte på myndigheterna eller på en dålig krisberedskap, utan 
det handlade istället om en initial tvekan från regerings sida. Larsson menar att SRV som 
myndighet kunde hantera krisen generellt bra och pekar också på den samarbetsvilja som 
existerade mellan polisen, socialstyrelsen, olika myndigheter samt olika NGO:s. Detta 
samarbete fungerade mycket bra när olika tjänstemän väl befann sig på plats i Thailand, vilket 
visar på att det existerar en bra beredskapsorganisation. Samtidigt menar Larsson att 
Tsunamikatastrofen inte går att jämföra med händelser såsom diskoteksbranden eller 
Estoniaolyckan. Det går helt enkelt inte att vara fullständigt förberedd på en händelse av 
denna typ.113 Informationschef Svante Werger på KBM framhåller att också deras arbete kom 
igång för sent. Werger påpekar dock att KBM är en ny myndighet med ett relativt begränsat 
mandat, som i första hand går ut på att förse regeringen med en helhetsbild och en 
lägesrapport. Den konkreta sakuppgiften, att avge en lägesrapport, fungerade utmärkt. Precis 
som på SRV underlättades KBM:s arbete av ett gott samarbetsklimat menar Werger vidare. 
Det fanns en stor vilja att ta tag i informationsinsamlingen, att ta egna initiativ samt en 
villighet att dela med sig av resurser hos myndigheterna. Detta inte minst genom att flera 
myndigheter som inte var direkt inblandade hörde av sig och erbjöd sin hjälp. Werger menar 
dock att det i inledningsskedet var svårt att få den information som hade krävts för ett 
rationellt agerande. Myndigheten hade velat kunna lägga ut mer information på sin webbplats 
snabbare än vad som i detta sammanhang var möjligt.114 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det var brist på information och svårighet att tolka 
den information som faktiskt fanns som hindrade regeringen och de centrala 
förvaltningsmyndigheterna att agera rationellt. Den bristande tolkningsförmågan ledde i sin 
tur till vissa konsekvenser. Vi har tidigare nämnt personalbrist, långa väntetider i 
telefonväxeln, förlorad helhetsuppfattning och brist på kvalificerad arbetskraft. En av de 
allvarligaste konsekvenserna var att informationen och kommunikationen med anhöriga inte 
fungerade tillfredsställande visar en samstämmig bild, vilket är av stor vikt för att upprätthålla 
ett gott förtroende. 
 
5.2.2 Byråkratisk maktkamp  
 
Rational choice utgår från att aktörer agerar för att maximera sin nytta, vilket inte alltid 
innebär det bästa för hela kollektivet. En maktkamp eller kulturkrock mellan departement och 
myndigheter, eller myndigheter emellan, kan försvåra krisberedskapsarbetet och skulle också 
kunna förklara regeringens och de centrala förvaltningsmyndigheternas hantering av 
katastrofen.  
 
Kjell Larsson menar att det tidigare kan ha förekommit vissa kulturkrockar mellan SRV och 
KBM. Detta på grund av att de båda myndigheterna områdesmässigt ligger relativt nära 
varandra, speciellt på det internationella området. Så var dock inte fallet i samband med 
Tsunamikatastrofen. För att öka samarbetet mellan SRV och KBM utsåg Kjell Larsson redan 
på måndagen Lars Hedström, överdirektör på KBM, till operativ chef i Thailand. Detta väckte 
stor förvåning, menar Larsson, men motiverar beslutet med att Hedström hade de rätta 
kvalifikationer. Det är också viktigt att utåt visa att två myndigheter kan samarbeta.115  
 
Hanna Hellquist arbetar på Mellanösternenheten där utvecklingen i Sydostasien spänt följdes. 
Det förutsattes att UD hade ett system som skulle kunna hantera den uppkomna situationen. 
Enligt Hellquist finns en viss hierarki som innebär att enskilda handläggare i hög grad tolkar 
signaler från ledningen. Men i samband med Tsunamikatastrofen fungerade inte 
arbetsledningen inom regeringskansliet. Sammantaget menar Hellquist att det fanns oklarheter 
kring vem som gjorde vad och vem som var ansvarig. Det kom inte några klara besked 
uppifrån om vilka åtgärder som skulle vidtas, vilket medförde att enskilda handläggare på 
eget initiativ volonterade för att delta i krishanteringen. Vidare menar Hellquist att det även 
fanns vissa oklarheter på departementsnivå och ministernivå när det gäller 
ansvarsfördelningen. Hon menar att det inte är så självklart vilken roll Statsministern, 
Utrikesministern respektive Försvarsministern ska spela i samband med en kris, vilket också 
Tsunamikatastrofen visade. När det gäller myndighetsnivån menar Hellquist att det kan vara 
så att myndigheterna har en viss bild av hur UD fungerar. Denna bild kan också innehålla en 
uppfattning om att UD är ett slutet och exklusivt departement, en bild som naturligtvis kan 
verka hämmande i kontakterna mellan UD och myndigheterna. Dock menar Hellquist att 
kontakterna med myndigheterna ur hennes perspektiv fungerade väl.116  
 
