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ABSTRACT 

 

“Crisis Management– New York Citys management of the terroristattack against World 

Trade Center” 

Essey in political science, C-level, at Karlstad University, by Sara Kringsberg.  

Spring 2006. Tutor: Susan Marton 

 

The purpose of this essay is to study New York Citys management of a larger crisis and to  

see how states are coping with stress. It is important to study how states manage stress so that 

states can learn to cope with larger crisis. That is important for the survival of the state and the 

protection of its citizens. David Easton is a political science author that write about this. There 

are four authorities under study in this essey and the following question will be poised for all 

of them : did the FDNY, the NYPD, the EMS and the PAPD manage the terroristattack 

against World Trade Center according to relevant crisis management? 

This essay will be in the form of a case study and to be able to answer the 

specific questions I have studied three kinds of crisis management theories. I have taken some 

of the most central points from these theorys and used them to study the response of the 

different departements of New York City. The result of my study is that the different 

authorities did not act according to relevant crisis management. The biggest flaws where the 

lack of cooperation, the break down in almost all communications systems and the lack of 

preperation for large terroristattacks.   
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval och problembild 

En av de många filosofiska frågorna inom statsvetenskapen är vad statens uppgift ska 

innefatta. Även de ”gamla grekerna” har diskuterat detta problem. Protagoras menade att 

samhället skulle vara ett tillstånd som gav människorna möjligheten till ett behagligt liv1. 

Platon skrev i Staten att staden skulle ”tillförsäkra medborgarna ett dygdigt och lyckligt liv i 

enlighet med förnuftet och naturen”2. Stadens uppgift var att skydda människan och dess 

tänkande.3  

Thomas Hobbes var en av de filosofer som tydligt formulerade statens uppgift i 

samhällskontraktet. Han menade att det ursprungligen existerade ett så kallat naturtillstånd. I 

naturtillståndet rådde det kaos och fruktan. Genom att skapa ett samhällskontrakt där 

människan frivilligt gav upp delar av sin suveränitet och makt gick människan från kaoset i 

naturtillståndet till trygghet och fred. Det är det som är staten.4 

 En stats primära uppgift bör således vara att skydda sina medborgare från ett 

tillstånd av otrygghet och icke-fred. En stat måste ha ett system, en plan, som ämnar hantera 

situationer där medborgarna hotas, annars skulle den brista i en av dess mest primära roller. 

Därmed måste alltså en stat ha någon form av krishantering.  

Eric K Stern menar att kriser och hanteringen av dem ständigt är aktuella. 

Anledningen är att kriser ofta blir väldigt politiskt dramatiska, med stora konsekvenser och 

politiska etniska dilemman. Besluten kan i sin tur få långväga konsekvenser och påverka det 

politiska livet en lång tid framöver.5 Även olika befolkningsgruppers levnadssituation kan 

starkt påverkas.6 Arjen Boin skriver i Statens offentliga utredningar 2005:104 att kriser inom 

en nära framtid kommer att bli allt vanligare och få allt större konsekvenser.7 Han skriver 

också att då kriser alltid kommer att vara oförutsedda och otänkbara är det inte meningen att 

man ska ta bort krisen, utan att förbättra det sociala systemets förmåga att tåla störningarna.8 

                                                 
1 Nordin, S. (1999) Det politiska tänkandets historia, s. 15 
2 Nordin, S. a.a., s. 25 
3 Nordin, S. a.a., s. 63 
4 Nordin, S. a.a., s. 74 f  
5 Stern, E.K. (1999) Crisis Decisionmaking: A Cognitive Institutional Approach, s. 3 
6 Sundelius B., Stern E. & Bynander F. (1997) Krishantering på svenska – teori och praktik, s. 10 
7 Boin, A., SOU 2005:104, s. 342 
8 Boin, A., a.a, s. 348 
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Myndigheter är enligt svensk lag (2002:472) skyldiga att utvärdera och 

analysera sin verksamhet inom området krishantering, för att upptäcka svagheter och brister i 

dess system.9 Sveriges krishantering har blivit mycket kritiserad, framför allt efter tsunamin i 

Sydostasien, trots lagen om krishantering. Men även tidigare situationer har varit i blåsväder, 

så som Estoniakatastrofen och mordet på Olof Palme.10 

Inom krishantering har en helt ”ny” fråga – terrorism – blivit mycket aktuell, 

trots dess egentligen långa historia.11 Framförallt terroristattacken mot World Trade Center 

placerade terrorismen på en helt annan plats på dagordningen än tidigare. Efter 11 september 

menade bland andra Sveriges dåvarande utrikesminister Anna Lindh att det nya ”icke-militära 

hotet” ställer helt andra krav på länder idag. Det krävs större insatser för att hantera 

terroristhotet och förändringar i krishanteringen.12 Förut har staters krishantering först och 

främst varit inriktade på krig och militära hot.13 Kriser har också blivit geografiskt 

obegränsade, som exempelvis 11 september och tsunamikatastrofen visar på.14 

Det är inte enbart 11 september som satt terrorismen på dagordningen. Även 

bombningar i Londons tunnelbanesystem, bombningar i Madrid och skolmassakern i Beslan 

har hjälpt till att föra fram terrorismen på dagordningen.15 Terroristhotet har också blivit mera 

aktuellt med tanke på de mera uppluckrade gränserna, det ökade informationsflödet och den 

teknologiska utvecklingen. Det är till större grad lättare att få tag på vapen idag än tidigare. 

