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Abstract 
 

When the Tsunami occurred on Boxing Day 2004 it caused a major stress upon the 

governmental agencies in not only the affected areas but also in states that had a large number 

of citizens in the affected area. The governmental agencies were not prepared for the demands 

from the citizenry in these countries to deal with rescue and crisis management in areas 

situated halfway around the globe. This thesis main purpose is to research what the causal 

mechanisms of Sweden�s and Finland�s crisis management were through the method of 

process tracing. Taking its theoretical stance in Allison�s & Zelikow�s three models of 

decision making, the thesis compares the course of events of the first two critical days in 

Sweden and Finland to establish what mistakes were made during this critical period. The 

main findings of the essay show that none of the theories is on its own capable of explaining 

the chain of events, but a combination of the organisational model and the governmental 

politics model do prove the necessity of trained crisis personnel as decision-makers early on 

in crisis management as well as the need for an organisational structure with a linear and clear 

chain of command.      

 

Keywords: Tsunami, Decision making, Crisis management, Comparative studies Sweden, 

Comparative studies Finland, Process Tracing. 
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1 Introduktion 
 

Den 26 december 2004 drabbades ett flertal länder i Sydostasien av en tsunami, även kallad 

flodvåg. Styrkan av en tsunami är enorm och i Thailand flödade det in över 1000 ton vatten 

per meter av strand.1 Konsekvenserna var förödande. Enligt UN Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs omkom mellan 170 000 och 250 000 människor av tsunamin.2  

 

Sverige tillhörde ett av de värst drabbade länderna utanför Sydostasien och anses av många, 

både media och katastrofkommissionen, att vara ett av de länder som hanterade krisen sämst.3 

Tsunamin fick under de första dagarna 84 % av sändningstiden i Rapport 19.30, vilket gör 

den till den största nyheten under de senaste decennierna. I jämförelse fick Estoniakatastrofen 

74 %, Palmemordet 64 % och elfte september 2001 70 %. Det blev en stor nyhet då krisen 

påvisade brister i svensk samhällsledning samt för att den väckte en viktig fråga över hur väl 

Sverige är förberett på en internationell kris där ett stort antal svenskar är direkt eller indirekt 

drabbade.4  

 

Frågan är mer aktuell nu än någonsin då det finns omkring en halv miljon utlandssvenskar 

och då det varje månad befinner sig mer än 200 000 svenskar på semester utomlands.5 Jämför 

vi Sverige med ett annat nordiskt land, Finland, så framstod Finland i media som ett land vars 

agerande var snabbare och effektivare än Sveriges. Det spekulerades över huruvida detta var 

för att Finlands krishantering var mer vant vid nationella katastrofer än Sverige. Denna 

erfarenhet skulle, enligt dessa observatörer, ha format en nationell struktur som reagerar 

snabbt och kraftfullt vid krissituationer.6 

 

Flodvågskatastrofen skiljer sig från andra händelser på grund av dess breda internationella 

påverkan och var för den europeiska kontexten en händelse som ingen organisation kunde 

förutse. Det är dock relevant att kunna reagera på nya kriser för ingen kris är den andra lik och 

kriser kommer förmodligen att få större påverkan internationellt med den ökade 

globaliseringen. Framtidens stater bör stärka sin beredskap från de lokala omgivningarna till 

                                                
1 Wijkman, 2005, s.21  

2 http://ochaonline.un.org/News/Emergencies/SouthAsiaTsunami/tabid/1350/Default.aspx 

3 SOU 2005:104 s.124 

4 Andersson, Ghersetti, & Wallinf,  2005, s 24ff 

5 SOU 2005:104 �katastrofkommissionens rapport� s.22 

6 Dagens Nyheter, Vinterhed, "Jag vill bara att mamma ska krama mig�  Publicerad 2004-12-31 
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den globala kontexten då framtidens kriser kommer att beröra allt fler människor från andra 

länder. Det gör flodvågskatastrofen till en viktig och aktuell händelse att studera för att kunna 

möta framtida internationella kriser. Det är för framtidens krishantering relevant att undersöka 

vad som skiljer en adekvat krishantering från en inadekvat krishantering, att jämföra Finland 

med Sverige. Detta kan på så vis leda till nya insikter om krisberedskap, organisationer och 

beslutsfattande.  

 

2 Teoretisk diskussion 
 

2.1 Begreppet internationell kris 

 

Flodvågskatastrofen på annandagen 2004 brukar räknas till vad man kallar en internationell 

kris. För att en händelse ska betraktas som en kris krävs en viss omfattning. 

Krisberedskapsmyndigheten menar att en kris är en �händelse som drabbar många människor 

och stora delar av vårt samhälle�, något som tsunamin 2004 gjorde.7 Samtidigt uppfyller ett 

händelseförlopp tre kriterier för att händelsen ska anses som en kris. Det är för det första ett 

hot mot grundläggande värden. Grundläggande värden är sådant som vi värderar högt och 

med tsunamin fanns ett hot mot liv, hälsa, säkerhet och trygghet. För det andra så måste det 

finnas en tidsbrist vilket i detta fall framförallt var pressen på den svenska och finländska 

krisberedskapen att hjälpa de drabbade på plats och deras anhöriga hemma i Sverige och 

Finland. Det tredje och sista kriteriet för att händelseförloppet ska definieras som en kris är 

osäkerhet. Efter tsunamin var osäkerheten elementet som påverkade beslutsfattandets 

konsekvenser på händelseförloppet. Till slut bör det nämnas att det som gör tsunamin till en 

internationell kris är det faktum att flera länder påverkades och att krishanteringen gällde en 

händelse i en annan världsdel.8 

 

För att analysera denna internationella kris så ska flera teorier användas för att se hur de olika 

teoretiska synvinklarna kan hjälpa till att förklara vilka kausala mekanismer som är väsentliga 

för krishantering. De tre teorierna som används är den rationella aktörsmodellen, 

organisationsmodellen samt en förhandlingsmodell. Dessa teorier är tre bra utgångspunkter 

                                                
7 Krisberedskapsmyndigheten (2005)�Handbok i kriskommunikation� s. 5 

8 Gustavsson & Tallberg, 2006, s.160 
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för att förklara krishanteringen under flodvågskatastrofen då de berör beslutsfattande som har 

blivit framgångsrikt applicerat på en tidigare internationell kris.9  

 

2.2 Den rationella aktörsmodellen 

 

Den rationella aktörsmodellen söker att förklara händelser efter staters mål och beräkningar. 

Modellen analyserar staters gärningar utifrån de förmodade rationella alternativ staten har, 

eller hade, i det analyserade ögonblicket för att uppnå statens då rådande mål.10  

 

För att analysera stater kan analysverktygen vara mer eller mindre specifika i definitionen av 

aktören. De olika analyser som kan göras utgår ifrån specifika motiv staten som aktör har. 

Den rationella aktörsmodellen ser staten som en enskild rationell aktör med ett enskilt mål. 

Här definieras rationalitet som en beräkning inom ett givet ramverk för att uppnå maximalt 

värde av beslutet.11 Detta förutsätter dock inte att aktören alltid är fullständigt rationell eller 

har den informationen som krävs för att göra ett fullständigt rationellt beslut. Den rationella 

aktörsmodellen skiljer på vad som kan kallas omfattande rationalitet (Comprehensive 

rationality) där aktören har fullständig information och begränsad rationalitet (Bounded 

rationality) där aktören får ta beslut utifrån bristfällig information. Under den period som ska 

undersökas fanns det inte något tillfälle där beslutfattarna kan anses haft omfattande 

rationalitet utan frågan är mer hur begränsad lägesuppfattningen för beslutsfattarna var.12  

 

Den rationella aktörsmodellen har fått kritik för modellens fokus på det rationella när många 

handlingar framstår som irrationella. När handlingar verkar irrationella bidrar dock rationella 

aktörsmodellen med en standard mot vilken handlingar kan mätas. Denna standard hjälper 

även att indikera variabler som leder från rationalitet. För att analysera detta beteende antas 

aktörerna använda förenklade tankescheman som handledning till rationella resultat. Det är 

dessa scheman som gör beteendet förståeligt.13 En annan aspekt som ska inkluderas i analysen 

är osäkerhet som förändrar alternativen och dess gångbarhet. Det blir under sådana 

omständigheter väsentligt vilken typ av beslutsfattare som fattar besluten, vilken inställning 

denna har emot risker. Ännu en aspekt som ska begrundas är hur beslutet påverkas av andra 
                                                
9 Esaiasson et al,  2005, s. 40 

10 Allison & Zelikow, 1999 s. 5, 13 

11 Ibid. s.17 

12 Ibid. s.20  

13 Ward, 2002s.70ff 
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aktörer. Spelteori har bevisat (fångarnas dilemma) att ibland är den rationella handlingen ej 

det mest värdemaximerande alternativet vilket gör att handlingen i sig framstår som 

irrationell. Strategisk osäkerhet gör att aktörerna ibland måste gissa vilket gör handlingarna 

svåra att förutsäga.14 

 

Den rationella aktörsmodellen analyserar utifrån antagandet att händelser var handlingar som 

aktören valde utifrån ett bejakande av alternativen och ett begrundade över målet. 

Slutledningen blir att valet som gjordes var av värdemaximerande karaktär eftersom aktören 

är rationell. För att granska dessa handlingar och beslut delas analysen upp i tre beståndsdelar. 

Först kommer mål & ändamål vilket är det som aktören vill uppnå. För att nå sitt mål har 

aktören alternativ varav konsekvenserna inte alltid är kända. Efter aktören har valt ett 

alternativ kommer konsekvensen av valet och det kan utvärderas huruvida aktören agerade 

rationellt, om aktören uppnådde sitt mål. Det är dessa beståndsdelar som används som 

analysverktyg i studiet av händelseförloppet.15  

 

2.3 Organisationsmodellen  

 

I granskningen av beslut och handlingar utgår analysen oftast utifrån en beslutsfattare. Det är 

dock så att i större organisationer såsom stater, regeringar och myndigheter så är det flera 

aktörer som i sitt samspel med varandra formar beslutsprocessen. Organisationer är en viktig 

förklaring till varför myndigheter fungerar som de gör och kräver därför en förståelse för att 

begripa händelseförloppet.16 Begreppet organisation används här för en beskrivning av 

människor som är organiserade på ett specifikt sätt för att utföra en uppgift. 

Organisationsmodellen utgår från att handlingar och beslut är ett resultat av förbestämda 

rutiner, procedurer och strukturer.17 

 

För att förklara handlingar och beslut så fokuserar analysen på resultatet av beteendemönster. 

