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TIDSKRIFT

av Kerstin Castenfors och Ann Ödlund forskare 
på FOI Försvarsanalys 

Flodvågskatastrofen i Sydostasien 
Svensk krishantering sedd i tre perspektiv

Flodvågskatastrofen i Sydostasien i 
december 2004 var en händelse som 
satte samtliga nivåer i det svenska 

krishanteringssystemet på svåra prov. 
2005 års katastrofkommission framförde 

på våren 2005 önskemål om att FOI, avdel-
ningen för Försvarsanalys, skulle analysera 
hur svenska ansvariga myndigheter hante-
rat katastrofen i Sydostasien. 

FOI grundade sin analys på UD:s och 
övriga berörda svenska myndigheters age-
rande under katastrofens tre första dygn. 
Analysen omfattar tidsperioden från och 
med klockan 01.59 den 26 december till 
och med klockan 19.00 den 28 december. 
Resultaten avrapporterades till 2005 års 
katastrofkommission i december 2005. 
Denna artikel baserar sig på innehållet i 
rapporten till Katastrofkommissionen. 

Analysen syftade till att besvara två 
frågor som Katastrofkommissionen for-
mulerat: 

Vilka var orsakerna till att händelserna 
i Sydostasien från början behandlades 
som ett biståndsärende av Regerings-
kansli och berörda myndigheter?1

Vilka var orsakerna till att medveten-
heten om händelsernas karaktär och 
omfattning dröjde hos beslutsfat-
tarna?

Genom att analysera den svenska han-
teringen av flodvågskatastrofen ur ett 
psykologiskt, ett organisatoriskt och ett 
agendastyrande2 perspektiv besvarade 
författarna de två frågorna. 

Underlag för studien utgörs av prome-
morior, loggböcker och annat skriftligt ma-
terial från Regeringskansliet, myndigheter 
och andra aktörer. Analysen fokuserar på 
olika samtidiga aktiviteter och åtgärder 
under händelseförloppet. 

1.

2.

1  Förordning (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk, SRV
2  Parker, C F, & Stern, E K: ”Blindsided? September 11 and the Origins of Strategic Surprise.” Political 

Psychology, Vol 23, No 3, 2002.
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Bakgrund
Under tidig morgon den 26 december 2004 
nåddes svenska myndigheter och delar av 
Regeringskansliet av information om att 
en flodvågskatastrof drabbat Sydostasien. 
Den tidigaste informationen om katastro-
fen gav dock en osäker bild av katastrofens 
geografiska utbredning och omfattning. 
Inledningsvis medförde flodvågskatastro-
fen för Sveriges del en förfrågan från FN 
och senare från EU-MIC3 om stöd och 
bistånd till Sri Lanka. Sverige har genom 
Statens räddningsverk (SRV) en väl ut-
byggd beredskap att bistå FN-systemet 
i händelse av humanitär kris och har en 
stående instruktion för sådana insatser. 
Med finansiering från bland annat Sida 
agerar SRV regelbundet på förfrågningar 
från FN om exempelvis tekniskt och perso-
nellt stöd i akuta krissituationer utomlands. 
SRV skall upprätthålla en beredskap för 
bistånd vid katastrof i andra länder och 
får delta i räddnings- och katastrofinsatser 
vid katastrofer i andra länder som fordrar 
omedelbara åtgärder.4 SRV skall före be-
slut om insats informera Regeringskansliet 
(Försvarsdepartementet) om de åtgärder 
myndigheten avser att vidta. 

Klockan åtta på morgonen den 26 de-
cember anmälde SRV beredskap för stöd 

till UN OCHA.5 Statens räddningsverks 
dåvarande generaldirektör, Christina Sa-
lomonson, orienterades om situationen av 
chefen för operativa avdelningen på SRV. 
Sida nåddes samtidigt av en appell från 
Internationella Röda Korsfederationen. 
Sida stod därefter berett att stödja insatser 
i katastrofområdet. Något senare underrät-
tades UD:s enhet för Global Säkerhet såväl 
av SRV som av Försvarsdepartementet om 
att SRV hade nåtts av en begäran från FN 
om katastrofbistånd till Sri Lanka och att 
man förberedde en sändning av förnöden-
heter. Man avsåg även att sända personal 
som skulle ingå i en särskild analysgrupp 
under FN-ledning.6 I Regeringskansliet 
hölls dåvarande biståndsministern, Carin 
Jämtin, under morgonen och förmiddagen 
informerad om arbetet. Strax efter klockan 
tio kom en förfrågan från EU-MIC om 
experthjälp för behovsbedömningar i Sri 
Lanka.

Regeringskansliet fick tidigt information 
om att ett stort antal utlänningar vistades i 
katastrofområdet, men det fanns till en bör-
jan få och osäkra uppgifter om att svenskar 
drabbats. Gruppen för Underrättelse- och 
Beredskapsfrågor på Försvarsdeparte-
mentet informerade redan 06.28 delar av 
Regeringskansliet om att även Thailand var 

3 Monitoring Information Center vid EU:s Gemenskapsmekanism.
4  Förordning (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk, SRV.
5  UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
6  Två SRV-tjänstemän reste på söndagen den 26 december till Colombo, Sri Lanka, för att bistå UNDAC-

teamet med att kartlägga situationen.
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mycket hårt drabbat. Personalen på UD:s 
konsulära enhet blev bland de första som 
via information från ambassaden i Bang-
kok uppmärksammades på hur dramatiskt 
händelserna i Thailand utvecklats under 
morgonen. Räddningsverkets generaldi-
rektör fick genom en privat svensk kontakt 
under morgonen information om händel-
serna i Thailand. Vid 11-tiden orienterade 
general-direktören dåvarande statssekrete-
raren på Försvarsdepartementet angående 
förfrågan från FN om bistånd och tog sam-
tidigt upp situationen i Thailand. Hennes 
information väckte ingen reaktion. Även 
om UD:s konsulära enhet fick ta emot en 
stor mängd samtal från oroliga svenskar 
hemma och i Thailand som rapporterade 
om förödelsen, var medvetenheten om hän-
delsernas karaktär och omfattning generellt 
sett låg i Regeringskansliet.