Då USA är en av de starkaste militära nationerna blir terrorismen för dem ett stort hot. Det är 

ett ”bra” sätt att undvika direkt konfrontation med dess militära resurser och samtidigt föra 

fram den ståndpunkt man önskar.16 Björn Kumm (2002) menar att terrorism är den svages 

krigsföring. Att det är ett medel använt av den som är i underläge.17 Rosenthal, Charles och 

Hart (1989) skriver också att terrorism kan ses som en form av politisk kommunikation.18 

Tidigare forskning har också länge menat att USA bör göra om sin 

katastrofhantering. I Flirting with Disaster – Public Management in Crisis Situations (1995) 

skriver Saundra K. Schneider om USA: s krishantering och att det borde göras om. Hennes 

                                                 
9 Abrahamsson, M., Magnusson, S-E.(2004) Risk- och sårbarhetsanalyser, s. 10 f 
10 Dagens Nyheter,  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=533267, 2006-04-06 
11 Kumm, B., (2002) Terrorismens Historia, s. 23 
12 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=89107&previousRenderType=2, 2006-
04-06 
13 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=291048, 2006-04-10 
14 Boin, A. SOU 2005:104, s. 352 
15 Fors, F. (2005), Bombattentat i London – terrorism och institutionaliserad krishantering, s. 9 
16 United States General Accounting Office,GAO, http://www.gao.gov/new.items/d02208t.pdf, 2006-04-10 
17 Kumm, B., (2002) Terrorismens Historia, s. 24 
18 Charles, M.T., Hart, P. & Rosenthal, U., (eds.) (1989) Coping with Crises – The Management of Disasters, 

Riots and Terrorism, s.117 
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riktas mest mot Federal Emergency Management Agency (FEMA). Ett av problemen med 

FEMA är dess småskalighet, men också så spenderades den största delen av FEMA: s budget 

under 1990-talet på att förbereda sig och hantera en kärnvapenattack, något som inte är 

speciellt förekommande.19 Det är ett problem och i USA var man, innan 11 september, mer 

fokuserade på naturkatastrofer och kärnvapenkrig inom krishantering. Tierney, Lindell och 

Perry tar i sin bok Facing the Unexpected – Disaster Preparedness and Response in the 

United States upp naturkatastrofer som den största faktorn.20  

Rosenthal, Charles och Hart skriver visserligen i Coping with Crises, som kom 

ut redan 1989, om terrorism. Men den sortens terrorism man tar upp är gisslandraman, och 

hur terrorister är beroende av media för att få sitt budskap att nå ut.21 Teorier som inte helt går 

att anpassa på den ”nya” terrorismen. 

Sedan 11 september har USA utvärderat och försökt öka sin beredskap. Men 

efter stormen Katrina har man fått massiv kritik över att man fortfarande har ett dåligt 

krissystem, och att man inte lärt sig de läxor man borde ha gjort från 11 september. Kritiken 

som gavs efter 11 september och kritiken som fördes fram efter stormen Katrina är i många 

fall samma.22 I och med 11 september sattes även en ny milstolpe inom terrorismen. En stark 

väststat hade fallit offer.23 

Frederick H. Gareau lägger i sin bok State Terrorism and the United Stats – 

From Counterinsurgergy to the War on Terrorism fram en mycket kritisk syn på USA: s 

utrikespolitiska agerande, men även det inrikespolitiska. En punkt som han för fram är att 

sedan 11 september har man lagt stora, och betydligt tilltagna, summor på militära insatser 

och försvaret24. Även CIA har fått ökade tillslag. Samtidigt så instiftade man Department of 

Homeland Security för att bekämpa terrorism på hemmaplan på ett mera försvarsbaserat sätt 

än den mera offensiva bekämpningen som bedrivs inom militären. Problemet är att DHS inte 

alls får samma pengasummor som militären.25  

Den allmänna fokusen har inom krishantering legat kring naturkatastrofer eller 

vid en annan form av terrorism än den som blev aktuell i och med 11 september. I USA har 

                                                 
19 Schneider, S.K.(1995), Flirting with Disaster – Public Management in Crisis Situations, s. 153 
20 Lindell, M.K., Perry, R.W. & Tierney, K.J.(eds.) (2001), Facing the Unexpected – disaster prepardness and 

response in the United States, s. v 
21 Charles, M.T., m.fl. (2001) Coping with Crises – The Management of Disasters, Riots and Terrorism, s. 117 
22Washington Post, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/02/11/AR2006021101409.html, 2006-04-10 
23 Noam Chomsky, http://www.chomsky.info/articles/20030907.htm, 2006-04-10 
24 Gareau, F.H., (2004) State Terrorism And The United States – From Counterinsurgery to the War on 

Terrorsim, s. 191 
25 Gareau, F.H., a.a., s. 192 
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man gjort vissa reformer, men fortfarande består kritiken. Stater har inte riktigt anpassat sig 

till detta nya hot och vilket utsätter dess medborgare för ett hot. 

 

Mitt ämnesval har sin grund i Easton’s stressteori. Han menar att staten ska vara orubblig, och 

en grundläggande fråga blir då hur politiska system fungerar.26 Hur en stat hanterar stress på 

dess system är viktigt för systemets överlevnad. En stat kommer att i olika former att bli utsatt 

för någon form av stress. Det behöver inte vara i formen av en terrorattack. Men stressen 

måste bemötas och hanteras. Den allra allvarligaste stressen och viktigaste att kunna bemöta 

måste vara den som hotar medborgarna. 

 

1.2 Syfte 

Den övergripande utgångsvinkeln på uppsatsen kommer vara att Easton’s stressteori. Min 

utgångspunkt blir därmed hur en stat hanterar stress mot dess system. Jag menar dock inte att 

testa Easton’s teori i sig, utan enbart att använda den som ansats för efterföljande 

teoribildning. Syftet blir således att undersöka om en stat hanterar stress enligt relevant 

krishantering. Stater måste alltid kunna hantera kriser, men den nya utmaningen har blivit 

terrorismen. Jag ämnar undersöka krishanteringen av en terroristattack och en av de största 

terroristattackerna någonsin: Terroristattacken mot de två ”tvillingtornen” i New York City, 

den 11 september 2001. Min övergripande forskningsfråga blir därefter: att studera New York 

Citys hantering av en större kris för att se hur stater hanterar stress.  