Frågan kring ett inrättande av ett krishanteringsorgan har livligt diskuterats. Detta är också 
något som katastrofkommissionens expertgrupp kommenterar. De menar att behovet av ett 
sådant har framförts från många håll under lång tid.117 Iremark menar att ett sådant säkert 
kommer att etableras. Det allra viktigaste är dock att system för att tolka situationer inrättas 
för att kunna samla ihop information, analysera och tolka den. Dessutom behövs en funktion 
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för att fatta beslut om vilka resurser som skall sättas in. Iremark påpekar återigen att det inom 
UD finns väl definierade uppgifter, men det gäller också att se till att det i varje stund finns 
kompetent personal på plats.118 Hellquist menar att det inom UD finns en rörelse som vill se 
UD som en mer integrerad del av regeringskansliet, vilket skulle kunna underlätta 
krisberedskapsarbetet. Men det finns, enligt Hellquist, också en motkraft som vill bevara 
UD:s roll, med en utgångspunkt i relationerna med utlandet.119 Anna Norell framhåller att det i 
diskussionen kring ett eventuellt krishanteringsorgan inte får glömmas bort att också 
beslutsstarka personer måste kopplas till en sådan organisation.120 Mikael Westerlind menar å 
andra sidan att det pågår en process när det gäller krisberedskapssystemet där det söks en 
modell vari beslut fattas på tjänstemannanivå istället. En process som alltså snarare 
karaktäriseras av en decentralisering.121  
 
Ingrid Iremark menar att UD inte riktigt var förberedda på en katastrof av den omfattning som 
Tsunamikatastrofen fick. Därefter har förändringar gjorts och fler kommer att göras, däribland 
troligen inrättandet av ett krishanteringsorgan, menar Iremark.122 Expeditionschef Per 
Thöresson beskriver hur UD planerar att inrätta särskilda kristeam som ska kunnas sändas ut 
med kort varsel när händelser liknande Tsunamikatastrofen inträffar. Thöresson medger att 
det tog flera dagar innan han själv förstod katastrofens omfattning och menar att ett kristeam 
skulle verka för att så snabbt som möjligt förmedla en bild till UD över situationen. Vidare 
planerar UD att upprätta ett särskilt kriscentrum och en uppdatering av datasystemet planeras, 
detta för att kunna använda systemet för informationsbearbetning, men även för att bättre 
kunna hantera en stor mängd telefonsamtal. Sammantaget menar Thöresson att det är viktigt 
att ha en långsiktighet i krisberedskapsarbetet och att ge kompetenta 
krisberedskapsorganisationer, såsom KBM och SRV, ett allt större ansvar.123  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i samband med Tsunamikatastrofen ges det inte 
uttryck för att kulturkrockar eller byråkratiska maktkamper lade hinder i vägen för ett 
effektivt krisberedskapsarbete. I den grad kulturkrockar eller maktkamper existerade tidigare 
tycks detta nu ha motverkats i och med det samarbete som etablerades. Vi kan dock 
konstatera att vissa oklarheter angående ansvarsfördelningen rådde på departementsnivå. 
Detta ledde till att enskilda handläggare tvingades ta egna initiativ, vilket inte fanns några 
rutiner för. Vidare kan vi notera att ett krishanteringsorgan inom regeringskansliet är önskvärt 
från många håll. Vi har dock tidigare redovisat regeringens ståndpunkt i frågan, som menar att 
ett krishanteringsorgan skulle innebära vissa konstitutionella problem. Det gäller framförallt 
det faktum att ett eventuellt krishanteringsorgan, som en del av regeringskansliet, skulle fatta 
beslut riktat till samhället som helhet.  
 
5.2.3 Byråkratisk kultur  
 
Den sociologiska institutionalismen gör gällande att det lätt uppstår en speciell kultur inom 
myndigheter, vilket påverkar dess handlande och som i förlängningen kan försvåra det 
rationella agerandet. 
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När det gäller kulturen har  undersökningen resulterat i en näst intill samstämmig bild. Från 
både UD:s, SRV:s och KBM:s sida menas att det är möjligt att det existerar en kultur, men att 
denna inte är värre än inom andra departement eller myndigheter.124 Hanna Hellquist uppfattar 
att det finns en tydlig organisationskultur och beslutshierarki inom UD. Hellquist påpekar 
dock att det generellt inte är något fel med en etablerad hierarkisk ordning, men ser samtidigt 
att denna ordning vid en kris kan fördröja besluts- och initiativtagandet. Den existerande 
beslutsordningen inom regeringskansliet innebär att ärenden och beslut kontinuerligt stäms 
av, en ordning som kan anses vara mindre tillämplig i en hastigt uppkommen krissituation. I 
samband med Tsunamikatastrofen uppstod ett visst beslutsvakum, vilket skapade ett 
initiativutrymme hos enskilda handläggare. Bristen på signaler från ledningen gjorde således 
att frivilliga inom regeringskansliet till stor del fick göra egna bedömningar, till exempel i 
hanteringen av telefonsamtal från anhöriga. Detta bidrog till en godtycklighet i kontakter med 
allmänheten och andra organisationer.125 Såväl Hellquist som Norell efterlyser också ett 
starkare ledarskap, det vill säga, någon som vågar ta på sig ett ledaransvar vid en 
krissituation.126  
  
Vi kan konstatera två skilda bilder av kulturen och hierarkin inom UD. Den ena bilden gör 
gällande att en viss kultur existerar inom UD, men att denna är likvärdig med den kultur som 
existerar på andra departement och myndigheter. Denna kultur skulle inte heller ha påverkat 
UD:s hantering av katastrofen. Den andra bilden gör istället gällande att det faktiskt finns en 
stark hierarki inom UD, som i vanliga fall inte ger stort utrymme för de enskilda 
handläggarna. I avsaknad av överordnade kan detta i krisberedskapssammanhang orsaka 
problem och påverka myndigheters rationella agerande. 
 