Få frågor hamnar i en enda organisation så resultatet blir en blandning av flera organisationers 

arbete. Ledare kan påverka organisationens arbete och ge riktlinjer men ej styra beteendet av 

                                                
14 Bendor, & Hammond, 1992, s.305ff 

15 Allison & Zelikow., 1999,  s15ff & 24 

16 Lowndes, 2002, s.108 

17 Allison & Zelikow, 1999, s. 6 & 145 
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dessa organisationer. Det som styr beteendet är så kallade standardrutiner (standard operating 

procedures) som krävs för att en större organisation ej ska bli trögflytande.18 

 

Standardrutiner är procedurer som fastställts före tidpunkten för beslutsfattandet. Betydelsen 

av detta är att organisationer utför uppgifter på ett förbestämt sätt för att öka effektiviteten och 

reaktionsförmågan. Detta innebär likväl att standardrutiner förhindrar handlingsutrymme då 

organisationen genererar sina alternativ efter en stabil sökprocess som minskar utbudet av 

valmöjligheter. Sökprocessens logik är att åtgärder väljs efter att situationen har jämförts med 

vad som är familjärt och sedan följs reglerna för det familjära.19 

 

Enligt organisationsmodellen kan en organisations beteende ej förklaras utifrån det syfte den 

skapades för. Organisationen utvecklas och blir en egen organism som påverkar prioriteringen 

av mål och vad som ska utföras samt förhindrar anpassning till nya situationer om 

förändringen skadar de interna värden som organisationen värderar högt. De komplexa 

systemen som uppstår i organisationer är en utveckling av de simpla reglerna. Den 

naturligaste och vanligaste formen av komplexa system, som återfinns i naturen och även i 

organisationer, är hierarkier. Dessa hierarkier är uppdelade i avdelningar och 

underorganisationer som var och en har ett eget beteende. Organisationers avdelningar är 

dock ej helt avskärmade vilket medför att finns en kulturell harmoni inom organisationen.20 

 
Inom en hierarki av avdelningar skapas olika subkulturer inom ramarna för den större 

organisationens kultur. Denna kultur växer fram självständigt och en identitet inom 

organisationen skapas genom dess medlemmars ständiga utbyte i synen på organisationen. 

Strukturen inom organisationskulturen fostrar ett byråkratiskt förhållningssätt som ibland 

föder likgiltighet, revirtänkande och missuppfattningar gentemot omvärlden.21  

 

För analys med organisationsmodellen utgår forskaren ifrån grundantagandet att handlingen 

var ett resultat från organisationens rutiner och procedurer. För att fortgå med analysen av 

beslut och handlingar används fyra analysdelar. Det första som undersöks är vilka 

organisationer staten består av och som var relevanta för det undersökta beslutet. Därefter är 

det tillämpligt att undersöka vilka möjligheter och hinder dessa organisationers rutiner skapar 
                                                
18 Allison & Zelikow. 143 

19 Ibid. s.144ff & 152 

20 Simon, 1969, s88 & 99ff 

21 Piiparinen, Touko, 2006, s. 425ff 
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för staten att tillgodogöra sig information fullt ut. När det framgår vilken lägesbild som denna 

organisation ger så erbjuder en organisations rutiner vissa möjligheter och hinder för 

alternativsmenyn.22 

 
2.4 Förhandlingsmodellen 

 

Förhandlingsmodellen har sin utgångspunkt i att ett beslut är resultatet av förhandlingar 

mellan olika aktörer inom organisationen. Vilket beslut som fattas beror på vilka aktörer som 

får inflytande över frågan och hur positioneringen av aktörerna inom den beslutsfattande 

organisationen påverkar den interna ställningen till beslutet. För att tolka en handling är det 

väsentligt att förstå var förhandlingsspelet skedde, vilka aktörer som var inblandade samt 

deras expertis och makt.23 

 

Förhandlingsmodellens grundantagande, att det finns flera aktörer och därmed flera 

motsägande mål, innebär att krishantering ibland bara kan förklaras genom det tumult, inre 

slitningar och förhandlingar som sker inom organisationen. Resultatet blir inte alltid ett 

rationellt beslut då dessa ej kan vara fullt rationella om de ska utgå från flera aktörers mål. 

Antingen blir inget av målen helt uppnådda eller så går ett mål före de andra.24 

 

De viktiga analysenheterna i denna modell är vilka som var aktörer, vilka faktorer som formar 

aktörerna, vilken påverkan dessa aktörer hade samt processen för avgörandet av aktörers 

slutgiltiga inflytande.25 Vilka som var aktörer har betydelse för analysen för att veta vilka 

som påverkar processen. När detta är klarlagt blir det väsentligt att veta vilka faktorer som 

formar dessa aktörer såsom bakgrund, intressen, uppfattningar etc. Bakgrunden kan påverka 

vilka beslut som aktörerna fattar då experter tenderar att fatta teoretiska beslut och tjänstemän 

fattar beslut enligt gällande rutiner. Enligt Gustavsson & Tallberg visar tidigare krisforskning 

att just krishantering är något som visat sig svårt för politiker då det krävs snabba beslut under 

kort tid när politiker är vana att ta mycket övervägda beslut under en lång tid. Detta får 

effekten att tidspressen blir extra krävande för politiker till skillnad från tjänstemän som är 

vana att arbete med kriser under tidspress.26 

                                                
22 Allison & Zelikow. s.390 

23 Ibid. s 6 

24 Ibid s.255f & 271 

25 ibid.s.296  

26 Gustavsson & Tallberg, 2006, s. 166 
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Samtidigt som bakgrunden har betydelse för vilken typ av beslut aktören fattar så spelar det 

även en stor roll vilken organisation som aktören representerar då aktören brukar reflektera 

denna organisations intressen.27 Allison och Zelikow kallar detta �where you stand depends 

on where you sit�, vilket innebär att huruvida aktören sitter på Utrikesdepartementet eller 

Försvarsdepartementet påverkar vilken inställning som aktören bemöter frågan med.28  

 

Alla aktörer har dock inte samma inflytande för att få fram sina intressen vilket betyder att 

aktörernas nivå av inflytande är viktigt för att kunna analysera resultatet av en förhandling.29  

När det kommer till förhandlingar som kan ske mellan chefer så kommer sista ordet ligga hos 

högsta chefen. Det finns dock brister inom en hierarki med information eller politisk makt 

utanför beslutsrummet vilket förändrar den rena hierarkin till ett annat maktspel. Trots detta 

ska ej formell makt underskattas, varför både informell och formell makt behöver vägas in.30 

 

Det sista som forskaren bör ha i åtanke är hur kombinationen av aktörernas påverkan avgörs, 

hur förhandlingsspelet går till. Beslutskedjor kan gå igenom olika kanaler som aktörerna 

agerar genom samtidigt som ett beslut kan behöva gå igenom flera led vilket minskar 

troligheten att beslutet fattas. Var diskussionen tar plats, vid vilken tidpunkt samt genom 

vilket forum spelar även en stor roll för vilka aktörer som kommer till tals samt hur väl deras 

argument bemöts.31 

 

2.5 Modellernas tillämpning  

 

Varje modell har grundantaganden gällande beslutsprocesser som här appliceras på 

krishanteringen efter tsunamin och bildar hypoteser om varför dessa beslut fattades. Den 

rationella aktörsmodellens första hypotes, om varför de svenska och finska myndigheter 

väntade med en insats under det första stadiet, är att det i den osäkra situationen under första 

dagen fanns frågetecken kring ansvarsområden och omfattning vilket gjorde det rationellt att 

vänta. Den andra hypotesen söker förklaringen till varför den svenska insatsen dröjde under 

beslutsskedet till skillnad från den finska insatsen. Hypotesen är att det fanns en skillnad i 
                                                
27 Allison & Zelikow. s. 277 & 307 

28 Ibid. s. 307 

29 Allison & Zelikow s 282 

30 Jonathan Bendor & Thomas H. Hammond s. 316 

31 Ibid. s 288ff 
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motiv, att det fanns mål som prioriterades före en snabb insats i Sverige, som saknades i 

Finland. 

 

Organisationsmodellens grundantagande att handlingar och beslut är ett resultat av 

förutbestämda rutiner, procedurer och strukturer appliceras här till att den fördröjda 

reaktionen berodde på den ansvariga organisationens rutin i de bägge länderna. Förklaringen 

till skillnaden i beslutfattande under beslutsstadiet förklaras i de skilda rutiner som de bägge 

ländernas krisgrupper hanterade situationen med.  

 

Förhandlingsmodellens grundantagande är att ett beslut är resultatet av förhandlingar mellan 

olika nyckelspelare inom organisationen. Detta grundantagande formulerar hypotesen att 

reaktionen dröjde i de bägge länderna på grund av de aktörer som dominerande 

förhandlingarna under den första dagen. Skillnaden i tid för beslutsprocessen under 

beslutsstadiet förklaras av att viktiga aktörer fördröjde beslutet i Sverige medan förhandlingen 

dominerades av aktörer med andra intressen i Finland. 

 

För att undersöka dessa hypoteser delar modellerna upp analysen i mindre 

undersökningsobjekt. Här är en uppställning av de viktigaste beståndsdelarna från de tre 

modellerna presenterade ovan:  

Rationella aktörsmodellen 

Mål och ändamål 

Alternativ 

Konsekvenser 

 

Organisationsmodellen 

Vilka/Vilken organisationer  

Möjligheter och hinder för information.  

Möjligheter och hinder för alternativsmenyn  

 

Förhandlingsmodellen 

Aktörer  

Faktorer som formar dessa aktörer 

Aktörernas nivå av inflytande 

Förhandlingsspelet 
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3 Syfte 

 
Sveriges och Finlands krishantering under tsunamin 2004 hade både problem och framgångar. 

Det är intressant från ett utomvetenskapligt syfte att undersöka internationell krishantering 

och dess mekanismer då framtidens samhällen behöver hantera kriser som involverar ett stort 

antal av dess medborgare när dessa är utomlands. Det är inomvetenskapligt intressant att 

undersöka dessa mekanismer för att utöka kunskapen om organisationer och beslutsfattande 

samt hur den offentliga ledningen fattar beslut under stress och osäkerhet.32  

För att utöka kunskapen om vad som skiljer en fungerande krishantering från en undermålig 

sådan, bör de kausala mekanismerna studeras. Det är viktigt att kunna förklara varför just 

dessa mekanismer fungerar som de gör, att finna förklaringar till deras natur. Därför är det 

relevant att finna de teoretiska förklaringarna till varför dessa mekanismer har kausala 

effekter på beslutsprocessen. Syftet med denna uppsats är att förklara varför de avgörande 

kausala mekanismerna under krishanteringen i Sverige och Finland avgjorde 

beslutsprocessens utgång.   

 

4 Frågeställningar 

 
För att finna de kausala mekanismerna bakom krishanteringen i de två länderna ska uppsatsen 

fokusera på två skeden i krishanteringen. Det två stadier som ska undersökas är det som här 

kommer att kallas reaktionsstadiet och beslutsstadiet. För att underlätta analysen är det främst 

två frågor som ska besvaras angående beslutsfattandet under dessa två stadier. Det första som 

bör undersökas gäller reaktionsstadiet. I både Sverige och Finland tillkallades inget krismöte 

under den första dagen. Det dröjde i båda länderna till nästa dag, måndagen den 27 december. 

Den första frågan är:  

 

• Varför dröjde det tills ett krismöte tillkallades i de båda länderna? 

 

Den andra frågan som är relevant att ställa gäller beslutsstadiet. I Finland togs beslut om 

evakuering vid det första beredskapschefsmötet och planen för hur evakueringen skulle gå till 

bestämdes vid ett möte senare på måndagen. I Sverige dröjde beställningen om en evakuering 

                                                
32 Esaiasson et al, 2005, s.29ff 
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till den sena natten till tisdagen och det formella beslutet kom först vid lunchtid på tisdagen. 