  Syftet med uppsatsen blir statsvetenskapligt relevant då det är viktigt att se hur 

man hanterar stora kriser. Dels för att lära av de misstag som gjordes och därmed kunna titta 

på sitt egna system och göra förbättringar. Att hålla sin krishantering aktuell är av största vikt 

för systemet, staten och politiken inom det.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Den övergripande forskningsfrågan är: att studera New York Citys hantering av en större kris 

för att se hur stater hanterar stress. Jag kommer att titta på de olika myndigheterna i New 

York City som direkt hanterade terroristattacken och har därmed formulerat följande 

forskningsfrågor: 

                                                 
26 Easton, D., (1965) A Framework for Political Analysis, s. 78 
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- hanterade FDNY terroristattacken mot World Trade Center enligt en relevant 

krishantering? 

- hanterade NYPD terroristattacken mot World Trade Center enligt en relevant 

krishantering? 

- hanterade EMS terroristattacken mot World Trade Center enligt en relevant 

krishantering? 

- hanterade PAPD terroristattacken mot World Trade Center enligt en relevant 

krishantering? 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Angreppssätt 

Uppsatsen kommer att vara en deskriptiv fallstudie. Syftet är att beskriva hur man agerade i 

New York City för att sedan se om det har någon överensstämmelse med relevant 

krishanteringsteori.27 En fallstudie beskrivs av Robert K. Yin så här: ”A case study is an 

empirical inguiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, 

especially when the boundaries betewwen phenomenon and context are not clearly evident”
28

. 

Enligt Peter Esaiasson m.fl. kommer jag också att använda mig av en så kallad 

”teorikonsumerande studie”. Utifrån den teorikonsumerande studien försöker jag förstå 

verkligheten och det enskilda fallet med hjälp av en teori. Även om jag menar att förklara en 

viss händelse utifrån teorin kommer inte teorin att helt lämnas utan granskning. Det finns en 

möjlighet att teorin stärks eller försvagas genom studien.29  

CRISMART30 tittar på hur man hanterar kriser på internationell, nationell och 

lokal nivå och ligger under försvarshögskolan. De har en mängd publikationer där man 

undersöker krishantering genom just fallstudier, så som galna kosjukan, Palmemordet, ”the 

Buenos Aires blackout”, brandkatastrofen i Göteborg, bombningar i London etc.31 Eric K 

Stern är chef för CRISMART32, och i sin bok Crisis Decisionmaking: A Cognitive 

                                                 
27 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson H. & Wängnerud, L. (2005) Metodpraktikan – konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, s. 35 
28 Yin, R.K. (1994), Case Study Reasearch – Design and Methods, s. 13 
29 Esaiasson, P. m.fl., (2005) Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 40 f 
30 Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier 
31 CRISMART, http://www.crismart.org/publications.htm, 2006-04-11 
32 CRISMART, http://www.crismart.org/staff.htm, 2006-04-11 
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Institutional Approach använder han sig av just fallstudier, så som Tjernobylkatastrofen.33 Då 

man undersöker krishantering bör det därför vara fullt möjligt att använda sig av fallstudier. I 

det här fallet, terroristattacken mot World Trade Center.  

Ett problem med att använda sig av fallstudier kan vara att det blir svårare att 

dra en slutsats om teorins hållbarhet då man inte gör en jämförelse, eller dra andra slutsatser 

om värdepunkter.34 Jag ämnar dock använda teorin för att kunna beskriva en händelse, jag 

ämnar inte stärka eller försvaga teorin i sig. Ett annat problem kan vara att jag inte kan göra 

några större generaliseringar i min slutsats, men då fallstudien används frekvent vid 

krishanteringsstudier i övrigt, ser jag det inte som något stort problem för min studie.     

1.4.2 Val av fall 

På grund av utformningen och genomförbarheten av uppsatsen krävs vissa begränsningar.  

I min undersökning av krishantering har jag valt att se på USA och 

terroristattacken mot WTC. Jag valde USA för att det var det första ”västland” som utsattes 

för en mycket stor och därmed också påfrestande attack. Genom att titta på USA kan andra 

västländer se hur USA agerade under dessa påfrestningar. Dock kan man argumentera för att 

man skulle undersöka ett land som är mera likt Sverige. I alla fall ett Europeiskt land, så som 

Fredrik Fors gör i sin studie Bombattentat i London – Terrorism och Institutionaliserad 

krishantering. Det han vill göra i sitt arbete är en omvärldsanalys för svensk räkning. Han 

ville ha ett land som är relativt likt Sverige och har då valt Storbritannien. Hans argument för 

det är att Storbritannien ligger i Europa, har en nutida erfarenhet av terrorism och har ett 

system för kontraterrorism som är relativt likt Sveriges.35   

En annan anledning är att då jag i första hand tänker på krishantering av 

terrorism så är det första jag ser ett bombattentat i någon form. Det tror jag även man tänkte 

på i USA när man såg en terroristattack. Men istället använde sig terroristerna av flygplan. 

Det gör att terroristattacken mot USA särskiljer från ”normen” och då borde deras 

krishanteringssystem även på det sättet blivit utsatt för ytterligare en påfrestning och kan 

utgöra ett bra exempel på en kris där man ”tagits på sängen”. Det är inte konstigt att de 

väntade sig en bombattack. WTC hade redan 1993 blivit utsatt för en bombattack, som 

                                                 
33 Stern, E.K., (1999)Crisis Decisionmaking: A Cognitive Institutional Approach, s. 119 
34 Esaiasson, P, m.fl., (2005) Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 120 
35 Fors, F. (2005) Bombattentat i London – Terrorism och institutionaliserad krishantering, s. 10 
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dödade nio och skadade ett 100-tals. USA: s ambassader i Nairobi och Dar es Salaam utsattes 

1998 för bombattentat som dödade över 200 människor36.  