5.2.4 Stigberoende och Institutionell dynamik  
 
Vi kan konstatera att inriktningen och idéerna kring krisberedskapen har förändrats i och med 
kalla krigets slut och utvecklingen av terrorism. Inom den institutionella dynamiken beskrivs 
institutioner som relativt stabila över tiden. Men som vi har konstaterat inträffar då och då 
kriser som kan få stora följder för institutioners positioner. I samband med kalla krigets slut 
och utvecklingen av terrorismen kan ett punctuated equilibrium sägas ha uppkommit. 
Krisberedskapssystemets institutioner förändrade sina mål och strategier på grund av dessa 
exogena förändringar.  
 
Det går vidare att tolka dessa händelser som formativa moment, vilket har medfört att en ny 
stig har påbörjats. Sverige har övergått från ett invasionsförsvar till ett mer moderniserat 
försvar som skall kunna hantera kriser av alla slag. Detta är en pågående process, men där 
tänkandet från kalla krigets dagar fortfarande lever kvar i viss mån inom de myndigheter och 
institutioner som utgör kärnan inom krisberedskapen, vilket innebär ett visst stigberoende. 
 
Tanken kring stigberoende är att nutiden i stor utsträckning formas av historien. Med detta 
avses att aktörer tenderar att följa en redan inslagen stig i sitt agerande och därigenom återges 
ett visst beteende, det vill säga, system och institutioner är något trögrörliga. Detta i sig 
behöver inte ses som negativt. Positivt med institutioner är bland annat att beslutsprocesser 
kan göras till rutin, vilket i sin tur gör att aktörer inte behöver lägga ner tid på att konstruera 
nya metoder var gång beslut ska fattas. I detta avseende kan trögrörliga system och 
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institutioner ses som något positivt. Trots allt skapas ofta institutioner för att bestå över tiden. 
Det är först när institutioner blir ineffektiva och fastlåsta som en negativ effekt kan skönjas.  
 
Denna pågående process inom krisberedskapen innehåller många av de karaktärsdrag som 
utmärker ett stigberoende. Denna utveckling innehåller ett stort mått av osäkerhet där tidigare 
händelser, såsom upprustningen mellan USA och Sovjetunionen, fått stor betydelse. Vidare 
finns också en inbyggd oflexibilitet, inte minst inom UD och försvarsmakten, i och med att 
dessa institutioner är utformade för att vara stabila över tiden. Kalla kriget visar också vilken 
betydelse tidigare händelser kan få för utvecklingen. Vad gäller den inneboende 
ineffektiviteten som förknippas med stigberoende kan vi konstatera att 
krisberedskapssystemet inte är uppbyggt för att hjälpa svenskar långt borta från Sveriges 
gränser. 
 
I ljuset av flodvågskatastrofen kan vi konstatera att krisberedskapssystemet har en inneboende 
tröghet, vilket gör att systemet är svårt att förändra. Efter varje stor katastrof, såsom 
Estoniakatastrofen och attackerna mot USA 2001, har det svenska krisberedskapssystemet 
reformerats. Dessutom lämnar olika myndigheter, såsom KBM, varje år rapporter till 
regeringen med förslag på förbättringar av krisberedskapen. Men det är i mångt och mycket 
samma brister i samband med flodvågskatastrofen som vi kan identifiera i samband med 
tidigare katastrofer. Stigberoendet gör att en viss väg valts och det är förenat med stora 
kostnader att göra nya stigval. Detta kan bero på att aktörerna fortsatt i samma fotspår utan att 
ens överväga andra alternativ. Det kan också bero på att aktörerna har funderat på att byta 
stig, men funnit att det inte var praktiskt möjligt eller förenat med stora kostnader. Vidare kan 
det bero på att det finns förhindrande omständigheter, såsom att olika intressegrupper på 
något sätt blockerar ett stigbyte.  
 