Varför dröjde det så länge innan 
beslutsfattarna uppmärksamma-
de händelsernas karaktär och 
omfattning?
Det dröjde i stort sett ett dygn efter de första 
rapporterna om flodvågskatastrofen innan 
Regeringskansliet uppfattade att något som 
krävde extraordinära insatser, inte bara 
av hela utrikesförvaltningen utan av hela 
det svenska krishanteringssystemet, hade 
inträffat. Orsakerna till detta är många. En 
av dem är att informationen om händelsen 
var oklar. Att utlänningar vistades i kata-
strofområdet fanns det tidigt uppgifter om 
från många källor, medan det fanns få och 
osäkra uppgifter om att svenskar drab-
bats. En annan trolig orsak var att många 

ansvariga aktörer befann sig på julledighet. 
Jourpersonalen på UD:s konsulära enhet 
liksom UD:s pressjour var bland de första 
som via information från ambassaden i 
Bangkok uppmärksammades på hur dra-
matiskt händelserna i Thailand, främst på 
kuststräckan runt Phuket, utvecklats från 
klockan åtta på morgonen och framåt. 
Trots att UD:s konsulära enhet dränktes i 
telefonsamtal från oroliga svenskar hemma 
och i Thailand som rapporterade om förö-
delsen, förblev krismedvetandet generellt 
sett lågt i Regeringskansliet under dagen. 
Regeringskansliets växel började dock 
successivt förstärkas för att kunna ta emot 
mängden av samtal. Det kom som mest 90 
samtal per sekund. 

Några av de charterreseföretag som 
flyger turister till Sydostasien hade redan 
under tidig söndagseftermiddag den 26 
december etablerat ett samarbete för att 
bistå drabbade resenärer. Reseföretagen 
sökte vid upprepade tillfällen kontakt med 
UD men utan framgång. 

Vid 16-tiden berättade ögonvittnen i 
svenska TV-medier att hundratals män-
niskor spolats bort från Phukets stränder 
och att många svenskar vårdades på sjuk-
hus samt att flera svenskar omkommit. 
Att skicka evakueringsplan ansåg UD vid 
denna tidpunkt vara reseföretagens ansvar. 
Under hela söndagen diskuterade man på 
SRV en insats för att undsätta drabbade 
svenskar i Thailand. En sådan insats ford-
rade dock att de thailändska myndighe-
terna gav sitt godkännande. Erbjudande 
om hjälp från SRV framfördes av svenska 
ambassaden i Bangkok till det thailändska 
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ha omkommit i flodvågen som vid Estonias 
förlisning 1994.7

Vid ett större möte på måndagsefter-
middagen den 27 december i Bangkok 
välkomnade Thailands utrikesminister alla 
hjälpinsatser som omvärlden var beredd 
att erbjuda, förutsatt att de samordnades 
med thailändska myndigheter. Vid 14-
tiden informerade svenska ambassaden i 
Bangkok UD om detta i ett faxmeddelande. 
Det klargjordes dock inte helt hur sådana 
insatser skulle utformas. För svensk del 
var SRV den aktuella aktören. Detta var 
något helt nytt för SRV, som aldrig tidi-
gare bistått katastrofdrabbade svenskar 
utomlands. Först sent på måndagen var 
finansieringen av SRV:s insats klar. UD 
skulle stå för samtliga kostnader. Det kan 
i sammanhanget nämnas att ett förslag från 
Konsulära enhetens EU-samordnare, att 
aktivera medlemsstaternas gemensamma 
krissamarbete för att snabbt få hjälp med 
transportinsatser, avvisats av samordna-
rens närmast ansvarige chef.

Tre analytiska perspektiv på hanter-
ingen av flodvågskatastrofen
Krishantering ur ett psykologiskt 
perspektiv
En beslutsfattares första och kanske svå-

inrikesministeriet. Inget svar gavs dock vid 
denna tidpunkt. 

Mot bakgrund av den information som 
förmedlades via medierna kallade UD:s 
dåvarande kabinettssekreterare, Hans 
Dahlgren, berörda enheter till möte på 
UD måndagen den 27 december klockan 
10. Huvudfrågan var fortfarande hur man 
skulle öka svarskapaciteten i Regerings-
kansliets växel och bemanningen såväl på 
UD som på utlandsmyndigheten. Under 
detta möte ringde Sveriges ambassadör 
i Bangkok, Jonas Hafström, och berät-
tade gråtande i telefon om den ohyggliga 
tragedi som drabbat Phuket och Khao Lak 
och som han själv blivit vittne till. Ambas-
sadören meddelade att enbart sjukhuset 
i Takua Pa hyste flera hundra skadade 
västerlänningar.

Vid detta möte talade även dåvarande 
utrikesministern, Laila Freivalds, direkt 
med ambassadören. Det är troligt att det 
var först vid detta tillfälle som hon fick 
kännedom om det stora antal svenskar (mer 
än 15 000) som vistats i området och att 
många kunde ha fallit offer för flodvågen. 
Katastrofens vidd gick sannolikt upp även 
för statsminister Göran Persson, när kabi-
nettssekreteraren i anslutning till 10-mötet 
meddelade att lika många svenskar kunde 

7  Passagerarfärjan Estonia förliste i hårt väder strax efter midnatt onsdagen den 28 september 1994 på 
internationellt vatten omkring 30 sjömil söder om finska Utö. Estonias förlisning skedde vid en tidpunkt 
när den sittande borgerliga regeringen enbart fungerade som expeditionsministär och när den nya soci-
aldemokratiska regeringen ännu inte hunnit tillträda. Detta faktum komplicerade ansvarsbilden med ett 
antal mindre goda beslut som följd. Ett av dessa gällde huruvida de omkomna ombord på färjan skulle 
bärgas, något som efterlystes av anhöriga. Det löfte som gavs från de ansvariga om bärgning infriades 
inte. Fortfarande pågår en debatt som då och då blossar upp och påminner ansvariga om viken av att inte 
lova något i stundens hetta som senare inte kan infrias.
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raste uppgift är att bedöma värdet av den 
information som förmedlas i krissituatio-
ner. Det intryck som förstahandsinforma-
tion ger består ofta länge och riskerar att 
låsa beslutsfattarnas handlingsmönster. Ett 
sådant tidigt etablerat handlingsmönster el-
ler ”mind-set” bidrar också till att gradvisa 
förändringar i informationsinnehåll sällan 
upptäcks.8 Om beslutsfattarna dessutom 
dränks i information är sannolikheten stor 
att han eller hon inte agerar, eftersom det 
inte går att avgöra vad man skall reagera 
på. För litet information gör å andra sidan 
att man avvaktar med att agera.