Frågan är varför det tog så mycket längre tid i Sverige och vad som gjorde att Finlands 

krishantering var så mycket mer effektiv i sitt beslutsfattande. Frågan som behöver besvaras 

är: 

 

• Varför tog beslutet om en insats så mycket längre tid i Sverige än i Finland? 

 

5 Tidigare forskning 

 
Forskningen kring tsunamin 2004 har framförallt varit rapporter och undersökningar som 

söker förklaringar till hur arbetet gick till i Sverige och Finland samt vad som bör förbättras 

inför framtida krissituationer. Dessa rapporter och undersökningar har främst haft en praktisk 

inriktning med förslag på förändringar och inte berört de teoretiska aspekterna på djupet. I 

Katastrofkommissionens rapport �Sverige och Tsunamin � katastrofkommissionens rapport 

SOU 2005:104� undersöks fel och brister utförda av de svenska myndigheterna och vilka som 

bär ansvaret för den undermåliga krishanteringen. Katastrofkommissionen konstaterar i sin 

rapport att �den grundläggande bristen i statsförvaltningen var att Regeringskansliet saknade 

en organisation för att hantera allvarliga kriser� och det viktigaste skälet till detta var 

�avsaknaden av en jour och ledningsorganisation på chefsnivå�.33 I Finland utfördes en 

liknande rapport kallad �Naturkatastrofen i Asien 26.12.2004� som på liknande vis går 

igenom händelseförloppet, men som även undersöker hur resebyråerna, flygbolagen och 

biståndsorganisationerna skötte krishanteringen. Den finska undersökningen slår fast att 

informationsverksamheten och tvärsamarbetet mellan myndigheterna var ett misslyckande, 

men att beredskapschefsmötet var en lyckad lösning som ledde till rätt beslut.34 

 

Det har även publicerats undersökningar utförda av de involverade departementen. I Finland 

gjordes en intern undersökning av det finska utrikesministeriet som erkänner stora brister 

inom utrikesförvaltningens krishantering och som framhäver att det �centrala problemet i 

organiseringen av krisverksamheten var ledningen och den interna informationen�.35 I Sverige 

sköttes granskningen av utrikesdepartementet externt av katastrofkommissionen så den 

                                                
33 SOU 2005:104 �Katastrofkommissionens rapport� s.11 

34 Centralen för undersökning av olyckor, 2005, �Naturkatastrofen i Asien 26.12.2004�s. 4f & 159 

35 Utrikesministeriet, 2005, �Utrikesförvaltningens agerande i katastrofen i Sydostasien; intern utredning� s.4 



Daniel Ekbom, Växjö universitet    

 15

främsta källan för externa rapporter relaterade till tsunamin 2004 är 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM). KBM publicerade en sammanställning av de nordiska 

rapporterna där den gemensamma bilden av de nordiska länderna är att ingen av länderna 

hade en fungerande krisberedskap. Alla de nordiska länderna hade informationsproblem den 

första dagen. Skillnaderna mellan länderna blev hur de �ad hoc� bildade 

krishanteringsgrupperna formades.36  

 

Det har utförts generell forskning kring krishantering i de bägge länderna. I Finland har  

Forsberg & Pursiainen studerat vilka generella slutsatser det går att dra från 17 olika kriser 

kallad �Crisis Decision-Making in Finland: Cognition, Institutions and Rationality�.  Det 

finns även studier av svensk krishantering som �Krishantering på svenska�, en studie av 

Sundelius, Stern och Bynander som fokuserar på hur de svenska beslutsfattarna hanterade 

Ubåtskrisen 1981, Tjernobylkrisen 1986 samt Kronkrisen 1992.  

 

Det finns forskning som berör den teoretiska delen av beslutsfattande under kriser som 

används som grund i denna uppsats. Den mest framstående är Allison & Zelikows �Essence 

of Decision� som tar upp de tre beslutsteoretiska modellerna som används i denna uppsats 

samt applicerar dessa på Kubakrisen 1962. Bakom dessa teorier finns teoretiker som Simon & 

March, som framlade stora delar av Organisationsmodellen samt Richard Neustadt som skrev 

�Presidential Power� som är grunden för förhandlingsteorin i Allison och Zelikows 

�Essence of Decision�.  

 

Denna studie bygger vidare på den tidigare forskningen, som presenterats ovan, genom att 

utveckla den teoretiska kunskapen om krishanteringens beslutsprocesser. Genom att studera 

de kausala mekanismerna och applicera de tre beslutsmodellerna på nya större internationella 

civila kriser, såsom tsunamin, kan nya lärdomar om krishantering och beslutsfattande 

upptäckas.  

 

 

 

 

 
                                                
36 Hjelm, 2005, s. 4 
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6 Metod och material 
 

För att finna svar på den tidigare ställda frågeställningen så kommer denna studie att utformas 

som en empirisk studie av en delvis beskrivande karaktär. Detta för att svara på hur de 

nationella strukturerna reagerade på den internationella katastrofen. Det är dock framförallt en 

studie av förklarande karaktär då studien ska svara på varför-frågor samt söker förklaringar 

till de kausala mekanismerna som är huvudobjektet för undersökningen i denna studie.37  

 

Uppsatsen kommer att utföras som en komparativ fåfallsstudie. Detta är ett vanligt perspektiv 

när det kommer till studiet av internationella kriser.38 Det finns givna förklaringar till varför 

den komparativa fåfallsstudien är den naturliga utformningen för studiet av internationella 

kriser. För det första är det omöjligt att utföra experiment på internationell krishantering, 

vilket betyder att studien kräver undersökningar av fall. Det är dock svårt att hitta många fall 

när det kommer till internationell krishantering, särskilt med den variationen som behövs för 

att kunna finna variabeln/variablerna för att förklara vad som skiljer internationell 

krishantering av hög kvalité från den som är bristfällig och ineffektiv. För de få länder som är 

intressanta att undersöka går det ej att applicera statistisk metod på. Det är få fall och det är 

även näst intill omöjligt att samla in all information från flera staters 

krishanteringsorganisation då dessa är större nationella strukturer med ofantligt många 

variabler att analysera.39 

 

Den forskningsdesign som är mest passande för denna studie är en �mest lika fall-design�. 

Det beror på att �mest lika fall-designen� innebär att antalet variabler som skiljer sig åt mellan 

fallen är få vilket innebär att det blir få variabler som kan förklara skillnaden i resultat. På så 

vis kan ett mindre antal faktorer vara de bakomliggande variablerna till de kausala 

mekanismerna. För att utföra denna komparativa fåfallsstudie har Sverige och Finland valts 

som undersökningsfall då många variabler antas vara lika i dessa två snarlika nordiska länder. 

Det är nästan omöjligt att finna två identiska fall, vilket även tänkaren Mill som konstruerade 

metoden själv erkände, men homogeniteten antas vara så snarlik det möjligtvis går att finna 

mellan två nationer. Antalet variabler är då så få som praktiskt möjligt.40 Tack vare att 

                                                
37 Esaisson et al, 2005, s.34f 

38 Gustavsson & Tallberg, 2006, s.164. 

39 Esaiasson et al, 2005, s.110f 

40 Hopkin, 2002, s. 253f 
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Finland har hyllats som en av de mer framgångsrika nationerna och Sverige som ett av de 

sämsta så anses variationen vara tillfredställd med Finlands framgångsrika insats i jämförelse 

med den bristfälliga svenska insatsen.41 

 

Denna studie är en teoriprövande studie då Allisons och Zelikows tre modeller för 

beslutsfattande ska appliceras på de två fallen för att undersöka teoriernas bäringskraft som 

förklaring till de kausala mekanismerna. Uppsatsen är en aktörscentral studie som undersöker 

aktörer i former av individer, grupper samt organisationer.42 För att se till att undersökningen 

ska vara oberoende från forskarens subjektivitet och på så vis garantera en högre 

intersubjektivitet samt intrasubjektivitet kommer händelseförloppets kritiska ögonblick och 

faktorer granskas enligt de förbestämda kategorier som de tre teoretiska modellerna anger.43 

Händelseförloppet kommer att granskas utifrån att var och en av de tre modellernas 

analysverktyg angivna ovan i den teoretiska diskussionen kommer att utformas utifrån ett 

antal frågor som hjälper forskaren att fastställa dessa analysverktyg. Svaren på dessa frågor är 

oftast entydiga vilket klargör att forskningen, om den skulle upprepas, ger samma resultat. 

Dessa frågor är:   

 
Rationella aktörsmodellen 
 
! Vilket är huvudmålet för staten? 
! Vilka mål är specifikt för denna situation? 
! Hur upplever staten situationen? 
! Vilket är statens bästa alternativ? 

 
Organisationsmodellen 
 
! Vilka är de relevanta organisationerna? 
! Vilka möjligheter och hinder har dessa organisationers rutiner för att tillgodogöra sig 

information? 
! Vilka möjligheter och hinder skapar rutiner för alternativsmenyn som den erbjuder? 

 
Förhandlingsmodellen 
 
! Vilka är aktörerna? 
! Vad formar dessa aktörer? 
! Vad påverkar deras inflytande? 
! Vilket är förhandlingsformatet? 

 

                                                
41 Esaiasson et al, 2005, s.100 & 111ff 

42 Esaiasson et al, 2005, s. 241ff 

43 Bergström, & Boréus, 2000, s.37ff  
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Det som gör dessa tre modeller och deras analysverktyg passande för syftet och för att 

besvara frågeställningarna är att dessa modeller är de främsta verktygen för forskare för att 

förklara beslutsprocesser. Dessa modeller användes först för att analysera Kubakrisen 1962 

och blev då både nyskapande och tonsättande för så väl krisforskning som beslutsforskning.44 

Modellerna är därför passande för ändamålet inte bara för att de är det naturliga valet utan 

också för att de tre modellerna tillsammans täcker alla aspekter av beslutsprocessen. Dessa 

modellers gångbarhet tyder på en god intern validitet och för den externa validiteten så kan 

generella slutsatser dras från det faktum att process-spårning (se nedan) hjälper studien att 

finna kausala mekanismer vilket förklarar något om krishantering generellt. Det kommer även 

att finnas generella slutsatser från det teoretiska perspektivet då dessa teoriers förklarande 

kraft undersöks genom denna studie.  

 

6.1 Process-spårning  

 

För att undersöka materialet används i denna studie en metod som kallas process-spårning. 