5.2.5 Institutionell problematik inom förvaltningsmyndigheter                    
 
Ingrid Iremark menar att UD agerade enligt sitt mandat, och att detta mandat innehåller 
tydliga och klara instruktioner för att de anställda inom UD ska veta hur de ska agera vid en 
kris. För att uppfylla dessa instruktioner hade dock mer personal behövts, både i Thailand och 
i Stockholm. Dock råder, enligt Iremark, ingen oklarhet kring vad UD:s uppgift är. 
Statsrådsberedningen definierade läget som nationell kris redan under den andra dagen och 
bestämde att UD skulle vara den enhet som agerade i första hand. UD:s uppgift är att hjälpa 
svenskar som hamnat i nöd och detta sker genom de olika utlandsmyndigheterna. UD:s roll i 
Stockholm blir därmed att bistå utlandsmyndigheterna med resurser och detta fungerade bra i 
samband med Tsunamikatastrofen påpekar Iremark.127 Detta är dock en bild som inte får 
medhåll av vare sig Hanna Hellquist eller Anna Norell. Båda menar att uppenbara brister 
finns.128 Norell anser vidare att de oklarheter som finns angående UD:s mandat ligger i att det 
existerar ett visst överlappande ansvar mellan myndigheterna, vilket inte minst hanteringen av 
listorna visar på. En sådan uppgift skulle enligt Norell ha hanterats av polisen. Det finns en 
oerhörd tilltro till myndigheternas krishanteringsförmåga, men UD tog i detta sammanhang på 
sig en uppgift som UD inte riktigt klarade att hantera. Det finns således en motsägelse i att 
deklarera att detta är UD:s uppgift, men att å andra sidan medge att full beredskap inte 
existerar.129 
 
 
                                                 
127 Intervju med Ingrid Iremark. 
128 Intervju med Anna Norell och Hanna Hellquist. 
129 Intervju med Anna Norell. 
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Även Svante Werger ger uttryck för att det finns vissa oklarheter angående KBM:s mandat 
och hur operationellt myndigheten skall agera. Vid Tsunamikatastrofen valde KBM att ta 
egna initiativ utan direkt begäran från regeringen, men som situationen ser ut idag har KBM 
inget operationellt ansvar. KBM fick också ta på sig en informationsroll som KBM inte riktigt 
var förberedd på. Werger beskriver en dominoeffekt där UD inte klarade av att hantera det 
enorma informationstrycket, varvid allmänheten vände sig till KBM och andra myndigheter 
för att få information. I vanliga fall fungerar KBM som en slags andrahandsmyndighet dit 
allmänheten söker sig för att få fördjupad information. Då Tsunamikatastrofen inträffande 
blev istället KBM en förstahandsmyndighet, eftersom UD inte kunde hantera den enorma 
anstormningen. Werger menar vidare att många centrala myndigheter har benägenhet att utge 
sig för att vara en bra informationskälla, men tenderar att smita ifrån sitt ansvar när det väl 
gäller. Informationsrollen försvårades också hela tiden av att frågorna från allmänheten 
ständigt förändrades under krisens förlopp.130  
 
Kjell Larsson menar att det i krisberedskapssammanhang är viktigt att noga definiera de 
inblandade aktörernas roller. I detta fall handlar det om alltifrån de thailändska 
myndigheternas roll till resebolagens roll, samt försäkringsbolagens ansvar. En viktig nyckel 
för att detta skall fungera är naturligtvis resurser i form av pengar, menar Larsson. När det 
gäller SRV:s mandat menar Larsson att detta påverkas av flera faktorer. För att SRV skall 
kunna agera krävs för det första att det drabbade landet begär hjälp. Detta är en fråga om 
suveränitet som SRV i dessa sammanhang inte kan bortse ifrån. Sri Lanka var tidigt ute och 
begärde hjälp, vilket inte Thailand gjorde. För det andra förfogar SRV inte över egna resurser 
utan måste söka pengar genom SIDA via UD. Tidigt på annandagen nåddes SRV av en 
begäran om hjälp från Sri Lanka och redan klockan 9.00 fick SRV ett godkännande från 
SIDA och kunde därmed sända hjälp till Sri Lanka. När det gäller Thailand var situationen 
mer komplicerad. Dels nåddes SRV sent av en begäran om hjälp från de thailändska 
myndigheterna, vidare är inte Thailand ett biståndsland, varvid ett godkännande från 
Försvarsdepartementet krävdes. Larsson var själv i kontakt med Förvarsdepartementet 
angående detta, men kunde först på måndagskvällen få ett klartecken angående insatsen i 
Thailand.131 
 
Detta är något som Försvarsminister Leni Björklund, i ett uttalande i DN, håller med om och 
menar att även om SRV lyder under Försvarsdepartementet, så är det inte en naturlig uppgift 
för SRV att hjälpa svenskar utomlands, vilket endast kan ske på uppdrag av regeringen eller 
FN.132 Utrikesminister Laila Freivalds menar, i en intervju i DN, att SRV inte har resurser för 
att bistå svenskar utomlands och behövde därför veta att UD tillhandahöll de ekonomiska 
förutsättningarna.133  
 
Larsson menar att efter denna händelse har dock SRV fått ett tydligare mandat. SRV ska inom 
6 timmar kunna assistera utsatta svenskar. Han tillägger dock att SRV fortfarande till viss del 
är beroende av regeringens hjälp och påpekar att det fortfarande är en ekonomisk fråga, 
eftersom SRV inte förfogar över egna resurser. Vidare skulle regeringens godkännande 
exempelvis behövas om det handlade om att sända svensk hjälp till ett land som Nordkorea. 
Detta skulle vara en mycket politiskt känslig fråga, något som SRV måste ha regeringens 