Vilka psykologiska utmaningar ställs så-
lunda en beslutsfattare inför i en krissitua-
tion? För det första gäller det att bemästra 
trycket från omgivningen, d v s att hantera 
stressen. Under stress blir vissa människor 
mer alerta och mer snabbtänkta än vanligt.9 
Andra reagerar med tunnelseende, får svårt 
att koncentrera sig och att prioritera och 
handla.10 Om man drabbas av det ena eller 
det andra beror på den individuella coping-

förmågan, d v s en individs förmåga att an-
passa sig till omgivningens krav.11 Denna 
förmåga påverkas i hög grad av vilken 
typ av beslut som skall fattas. Vissa fors-
kare hävdar12 att den snabba ”operativa” 
beslutsstilen påverkas mindre än den mer 
intellektuellt krävande analytiska stilen. 
Det hävdas också att tränade och erfarna 
operativa beslutsfattare snarare anpassar 
sig till en stressfylld situation än påverkas 
negativt av den.

Individer upplever och tolkar således 
information utifrån sina personliga refe-
rensramar och agerar dessutom många 
gånger vanemässigt och på sätt som man 
tror är det rätta. I en konfliktfylld situation 
är det enkla val och gripbara lösningar som 
gäller; det enkla väljs för att hantera förvirr-
ingen och de snabbt gripbara lösningarna 
för att hantera osäkerheten. Med andra 
ord följer vi de rutiner som vi är vana vid 
och hanterar osäkerhet med de medel som 
ligger närmast till hands. 

8  Mind-set: Mönster av förväntningar. Se Heuer Jr, R: Psychology of Intelligence Analysis. Center for the 
Study of Intelligence. Central Intelligence Agency, 1999.

9  Flin, R: Sitting in the hot seat: Leaders and Teams for Critical Incident Management. Wiley, Cichester, 
1996. Flin, R; Salas, E; Strub, M & Martin, L (red): Decision Making under Stress. Ashgate, Aldershot 
1997. Klein, G:“ The effect of Acute Stressors on decision making“ i Driskell, J & Salas, E (red): Stress 
and Human Performance. Lawrence Erlbaum, Hillside, N J, 1996. Orasanu, J: “Stress and naturalistic 
decision making: Strengthening the weak links“ i Flin, R; Salas, E; Strub, M & Martin, L (red): Decision 
Making under Stress. Ashgate, Aldershot 1997. 

10  Janis, I & Mann, L: Decision Making,The Free Press, New York1977. Lebow, R, & Stein, J: We All Lost 
the Cold War. Princeton University Press, Princeton 1994.

11  Coping-mekanismer: Samtliga medvetna eller omedvetna medel som en individ använder för att anpassa 
sig till omgivningskrav. Pedagogisk-psykologisk ordbok. Kunnskapsforlaget Aschehoug – Gyldendal, 
1991.

12 Se Klein, 1996.
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Krishantering ur ett organisatoriskt 
perspektiv
Inte bara psykologiska faktorer påverkar 
en individs agerande i krissituationer. Även 
den organisatoriska miljön spelar roll.13 
Krissituationer kräver i hög grad snabba 
beslut, inte minst gäller detta beslut om 
finansiering av olika typer av åtgärder. 
Huvuduppgifter är dessutom att vinna 
allmänhetens förtroende för de beslut som 
fattas liksom att skapa goda relationer till 
medierna. För detta krävs rutiner. För en 
god krishanterare gäller det slutligen inte 
bara att ta ansvar, det gäller att ta ett ansvar 
som står i proportion till allmänhetens 
förväntningar.14 

Även om varje organisation har sina 
unika egenskaper, har krisledningsstruk-
turer sina gemensamma nämnare. En 
sådan är det tryck på centralisering av 
beslutsfattandet, som uppstår i situationer 
då man kan behöva kringgå både mandat 
och hanteringsrutiner för att vinna tid. Att 
centralisera beslutsfattandet är dock inte 
okontroversiellt. Många gånger finns ett 
stort motstånd mot detta.15 Samtidigt krävs 

flexibilitet och improvisation i krishanter-
ingen, vilket inte naturligen hör hemma i 
en kraftigt centraliserad struktur. Här krävs 
istället decentralisering16 hävdar många. 
I krissituationer trängs följaktligen olika 
krav på ledningsstruktur i en och samma 
beslutsfattarmiljö.

Ytterligare faktorer som påverkar hur 
beslutsproblem formuleras och löses i en 
krissituation är hur beslutsgruppen är sam-
mansatt, liksom vilken gruppdynamik som 
utmärker den. Effektiviteten i en besluts-
grupp påverkas således i hög grad av vilka 
individer som ingår, liksom antalet och 
inte minst hur dessa uppfattar och tolkar 
en given situation.17 Ju mindre gruppen är 
desto mer känslig är den för påverkan från 
enskilda individer, grupptryck och konsen-
sustänkande. Positivt för beslutsfattandet 
är vana och väl inövade rutiner. 

Krishantering ställer stora krav på sam-
verkan och samordning och kräver många 
gånger samordning mellan enheter som 
normalt sett inte arbetar tillsammans. Det 
är heller inte ovanligt att spänningar upp-
står både inom och mellan samordnings-

13  Nystrom, P C, & Starbuck, W: “To Avoid Organizational Crisis, Unlearn.” Organizational Dynamics, (12), 
53-65, 1984.

14  Castenfors, K & Svedin, L: Samhällets förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred. FOA Dnr. 00-4486/s, 
18 september 2000.