Process-spårning är en metod som är lämplig för att finna kausala mekanismer, vilket krävs 

för denna uppsats. Den kausala mekanismen skiljer sig från en kausal korrelation genom att 

den kan förklara varför, vilket korrelationer i sig inte gör. För att finna svaret på varför 

krishanteringen fungerar olika i de två fallen är därför process-spårning en lämplig metod. 45 

 

Process-spårning undersöker och analyserar data i ett händelseförlopp för att finna de 

mellanliggande variablernas roll i den kausala mekanismkedjan som får variabel A att leda till 

variabel B. Ett sätt att utföra process-spårning är processverifikation som undersöker huruvida 

processen bland variablerna gick till såsom teorin förutsåg att de skulle. Det skall undersökas 

huruvida någon om teorierna kan användas för att förstå krishanteringens kausala 

mekanismer.46 

 

 

 

 

                                                
44 Gustavsson & Tallberg, 2006, s.270 

45 Bennet & George, 1997, s. 2f  & 

Allison & Zelikow, 1999, s.4 

46 Bennet & George,1997, s. 5f 
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6.2 Avgränsningar 

 

Denna studie fokuserar på beslutsaspekten av krishantering vilket innebär att den främst 

kommer att fokusera på de två första stadierna i krishanteringen, som här kommer att kallas 

reaktionsstadiet och beslutsstadiet. Efter dessa två initiala stadier går krishanteringen över till 

implementeringen av besluten och eftersom denna studie fokuserar på beslut ska detta ej 

studeras i denna studie. En annan avgränsning är att studien inriktar sig på insatserna till 

Thailand på grund av nästan alla mänskliga förluster skedde där. Det togs många beslut under 

krishanteringen, men då utrymmet är begränsat koncentrerar sig denna studie på beslutet om 

en statlig beställd evakuering av antingen svenskar eller finländare i regionen.  

 

6.3 Material 

 

Denna uppsats kommer att använda sig av en kvalitativ metod för att undersöka texter. Det 

har sagts att det finns tre sätt att samla in information för forskare inom statsvetenskapen. Det 

går att fråga människor, observera människor samt studera resultatet av mänskliga 

aktiviteter.47 Det är mest lämpligt för denna undersökning att studera resultatet av mänsklig 

aktivitet, nämligen texter. Det går ej att observera människor då den aktuella internationella 

krisen redan har varit och att intervjua människor är svårt då frågan är så kontroversiell. Det 

rör sig om högt uppsatta personer som före detta och nuvarande statsministrar i båda länderna. 

Resultatet från dessa intervjuer skulle ej vara likvärdiga med intervjuer som gjorts i bägge 

länders respektive nationella undersökningar som är över hundratalet. Den extensiva 

information som finns tillgänglig i textformat är i detta fall det mest naturliga och också det 

mest omfattande valet. Det är en kvalitativ textanalys som ska genomföras då detta tillåter 

analysen att inskränka på materialet i urval av olika delars betydelse; med andra ord att välja 

ut vad som är väsentligt för att finna svaret på frågeställningen. Att välja en kvantitativ metod 

skulle ej vara lika användbart för att förstå de interna strukturerna eller urskilja de väsentliga 

variablerna.48   

 

Materialet ska först och främst kartlägga händelseförloppen i de bägge länderna och för detta 

används de nationella undersökningarna som utförts efter tsunamin, departementens interna 

rapporter och analyser, experters kartläggning av händelsen, de centrala aktörernas egna 
                                                
47 Esaisson et al, 2005, s. 215 

48 Ibid. s. 233 
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uppgifter om händelseförloppet samt tidningars citat från centrala aktörer, prioriterat efter den 

uppräknade ordningen. När materialet använts för att skapa ett så detaljerat händelseförlopp 

som möjligt, undersöks de viktigaste ögonblicken utifrån modellernas analysverktyg genom 

de ovan presenterade frågorna. Material från forskare som tidigare analyserat myndigheternas 

krisfunktioner kommer att användas för att underlätta att analysen.  

 

6.4 Källkritik   
 
Källorna i denna studie har inga relevanta brister när det kommer till samtidighet eller äkthet 

utan de två främsta funderingarna är huruvida materialet är tendensiöst eller brister i 

oberoende. Det finns angående dessa två kriterier skillnader mellan materialet från de två 

länderna. Det svenska materialet bygger främst på sekundära oberoende, icke-tendensiösa 

källor. Vissa nyckelpersoner har lämnat felaktiga uppgifter, men detta har påvisats genom att 

händelseförloppet sammanställts från flera källor samt genom att teknisk bevisning har 

insamlats, vilket gör att den sammanlagda beskrivningen är trovärdig. Primärkällorna i det 

svenska materialet är tendensiösa och kommer därför att användas endast då detta påvisar 

brister.  

 

Det finska materialet består främst av sekundärkällor men även primära källor som 

utrikesministeriets interna utredning. Den finska nationella utredningens ordförande, vice 

ordförande och två ledamöter anklagades för jäv efter att utredningen hade publicerats. 

Justitiekanslern i Finland beslutade dock att detta saknade substantiell grund.49 Den finska 

utredningen anses därför som tendensiös gentemot nyckelpersoner, men ej emot strukturella 

brister. Det kan dock konstateras att de andra sekundära källorna, som både är oberoende och 

icke-tendensiösa, stärker de slutsatser som den nationella undersökningen kommer fram till 

vilket styrker dess trovärdighet. Den interna utredningen, den enda primära källan, undersöks 

utifrån att den är tendensiös och kommer därför endast användas om den styrker negativa 

uppgifter om krishanteringen. I överlag var den svenska hanteringen mer bristfällig vilket gör 

att samtidigt som det krävs mer detaljer så finns det mer material att tillgå vilket har tagits i 

beräkning under studien och bearbetats under arbetets gång.   

  

 

 

                                                
49 Justitiekanslersämbetet, 2006, �Justitiekanslerns i Statsrådet berättelse för år 2005�s. 67 
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7 De två stadierna  
 

7.1 Reaktionsstadiet 

 

Vid en snabb anblick verkar reaktionsstadiet, då Finlands och Sveriges myndigheter brast i 

både information och kommunikation, tämligen lika i de båda länderna. Reaktionstiden 

mellan den första nyheten och det första krismötet är ungefär den samma i bägge länderna. 

Myndigheterna i båda länderna fick informationen tidigt på söndagsmorgonen. I både Sverige 

och Finland publiceras det första nyhetstelegrammet om jordbävningen kl.03.35 (svensk tid) 

via TT respektive FNB.50 I Sverige fick UD den första nyheten om tsunamin kl.04.40 medan 

UM i Finland fick nyheten kl.05.15 (svensk tid). Reaktion av att inse allvaret, innan ett första 

krishanteringsmöte sammankallades var ungefär det samma. I Sverige var det första mötet på 

måndagen kl.10.00 medan i Finland var mötet kl.07.30 (kl.08.30 finsk tid).51 I Finland tog det 

ungefär 26 timmar medan det tog 30 timmar i Sverige. Det framgår dock tydligt att det fanns 

stora skillnader mellan de två länderna. I Finland skedde en total kollaps av insamlandet, 

analyserandet samt vidareförmedlandet av information. Ledningen blev endast informerad om 

den lilla informationen som var analyserad och valde att vänta.52 I Sverige finner vi att det 

fanns goda möjligheter till insamling av information, analys samt vidareförmedling, men att 

en avdelning på UD tar beslutet att vänta och den färdiga analysen av information når aldrig 

den politiska ledningen till sin fulla grad.53 För att förklara dessa händelser ska detaljerna 

diskuteras utifrån varje modell.   

 

7.2 Beslutsstadiet 

 

När de två krishanteringsmötena hålls på måndagen i de bägge länderna startar två olika 

beslutsprocesser. Vilken utformning beslutsprocesserna fick avgjorde hur krisen hanterades. I 

Sverige när det första mötet hålls kl.10.00 så är det kabinettssekreteraren som kallat till 

möte.54 Det beslutas att både bemanningen i växeln och i Thailand ska förstärkas, men det 

fattas inget formellt beslut om en svensk insats vid detta möte trots att utrikesministern har 

                                                
50 SOU 2005:104. s.124 & Centralen för undersökning av olyckor, 2005. s.195 
51 SOU 2005:104. s.148 & Centralen för undersökning av olyckor, 2005. s.41f 

52 Centralen för undersökning av olyckor, 2005. s.iiif, 195ff,  

53 SOU 2005:104 s. 106ff, 124ff, 135ff & 143-157 

54 SOU 2005:104 s.148 
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uttryckt sig positiv till förslaget.55 Trots diskussioner om en insats som pågick under 

måndagen så väntade beslutsfattarna med beställningen av en svensk insats i Thailand tills en 

förfrågan från resebolagen kom. Sedan skulle det dröja till kl.23.30 innan beställningen 

gjordes på grund av frågor om finansiering och formalia. Det formella beslutet att skicka en 

styrka fattades sedan mitt på dagen på onsdagen, två dagar senare.56 

 

I Finland hålls det första beredskapschefsmötet kl.08.30 på måndagen efter att 

statssekreteraren vid statsrådets kansli kallat till mötet kl.06.00. Efter att statsministern 

godkänt att beredskapschefsmötet skulle utgöra operativa ledningen kl.08.00 så förblir 

beredskapschefsmötet den centrala ledningen genom hela krisen.57 Vid det första mötet 

beslutas att en evakuering av finska medborgare ska inledas omedelbart samt att statens skall 

stå för omkostnaderna, ifall det skulle behövas. Närvarande vid mötet är representanter från 

Finnair som redan har en krisplan utarbetad. Efter förberedelser under dagen beslutas vid 

beredskapschefsmötet kl.17.00 att denna krisplan ska följas.58 Det tar i Sverige 13 timmar och 

30 minuter från det första mötet tills den formella beställningen och 26 timmar till det 

formella beslutet. I Finland fattas beslutet direkt och det formella beslutet att Finnair ska sköta 

evakueringen fattas 8 timmar och 30 minuter senare. Detta för att en beställning ej behövdes 

då Finnair var närvarande vid första mötet.  

 

8 Rationella aktörsmodellen 

 
8.1 Reaktionsstadiet 

 

För att besvara den första frågan i frågeställningen undersöks här den rationella 

aktörsmodellens första hypotes, att huvudskälet till den fördröjda reaktionen att sammankalla 

ett krismöte var på grund av osäkerhet kring ansvarsområde samt krisen och omfattning. Detta 

görs genom att besvara frågorna nämnda i metodavsnittet.   

                                                
55 SOU 2005:104. s.129 

56 Ibid. s154f & loggutdrag från katastrofkommissionen bilaga 1. s.7 

57 Centralen för undersökning av olyckor, 2005. s.197  

58 Centralen för undersökning av olyckor, 2005 s.41f  
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Svenska och finska staten har liknande huvudmål. I bägge länders grundlagar stadgas 

målsättningen att beskydda, hjälpa och försvara sina medborgares intressen.59 Samtidigt har 

de ansvariga departementen, utrikesdepartement i Sverige och utrikesministeriet i Finland, 

båda målsättningen att assistera sina medborgare utomlands.60 Denna målsättning kan 

uppfyllas genom att internationell lag ger stater laglig rätt att hjälpa sin medborgare enligt 

�Jus Protectionis�61 och folkrätten uttrycker även att ansvaret för medborgare som befinner 

sig utomlands ligger på hemlandet.62 I Finland uttrycktes den externa handlingsförmågan 

speciellt i ett principbeslut från statsrådet 2003. Där fastslås att �särskild uppmärksamhet fästs 

vid representationernas förutsättningar att bistå finska medborgare vid eventuella 

störningssituationer och under undantagsförhållanden och vid behov sända hem dem�.63  

 

Vilket mål som aktörerna hade i just denna krissituation påverkas av ytterligare två faktorer. 

Den första faktorn är vilken hållning de två staterna hade angående statens ansvar för 

medborgare utomlands. Upplevde regeringarna att staten ska ansvara för sina medborgare var 

de än må befinna sig? Den andra faktorn är information, eftersom denna påverkar hur staten 

uppfattade situationen. Kan det vara så att informationen var så bristfällig att den ignorerades?  