                                                 
130 Intervju med Svante Werger. 
131 Intervju med Kjell Larsson. 
132 Dagens Nyheter, Eriksson, Göran, Försvarsministern lägger ansvaret på UD. Publicerad 2005-01-05. 
133 Dagens Nyheter, Carlbom, Mats, Freivalds medger inga misstag. Publicerad 2005-01-08.  
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godkännande för. Larson menar att krisberedskapen tenderar att bli politik oavsett hur 
mandatet utformas.134 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inom UD råder delade meningar om tydligheten 
i departementets mandat. Iremark ger uttryck för att det finns en klargjord politik från den 
politiska ledningen i frågan, medan Norell och Hellquist menar att det existerar vissa brister. 
Detta visar på vikten av att tydliggöra mandat och att kontinuerligt arbeta med att förtydliga 
den förda politiken. Vidare kan vi notera att det finns vissa oklarheter både avseende KBM:s 
och SRV:s mandat. I KBM:s fall blir slutsatsen att myndigheten fick ta på sig en oväntad roll i 
och med det stora informationsbehovet. Detta är en nog så viktig roll som den relativt nya 
myndigheten klarade bra under omständigheterna. 
 
När det gäller SRV:s mandat vill vi lyfta fram ramstyrningens betydelse, vilket innebär att 
regeringen inte längre pekar med hela handen och uttryckligen talar om för myndigheterna 
vad dessa ska göra. Istället sker själva implementeringen genom indirekt styrning, vilket ofta 
sker genom hur resurserna fördelas. Myndigheterna i Sverige ska vara självgående, men den 
som ska bära ansvaret måste också förfoga över medlen, detta i form av personal, utrustning 
och pengar. SRV förfogar inte över några egna medel, vilket bidrog till fördröjningen. SRV 
har idag fått ett tydligare mandat. Ett problem som dock kvarstår är att allt mer av vår 
verklighet tenderar att politiseras. Vid en första anblick kan det te sig oproblematiskt att sätta 
in räddningsinsatser var som helst i världen, medan den politiska verkligheten säger något 
annat.  
 
5.2.6 Den svenska förvaltningsmodellen  
 
Bättre krisorganisation och bättre mental beredskap är förklaringen till att en rad europeiska 
regeringar med många turister i katastrofområdet fick iväg hjälp till nödställda landsmän 
mycket snabbt. Snabbast av alla var den italienska regeringen. Guido Bertolaso, chef för det 
italienska civilskyddet, fick larmet i gryningen och kallade omedelbart in sina närmaste 
medarbetare. Klockan åtta larmades regeringschefen Silvio Berlusconi. Två timmar senare 
samlades krisgruppen på utrikesministeriet och inom några timmar var två plan i luften för att 
föra hjälp till katastrofområdet och undsätta nödställda italienare. Eftersom Italien är ett 
jordbävningsdrabbat land har de ett samordningssystem som verkligen fungerar när det 
inträffar katastrofer, ett system som är baserat på premiärministerns kansli och alla berörda 
ministerier.135 Med bakgrund av den svenska förvaltningsmodellens speciella karaktär, är det 
intressant att närmare analysera hur genomförandet av politiska beslut gestaltar sig när det 
gäller krisberedskapen.  
 
När det gäller den vertikala samordningen är det viktigt att det framförallt finns en klargjord 
politik från den politiska ledningen. Både Ingrid Iremark och Mikael Westerlind på UD 
uppfattar att det finns en tydlig politik från den politiska ledningen, i detta fall 
statsrådsberedningen. Iremark påpekar dock att det finns vissa brister, men det råder inga 
oklarheter när det gäller själva kärnan. Nämligen att var och en ska göra det de är bäst på 
inom de ramar som finns.136 När det gäller den horisontella samordningen menar Iremark att 
även den fungerade väl, med undantag från de första 36 timmarna. I detta skede fanns inte 
tillräckligt med personal för att samordningen skulle fungera tillfredsställande. Visserligen 
kom det kontinuerligt in rapporter från ambassaden i Bangkok och från alla de som ringde, 
                                                 
134 Intervju med Kjell Larsson. 
135 Dagens Nyheter, Hedström, Ingrid, Katastrofvana fick Italien att agera snabbast. Publicerad 2005-01-04.   
136 Intervju med Ingrid Iremark och Mikael Westerlind. 
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faxande och skickade mail till UD, men förmågan att analysera informationen saknades och 
den blev istället spridd på olika håll. I detta sammanhang spelade beredskapsgruppen en stor 
betydelse. Iremark deltog själv i denna och menar att gruppens arbete fungerade bra när den 
väl kom igång på måndagen. Där gavs möjlighet att bland annat ta beslut om vilka budskap 
som skulle kommuniceras till allmänheten.137  
 