15  Lagadec, P: Preventing Chaos in a Crisis: Strategies for Prevention, Control and Damage Limitation.  
MacGraw-Hill, London 1993.

16  Se exempelvis ‘t Hart, Rosenthal & Kouzmin: “Crisis Decision Making: The Centralization Thesis Revis-
ited“. Administration & Society, Vol 25 No 1, May 1993.

17  Sundelius, B; Stern, E; Bynander, F: Krishantering på svenska. Nerenius & Santérius Förlag AB, 1997.
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grupper på grund av skillnader i synsätt, 
målsättning och arbetsmetoder men även 
i rent teknisk bemärkelse.18 Många vill 
dirigera men ingen vill dirigeras, har 
någon sagt.

Krishantering ur ett agendastyrande 
perspektiv 
Hård konkurrens mellan frågor som skall 
upp på agendan tillsammans med tidsbrist 
är faktorer som många gånger orsakar 
att beslutsfattare inte uppmärksammar 
händelser som kan utvecklas till kriser. 
I säkerhetspolitisk litteratur har mycket 
skrivits om de mekanismer som gör att 
vissa frågor vid en viss given tidpunkt 
spelar stor roll medan andra, och som det 
kan tyckas, mer aktuella kommer i skym-
undan.19 I litteraturen ges många exempel 
som visar att hanteringen av vissa säker-
hetspolitiska frågor sker på oklara grunder 
enligt vissa operativa standardprocedurer, 
medan andra på samma grunder, hanterats 
med extraordinära medel.20 Vissa forskare 
hävdar att när ett problem väl betecknas 
som ett problem är sannolikheten stor att 
det hamnar högt på dagordningen. Att 
en händelse når en nivå där den väcker 

reaktion beror följaktligen på hur den upp-
märksammas av politiker, nyckelpersoner, 
medier och allmänhet. Medierna spelar här 
en framträdande roll.

Svårigheterna att placera skeenden till-
räckligt högt upp på dagordningen har även 
att göra med den brist på information som 
tillsammans med ett överflöd av informa-
tion förekommer parallellt i krissituationer. 
I skärningspunkten ställs inte bara krav på 
att bedöma orsakerna till det som inträf-
fat, man skall dessutom kunna kalkylera 
med olika slag av utfall och därtill kunna 
avgöra vilken typ av information som är 
den relevanta. Många gånger ställs också 
krav på alternativa lösningar.21 

”Mediatiseringen”, d v s att medierna 
styr agendan genom att definiera både vad 
som är en kris och vad som upplevs som 
en kris, driver lätt fram krav på beslutsfat-
tande på hög politisk nivå. Mediatiseringen 
gör att krishanterarna omedelbart hamnar i 
fokus när något händer och att varje åtgärd 
bevakas intensivt. Medierna kräver även 
ett agerande av beslutsfattare som allmän-
heten anser vara legitimt. Vikten av att 
kunna bemöta medierna och aktivt skapa 
eget företräde i informationshanteringen, 

18  Heath, R: Crisis Management for Managers and Executives. Financial Times Management, London 
1998.

19  Se Parker & Stern, 2002.
20  Detta har beskrivits bland andra av Buzan, B; Waever, O, & De Wilde, J: Security: A new framework for 

analysis. Lynnie Rinner, Boulder, CO 1998. Kingdon, J W: Agendas, alternatives, and public policies (2nd 
Ed) Longman, New York 1995.

21 Perrewé, P L & Zellars, K L:”An examination of attributions and emotions in the transactional approach 
to the organizational stress process”. Journal of Organizational Behaviour, 20, 739-752, 1999. Ford, J M 
& Gioia, D A:”Factors influencing creativity in the domain of managerial decision-making”. Journal of 
Management, 26 (4), 705-742, 2000. Prietula, M J, & Simon, J A: “The experts in your midst“. Harvard 
Business Review, 120-124 January/February 1989. 
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jämfört med att överlämna initiativet till 
medierna, är något som krishanterare idag 
är mycket väl medvetna om. Den osäkerhet 
som är en del av krishanteringen innebär 
samtidigt att det är ett vågspel att gå ut med 
detaljerad information i ett tidigt skede av 
händelseutvecklingen.

Tre analysperspektiv 
I efterhand har hård kritik riktats mot den 
svenska hanteringen av flodvågskatastro-
fen. Vi skall här analysera förloppet genom 
att anlägga de tre perspektiv som kortfattat 
redovisats ovan för att besvara frågorna 
som formulerats av Katastrofkommissio-
nen nämligen: 

Vilka var orsakerna till att händelserna 
i Sydostasien från början behandlades 
som ett biståndsärende av regerings-
kansli och berörda myndigheter?

Vilka var orsakerna till att medveten-
heten om händelsernas karaktär och 
omfattning dröjde hos beslutsfat-
tarna?

Analys av händelseförloppet ur det 
psykologiska perspektivet.
Vad styr beslutsfattares uppfattning?
Den förfrågan om svenskt stöd och bistånd 
till Sri Lanka som kom tidigt på annan-
dagens morgon den 26 december styrde 
Regeringskansliets och myndigheternas 
uppfattning och agerande under minst ett 

•

•

dygn från katastrofutbrottet. Ett mind-set22 
skapades snabbt där humanitärt bistånd vid 
naturkatastrofer låg i fokus. Det fanns från 
början inte heller någon officiellt bekräftad 
information som gick i motsatt riktning 
mot den som lyfte fram Sri Lanka som 
det område som var värst drabbat av flod-
vågen. Detta mind-set var svårt att bryta, 
trots att det samtidigt fanns mängder av 
icke-bekräftad information som tydde på 
att andra typer av åtgärder krävdes i Syd-
ostasien, bland annat att undsätta drabbade 
svenskar i Thailand. 

Den telefonkontakt som Räddningsver-
kets generaldirektör hade tidigt på annan-
dagens morgon som rörde förhållandena 
i Thailand, höjde snabbt medvetenheten 
på SRV om behovet av insatser i de svårt 
drabbade thailändska kustområdena. Det 
fanns dock ingen egentlig erfarenhet eller 
rutin för att bistå drabbade svenskar ut-
omlands och följaktligen fanns inte heller 
någon repertoar av medel och förmågor 
att hantera situationen. Osäkerheten var 
betydligt större här än vid hanteringen av 
det rutinmässiga biståndet till Sri Lanka 
under FN-flagg. Förförståelse och käns-
lomässiga faktorer bidrog sannolikt till att 
generaldirektören redan tidigt på annan-
dagen så snabbt och intensivt kontaktade 
Försvarsdepartementet i ärendet. 