 

Den myndighet som representerar staten i bägge fallen är utrikesmyndigheterna. Det är därför 

som fokus ligger på hur dessa myndigheter uppfattade situationen samt vilket ansvar staten 

har i en sådan situation. Denna uppfattning avgör när dessa myndigheter anser att ett krismöte 

är befogat. I Sverige var det cheferna på tjänstemannanivå som skulle bestämma om ett sådant 

möte. Gruppchefen på den konsulära avdelningen, en av mellancheferna på UD, säger i SOS 

alarms rapport om flodvågskatastrofen när hon uppringdes kl.06.28 på söndagsmorgonen att 

�vi visste att vi kunde ha så många som ca 20 000 svenskar i området�. Hon reagerade då 

enligt det sätt som hon fann proportionerligt: �På UD satte vi omedelbart in konsulära 

tjänstemän och öppnade regeringskansliets växel.�64Alla mellanchefer blir kontaktade och 

informerade, men ingen anser att situationen kräver ett krismöte eller avbryter sin semester 

                                                
59 Finlands grundlag 11.6.1999/731, statsskickets grunder 1 kapitlet 1 paragrafen & Sveriges Rikes lag, sfs 1974:152, regeringsformen 1 

kapitel. 2 paragrafen 

60 SOU 2005:104. s.83 & Centralen för undersökning av olyckor, 2005,  s.106 

61 SOU 2005:104. s.83 

62 Kommittédirektiv Dir: 2007:45, s. 4 

63 Statsrådets principbeslut om strategi för tryggande av samhällets livsviktiga funktioner (27.11.2003) s.43 

64 SOS alarm �Samverkan vid en större händelse � flodvågskatastrofen årsskiftet 2004/2005� s.7 
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för att komma in till jobbet.65 Kabinettssekreteraren blir på söndagens förmiddag erbjuden en 

insats från Statens Räddningsverks (SRV) men väljer att avvakta. Senare på eftermiddagen 

beslutar kabinettssekreteraren tillsammans med expeditionschefen att det ska hållas ett möte 

nästa dag.66  

 

Det fanns här fyra tydliga alternativ. Ett krismöte kunde ha sammankallats direkt från och 

med kl.06.28 då gruppchefen på konsulära enheten inser vidden av katastrofen, en beställning 

kunde ha utfärdats direkt från kabinettssekreteraren vid elvatiden då SRV erbjuder sina 

tjänster, ett krismöte kunde planeras in i nära framtiden och ledningen kunde också vänta för 

att följa utvecklingen tills nästa dag. Det var det tredje alternativet som valdes.67 Hypotesen 

om att osäkerhet kring ansvarsområdet samt omfattningen skulle vara skälet förefaller vara 

felaktig. Det fanns information angående situationens allvar tidigt som ignorerades. 

Ansvarsfrågan var UD insatt i, i och med att det tidigt togs beslut från ledningen angående 

konsulära tjänstemän och då SRV kontaktade kabinettssekreteraren var ansvarsfrågan tydligt i 

UD:s händer. Valet att hålla krismötet nästa dag förefaller, enligt de tidigare nämnda 

målsättningarna, att vara det tredje sämsta alternativet vilket får det valda alternativet verka 

för återhållsamt enligt krishanteringspraxis.  

 

Informationshanteringen var ett misslyckande under den första dagen i Finland. Under hela 

dagen skulle frågan om det var någon finländare som omkommit förbli öppen. 68  

Statssekreteraren vid statsrådets kansli är permanent ordförande för beredskapschefsmötet69 

och kunde ha sammankallat mötet när denne först blev informerad om flodvågen av en 

bekant.70 Utrikesministeriet i Finland tog tidigt emot uppgifter om tsunamin och bestämde 

kl.09.25 att det skulle upprättas en kriscentral.71 Statsministern blev informerad först kl.10.45 

men skulle på grund av den bristfälliga informationen försvara den försenade reaktionen med 

att det var omöjligt att begripa situationen då inte ens de drabbade länderna hade full 

                                                
65 SOU 2005:104 s.146 

66 SOU 2005:104 �Expertrapporter�  s.40ff 

67 Ibid. s195ff 

68 Utrikesministeriet , 28.1.2005, s.5f & Helsingin Sanomat International Edition �Foreign Ministry admits to mistakes in tsunami aftermath:  
    Information on Finnish dead bogged down in Foreign Ministry crisis centre� Publicerad 2005-01-31  

69 Swedish Emergency Management Agency,2006,s.69  

70 Centralen för undersökning av olyckor, 2005, s195 

71 Utrikesministeriet, 28.1.2005, s.8 
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förståelse om händelsen.72 I kriscentralen kände tjänstemännen tidigt till om den allvarliga 

situationen i Thailand men informationen lämnade dock aldrig centralen på grund av att det 

saknades någon med uppgiften att samla information och föra den vidare.73 Senare under 

dagen, vid femtiden, diskuterar statssekreteraren situationen med statsministern.  

 

Vid alla dessa tillfällen fanns möjligheten att sammankalla beredskapschefsmötet men detta 

beslut uteblev. Det var först vid kl.06.00 nästa dag som Finnair, som hade ålagts 

beredskapsskyldighet ifall det skulle ske �undantagssituationer�, kallades till ett krismöte.74 

Hypotesen att beslutet dröjde på grund av osäkerheten kring information och ansvarsområde 

kan ej falsifieras. Det saknades mycket information vid alla dessa tillfällen och 

ansvarsområdet för en evakuering ligger huvudsakligen hos Finnair som påbörjade en 

evakuering redan på söndagen. Staten skall endast agera ifall det är nödvändigt. Det verkade 

dock ej nödvändigt att agera för beslutsfattarna. Det största frågetecknet som kvarstår är dock 

varför �vänta och se� -reaktionen skulle framstå som rationella alternativet under alla dessa 

tillfällen när det finns så många som 3000 finländare i regionen.75 

 

8.2 Beslutsstadiet 

 

Huvudmålen är under beslutsstadiet desamma som de var under reaktionsstadiet. Det som 

förändras är uppfattningen av situationen samt vilket mål som gäller för detta stadium. De 

svenska myndigheternas uppfattning av situationen är att krisen är allvarlig. Statsministern 

kommentar till statssekreteraren på måndagsmorgonen, �det här blir ett helvete, Lars�76 

påvisar den upplevda pressen på de svenska myndigheterna. Samma morgon jämför 

kabinettssekreteraren krisen med Estoniakatastrofen.77 Trots detta sköts beställningen av en 

svensk insats upp efter morgonmötet.  

 

Statssekreteraren hävdar att det antogs att en svensk evakueringsinsats kunde hanteras av 

reseföretagen vid detta tillfälle. När det tydliggjorts under statsministerns konferens kl.15.00 

                                                
72 Helsingin Sanomat International Edition: �Former President Martti Ahtisaari to lead tsunami response board of inquiry� Publicerad 2005-

01-10 
73 Utrikesministeriet , 28.1.2005, s.4 & 14f 

74 Centralen för undersökning av olyckor, 2005,s.54 

75 SOU 2005:104 S.174 

76 Danielsson, 2007,  s197 

77 Persson, 2007, s.413f 
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att resebolagen måste be om assistans innan staten börjar agera, ansöker resebolagen om 

hjälp. Enligt statssekreteraren är det först vid detta tillfälle som det stod klart att staten skulle 

behöva anordna en evakuering.78 Denna förklaring menar att alternativet att utföra en statlig 

evakuering var onödig vilket gjorde att staten deklarerade att det krävdes en begäran från 

resebolagens sida innan de hjälper till. Det finns dock problemet med denna förklaring. 

Varför krävdes denna begäran när frågan när utrikesministern hävdat att det krävs en statlig 

insats, när kabinettssekreteraren jämfört krisen med Estonia och när dessa beslutsfattare 

förstod att katastrofen berörde runt 20 000 svenskar?79  

 

Det finns endast två förklaringar till varför beställningen ej gjordes efter morgonmötet. 

Antingen önskade de närvarande att det formella beslutet skulle fattas av någon annan eller 

begäras utifrån eller så uppstod det missförstånd om hur beställningen skulle gå till. Det som 

stärker den första tesen är att statsministern uttrycker tydligt resebyråernas ansvar och att detta 

budskap upprepas av statssekreteraren vid statsrådsberedningen under en presskonferensen 

kl.17.00 med tillägget att staten skulle assistera.80 Den andra tesen kan ej förklaras enligt den 

rationella aktörsmodellen och lämnas därför till de andra modellerna. Hypotesen att det fanns 

ett motiv hos den svenska staten som fördröjde en reaktion kan förklaras utifrån att staten 

sökte att undvika ansvar men detta kan i så fall endast förklara en fördröjning av beslutet till 

kl.17.00 och inte varför den formella beställningen dröjde till 22.30 eller varför det formella 

beslutet inte togs förrän nästa dag. Det som följde efter presskonferenser kl.17.00 var inre 

förhandlingar och dispyter om finansiering som ej kan förklaras utifrån ett statligt motiv.81 

 

I Finland när beredskapschefsmötet samlades på måndagsmorgonen var läget fortfarande 

oklart. Informationen till buds var sådan att det saknades finländska medborgare men både i 

media och inom de finländska myndigheterna uppfattades situationen som en internationell 

kris och inte en specifikt finländsk sådan. Det var framförallt en internationell 

räddningsstyrka som skulle skickas till Thailand och hjälpa de lokala invånarna samtidigt som 

de finländska medborgarna skulle evakueras.82 Beslutet att sammankalla 

beredskapschefsmötet var därför en reaktion som inte var baserad på de finländska 

implikationerna. Vilka som var närvarande vid beredskapschefsmötet var i sig ett övervägt 
                                                
78 Danielsson, 2007, s198f 

79 SOU 2005:104 (2005) � Expertrapporter�.s.43 

80 SOU 2005:104 s.129f 

81 Ibid. s.129f 

82 Forsberg, & Pursiainen, 2006,  s.247 
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beslut. Statsministern önskade att den politiska ledningen skulle hålla en låg profil medan 

organisationer med expertis i krishantering skulle vara ledande. Därför blev Finnair och 

Finska Röda Korset tongivande i beredskapschefsmötet och besluten kunde därför direkt få 

det politiska godkännande som behövdes för implementeringen.83 Utrikesministern förklarade 

under presskonferens att det därför ej var nödvändigt att kalla in regeringen till ett krismöte då 

krishanteringen ej skulle skötas på en politisk nivå.84  

 

När beredskapschefsmötet samlades första gången hade Finnair redan börjat med 

hemtransporter av de finländska medborgarna. Alternativen som beredskapschefsmötet hade 

var vid detta tillfälle att besluta om en evakuering direkt, besluta och fatta en formell plan för 

evakueringen direkt eller att vänta med båda besluten. Beslutet att vänta med att besluta om 

evakueringsplanen fattades dels på grunderna att de skulle ske förberedelser samt att Finnair 

redan skötte hemtransporter. De beslut som fattades av beredskapschefsmötet i detta stadium 

var oväntat förutseende då det var först framåt mot kvällen som media började rapportera om 

finländska offer.85 De beslut som fattades under detta stadium var väldigt rationella vilket 

förklarar varför både det finska folket var nöjda med krishanteringen 86och varför 

oppositionen fann lite att kritisera regeringen för i hanteringen av krisen.87 Hypotesen att 

skillnaden mellan de två ländernas reaktion skulle bero på en skillnad i motiv kan härmed 

falsifieras, eftersom bägge staterna önskade att ansvaret för evakueringen skulle hanteras av 

externa aktörer. Skillnaden i reaktionen blir mer uppbyggd kring hur krishanteringsgrupper 

formas samt samarbetet med den implementerande organisationen, något som kommer 

behandlas här nedan.    