Svante Werger på KBM upplever att det finns en klar politik när det gäller krisberedskapen, 
vilket naturligtvis underlättar implementeringen. Samtidigt konstaterar han att det finns vissa 
brister som han hoppas återgärdas i den proposition som väntas från regeringen i höst. Det 
handlar framförallt om åtgärder som ger möjlighet att knyta ihop systemet och förbättra 
samordningen ytterligare mellan regeringen och myndigheterna. Werger betonar vikten av att 
se samhället som en helhet och att skapa ännu bättre samordningen mellan landsting och 
kommuner. Det gäller också att hitta de rätta formerna för samordningen med 
regeringskansliet, vilket är en löpande utveckling.138 Däremot menar Kjell Larsson att det är 
svårt att avgöra om det existerar en politik kring krisberedskapen. Det beror helt enkelt på hur 
krisberedskap definieras. Om krisberedskap avser skydd av mänskliga, ekonomiska samt 
miljömässiga värden så finns det enligt Larsson en hel del att jobba vidare med.139 
 
När det gäller kommunikationen och samordningen inom KBM fungerade denna mycket bra 
menar Werger. KBM kom snabbt igång med sin lägescentral och kunde börja ta emot det 
stora informationsflödet. Problemet bestod i att hantera allt material och att kunna analysera 
detta. KBM är till stor del beroende av de uppgiftslämnare som förser KBM med information. 
Det är endast länsstyrelserna som har lagstiftad skyldighet att göra detta. Detta gör att KBM 
blir beroende av att andra myndigheter och organisationer på frivillig väg lämnar information 
till KBM.140 Också Larsson menar att den interna kommunikationen inom SRV fungerade 
utmärkt. Tsunamikatastrofen var en mycket ovan situation och gjorde att det i vissa 
situationer var nödvändigt med improvisering i det interna arbetet. Det gällde framförallt i 
arbetet med att analysera den information som myndigheten mottog. Larsson framhåller 
vidare att viktiga lärdomar har dragits när det gäller hanteringen och kontakten med media. 
Detta är en mycket långdragen process som fortfarande håller i sig i form av intervjuer och 
förfrågningar. Larsson påpekar dessutom vikten av en uthållighet i omvärldsbevakningen, 
vilket är av yttersta vikt för att myndigheten skall kunna agera snabbt.141  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att trots att det råder delade meningar om mandatens 
tydlighet, uppfattar alla att det finns en klargjord politik från den politiska ledningen, vilket 
innebär att den vertikala samordningsprocessen över lag fungerar väl. När det gäller den 
horisontella samordningen karaktäriseras den av formella regler och forskning visar att 
överläggningar tjänstemän emellan är knapphändiga. UD framhåller dock att den horisontella 
samordningen inom UD har fungerat väl efter att de inledande svårigheterna hanterats, där 
beredskapsgruppen spelade en viktig funktion.  
 
Vidare tycks kommunikationen inom de båda myndigheterna ha fungerat mycket bra. KBM 
och SRV har lyckats säkra former för en bra kommunaktion mellan tjänstemännen. Här kan vi 
konstatera att det i en krissituation är av stor betydelse att tjänstemän och andra som ska agera 
har utarbetade kontaktnät i förväg, dels mellan varandra, dels med andra som det är av stort 

                                                 
137 Intervju med Ingrid Iremark. 
138 Intervju med Svante Werger. 
139 Intervju med Kjell Larsson. 
140 Intervju med Svante Werger. 
141 Intervju med Kjell Larsson.  
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värde att enkelt kunna nå och samverka med. Underhandskontakter mellan tjänstemän, sedan 
tidigare kända av varandra, löser enkelt praktiska frågor utan formaliteter. Från 
myndigheternas sida efterlyses istället en bättre kommunikation och samordning med 
regeringen.  
 
Vi vill trots detta peka på vad vi uppfattar som samordningsproblem. SRV är en myndighet 
med operativt ansvar, men var tvungen att invänta ett godkännande från UD. En aning 
förvirrande blir det eftersom SRV lyder under Försvarsdepartementet, men det är från UD 
klartecken om ekonomiska resurser måste ges. Vidare vill vi peka på den formella 
gränsdragningen mellan UD och polisen, som resulterade i att listorna över saknade, skadade, 
omkomna och välbehållna svenskar inte överläts på den mer erfarna polisen. Freivalds 
hänvisade istället till att olyckor utanför Norden är UD:s ansvar. Vi kan också konstatera vissa 
samordningsproblem mellan svenska och thailändska myndigheter. Vi har, som tidigare 
nämnts, konstaterat problem med utfärdandet av tillfälliga passhandlingar och 
kommunikationssvårigheter i samband med SRV:s insatser. 
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6 Avslutande diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I och med Tsunamikatastrofen hade det otänkbara inträffat. Vår analys visar att det finns vissa 
brister inom den svenska förvaltningen när det gäller hanteringen av katastrofen. Till skillnad 
från nationalekonomi är statsvetenskap ett område där trubbiga mätinstrument används, 
varvid dessa brister är svåra att kvantifiera eller mäta. I samband med katastrofen riktades 
stark kritik mot myndigheterna. Enligt vår mening har dock domen gentemot de aktörer som 
förväntas utgöra kärnan i krisberedskapen, främst UD, i vissa avseenden varit allt för hård.  
 