Att tolka information
Det har i efterförloppet av katastrofen 
riktats kritik mot att information fastnade 

22 Se Heuer Jr. 1999.
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på vägen och inte fördes vidare till högre 
beslutsnivåer. Det går att hitta flera för-
klaringar till detta sett ur ett psykologiskt 
perspektiv. En av dessa har sannolikt att 
göra med det dilemma som uppstår i en 
situation där olika typer av information 
konkurrerar om uppmärksamheten. 

Vad fanns det för möjligheter för dem 
som tog emot information om händel-
serna på UD den 26 december att avgöra 
vad som var relevant eller ej? För det 
första översköljdes de med information 
om omfattningen av katastrofen och ka-
tastroftillståndet. För det andra fanns få 
uppgifter om att skadade eller omkomna 
svenskar behövde omedelbar undsättning. 
Den splittrade bilden gjorde det svårt för 
UD:s personal att tolka innehållet och veta 
hur man skulle gå vidare. Att förbereda 
konsulärt bistånd till drabbade svenskar 
utomlands var definitivt relevant i sam-
manhanget, men i vilken omfattning och i 
vilket tidsperspektiv var oklart. Erfarenhet 
att ge konsulärt bistånd av den omfattning 
som senare skulle komma att krävas sak-
nades också. När det gäller förmågan att 
medvetet fokusera uppmärksamheten vet 
man att denna minskar i pressade situatio-
ner liksom förmågan till riktad problem-
lösning. Ju större press, desto mindre blir 
förmågan.23 Att pressen var enorm på de 
tjänstemän på UD som tog emot informa-

tionen under de första timmarna är ställt 
utom allt tvivel. 

Att fatta beslut i situationer där man vet 
för mycket och för litet på samma gång är 
konfliktfyllt. För att hantera detta bortser 
man många gånger från information som 
förstärker konflikten och prioriterar så-
dan som gör situationen hanterbar.24 När 
det råder brist på information ligger det 
dessutom nära till hands att fylla informa-
tionsluckor med innehåll som gör situa-
tionen bekant och hanterbar. Kanske var 
den rapportering som nådde mottagarna på 
UD så dramatisk att man helt enkelt inte 
tog dem till sig? Detta kan vara en av flera 
förklaringar till det som följde.

En annan orsak, inte bara till den brist-
fälliga informationsförmedlingen utan 
också till långsamheten i hanteringen, 
kan sökas i teorier om informationens 
genomslagskraft. Under 1990-talet har 
forskare studerat vad som åstadkommer 
att information får genomslagskraft nog 
att ändra inriktningen på krishanteringen.25 
Dessa studier visar att det är först när det 
unika i en situation blir klart och tydligt 
som detta sker. Inte förrän då reduceras 
tolkningsmöjligheterna. I det här fallet 
stod det unika i situationen troligen inte 
klart förrän man på UD:s Asienenhet under 
natten till måndagen fått veta att en hel se-
mesterby där många svenskar bodde hade 

23  Jfr Wallenius, C: Människan i akuta katastrofsituationer I: Risker och hot i den svenska vardagen. Forsk-
ningsrapport från ÖCB 1966.

24  Avser det känslotillstånd som uppstår när en person samtidigt omfattar sinsemellan oförenliga attityder.
25  Reger, R K & Palmer, T B:”Managerial categorization of competitors: Using old maps to navigate new 

environments.” Organizations Science, 7 (1), 22-39, 1996.
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raderats ut, eller när den svenske Thailands-
ambassadören under pågående kabinetts-
sekreterarmöte vid tiotiden på måndagen 
gråtande berättade i telefon att mängder av 
svenska turister omkommit eller skadats 
av flodvågen. Detta var information som 
inte kunde misstolkas och som därmed 
förändrade fokus i hela hanteringen av 
händelserna i Sydostasien.

Erfarenhet och vana
Även om information är splittrad och 
osäker kan dock erfarenhet bidra till att 
det inte behövs mer än fragmenterad in-
formation för att mottagaren skall reagera. 
Detta yttrade sig bland annat i de snabba 
reaktioner som Christina Palm på UD:s 
konsulära enhet visade prov på. Hon hade 
stor erfarenhet av och vana vid att bistå 
drabbade svenskar utomlands. Erfarenhet 
av krishantering gjorde att hon sannolikt 
tolkade den knappa informationen på 
sätt som snabbt styrde hennes agerande. 
Ett exempel på detta är att hon tidigt tog 
initiativ att kontakta ID-kommissionen. 
En ytterligare aktör med krishanterings-
erfarenhet som tidigt kom in i bilden var 
EU-samordnaren på UD:s konsulära enhet. 
Trots sin erfarenhet bland annat av evaku-
ering av EU-medborgare i tredje land, hade 
denne mycket svårt att övertyga ansvariga 
på UD att tidigt aktivera ett EU-gemensamt 
krissamarbete. EU-samordnaren hade 
snabbt insett att stora insatser behövdes 
för undsättning av drabbade svenskar. 
EU-samordnaren fick dock ett avböjande 
svar på samtliga sina propåer från sin chef. 
Det skall här nämnas att ambassadören i 

Bangkok redan tidigt på söndagen sökt 
kontakt med nederländska och brittiska 
kollegor för att diskutera europeiskt kris-
samarbete.