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Helsingin Sanomat International Edition: �Former President Martti Ahtisaari to lead tsunami response board of inquiry� Publicerad 2005-

01-10 

84 Helsingin Sanomat International Edition: �UPDATED SATURDAY 1.1. Police post revised list of missing persons: 193 Finns still 

unaccounted for in Thailand. Foreign Ministry responds to charges of slow response� Publicerad 2004-12-30 

85 kivikuru, 2006, s.501 

86 Helsingin Sanomat International Edition: �Finns mostly satisfied with authorities handling of tsunami disaster� 2005-01-20 

87 Helsingin Sanomat International Edition: �Government given relatively easy time in Parliament over tsunami crisis� 2005-02-04 
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9 Organisationsmodellen  

 

9.1 Reaktionsstadiet 

 

I båda länderna tog det en lång tid innan det formades en operativ ledning för krishantering. I 

början fattades inga beslut av regeringarna utan istället skulle krishanteringen i början komma 

att hanteras med den vanliga proceduren med de vanliga rutinerna för utrikesmyndigheterna 

och regeringskanslien. För att besvara frågan varför det tog lång tid innan en reaktion kom ska 

det undersökas vilka som var de dominerande organisationerna samt vilka standardrutiner de 

arbetar efter.  

 
Den första mottagningen av nyheten om flodvågskatastrofen kom till de svenska 

myndigheterna via jourhavande på Utrikesdepartementet. Detta kom att påverka 

krishanteringen det första dygnet då UD från denna tidpunkt blir den centrala 

informationscentralen dels på grund av att nyheten först nådde regeringskansliet genom UD 

och dels för att händelsen har skett utomlands vilket gör UD till ansvarig myndighet.88 Att 

krisen rapporterades först till den jourhavande på konsulära avdelningen fick betydelsen att 

krisen under det första dygnet hanterades med konsulära rutiner och som ett konsulärt 

ärende.89  

 

Informationen stannade under den första dagen på tjänstemannanivå, vilket kan förklaras av 

rutinerna som finns på UD:s konsulära enhet. Ett exempel är UD:s konsulära chef som inte 

informerade kabinettssekreteraren eftersom "det inte finns någon instruktion som föreskriver 

att kabinettssekreteraren skall informeras i en situation som denna".90 Detta kom att bli typiskt 

för mellancheferna (gruppchefen, enhetschefen, expeditionschefen) som ej hörde av sig till 

den övre ledningen då det ej fanns bekräftade uppgifter.91 De högt kvalificerade 

tjänstemännen på konsulära avdelningen börjar hantera varje ärende som ett konsulärt ärende 

istället för att leda arbetet med registreringen och samla informationen. Ett tydligt exempel 

var i Thailand där den svenske ambassadören följde rutiner istället för att direkt meddela 

                                                
88 SOU 2005:104.s.13 

89 Ibid. s.149 

90 Kadhammar, Peter �Sparkades � till toppjobb�  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article334497.ab 

91 SOU 2005:104� Expertrapporter�. s. 41 
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UD:s ledning om vad som pågick.92 De lägre tjänstemän som sökte alternativa vägar utanför 

gällande rutiner anklagades av gruppchefen för att �störa ordningen� och de yttre tjänstemän 

som försökte påverka arbetet blev tillrättavisade med att det låg utanför deras 

ansvarsområde.93 Informationsflödet från de lägre hierarkierna stannade på tjänstemannanivå 

och nådde därför aldrig den politiska ledningen.  

 

Det finns flera alternativ för hur organisationen kunde ha hanterat frågan enligt de rutiner som 

finns på UD. Enligt en handbok kallad �UD metoder � praktiska råd om effektiva 

arbetsmetoder för dig som arbetar i utrikesförvaltningen� ska expeditionschefen kalla till 

krismöte vid naturkatastrofer som inträffar där svenskar befinner sig. Därefter kan 

expeditionschefen lämna över ordförandeskapet över mötet till den enhet som verkar mest 

lämplig.94 Detta var ett av de alternativ som de extraordinära rutinerna erbjöd mellancheferna. 

Alternativet valdes dock bort till förmån för de standardrutiner som enheten behandlar många 

små enskilda konsulära fall med. Ett annat alternativ var att enheten skulle utföra en 

beställning av SRV:s tjänster. Gruppchefen på enheten blev erbjuden SRV:s tjänster men 

valde bort det alternativet då ingen förfrågan skett från ambassaden.95 Ett tredje alternativ var 

att via ministerkansliet, som har som uppgift att �vara en länk mellan den politiska ledningen 

och UD:s organisation i övrigt�, förmedla information vidare. Det blev istället ett filter för 

information.96 Det alternativ som valdes av mellancheferna var här att hantera frågan 

konsulärt och behålla frågan inom tjänstemannakåren på UD. När kabinettssekreteraren 

bestämde morgonmötet på måndagen informerades inte ens utrikesministern.97   
 

I Finland var det utrikesministeriet som var den dominerande organisationen under den första 

dagen. För att skapa ett informationscenter upprättades kriscentralen kl.10.45. Där finns 

endast tre telefoner och ingen möjlighet till kö. Detta faktum som innebar en otrolig 

begränsning i informationsflöde tillsammans med det faktum att ingen samlade in 

informationen och skickade den vidare förblindade myndigheten hela den första dagen. 

Statsministern erkände efter katastrofen att utrikesministeriets organisation helt enkelt ej hade 

                                                
92 SOU 2005:104 s. 16f 

93 SOU 2005:104 � Expertrapporter�s. 38f 

94 Svenska Dagbladet, Holmström, M  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_271679.svd Publicerad 2006-02-01 

95 SOU 2005:104 �Expertrapporter� s. 45 

96 http://www.regeringen.se/sb/d/2869/a/19208 

97 SOU 2005:104 s. 148 
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kapaciteten att hantera en kris där 3000 finländare var drabbade.98 Det beror på att vissa 

krisplaner, som daterar tillbaks till andra världskriget, ej är konstruerade för att hantera att 

många finländare befinner sig utanför Finland.99 Det bygger på att informationen som 

anländer till utrikesministeriet berör kriser där det är få källor som hör av sig till 

utrikesministeriet. De källor som hör av sig behandlar sällan då något som en kräver en 

operation från räddningsverket, utan större räddningsoperationer har i historien ägt rum 

innanför Finlands gränser vilket är förklaringen till varför det finländska räddningsverket 

ligger under inrikesministeriet. Då ansvaret för en kris faller under behörigt ministerium och 

räddningsverket ligger under inrikesministeriet krävdes samarbete mellan UM och 

inrikesministeriet. Detta tillhörde inte standardrutinerna för UM:s kriscentral, tvärtom så var 

personalen så upptagen på kriscentralen, att förmedla information utåt var för dessa svårt.100 

 

De alternativ som rutinerna för så kallade storolyckor erbjuder är för det första en tillämpning 

av en lag som kallas beredskapslagen. Detta skulle kunna vara ett alternativ till 

standardrutinerna. Beredskapslagen är en speciell finsk lag. Om en större störning eller ett 

större hot mot staten eller folket skulle uppstå, skall denna lag tillämpas på en så kallad 

undantagssituation. Eftersom det fanns ett element av osäkerhet huruvida detta var en 

undantagssituation eller ej så valde UM att följa de vanliga rutinerna och upprätta en 

kriscentral där informationen kunde flöda in.101 Ett annat alternativ som erbjuds är 

beredskapschefsmötet som är ett samarbetsorgan. Detta har dock varken operativt ansvar, 

självständiga befogenheter eller kontroll över finansieringen som ligger hos ministerierna. 

Beredskapschefsmötet träffas endast en gång i månaden och saknar en jour, det är därför 

ministerierna som är krisberedskapsansvariga.102 Myndigheternas val att förlita sig på 

utrikesministeriets förlegade rutiner på kostade här beredskapschefsmötet en dag i 

krishanteringen.  

 

 

 

 

 
                                                
98 Helsingin Sanomat International Edition: �Foreign Minister Tuomioja apologises for problems with telephone hotline� 2004-12-29 

99 kivikuru, 2006. s.510 

100 Centralen för undersökning av olyckor, 2005, s.106f 

101Centralen för undersökning av olyckor, 2005,.s.106f 

102 Ibid. 
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9.2 Beslutsstadiet 

 

När krishanteringen gick över från reaktionsstadiet till beslutsstadiet så förändrades även 

vilken organisation som var den dominerande. De rutiner som fanns vid detta skede var de 

som myndigheterna använde sig av för att beställa evakueringen samt den organisationens 

rutiner som skulle utföra arbetet. På morgonmötet i Sverige var det två organisatoriska frågor 

som fördröjde beställningen. Den första gällde Thailands myndigheter till vilka det hade 

skickats en förfrågan om de önskade hjälp och som ej ännu svarat. Svaret skulle dröja till 

kl.14.23 på måndagen.103 Den andra frågan var hur hemtransporterna skulle organiseras. Den 

svenska insatsen skulle ifall en beställning skickades skötas av Räddningsverket. Först då 

resebolagen hade frågat om hjälp började regeringen undersöka vilka planer räddningsverket 

hade angående en svensk insats. Detta startade då en komplicerad byråkratisk procedur. Här 

är ett kort sammandrag:  

 

När en tjänsteman på UD upptäcker att räddningsaktionen ej startat, vidarebefordras detta till 

biståndsministern som hör av sig till försvarsministern. Försvaret meddelar att ifall 

räddningsverket skickar en formell fråga så skickas en beställning. UD kontaktar 

räddningsverket. Räddningsverket kontaktar försvarsdepartementet om att UD ej gjort en 

formell beställning. Försvarsdepartement kontaktar UD. Efter många telefonsamtal inom UD, 

får en tjänsteman tag i kabinettssekreteraren som till slut kan göra beställningen. Ärendet är 

dock ej avslutat då frågan om finansieringen måste godkännas av en viss tjänsteman på UD. 

Mer komplikationer följde då denne gått hem, men blev senare kontaktad och godkände det. 

Det dröjde ännu mer tid efter beställningen då räddningsverket sökte specifikationer över 

vilka kompetenser som skulle användas.104  Det hela var en byråkratisk process som efter 

massor av turer mellan departementen blev avklarad, men som försenade en beställning till 

natten mot tisdag. Sedan skulle frågan hanteras internt av Räddningsverket vilket fördröjde 

det formella beslutet till lunchtid på onsdagen.  