Vi har i uppsatsen beskrivit hur den svenska krisberedskapen ser ut idag. 
Krisberedskapssystemet är uppbyggt kring tre principer. Kort sagt innebär det att den som har 
ansvaret för en viss verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar för 
verksamheten under en kris. Kopplat till tudelningen mellan departement och 
förvaltningsmyndigheter innebär detta att de enskilda myndigheterna borde ha haft det 
övergripande ansvaret för Tsunamikatastrofen. Men eftersom flodvågskatastrofen inträffade 
utanför Sveriges gränser föll det på UD:s ansvar. Men det är alltså regeringen som har det 
slutliga ansvaret för krisberedskapen på nationell nivå.  
 
Vi har vidare pekat på vissa brister i samband med Tsunamikatastrofen och förklarat vad 
dessa brister beror på. Slutligen har vi studerat vad som kan förklara regeringens och de 
centrala förvaltningsmyndigheternas hantering av katastrofen. Vi har kunnat konstatera att det 
förekommit viss byråkratisk maktkamp, att den byråkratiska kulturen till viss del spelat in, att 
det finns ett visst inbyggt stigberoende inom krisberedskapssystemet och att den svenska 
förvaltningsmodellen påverkat aktörernas möjlighet till rationellt agerande.  
 
Vårt arbete har givit oss svar på en del frågor som vi inledningsvis hade. Men arbetet har 
också väckt nya. Vår analys visar på att det inledningsvis existerade bristande informations- 
och tolkningsförmåga inom UD, vilket i sin tur påverkade andra myndigheters hantering av 
katastrofen. Denna brist berodde i sin tur på en underbemanning. I detta sammanhang är det 
viktigt att komma ihåg att UD inte i första hand är ett krishanteringsorgan. UD fick i detta 
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sammanhang ta på sig rollen som förvaltningsmyndighet, vilket departementet inte hade 
någon erfarenhet av. Enligt vår mening bör det inte heller bortses från den tidpunkt 
katastrofen inträffade vid en analys av graden av rationalitet i myndigheternas agerande. Att 
katastrofen inträffade tidigt en morgon under en julhelg gör att myndigheternas beredskap inte 
kan förväntas vara den högsta. Därmed påverkades graden av rationalitet. Vi kan vidare 
konstatera att oerhörda förväntningar vilade på regeringen och de centrala 
förvaltningsmyndigheterna i detta fall. Dessa förväntningar grundar sig i att aktörerna 
förväntas agera snabbt och rationellt och kritiken i media har varit mycket hård. Vi efterlyser 
här en bredare debatt om vilka förväntningar det är rimligt att ställa på regeringen och de 
centrala förvaltningsmyndigheterna i dessa sammanhang.  
 
Vidare kan vi urskilja vissa problem med att se regeringens agerande som ett kollektivt 
agerande. Det kollektiva beslutsfattandet kan i vissa lägen hindra regeringen från att agera så 
rationellt som önskat. Många personer är inblandade i beslutsfattandet, vilket gör det svårt att 
agera som en enhet. En enskild minister har inte möjlighet att skaffa sig inblick i samtliga fall 
som hamnar på regeringens bord. I fallet med Tsunamikatastrofen komplicerades bilden 
ytterligare av att det största ansvaret när det gäller beslutsfattandet lades på UD. Detta är 
positivt i bemärkelsen att ansvaret samlades inom ett departement. I detta fall övergick dock 
UD i praktiken från att vara ett departement till att bli en förvaltningsmyndighet. Detta 
framhålls både från UD:s sida och från myndighetsnivå och vi kan konstatera att detta är en 
roll som UD inte är van att hantera. Det fanns vidare inga fastlagda rutiner för hur ett sådant 
förvaltningsarbete skulle gå till.  
 
En stor fråga som också uppkommer i detta sammanhang är UD:s framtida roll, bevarad i sin 
nuvarande form eller som en integrerad del av regeringskansliet. I debatten har det framhållits 
att allt mer makt när det gäller krisberedskapssystemet har centraliserats till 
statsrådsberedningen. Är det så att statsrådsberedningen och Göran Persson, i enlighet med 
rational choice teoretikerna, befinner sig i en position där de kan förmedla makten bland olika 
sociala grupper? Är det vidare så att statsrådsberedningen och statsministern, i Ellen 
Immerguts termer, utgör en vetopoint. En vetopoint kan både underlätta och försvåra 
beslutsfattandet, och indirekt ansvarsfördelningen, beroende på vilken nivå den hamnar och 
hur den förvaltas. Detta är uppfattningar som vi inte kan finna stöd för i våra intervjuer. När 
det gäller framtiden är vår uppfattning att UD går mot en utveckling där departementet 
kommer integreras med regeringskansliet i allt större utsträckning, detta i takt med 
globaliseringen och internationaliseringen. Vidare är det ofrånkomligt att det inom 
regeringskansliet kommer att växa fram något slags krishanteringsorgan. Vilken utformning 
ett sådant krishanteringsorgan kommer att få är idag svårt att sia om. Enlig vår mening är det 
dock viktigt att ett sådant organ i sin utformning präglas av en stark decentralisering, i 
kombination med en stark beslutsbefogenhet. Kompetenta myndigheter, såsom KBM och 
SRV, måste ges tydliga mandat. Därför ser vi det som positivt att ett steg i denna riktning 
tagits i och med SRV:s stärkta mandat.  
 