Betraktat ur ett psykologiskt perspektiv 
skulle motståndet mot att aktivera den 
EU-gemensamma krisberedskapen kunna 
förklaras med att situationen i Thailand 
inte handlade om att evakuera EU-med-
borgare från en krigszon, den situation 
som EU-samordnaren hade erfarenhet av. 
Att dåvarande chefen för UD:s konsulära 
enhet ställde sig negativ till EU-samordna-
rens förslag kan alternativt tolkas som ett 
sätt att minimera information som upplevs 
som stressframkallande alternativt som ett 
uttryck för tunnelseende. På UD tog man 
istället till de mest närliggande lösningarna 
d v s att hantera händelserna med sedvanliga 
konsulära insatser. Att UD:s växel under 
annandagen blev nedringd av en orolig 
allmänhet tycks inte ha fått ansvariga på 
UD att förstå att dessa insatser inte var 
tillräckliga. 

Analys av händelseförloppet ur det 
organisatoriska perspektivet
Regelverk och rutiner
Operativ erfarenhet tillsammans med 
regelverk, strukturer och upparbetade ru-
tiner styrde SRV:s svar på FN:s och EU:s  
förfrågan om svenskt bistånd till Sydost-
asien. Att myndigheten kontaktades med 
förfrågan om bistånd hörde till rutinerna. 
Maskineriet sattes igång på sedvanligt sätt 
men med fokus inledningsvis riktat mot 
reguljära biståndsinsatser i enlighet med 
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regelverket. Här fanns klara riktlinjer för 
insatsen och formerna för finansiering 
liksom upparbetade rutiner och kanaler. 
Den höga handlingsberedskapen med-
förde även att tidpunkten för katastrofen 
(annandag jul) inte fördröjde verkets 
agerande. En tydlig ledningsorganisation 
fanns implementerad. Även om inarbetade 
ledningsrutiner inte förändrades, fick gene-
raldirektören en tydlig roll i den fortsatta 
hanteringen. Även i Regeringskansliet var 
ansvarsförhållandena i detta fall helt klar-
gjorda. Biståndsministern var den ytterst 
ansvariga för dessa insatser och utsedd som 
regeringens talesman i frågan.

När det gällde det rena biståndsärendet 
var ansvarsfördelning och befogenheter 
fullt klarlagda. Även rutiner och informa-
tionskanaler var väl beprövade. SRV:s in-
ternationella samarbete i övrigt fungerade 
väl och ger exempel på hur tydlighet i 
reglering, finansiering, ledning, samverkan 
liksom väl inarbetade rutiner och kanaler 
skapar god krishantering när en katastrof 
inträffar. Samtidigt krävs en smidighet och 
flexibilitet i krishanteringssystemet för att 
det skall fungera även i nya situationer. 
Detta visade SRV prov på när verket låg 
så långt framme i sina förberedelser för 
att göra en insats i Thailand, en insats 
som krävde ad-hoc-hantering. Tillgång 
till information, flexibilitet och vana i 
organisationen samt viss centralisering 
av ledarskapet kan också ha bidragit till 
att öka effektiviteten i förberedelserna 
för en insats i Thailand. Frågan om hur 
en eventuell insats av SRV för att und-
sätta drabbade svenskar i Thailand skulle 

finansieras fördröjde dock SRV:s snabbt 
förberedda insats.

När regler och rutiner inte räcker till
Händelseutvecklingen i Thailand, som 
så småningom blev uppenbar i hela sin 
utsträckning, krävde att beslutsfattarna 
gick utanför gängse strukturer och arbets-
sätt. Att situationen krävde snabba beslut 
visades inte många prov på vid sidan av 
sådana som det fanns direktiv och rutiner 
för. Med en påfallande tröghet hanterade 
Försvarsdepartementet SRV:s propåer om 
räddningsinsatser i Thailand. Detta kan 
till del förklaras med att det saknades 
strukturer för att fatta beslut om räddnings-
tjänstinsatser som går utanför rutinerna och 
som i det här fallet handlade om helt nya 
typer av insatser.

Ingen egentlig aktör med totalansvar 
stod beredd när situationen framstod i sin 
helhet. UD skötte hanteringen såsom ett 
utvidgat konsulärt ärende och SRV stod 
för de insatser som efterfrågats av FN/EU 
i katastrofområdet. Resonemang om att 
händelserna skulle kunna utvecklas till en 
svår påfrestning på hela samhället fördes 
troligtvis inte i Regeringskansliet, åtminst- 
one inte under det tidiga skedet. Det rör-
de sig ju om händelser utanför Sveriges 
gränser och ingenting verkade tyda på att 
berörda myndigheter inte skulle kunna 
hantera situationen med egna medel. Un-
dan för undan blev signalerna allt starkare 
som tydde på motsatsen och till slut stod 
det klart att ett värsta scenario kunde vara 
att vänta, vilket framgick av uppgifter från 
Försvarsdepartementet.
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Det framgår tydligt att UD:s konsulära 
enhet var navet i den tidiga organiseringen 
av krishanteringen. Ledarskapet fick dock 
utövas ad-hoc beroende på att många 
ansvariga var jullediga och befann sig på 
olika håll ute i landet. Detta ökade helt klart 
trögheten i beslutsfattandet. Inte förrän 
efter ett dygn stod det klart för den högsta 
politiska ledningen att händelserna hade 
fått sådan karaktär att man då gick in i den 
rent operativa hanteringen av händelsen. 
Här blev det snart tydligt att det saknades 
vana och rutiner för att hantera en situation 
som krävde ett minutoperativt ingripande 
i många faser.

Från hanteringen av händelserna finns 
många exempel på hur skilda tolkningar 
av situationsutvecklingen ledde till stopp i 
hanteringen. Ett exempel är att Regerings-
kansliet uttalade sig om att man hade ett gott 
samarbete med reseföretagen samtidigt som 
reseföretagen vädjade om UD:s hjälp med 
att öka flygtransportkapaciteten och samti-
digt som Försvarsmakten uppmanade UD 
att upphandla strategiska transporter.

Behovet av att centralisera ledarskapet 
uppstod parallellt med behovet av decentr- 
alisering och flexibel hantering, vilket 
resulterade i att olika behov trängdes i en 
och samma beslutsmiljö. Att lednings-
strukturerna snabbt sattes på stora prov 
både centralt på UD och på utlandsmyndig-
heterna är lätt att inse mot bakgrund av den 

anhopning av krav som ställdes på personal 
och arbetsledning på båda ställena.