 Ytterligare en begränsning blir på vilken/vilka statsnivåer man genomför 

undersökningen. Ett alternativ är att titta på regeringen och deras agerande. Man kan titta på 

den federala myndigheten som handhar kriser: FEMA.37 Jag har dock valt att titta på staden 

New York City: s agerande. Anledningen till detta är att det var de som direkt stod för 

hanterandet av terroristattacken och dess konsekvenser. Det var deras myndigheter som 

hanterade att byggnaderna rasade, som tog hand om alla människor etc. Valet av dessa fyra 

myndigheter: FDNY, NYPD, EMS och PAPD har att göra med att det var de som var de mest 

aktiva myndigheterna samt att de har blivit utsatta för granskning av 11 september 

kommissionen38 och den så kallade McKinsey-rapporten39. De största myndigheterna, FDNY 

och NYPD, har blivit granskade av båda. Medan EMS bara är med i McKinsey rapporten och 

PAPD bara i 11 septemberrapporten. Även om inte alla fyra granskas av båda två, tror jag att 

man får en bra bild av deras agerande i och med att de blivit utsatta för granskning.  

Man kan också inta vinkeln att titta på beslutsfattarna och politikernas agerande. 

I 11 septemberrapporten skriver kommissionen att räddningspersonalen på plats vid attacken 

var de viktigaste faktorerna för att rädda livet på de drabbade människorna. Vikten låg inte 

hos de nationella politikerna.40  

 Jag kommer inte heller att titta på det flygplan som kraschade i Pentagon och 

inte heller det fjärde plan som kraschade i Somerset County, Pennsylvania.41 Anledningen till 

detta är att de två flygplan som kraschade in i WTC orsakade den största förödelsen, och att 

de andra planen inte rör New York City. Eftersom jag fokuserar på New York Citys 

krishanteringsförmåga, blir således inte dessa plan intressanta.  

1.4.3 Material 

Uppsatsens material berör New York Citys räddningsinsatser under terroristattacken.  

 För att ta reda på hur FDNY, NYPD, EMS och PAPD agerade kommer jag att 

använda mig av sekundärkällor; dels av 11 september kommissionsrapporten och dels av 

McKinsey rapporten. Visserligen är det endast USA: s version som redovisas i dessa källor, 

                                                 
36 Kumm, B., (2002) Terrorismens Historia, s. 243 
37 FEMA, http://www.fema.gov/, 2006-04-11 
38 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 271 
39 FDNY, http://home2.nyc.gov/html/fdny/html/mck_report/toc.shtml, 2006-04-11 
40Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 271 
41 CNN, http://archives.cnn.com/2001/US/09/11/chronology.attack/, 2006-04-11 
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därför skulle någon kunna argumentera för att man i rapporterna önskar framställa 

räddningsinsatserna som bättre än vad de var, kanske för att stärka nationens fortsatta 

förtroende för dessa myndigheter. Detta bör dock inte utgöra något stort problem. Dels skulle 

det i ett framtida krishanteringsperspektiv vara dumdristigt att inte på ett ärligt sätt framställa 

vad som gjordes. Dels är det inte den här uppsatsens mening att lägga in värderingar på hur 

man agerade. Om man sedan har två granskningsrapporter borde det då kunna visa om någon 

vill ge en skev bild av verkligheten. Men sedan är det ju endast USA som vet hur USA 

agerade, och jag utgår ifrån att 11 septemberrapporten och McKinsey-rapporten tar upp detta 

agerande och därmed är användbara som källor.  

1.4.4 Validitet och reliabilitet  

Med reliabilitet menas frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Vid bristande 

reliabilitet innebär det oftast slarvfel under datainsamlingen eller vid bearbetningen av 

datan.42 Det går inte att utesluta att sådana fel kan göras vi den här studien. Mest kanske då 

jag kommer att sammanställa datan om hur man agerade. Det är en möjlighet att jag blandar 

ihop information, tider etc. Då Internet ibland kan liknas vid en djungel av all möjlig 

information så finns även möjlighet till misstag i datainsamlingen. För att försöka stärka 

reliabiliteten kommer jag att dubbelkolla mig själv – göra intrasubjektiva test – ett flertal 

gånger. Dock kommer genomgången av så pass många myndigheter ge mig en god överblick 

av situationen, så att några större brister kommer att undvikas.   

 Med validitet menas att vi undersöker det vi säger oss undersöka och 

”överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator”. Så kallad resultat- 

och begreppsvaliditet. God begreppsvaliditet gör att risken för systematiska och osystematiska 

mätfel minskar.43 Min analysram är utvecklad från olika teorier, och det kommer att vara min 

tolkning av dessa teorier. I och med att det är min tolkning kan man inte komma ifrån 

subjektivitetsproblemet. Det är möjligt att andra personer kommer fram till andra tolkningar 

utifrån samma material. Jag har dock försökt att få fram det viktigaste från dessa teorier och 

då de är ungefärligen de samma för alla teorier så borde sammanställningen representera en 

god bild över de olika teoriernas kärnpunkter.  

 

                                                 
42 Esaiasson, P, m.fl., (2005) Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 67 
43 Esaiasson, P, m.fl., a.a., s. 61 
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1.5 Krisdefinition 

I Krishantering på Svenska – teori och praktik har författarna Sundelius, Stern och Bynander 

definierat kris så här: ”Nationell kris innebär för oss att de centrala aktörerna uppfattar 

situationen som att: 

1. betydande värden står på spel (hotas), 

2. begränsad tid står till förfogande, 

3. omständigheterna präglas av betydande osäkerhet.”44  

Denna krisdefinition är väl använd av forskare i deras studier av kriser.  