 

I Finland var det beredskapschefsmötets utformning som påverkade beslutsfattandet under de 

tolv möten som skulle hållas under krishanteringen. De alternativen som dessa presenterade 

skulle dock begränsas av informationshanteringsrutinernas brister under beslutsskedet. Det 

var vid detta tillfälle fortfarande en brist på inkommande information. Endast 6 000 av 67 000 
                                                
103 SOU 2005:104 s.153f 

104 Ibid. 
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samtalsförsök kom igenom vid kriscentralen och registreringen av information skedde för 

hand. Man trodde vid kriscentralen att det skulle komma 20 telefonlinjer med ytterliggare 

personal från UM. På UM trodde man att det skulle bli en teknisk lösning för 20 personer att 

köa vilket ledde till att ingen gjorde något för att förbättra läget.105 

 

Trots den bristande informationshanteringen skulle beredskapschefsmötet lösa 

krishanteringen på ett oväntat bra manér. Som tidigare nämnts togs det tidigt beslut om en 

evakuering och staten tog tidigt ansvar för kostnaderna. Evakueringen skulle påbörjas mycket 

snabbare jämfört med Sverige och den ledande organisationen bakom evakueringen, Finnair, 

hade redan börjat hantera frågan på söndagen. Finnair fick ansvaret för evakueringen under 

det första beredskapschefsmötet och det var Finnairs evakueringsplan som godkändes som 

giltig evakueringsplan. Bakom den tidiga evakueringsplanen och de tidiga förutseende 

besluten som skulle komma att skilja Finland från Sverige finner vi organisationsstrukturen 

för evakuering som var fastställd sedan tidigare i Finland. Organisationen bakom 

evakueringen, Finnair, ägs delvis av staten och som nämnts tidigare har ålagts 

beredskapsskyldighet ifall det sker undantagssituationer.106  

 

Finnairs krisberedskapschef blev informerad redan kl.06.47 på söndagsmorgonen och när 

situationen klarnat kallade denne till Finnairs krisgrupp kl.09.00. Klockan 14.00 bestämde 

man på Finnair att finländarna i Thailand skulle flygas hem med deras charterflygplan. 

Finnairs organisation som förberedde sig på en stor katastrof erbjöd redan på söndagen 25 

stycken av sitt call-centers telefonlinjer till UM men UM nekade i tron om att de ej behövs.107 

Den största framgången på måndagen, när beredskapschefsmötet samlades, var att Finnair var 

inbjudna. Deras organisation kunde erbjuda en organisatorisk lösning på evakueringen 

omedelbart när beslutet om evakueringen fattades. Finnairs krisplan var förberedd och ansågs 

operationell vilket gjorde att den godkändes redan på mötet kl.17.00.  

 

 

 

 

                                                
105 Centralen för undersökning av olyckor, 2005, s.106f 

106 Ibid. s.54 

107 Ibid. s 40ff & 55 



Daniel Ekbom, Växjö universitet    

 33

10 Förhandlingsmodellen 
 

10.1 Reaktionsstadiet 

 

I början av krisförloppet på söndagen förblev hanteringen av krisen en fråga om vilka aktörer 

som fick informationen först och genom vilken informationskanal beslut och information 

färdades igenom. De centrala aktörerna i begynnelsen av krisen var den konsulära enheten på 

UD samt mellancheferna till vilka informationen förmedlades. Det var dessa som skulle 

komma att bestämma hur informationen tolkades, vilka de tidiga besluten skulle bli samt 

vilken prioritering krisen skulle få för resten av regeringskansliet. I katastrofkommissionens 

rapport �Sverige och Tsunamin� utmålades ansvaret att ligga på mellancheferna för att dessa 

ej avbröt sin ledighet samt de högsta cheferna för att de ej informerade sig bättre och 

undervärderade situationens allvar.108 Problemet var just att mellancheferna på UD ej ansåg 

att situationen var värd att avbryta deras semester för. Tvärtom blev cheferna upprörda när de 

kontaktades, antingen över att blivit störda på annandagen eller för att tjänstemännen i sin tur 

förstorade upp situationen, tog egna initiativ eller gick runt protokollet.109  

 

Dessa aktörer hanterade situationen enligt det perspektiv som de uppfattar ärenden på inom 

den konsulära avdelningen på UD. När gruppchefen, som tidigare noterat, kände till 

situationens allvar, att det var över 20 000 svenskar i området samt att ID-kommissionen 

borde kontaktas på grund av hanteringen av omkomna, så var frågan en typisk konsulär fråga. 

Krishantering är inget som UD har beredskap för. De kriser som är av internationell natur 

gäller oftast få svenskar och är därför av en diplomatisk karaktär. När informationen senare 

skulle hanteras av andra departement blev det en fråga om vilken karaktär krisen var av.  

 

Krisen skulle resten av dagen på regeringskansliet bestå av förhandlingar och diskussioner om 

hur situationen skulle hanteras. Räddningsverket kontaktar UD kl.11.10 för att undersöka om 

det ska utföras en eventuell insats i Thailand, men får endast svaret att det ej är aktuellt.110 

Gruppchefen för den konsulära avdelningen, som kände till situationens allvar, ringde själv 

upp räddningsverket senare för att ifrågasätta en svensk insats i regionen.111 Det kunde ha 

                                                
108 SOU 2005:104 s.19f & 150 

109 Ibid. s145ff 

110 Loggutdrag Katastrofkommissionen 2005-02-15 Bilaga 1 s.3 

111SOU 2005:104 s.149ff 
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skett en insats om kabinettssekreteraren formellt begärt så som denne skulle göra ett dygn 

senare: Kabinettssekreteraren hörde dock med den konsulära enheten och fick beskedet att 

varken den konsulära enheten eller räddningsverket ansåg att en sådan insats var nödvändig 

vid den tidpunkten. Både biståndsministern och kanslichefen kom att ifrågasätta detta beslut 

men kabinettssekreteraren ville ej ompröva beslutet. Utrikesministern blev på grund av 

kabinettssekreterarens beslut aldrig kontaktad av kanslichefen då denne ansåg att frågan redan 

var avgjord.112 Inflytandet som den konsulära enheten fick över situationen var 

oproportionerlig till dess position, detta inflytande kom genom kontroll över informationen. 

Den konsulära enheten hade haft kontakt med räddningsverket och beslutat att en insats ej var 

aktuell. När sedan informationen sprider sig uppåt så blir de chefer som enligt hierarkin 

befinner sig över den konsulära enheten antingen övertygade av deras budskap eller maktlösa 

då frågan redan verkar vara avgjord.  

 

Nästa dag kallar utrikesministern till möte kl.10.30 genom kanslichefen för att denne �känt 

oro� över att hon var så dåligt informerad, då ovetande om att kabinettssekreteraren kallat till 

möte kl.10.00 utan att bjuda in henne. Kanslichefen som agerar som informationslänk mellan 

utrikesministern och kabinettssekreteraren, hade ej blivit ombedd att informera 

utrikesministern om mötet. Det verkar som om utrikesministerns inställning till frågan ej var 

aktuell då kabinettssekreteraren redan valt den konsulära enhetens linje.113 
 

I Finland fanns det ej några stopp längs informationskanalerna utan statssekreteraren på 

statsrådets kansli, som också är ordföranden för beredskapschefsmötet, fick tidigt kunskap om 

krisen genom en vän och skulle under dagen diskutera situationen flera gånger med 

statsministern. Problemet var att uppgifterna ibland kunde vara motstridiga eller vaga 

fragment som gjorde det svårt att tolka hur allvarlig situationen var.114 Av de bekräftade 

uppgifterna ansåg varken ordföranden för beredskapschefsmötet eller statsministern att ett 

beredskapschefsmöte var angeläget utan det finska förhållningssättet �vänta och se� fick bli 

den gällande.115 Förtroendet för organisationens tillgång till att få information från 

representationen i Thailand fördröjde statsrådet att upprätta en lägescentral. En sådan central 

skulle ha kunnat presentera en helhetsbild snabbare. Om statsrådets lägescentral hade inrättats 

genast kunde förvaltningsgrenarnas gemensamma jour- och lägescentraler ha format ett 
                                                
112 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=504361 

113 SOU 2005:104 s.148 

114 Centralen för undersökning av olyckor, 2005, s.151f 

115 Forsberg, & Pursiainen, 2006, s.247  
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informationsnätverk som kunde ha försett lägescentralen med information snabbt.116 

Beslutsfattarna följde ett klassiskt krishanteringssynsätt i Finland. Beslutfattare i Finland, med 

Finlands konfliktpräglade historia, har betraktat krig som de enda akuta kriserna och använt 

ett mer �vänta och se� förhållningssätt gentemot andra kriser.117  

 

Diskussionen om en lägescentral, om ett beredskapschefsmöte, förblev under den första dagen 

en diskussion mellan främst två individer som båda hade bristfällig information. Hade 

diskussionerna från första början inkluderat chefspiloten på Finnair som redan sammankallat 

sin krisgrupp, någon vid det finska röda korset som fått alarmerande uppgifter eller någon 

tjänsteman med information från kriscentralen skulle diskussionen om en lägescentral tagit en 

annan form.  

 

10.2 Beslutsstadiet 

 

Beslutet att skicka en insatsstyrka till Thailand skulle i Sverige komma att dröja från och med 

det första mötet på måndagen den 27 december till kl.12.00 nästa dag. Fördröjningen skedde 

trots att räddningsverket hade hört av sig till UD redan på söndagen om en eventuell insats i 

Thailand. Det var förhandlingar, byråkratiska procedurer och revirtänkande som skulle stå för 

en stor del av fördröjningen. Trots de positiva omdömen som yttrades för en svensk insats 

bland höga beslutsfattare som utrikesministern, biståndsministern samt försvarsministern så 

skulle beslutet dröja. Den politiska viljan var att fördröja en insats för att vänta in en begäran 

från resebolagen. Den första fördröjningen sker på grund av den politiska ledningens ovilja att 

bära ansvaret för frågan.  

 

Den andra fördröjningen gällde förhandlingar mellan två grupperingar som fanns inom de 

ansvariga departementen. Den ena sidan som önskade en svensk insats bestod av den 

humanitära gruppen vid UD:s enhet för global säkerhet samt Räddningsverkets ledning. Den 

andra grupperingen bestod av UD:s konsulära enhet som aktivt motarbetade den svenska 

insatsen och som fick betydande roll då de var ansvariga för handläggningen av ärendet.118 

Det som förklarar varför dessa två grupperingar hade skilda åsikter i frågan är det som Allison 

& Zelikow benämner som �where you stand depends on where you sit�, som är förklarat i den 

                                                
116 Centralen för undersökning av olyckor, 2005, s.153 

117 Forsberg & Pursiainen 2006,  s.247 & 257 

118 SOU 2005:104 s.192 
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teoretiska diskussionen. Aktörernas åsikt reflekterade avdelningens och departementets 

kultur, behov och positionering i andra regelbundet återkommande frågor. 