Det är inte lätt att tydligt urskilja när 
händelserna blev ett fall inte bara för stora 
delar av utrikesförvaltningen utan även för 
hela Regeringskansliet. En indikation på 
att hanteringen tog en annan väg var när 
SRV fick klartecken att inleda räddnings-
insatsen i Thailand. En annan indikation 
är när Laila Freivalds tydligt markerade 
att ärendet fått annan prioritet, när hon 
tillsammans med Räddningsverkets ge-
neraldirektör medföljde den SRV-styrka 
med bland annat sjukvårdspersonal som 
avreste till Bangkok på kvällen den 28 
december.

Analys av händelseförloppet ur det 
agendastyrande perspektivet
Humanitärt bistånd står högt på dag-
ordningen
Den svenska regeringen ”har länge strävat 
efter att vara en ansvarstagande part i det 
internationella humanitära biståndet.”26 
Detta är ett uttalande som ger uttryck för 
uttalad politisk vilja. Humanitärt bistånd 
till Sri Lanka stod följaktligen högt upp 
på dagordningen. Representanter för Re-
geringskansliet, Sida och större enskilda 
organisationer hade i det inledande skedet 
kontinuerlig kontakt för att samordnat 
diskutera hur man skulle tillmötesgå de 

26  Regeringen förfogar över följande strukturer för biståndsverksamhet: 1) Diplomatiska och politiska kanaler 
2) Finansiella bidrag till humanitära organisationers arbete 3) Stöd till utbildning och genomförande av 
humanitära insatser, vilket främst omfattar SRV:s samarbete med FN. (www.regeringen.se/sb/d/1991/
a/30482).
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humanitära behov som uppkommit i Syd-
ostasien. Den huvudroll som dåvarande 
biståndsministern fick, som tidigt ansvarig 
för hanteringen av katastrofen och reger-
ingens ansikte utåt, ger exempel på detta 
och visades i de frekventa framträdanden 
som ministern gjorde i TV-medierna. Re-
dan den 28 december gav biståndsministern 
besked om finansiellt bistånd inom ramen 
för Sidas verksamhet. Den 30 december 
meddelade ministern att Sverige avsåg att 
avsätta 500 miljoner för ändamålet.

En av de faktorer som bidrog till att just 
Sri Lanka länge stod i fokus för svenska 
insatser beror sannolikt även på att den 
tidigaste nyhetsrapporteringen rörde just 
detta område. Här ser vi ett exempel på 
hur medierapporteringen förstärker att 
frågor fortsätter att prioriteras trots starka 
signaler som tyder på att andra frågor 
borde ersätta de ursprungliga. Även om 
utvecklingen i Thailand successivt kom 
att ta över intresset, var det uppenbarligen 
svårt för aktörerna att förändra fokus. 
Regeringskansliet och myndigheternas 
agerande hade troligen blivit annorlunda 
om de första bekräftade uppgifterna istäl-
let gällt tusentals omkomna och skadade 
svenskar i Thailand.

Medierna styr agendan
Att en händelse når en nivå där den väcker 
reaktion beror i hög utsträckning på hur 
den uppmärksammas av politiker, medier, 
och allmänhet. Medierna spelar här en 

stor roll och gör många gånger krisen till 
sin egen.27 Medierna definierar både vad 
som är en kris och vad som upplevs som 
en kris och driver lätt fram situationer 
som ställer krav på beslutsfattande på hög 
politisk nivå.

Medierna formar också i allt högre 
utsträckning den typ av agerande som 
allmänheten anser vara legitimt. Ett ex-
empel på detta gavs när medierna efter 
flodvågskatastrofen uppmärksammade hur 
återbetalning av konsulära biståndsmedel 
enligt reglerna krävdes av drabbade i 
Thailand som förlorat såväl anhöriga som 
ägodelar under katastrofen. Här tillämpade 
man regelboken utan att närmare reflektera 
över vilka reaktioner detta kunde väcka. De 
våldsamma protester som följde, utlöste 
förmodligen den åtgärd som UD vidtog när 
ett snabbmeddelande nådde ambassaden i 
Bangkok vid 22-tiden den 28 december 
med innehållet att dessa regler inte längre 
skulle tillämpas.

Krishanterare hamnar omedelbart i med-
iernas fokus när något händer och varje 
åtgärd bevakas intensivt. Det vågspel som 
det innebär att tidigt gå ut med detaljerad 
information utan att ha full kännedom om 
händelsen gör att beslutsfattare i de flesta 
fall avvaktar med att informera. Rädslan 
för att informera på osäker grund kan 
leda till kritik i efterförloppet när jakten 
på syndabockar tar vid. Här stod medie-
uppgifter mot officiell rapportering. Detta 
kan vara en av anledningarna till att man 

27  Nohrstedt, S A och Nordlund, R: Medier i kris: En forskningsöversikt över mediernas roll vid kriser.  
Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm 1993.
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från UD:s sida länge var återhållsam med 
att nämna några siffror på omkomna och 
saknade svenskar, liksom med att lämna 
ut namnuppgifter. Kritik för detta lät inte 
vänta på sig. 

Vikten av att kunna bemöta medierna och 
skapa företräde i informationshanteringen 
är något som krishanterare idag är mycket 
väl medvetna om. Detta gav företrädare för 
de svenska reseföretagen utmärkta prov på. 
Informationsansvariga framträdde vid ett 
flertal tillfällen i medierna och företagen 
stod för insatser som många gånger gavs 
företräde i krishanteringen. Deras agerande 
lyfte många gånger fram bristerna i hur 
ansvaret togs på de nivåer där det formellt 
låg, liksom att de officiella aktörerna inte 
heller kunde svara upp mot de krav som 
allmänheten ställde på ansvarstagande.