Amerikanerna uppfattade attacken så som att betydande värden hotades. Dels 

alla människoliv, men WTC representerade även ekonomiska intressen. Man har också sagt 

att attacken uppfattades som ett angrepp mot de moderna värdena så som demokrati och 

upplysning.45 Under terroristattacker är det alltid en viss tidsbegränsning, dels inför 

möjligheten av ytterligare attacker, men vid WTC så rasade byggnaderna och vid sådana 

situationer är det alltid en kamp mot klockan för att få ut de överlevande. Självklart blir det en 

osäkerhetsfaktor – dels att det skulle komma fler attacker, men också blir antagligen hela 

situationen väldigt osäker. Man försökte få tag på sina släktingar, ingen visste riktigt vad som 

pågicks och vad som gjordes. Vad skulle hända härnäst?  

Enligt Sundelius, Stern och Bynanders krisdefinition bör således 11 september 

ha varit en kris.  

 

1.6 Disposition  

I kapitel ett går jag igenom ämnesval, syfte, frågeställningar och metod. Kapitel två består av 

teorikapitlet som avslutas med ett analysverktyg. I kapitel tre går jag kortfattat igenom vad 

som hände under själva terroristattacken. Jag tycker att en kortare genomgång kan hjälpa till 

för att förstå insatserna bättre. I kapitel fyra går jag igenom hur de olika myndigheterna 

agerade. I kapitel fem analyserar jag agerandet utifrån analysverktygen i teorikapitlet. I 

kapitel sex går jag kortfattat, utifrån analysen, igenom mina slutsatser om de olika 

myndigheternas agerande, utefter syftet. Uppsatsen avslutas i kapitel sju med en avslutande 

diskussion. 

                                                 
44 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., (1997) Krishantering på Svenska – Teori och praktik, s. 13 
45 Kumm, B., (2002) Terrorismens Historia, s. 260 
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2. Teori 

2.1 Easton’s teori om staters överlevnadsförmåga 

Utgångspunkten för min teori är David Easton’s A Framework for Political Analysis. Där 

skriver han att ”the primary goal of political analysis is to understand how political systems 

manage to persist through time”.46 Hans grundläggande antagande är att inget samhälle kan 

överleva om det inte har ett system där man kan auktorativt fördela värden, framförallt om 

meningarna går isär om hur fördelningen bör ser ut.47 Ett system måste kunna stå emot 

störningar och inte ändras vid varje förändring. När en förändring hotar att störa systemet ges 

ledarna chansen att svara upp mot förändringen så att systemet förblir stabilt och man kan 

fortsätta ta bindande politiska beslut.48 Om inte systemet hade någon form av motståndskraft 

skulle det ändras nästan hela tiden. Att det finns system som varit stabila över en längre tid 

visar exempelvis Storbritannien49 och USA50. Men inget system kan överleva utan någon 

form av flexibilitet inför olika förändringar. Det är svårt att vara helt opåverkad av sin 

omvärld. 51  

David Easton menar att själva idén om stress handlar om ett tillstånd som 

utmanar själva kapaciteten av systemets överlevnad.52 Den viktigaste stressen är den som blir 

” potential:  it represents a threat to a system, eduring its capacity to survive but not 

necessarily destorying the system” 
53

.  

Om systemet ska överleva måste medlemmarna räkna med att systemet kommer 

att utsättas för stress.54 Därmed också vara förberedda för att kunna hantera stressen. De 

måste även vara förberedda på förändringar i någon form.55 När störningar väl uppstår blir det 

viktigt hur man hanterar stressen. Det viktigaste är att de grundläggande funktionerna i 

systemet upprätthålls: någon form av auktorativ process för fördelning av värden.56  

Då Easton pratar om den auktorativa fördelningen av värden finns det olika 

enheter som agerar. Den minsta beståndsdelen i systemet är interaktion mellan olika individer. 

                                                 
46 Easton, D, (1965) A Framework for Political Analysis, s. 55 
47 Ibid. 
48 Easton, D, (1965) A Framework for Political Analysis, s 77 f 
49 Easton D, a.a., s. 85 
50 Easton, D, a.a., s. 95 
51 Easton, D, a.a., s 84 
52 Easton, D, a.a., s. 90 
53 Ibid. 
54 Easton, D, (1965) A Framework for Political Analysis, s 84 
55 Easton, D, a.a., s. 87 
56 Easton, D, a.a., s 86 
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Individen kan dels agera självständigt eller i grupp. 57 Något som blir relevant för agerandet i 

New York City, då det är en lägre nivå i samhället, beståendes av interaktion mellan individer 

på plats.  

En kris kan idag bli en påfrestning på det politiska systemet och bli orsaka 

stress. Kristeori är ett sätt att få fram de verktyg som behövs för att auktorativt fördela värden 

i dagens samhälle. En kris blir till stress när den hotar vitala delar inom systemet, så som 

människoliv eller ekonomiska intressen.  

 

2.2 Introduktion till kristeori 

Hur en stat hanterar kriser har varit föremål för studier länge. I många fall har man arbetat 

fram kristeorier genom olika fallstudier som jag, för att få en aktuell syn på krishantering, 

plockat ut de viktigaste delarna av. De rapporter och texter som jag kommer använda som 

stöd och mallar för att utveckla krishanteringen inom både stat och företag.  

Man är inom kristeori ense om att det inte går att sätta klara regler för vad som 

är en bra krishantering och vad som inte är det.58 Forskare och institut har dock lämnat 

rekommendationer för vad som underlättar krishanteringen. Jag kommer att gå utifrån Arjen 

Boin (2005) och Sundelius, Stern och Bynander (1997) och Canadian Centre for Management 

Development59 (2004) redogöra för några allmänna rekommendationer för krishantering för 

att sedan gå in lite mera på detaljnivå innan jag summerar upp till det analys verktyg som jag 

tänkt använda mig av.  