 

Skälet till varför UD:s humanitära grupp vid enheten för global säkerhet var positiv till en 

insats var på grund av att denna grupp har en regelbunden kontakt med räddningsverket i det 

dagliga arbetet och reagerade därför enligt den interna kulturen med att överväga en insats 

tidigt. Räddningsverkets position är förståelig då medarbetarna vet vad som krävs och 

förväntas i en kris och därför driver frågan för en insats. Den andra grupperingen med den 

konsulära enheten som aktivt motarbetade en insats finner sitt svar i önskan att hantera frågan 

konsulärt. Som ansvarig för handläggningen ville de driva operationen. Ett exempel på detta 

är att trots sin bristande insikt i sjukvård så insisterade den konsulära gruppen på att UD 

skulle hantera sjukvårdsinsatsen trots Socialstyrelsens lednings påtryckningar. Senare tog 

dock Socialstyrelsen över sjukvårdsinsatsen och samordningen gentemot landstingen.119 

 

Genom att UD:s konsulära enhet önskade förhindra en insats så fördröjdes den påtagligt. 

Enheten insisterade på att invänta godkännande av en svensk insats i Thailand från de 

thailändska myndigheterna innan man gav klartecken åt räddningsverket. Räddningsverket 

var därför tvunget att den 27 december skicka ett fax till Bangkok som fick snabböversättas. 

Senare på eftermiddagen gav de thailändska myndigheterna sitt godkännande. I jämförelse så 

frågade inte de tyska myndigheterna alls om lov och de italienska myndigheterna informerade 

Thailand när insatsstyrkan redan var i luften. Denna formalia var inget som heller krävdes av 

Sverige, då folkrätten som tidigare nämnts ger länder rätten att ingripa för att skydda dess 

medborgare. 120 

 

När statssekreteraren vid statsrådets kansli i Finland beslutade att beredskapschefsmötet 

skulle sammankallas så kontaktade denne statsministern. Statsministern önskade få en 

expertorganisation från en lägre hierarkisk nivå in i beslutsgruppen för att assistera med 

besluten. Därefter godkände statsministern denna organisation och delegerade de behövliga 

befogenheterna för att utföra de nödvändiga åtgärderna inom ministeriernas 

behörighetsområden. Detta betydde att den operativa ledningen blev beredskapschefsmötet 

och statsministern blev mer en politisk symbol för myndigheterna. Statsministern och 

                                                
119 SOU 2005:104 s.211f 

120 Ibid. s. 243 
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utrikesministern tog efter denna tidpunkt framförallt ansvaret för kontakten med pressen 

medan de övriga åtgärderna skulle skötas av beredskapschefsmötet.121  

 

Beredskapschefsmötets inkludering av Finnair, Finlands Röda Korset och resebyråer var en 

konstruktion som inte bara eftersträvas av katastrofkommissionen122 i Sverige för hantering 

av framtida kriser utan är också något som av den finska undersökningen anses vara en 

framgång.123 Detta framgångsrecept är ej ovanligt i civila kriser i Finland. Det finns en 

historia med att i sådana kriser låta den operationella ledningen styras av en yrkeskunnig kår 

med många experter medan det politiska ledarskapet har fått en begränsad roll med endast 

strategiska direktiv. För att möta sådana kriser har ofta formella institutioner förbisetts för att 

skapa mer situationsanpassade grupper där beslutsfattande tagit en mer flexibel inriktning. I 

en studie där finsk krishantering studerades i 17 olika kriser fann man att denna lösning var 

vanlig i Finland för att öka expertisen och samarbetet mellan organisationer, något som på 

grund av dess framgång, kommer att användas även i framtida kriser. 124 

 

11 Avslutande diskussion 
 

11.1 Reaktionsstadiet 

 

För att förklara detta skede kan den rationella aktörsmodellen bistå oss med få svar. Det går 

att förklara hur staten blev paralyserad i Finland då statens information från Thailand var 

bristfällig. Detta kan dock ej förklara varför det vore mer rationellt att vänta istället för att 

sammankalla en krisgrupp i en oklar situation. I Sverige ger den rationella aktörsmodellen 

ännu färre svar. Trots att det fanns en bättre informationscentral i Sverige än i Finland och en 

bättre analyssituation i de lägre nivåerna så uteblev en krisorganisation och detta kan ej 

förväntas kallas rationellt. 

 

Organisationsmodellen skänker större tillfredställelse vid en förväntad händelsekedja och 

vad som egentligen skedde. I Finland fanns en organisation vars standardrutiner producerade 

en kriscentral liknande en sådan som skulle behövas vid en mindre internationell kris enligt 

                                                
121Centralen för undersökning av olyckor, 2005, s.108 

122 SOU 2005:104 s. 29ff 

123 Centralen för undersökning av olyckor, 2005,  s.150 

124 Forsberg, & Pursiainen, 2006,s249 &. 256f 
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standardprotokollet. Bristerna i insamling, analys och vidareförmedling av information finner 

sina naturliga förklaringar här. Det avvaktande förhållningssättet till beslutet kan ej förklaras 

av en brist på organisationsrutiner. Beredskapschefsmötet kunde ha sammankallats redan på 

söndagen enligt gällande rutiner.  

 

I Sverige är organisationsmodellen användbar för att förklara fel och brister i hur 

informationen hanterades den första dagen. Det var delvis rutiner som förhindrade den 

konsulära enheten att kontakta högre medlemmar i organisation. Att enheten ej hanterade 

frågan som en extraordinär händelse som tillåter steg utanför ramarna, kan förklara varför det 

dröjde till nästa dag innan ett krismöte skulle hållas. Det fanns dock tjänstemän inom enheten 

som sökte att gå utanför protokollet, vilket tyder på att organisationens rutiner ej skulle ha 

varit lika relevanta om inte mellancheferna hade protesterat. Då återstår frågan om det 

krävdes en annan ledning på enheten istället för andra rutiner för att krisen skulle ha hanterats 

på ett bättre sätt, då mellancheferna faktiskt inte följde de krisrutiner som fanns etablerade på 

UD.  

 

Det tredje perspektivet som kan appliceras för att förstå skillnaden mellan den första dagens 

bristfälliga hantering och den andra dagens effektiva beslutsfattande i Finland är 

förhandlingsmodellen. Det som skilde den första dagen från den andra var främst vilka som 

var med och fattade besluten. Den första dagen var det främst den politiska ledningen som 

skötte krishanteringen där �vänta och se� kulturen fick det största inslaget och där främsta 

informationskällan var den bristfälliga informationen från representationen i Thailand. Under 

den andra dagen inbjöds till beredskapschefsmötet en bred expertgrupp med aktörer vana vid 

krishantering och som hade analyserat och organiserat sig för en kris från första början. 

 

I Sverige är det tydligt att det var UD:s konsulära enhet som skulle bli den centrala aktören i 

att fördröja krishanteringen. Det var tack vare denna enhets handläggande av ärendet samt 

dess informationsposition som avgjorde att förslag för en insats från andra instanser eller 

myndigheter blev förkastade. Skulle frågan ha handlagts av den humanitära gruppen på UD, 

som i nästa skede kom att argumentera för en insats, skulle situationen kanske ha fått en 

annan utveckling redan under första dagen.  
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11.2 Beslutsstadiet 

 

Enligt den informationen som den finska ledningen hade på den andra dagen så framstår 

besluten som fattades under beredskapschefsmötena att vara väldigt rationella. 

Beredskapschefsmötena valde utifrån sina mål det främsta alternativet och den rationella 

aktörsmodellen är applicerbar här. Modellen har dock svårigheter att förklara hur de svenska 

myndigheterna, som strävade efter samma grundläggande mål som den finska staten, sökte 

andra vägar och dröjde så länge med det formella beslutet. Det viktigaste bidraget som den 

rationella aktörsmodellen ger är det faktum att de svenska och finska myndigheterna har olika 

syn på hur involverad staten skall vara, trots att de har samma grundinställning. Det går 

tydligt att påvisa att det var den politiska ledningen i Sverige som valde att dröja med beslutet 

under första halvan av andra dagen. Även om det fanns andra politiska motiv i Sverige som 

fördröjde beslutet så kan det ej förklaras rationellt att den formella beställningen sker så långt 

efter att beslutet om en beställning har fattats.   

 

Beaktar man situationen ur organisationsmodellens perspektiv så är det i Finland främst 

organisationer utanför det offentliga som stod för den alternativsmeny som erbjöds 

beredskapschefsmötet under beslutsstadiet. Det var tack vare Finnairs krisplan och den 

förberedelse som Finnair redan påbörjat på söndagen som alternativet fanns. Likadant var det 

med sjukvårdsinsatserna som sköttes av Finlands Röda Kors. I Sverige fanns tidigt utbudet av 

alternativ som räddningsverket kunde erbjuda, men det var till en början ett politiskt beslut att 

ej använda dessa. När det senare blev aktuellt var det framförallt den komplicerade byråkratin 

mellan departementen som försenade processen. Enligt organisationsmodellen hade en 

annorlunda organisation möjliggjort en snabbare insats.  

 

Från förhandlingsmodellens perspektiv bör man se att den framgångsrika hanteringen av 

krisen i beslutsstadiet berodde på involveringen av externa aktörer som Finnair och Röda 

Korset. Dessa påverkade beredskapschefsmötet väsentligt och bidrog med eftertraktade 

egenskaperna i krishanteringen. Om den politiska eliten i Sverige hade involverat andra 

aktörer på samma sätt som beredskapschefsmötet gjorde i Finland hade det tidigt blivit 

uppenbart för dessa beslutsfattare att det krävdes en statlig insats. Besluten kunde då ha fattats 

gemensamt så att processen att skapa en formell beställning till Räddningsverket hade skett 

omedelbart. Den andra förseningen, processen som krävdes för en formell beställning, skulle 

ha hanterats snabbare om den konsulära enheten på UD ej försenat processen. Enheten drog ut 
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på processen, vilket tvingade andra myndigheter att kontakta UD om och om igen angående 

formalia och finansiering.  

 

11.3 Generella slutsatser 

 

Det finns två generella slutsatser att utläsa inför framtiden. Den första är slutsatsen från 

analysen med förhandlingsmodellen. I Finland och i Sverige sköttes krisreaktionen bristfälligt 

av aktörerna som fattade besluten under reaktionsstadiet. I Sverige fanns en ovilja från den 

konsulära enheten och i Finland dröjer beslutet om en krishantering på grund av den politiska 

ledningens försiktiga förhållningssätt som tydligt skiljer sig ifrån krisvana experter. Under det 

andra skedet finns det en skillnad i krishantering på grund av att i Finland kallas extern 

expertis in till krismötet. Detta sker ej i Sverige vilket förhindrar en beslutsprocess under detta 

stadium. Studien påvisar här betydelsen av att det tidigt är rätt typ av aktörer som analyserar 

information, som avgör om det ska sammankallas en krisgrupp samt aktivt deltar i denna 

krisgrupp.  

 

Den andra slutsatsen går att utläsa från analysen med organisationsmodellen. I Finland och 

Sverige förlitade sig staten på utrikesförvaltningens rutiner under den första dagen vilket 

försämrade informationshanteringen. Det skilda resultatet under andra dagen förklaras med att 

i Sverige fanns en komplicerad byråkrati som kunde undvikas i Finland då Finnair med sin 

krisförberedda organisation tidigt tog över hanteringen. Detta påvisar betydelsen av en 

organisation som är tillgänglig för dessa aktörer som kan hantera informationen samt har en 

linjär beslutsprocess som ej kräver en lång byråkratisk process med andra departement. Dessa 

två faktorer är elementära för en krisorganisation och avgjorde hur krishanteringen sköttes i 

Sverige och Finland efter tsunamin 2004.  
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