Att aktiveringen av EU:s Gemenskaps- 
mekanism inte hamnade högt upp på dag-
ordningen kan kanske förklaras med att 
beslutsfattarna inte såg behovet eftersom 
krismedvetandet var för lågt. En annan 
förklaring kan vara att man såg hanteringen 
av händelserna som en rent svensk ange-
lägenhet. En ytterligare förklaring kan vara 
att det saknades erfarenhet i Regerings-
kansliet av europeisk resurssamordning 
och samarbete vid naturkatastrofer utanför 
EU-området. En fjärde förklaring kan vara 
att det förekom byråkratisk konkurrens 
mellan enheter eller personmotsättningar 
som gjorde aktiveringen av samarbetet till 
en prestigefråga. En annan möjlig tolkning 
är att katastrofsamarbete under FN-flagg 
står högt på agendan, medan samarbete 
som är EU-dirigerat inte är lika etablerat 

och som därför inte får samma utrymme.

Slutsatser och diskussion
En påfallande tröghet karaktäriserade det 
svenska krishanteringssystemet under 
flodvågskatastrofens första dygn. Det 
tog i stort sett 24 timmar innan ansvariga 
aktörer, framför allt på högre handläggar-
nivåer i Regeringskansliet, fick insikt om 
att händelserna i Sydostasien var av en 
sådan omfattning och karaktär att hela det 
svenska krishanteringssystemet ställdes 
inför sin kanske dittills största utmaning. 

Troliga bidragande faktorer till denna 
tröghet har att göra med hur händelserna 
definierades från början av de ansvariga 
aktörerna. I och med FN:s förfrågan om 
svenskt stöd och bistånd till Sri Lanka kom 
situationen i Sydostasien för svensk del att 
definieras som ett reguljärt biståndsärende 
vid naturkatastrofer utomlands. Denna 
definition kom att kvarstå ända fram till 
det att Regeringskansliet bytte fokus från 
katastrofhjälp till att undsätta drabbade 
svenskar utomlands. 

Att information av olika karaktär kon-
kurrerade om uppmärksamheten var en 
trolig orsak till den tidigaste aktörens 
– UD – snäva inriktning i sitt agerande. 
Här handlade det om konkurrensen mellan 
bekräftad och obekräftad information. En 
annan orsak var oklarheten om ansvars-
förhållandena. Så länge det unika i situa-
tionen inte framträdde klart, ändrades inte 
inriktningen av åtgärderna. Erfarenhet 
av att ge bistånd till katastrofdrabbade 
svenska medborgare i den omfattning 
som senare skulle komma att krävas 



99

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT    

1-20071-2007

saknades också. Förslag om hantering 
som saknade explicita regler förkastades 
även, exempelvis aktiveringen av EU:s 
Gemenskapsmekanism. Oklarheter i hur 
insatserna i Thailand skulle finansieras 
bidrog också i hög grad till att fördröja 
Regeringskansliets agerande. 

Det fanns egentligen ingen direkt erfa-
renhetsbaserad kunskap att luta sig mot 
för ansvariga på de olika nivåerna i det 
svenska krishanteringssystemet under flod-
vågskatastrofen. Att göra direkta jämförel-
ser med hanteringen av Estoniakatastrofen 
låg troligen inte nära till hands eftersom 
denna var en helt annan typ av händelse 
och skadebilden såg helt annorlunda ut. 
Händelserna i Thailand utspelade sig 
dessutom långt utanför Sveriges gränser. 
Däremot kan det inte uteslutas att när 
flodvågskatastrofens omfattning väl gick 
upp för ansvariga aktörer, insåg de att reak-
tionerna från medier och allmänhet skulle 
kunna bli våldsamma och att anklagelser 
om försumlighet skulle kunna komma högt 
upp på dagordningen på samma sätt som 
skett efter Estonia. Här spelar erfarenheten 

dock en stor roll. Ansvariga beslutsfat-
tare var troligen väl medvetna om vilka 
följderna skulle kunna bli om man gick ut 
med obekräftad information alltför tidigt 
samt hur detta skulle kunna slå tillbaka och 
leda till kritik. Vad man istället försökte 
göra var att tona ner händelserna genom att 
strikt hålla sig till de bekräftade uppgifter 
som fanns om antal skadade, omkomna och 
saknade och där antalet långt fram i han-
teringen var lågt. Detta försiktiga officiella 
förhållningssätt stod dock i bjärt kontrast 
till mediernas rapportering och kom istället 
att bli föremål för massiv kritik från medier 
och allmänhet.

Det verkar dock sannolikt att jämförel-
sen med omfattningen av Estoniakatastro-
fen och efterspelet efter denna påverkade 
dåvarande statsministerns agerande. Ögon-
blicket när flodvågskatastrofen framstod 
i all sin tydlighet och sattes i relation till 
ett tidigare nationellt trauma är ett troligt 
incitament till att krismedvetandet stärktes. 
Det bidrog i sin tur till att situationen i 
Thailand hamnade högt upp på dagord-
ningen.
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The tsunami that devastated parts of South 
East Asia on December 26, 2004, was an 
event that put the entire Swedish crisis 
management system to the test. 

The Swedish Tsunami Commission 
commissioned the National Defence Re-
search Agency (FOI) to analyse the means 
by which the Swedish Government and 
other central agencies managed the first 
three days of the societal crisis caused by 
the tsunami.

The aim of the study was to answer the 
following questions:

1. What factors determined the Swedish 
Government’s and other central agen-
cies’ initial response to the crisis?

2. What crucial factors and phenomena 
were behind the slow response as 
regards the dissemination of crisis 
information during the initial phase of 
the disaster? 

The analysis was made from a psycholo-
gical, organisational and agenda-setting 
perspective with the aim of establishing 
the decision makers’ crisis management 
performance.

 The following factors were identified as 
decisive for the Swedish crisis response:

A routine request for development 
assistance in Sri Lanka from the UN 
set the agenda for governmental and 
agency response during the first 24 
hours.
A modus operandi was adopted by 
the decision makers that proved dif-
ficult to reverse despite a continuous 
influx of conflicting and contradictory 
information.
Insufficient administrative and orga-
nisational routines were available for 
Swedish authorities and agencies in 
order for them to be able to respond to 
the demands for assistance and medi-
cal support from Swedish citizens in 
Thailand.
Problems in conforming to the opera-
tional coordination requirements from 
the Thai authorities.
The absence of a coordinating natio-
nal crisis management body together 
with insufficient regulations and in-
structions for the dimensioning and 
financing of an extended Swedish 
rescue operation in Thailand. 
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Summary
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