Mitt teorikapitel kommer att vara en förenkling av de teorier som används. De 

teorierna har man använt i mycket större studier än den jag ämnar göra. Då studien är i en 

mindre skala blir det nödvändigt att från teorin plocka ut de delar som är relevanta för min 

studie. En sak som ofta nämns och som man lägger vikt vid är den mediala hanteringen. Det 

är något som jag kommer att välja bort. Jag anser att den inte riktigt är det jag vill undersöka. 

Min tanke är att se på hur organisationerna fungerade i sig under krisen. Även om den 

mediala hanteringen är nog så viktig, ligger inte min fokus på hur de hanterade krisen utåt, 

utan mer hur den fungerade inåt i organisationen.   

 

                                                 
57 Easton, D. (1965), A Framework for Political Analysis, s. 56 
58 Boin, A., SOU 2005:104, s. 348 
59 CCDM erbjuder en mer praktiskt utformning för hur organisationer ska agera ute på fältet än Boin och 
Sundelius, Stern och Bynander.  
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2.3 Rekommendationer före, under och efter en kris. 

I Krishantering på Svenska så skriver Sundelius, Stern och Bynander: ”… om man vill utröna 

hur robust ett säkerhetspolitiskt besluts- och ledningssystem är, kan studier av dess 

stresstålighet i kriser ge god vägledning”.60   

2.3.1 Rekommendationer före krissituationen 

Först och främst krävs de grundläggande responsmekanismerna. De är en förutsättning för 

varje krishanteringssystem. De är förvarning, mobilisering, registrering, evakuering, skydd, 

katastrofmedicinsk beredskap och sjukhusvård, räddningsstyrka, egendomsskydd och 

informationsspridning.61  

Det är viktigt att försöka komma underfund med vilka sorters kriser man kan 

förvänta sig. En del av det är att identifiera organisationens sårbarhet och försöka åtgärda 

dem. Även om man inte helt kan förebygga krissituationer är det viktigt att förbereda sig så 

pass mycket att när en kris väl inträffar kan man hantera dess konsekvenser.62 

Givetvis är en form av krishanteringsplan ett måste. Dock ska man veta att 

förebyggande åtgärder och olika sorters hanteringsplaner kan skapa en falsk trygghet och man 

bör inte lägga alldeles för stor tillit till dem. Det är lätt att tro att de förebyggande åtgärderna 

skyddar mot alla framtida kriser. En kris är något som oftast är mycket oväntad och ”tar 

samhället på sängen”. 11 september och tsunamikatastrofen är sådana exempel på kriser. Just 

på grund av överraskningsmomentet blir ofta olika handlingsplaner oanvändbara. Planer är 

mer lämpade för förutsägbara händelser.63 Dock är det bra om krisplanen består av två delar: 

en kommunikativ och en operationell. Den operationella planen ska vara en form av mall med 

all information som man behöver för att effektivt hantera en kris. Dock är det viktigt att den 

inte blir allt för detaljerad, som även nämnts tidigare. Det en plan borde innehålla är dessa 

komponenter: 

• en krisdefinition 

• ”ledningsordning”: ett krishanteringsteam, klargjorda regler för vem som är ansvarig 

för vad, vart ledningscentralen ska placeras etc. 

                                                 
60 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., (1997) Krishantering på Svenska – Teori och Praktik, s. 14 
61 Boin, A,  SOU 2005:104, s. 348 
62 Boisvert, P., Moore, R., (2004) Crisis and Emergency Management – A Guide for Managers of the Public 

Service of Canada, s. 10 
63 Boin, A,  SOU 2005:104, s. 345 
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• administrativa polycis och en nödvändig procedur för att aktivera och underlätta 

beslutstagande under krisen 

• nödvändigheter (facilities) för att underlätta krishanteringen i form av olika sorters 

hjälpmedel, byggnader etc. 

För att komplettera den operationella planen är det viktigt att det finns en 

kommunikationsplan. Den är bland annat till för att alla ska använda sig av samma termer 

under själva händelsen.64 Det är också viktigt om man får sitt krishanteringssystem granskat 

av oberoende experter. Problem med planen belys och man får se hur andra har gjort.65  

Något som underlättar krishantering är att ett ansvarigt team. Deras uppgift är att 

samla de som behövs vid en kris. Om en krishantering ska flyta på är det bra om det finns ett 

system som säkerställer att nödvändiga resurser kommer att finnas till hands. Exempel på 

saker som är nödvändiga är: någonstans att vara, telefonlinjer, datorer och stödpersonal som 

assistenter. 66 

I en kris blir tid en bristvara och det finns inte mycket utrymme till att reflektera. 

Därför är det bra att man redan innan satt upp kriterier för vad som ska prioriteras och vad 

som är viktigt att ta itu med först.67 

Sedan är det viktigt om man tränar berörda parter i krishantering. Det för att de 

ska vara bekanta med problem som uppstår, bli mer vana vid den stressade situationen och 

medvetna om att olika beslut ofta är väldigt värdeladdade i en krissituation.68 Självklart är det 

nödvändigt att utvärdera efter en övning för att kunna göra förbättringar.69 

2.3.2 Rekommendationer under krissituationen 

I inledningsskedet av en kris är det speciellt viktigt att man tolkar dess signaler rätt. Problemet 

är att de tidigaste signalerna ofta är mycket svårtolkade. Man måste väga en så kallad positiv 

reaktion mot en negativ – med andra ord inte använda resurser på något som inte är allvarligt, 

men inte heller ignorera en stundande krissituation.70 Den inledande problemformuleringen 