När det gäller uppbyggnaden av framtidens krisberedskapssystem är det också viktigt att 
reflektera över försvarsmaktens roll inom detta system. Denna fråga har uppmärksammats 
inte minst när det gäller Sveriges förmåga att hantera ett terroristattentat. I Sverige föreligger 
konstitutionella hinder för ett ingripande från militärens sida utan begäran från polisen. Inom 
Försvarsmakten finns för krisberedskapen viktiga resurser, såsom kapacitet att agera till sjöss 
och i luften, detta förutom en stor kompetens rörande krisberedskap. Frågan är mycket 
kontroversiell tack vare den historiska bakgrunden men enligt vår mening kan den utveckling 
som sker inom Försvarsmakten idag tolkas som en anpassning mot ett mer flexibelt och 
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krisberedskapsanpassat försvar. Försvarsmaktens roll inom krisberedskapsområdet kommer 
dock fortgå att vara föremål för debatt.   
 
En annan fråga värd att reflektera över är varför Sverige, till skillnad från andra länder, 
exempelvis grannlandet Finland, inte har ett utarbetat system för att ställa ansvariga ministrar 
till svars eller möjlighet att avsätta ministrar. Många har krävt Utrikesminister Laila Freivalds 
avgång, men Sverige saknar en sådan tradition, vilket ur ett statsvetenskapligt perspektiv är 
mycket intressant. Dessutom måste, enligt vår mening, frågan ställas om vilka krav vi 
egentligen kan ställa på våra ministrar. Ibland tenderar denna debatt att ta orimliga 
proportioner.  
 
Avslutningsvis skulle vi vilja återknyta till Tage Danielsson. Även om sannolikheten för att 
en katastrof av stora format skulle inträffa i Sverige framstår som liten, måste det svenska 
samhället vara förberett på detta. Vårt intryck är att så inte är fallet under alla omständigheter. 
Det är dock mycket kostsamt att upprätthålla ett krisberedskapssystem dygnet runt. Vill vi ha 
ett system som kan fungera oavsett tidpunkt eller plats, och vilket pris är vi i så fall beredda 
att betala?  
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Diskussionsfrågor 
 
Vi skriver just nu vår D-uppsats i statsvetenskap. Den behandlar regeringens och de centrala 
förvaltningsmyndigheternas hantering av Tsunamikatastrofen som vi avser analysera utifrån olika 
teoretiska resonemang. Därför vill vi gärna ta del av dina erfarenheter.  
 
Bakgrundsfrågor 
 
Namn/befattning/antal år på respektive myndighet/ 
 
Allmän uppfattning  
 
Hur uppfattade ni de statliga myndigheternas hantering av krisen? Vad gick bra? Vad gick sämre? 
Vilka problem fanns? Vad har ni lärt er från tidigare erfarenheter?  
Specifika frågor  
 
Förväntningarna på regeringen att agera rationellt, det vill säga, snabbt och ändamålsenligt, 
var mycket höga. Anser du att regeringen agerade rationellt? Om inte, vilka faktorer 
hindrade i så fall regeringen från att agera rationellt?  
 
Viktiga förutsättningar för en bra implementering är bland annat att styrningen är entydig, 
att ansvarsfördelning är klargjord och att nödvändiga resurser finns tillgängliga.  
 
a) Anser du att det finns oklarheter i UD:s mandat under krisen? Finns det ett överlappande ansvar 
inom regeringskansliet eller mellan regeringskansliet och myndigheterna?  
 
b) Vilken funktion skulle ett eventuellt krishanteringsorgan fylla?  
 
c) I debatten har det framkommit att det rådde oklarheter angående SRV:s mandat. Vilken betydelse 
spelade implementeringen för hur snabbt räddningsinsatserna kom igång?  
 
d) Kan det ha varit så att UD väntade på att SRV skulle agera och SRV, i sin tur, väntade på att UD 
skulle agera? Vad kan detta bero på?  
 
e) Hur har ansvarsförhållandet mellan politiker och tjänstemän samt regeringens roll förändrats?  
 
f) Hur självständigt mandat har utlandsmyndigheterna?  
 
Inom den institutionella teorin brukar stark betoning på den kulturella aspekten läggas.    
 
a) Ofta påstås att myndigheter är noggranna med att bevaka sina ”revir”, ansvarsområden. Finns det 
enligt din mening ett revirtänkande inom UD?  
 
b) Hur uppfattar du kulturen inom UD? Betydde ”kulturkrockar” mellan myndigheterna något för 
hur staten agerade?  
 
Kommunikation och samordning är av yttersta vikt i ett krisberedskapssammanhang.   
 
a) Finns det enligt er mening en klargjord politik från den politiska ledningen när det gäller 
krisberedskapen?   
 



   

b) Hur fungerade kommunikationen och samordningen tjänstemän emellan inom UD? Samt 
kommunikationen mellan UD och SRV respektive KBM?  
 
c) Vilken betydelse hade beredskapsgruppen för kommunikation och samordning? 
 
d) Vilken betydelse spelar kommunikationen med anhöriga?  
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