                                                 
64 Boisvert, P., Moore, R., (2004) Crisis and Emergency Management – A Guide for Managers of the Public 

Service of Canada, s. 10 
65Boin, A., SOU 2005:104, s. 350 
66 Boisvert, P., Moore, R., (2004) Crisis and Emergency Management – A Guide for Managers of the Public 

Service of Canada, s. 11 
67 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., (1997) Krishantering på Svenska – Teori och Praktik, s. 20 
68 Boin, A., SOU 2005:104, s. 348 
69 Boisvert, P., Moore, R., (2004) Crisis and Emergency Management – A Guide for Managers of the Public 

Service of Canada, s. 11 
70 Boin, A., SOU 2005:104, s. 343 f 
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har stor betydelse för det efterkommande arbetet.71 Det första intrycket brukar bestå och kan 

låsa krishanteringen även om man senare får motsägande information.72  

Ett problem är att beslutsfattare ofta vill söka stöd för sitt agerande. Det är 

riktigt att man inom politiken måste ta hänsyn till väljarna och även inom olika organisationer 

bör man ha organisationens stöd för beslut som tas. Det kan dock orsaka en spänning mellan 

att ta rationella beslut och att ta legitima beslut, vilket hindrar krishanteringen.73   

 Inte bara tidspressen utan även olika värdekonflikter i beslut leder till stress. 

Man arbetar med osäkerhet, då många delar av krisen inte är kända. För att hantera stressen 

finner gärna beslutsfattare tillfälliga lösningar för att ”trolla bort” problemen. Det kan vara att 

rationalisera eller definiera bort dem. Svårigheten är att stressen ofta kommer tillbaks med 

förnyad styrka.74  

 Det är ett känt problem att i en kris tar själva organisationsintresset över istället 

för en helhetsbild av krisen. Det blir konkurrens och rivalitet mellan olika enheter och 

organisationer. Det kan man bland annat se i USA eftersom deras myndighetssystem är 

betydligt större än exempelvis Sveriges.75 Ett samarbete mellan olika involverade enheter är 

nödvändigt.76 En så kallad gemensam ”horisontell förankring” är bra för att undslippa mer 

kritik än nödvändigt. Då har man arbetat fram en gemensam politisk plattform när en kris 

inträffar.77 Samordningsfrågan är också viktig. Ett problem är att ansvarsfördelningen mellan 

lokala, regionala och centrala myndigheter ofta är oklar. Framförallt finansiering brukar vara 

ett problem.78 Mindre beslutsenheter har stor betydelse. Delar man in beslutsuppgifterna i 

mindre enheter så främjar det sammanhållningen och gemenskapen. Det i sin tur leder till att 

besluten kommer tas snabbare och utan några större inbördes stridigheter eftersom man har en 

intim och personlig relation till personerna i gruppen.79  

När krisen väl slagit till vill beslutsfattare skaffa sig en fullständig bild av 

situationen. Det resulterar i en ”förlamande jakt” på mer och mer information. Vid den här 

tidpunkten, i början av en kris, så är informationen inte så pålitlig och när väl störtfloden av 

information väl kommer är den svår att analysera. Även om sökandet efter en korrekt bild av 

situationen är förståelig så kan det hindra krishanteringen. Man får inte vara rädd för att fatta 

                                                 
71 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., (1997) Krishantering på Svenska – Teori och Praktik, s. 145 
72 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., a.a., s. 195 
73 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., a.a., s. 18 f 
74 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., a.a., s. 27 ff 
75 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., a.a., s. 35 f 
76 Boin, A., SOU 2005:104, s. 343 f 
77 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., (1997) Krishantering på Svenska – Teori och Praktik, s. 153 
78 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., a.a., s. 205 
79 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., a.a., s. 140 ff 
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beslut trots att det finns brister i information.80 Informationsprocessen är i en kris utsatt för ett 

högt tryck. Det är inte ovanligt att informationsprocessen bryter samman. Ett annat problem är 

så kallad ”situational information overload” vilket innebär att man centraliserar problemen. 

Man litar inte på att underordnade ska tolka och hantera informationen utan väljer att skjuta 

problemet högre upp i organisationen. Har man en form av ”gate-keeper” tillsätt lägre ned i 

organisationen uppstår inte det problemet.81 

När krisen kommer så måste man också aktivera de olika operationella planerna 

och göra en bedömning om vad som behövs göras och vem som ska göra vad. Man fastställer 

en kortsiktig lösning för att minska skadeverkan och minska faran. Målet är dock att man 

finner en mer långsiktig lösning.82 

2.3.3  Rekommendationer efter krissituationen 

Man får inte underskatta ”krisen efter krisen”. Man måste ta itu med ansvarighetsfrågor och 

lära av krisen istället för att gå tillbaks till vardagen som om ingenting har hänt.83 Man börjar 

återgå till det vanliga arbetet och krisens efterverkningar klingar ut, och det är nu man ska 

försöka lära av krisen som varit.84 

 

2.4 Analytiska teman 

Fredrik Fors använder sig i sin studie av analytiska teman utvecklade från CRISMART. De 

används för att analysera olika institutioners agerande under en kris. De är: krisberedskap, 

krisförebyggande arbete och lindrande åtgärder, ledarskap, beslutsenheter, problemperception 

och probleminramning, värdekonflikt, politiskt byråkratiskt samarbete och konflikt, 

kriskommunikation och trovärdighet, transnationalisering och internationalisering, temporala 

effekter och inlärning.85 De som jag väljer att titta utifrån är krisberedskap, krisförebyggande 

arbete och lindrande åtgärder, ledarskap, värdekonflikt, problemperception och 

probleminramning och politiskt byråkratiskt samarbete och konflikt. 

                                                 
80 Boin, A., SOU 2005:104, s. 346 
81 Sundelius, B., Stern, E. & Bynander, F., (1997) Krishantering på Svenska – Teori och Praktik, s. 165 
82 Boisvert, P., Moore, R., (2004) Crisis and Emergency Management – A Guide for Managers of the Public 

Service of Canada, s. 12 
83 Boin, A., SOU 2005:104, s. 347 
84 Boisvert, P., Moore, R., (2004) Crisis and Emergency Management – A Guide for Managers of the Public 

Service of Canada, s. 12 f 
85 Fors, F., (2005) Bombattentat i London – Terrorism och institutionaliserad krishantering, s. 21 
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2.4.1 Krisberedskap, krisförebyggande arbete och lindrande åtgärder 

Med detta menar man hur väl förberedda krishanterarna varit på dessa ovanliga händelser. 

Har man hanterat kriser innan? Insåg man att det kunde hända? Hade man någon form av 

planering eller var man på annat sätt förberedd på en kris?86 Vid en terroristattack blir det 

extra svårt att arbeta med krisförebyggande arbete. Initiativet ligger hos terroristerna och det 

är ofta mycket svårt att bedöma när och var de tänker slå till. Men vid kontraterrorism är det 

förebyggande arbetet det enda man har, för när terroristerna väl börjat utföra ett attentat är det 

mycket svårt att stoppa det.87 En annan svårighet med att införa förebyggande åtgärder är att 

de oftast är spridda över många olika organisationer och att krisförebyggande åtgärder inte är 

politiskt attraktiva och därmed inte får resurser.88 Frågan är om terrorism är något vi får lära 

oss leva med eller om det går att förebygga.89 

2.4.2 Ledarskap 

Ledarskapet kan delas in i två delar. Dels en operativ del, där man handhar det praktiska 

arbetet och dels en symbolisk del. Den senare rollen brukar vara i formen av statschefer som 

delger sorg över de drabbade.90 Jag kommer att fokusera mig på den operationella rollen. 

Alltså hur ledarna inom NYPD, FDNY, EMS och PAPD hanterade krisen. Den symboliska 

rollen låg på olika politiker så som president George W Bush och dåvarande borgmästare i 

New York City Rudolph Giuliani och bli således inte intressant.    

2.4.3 Värdekonflikt 

I en krissituation är det inte ovanligt med motstridiga värden som man kan tvingas välja 

mellan. Ofta är konsekvenserna i båda valmöjligheterna mänskligt lidande. Exempel på 

sådana värden kan vara människoliv, ekonomiskt välstånd, rättssamhälle och demokrati. Men 

även mindre värden så som karriärer och politiska väljare kan stå på spel.91 En värdekonflikt 

inom polis och brandkår är å ena sidan att rädda liv och å andra sidan den egna säkerheten.92 

2.4.4 Politiskt byråkratiskt samarbete och konflikt 
                                                 
86 Fors, F., (2005) Bombattentat i London – Terrorism och institutionaliserad krishantering, s. 21 
87 Fors, F., a.a., s. 57 
88 Fors, F., a.a., s. 58 f 
89 Fors, F., a.a., s. 61 
90 Fors, F., a.a., s. 22 
91 Ibid. 
92 Fors, F., a.a., s. 78 
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En kris innebär att institutioner kommer varandra närmare än vanligt, och det kan leda till 

konkurrens mellan dem. Ett scenario är att man lägger dessa konflikter åt sidan och jobbar 

samman för ett större mål. Det kan också få motsatt effekt. Då krisen rör viktiga värden som 

människoliv och karriärer så vill man dra sig undan ansvar och skylla på andra. Har man å 

andra sidan hanterat krisen väl kan det innebära en skjuts i karriären. Därför kan det också bli 

konkurrens om att ta åt sig äran för en lyckad krishantering.93 

2.4.5. Problemperception och probleminramning 

I en krissituation är det andra saker än objektiva fakta som styr aktörers agerande. Man 

förlitar sig väldigt mycket på tolkningar av händelsen. Det kan resultera i att det fortsatta 

arbetet blir låst i den första uppfattningen av problemet. Något som sker på ett omedvetet plan 

hos många beslutsfattare. Olika saker som påverkar tolkningen av en kris är kultur, kontext, 

organisation och informationsflödet. 94 

 

2.5 Analytiska mallar 

De analytiska mallarna är till stor del baserade på CCMD95: s mall för krishantering. (Se 

bilaga 1). Dock har några ändringar gjorts. Jag har istorsett med alla punkter som CCMD tar 

upp förutom några, bland annat har jag valt att ta bort den som berör att man ska upprätthålla 

mediala kontakter efter krisen. Jag har tidigare argumenterat för att det mediala inte är 

intressant, och därför har jag valt att ta bort den punkten. I mina källor har jag på vissa frågor 

inte heller funnit svar på vissa frågor, vilket gjort dem mindre relevanta och därför har jag 

tagit bort dem. De punkterna är: huruvida man kontaktat experter i förväg och satt upp ett 

övervakningssystem. Om man satt upp olika system och om man erbjudit stöd till anställda, är 

inte heller med från CCMD: s ursprungliga format. Sedan har jag valt att lägga till några 

punkter, som varit relevanta utifrån det studerade materialet. De är huruvida man har någon 

form av grundläggande responsmekanismer, om man tolkade de inledande signalerna rätt, om 

man haft en gemensam politisk förankring, om man har mindre beslutsenheter, om man letat 

efter information allt för mycket, om informationsprocessen höll, huruvida man tagit 

rationella beslut före legitima och om man haft en tydlig ansvarsfördelning.  

 

                                                 
93 Fors, F., (2005) Bombattentat i London – Terrorism och institutionaliserad krishantering, s. 120 f 
94 Fors, F., a.a, s. 22 
95 Canadian Centre for Management Development 
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Tabell 1: Förebyggande  
 
 Ja Nej 
Skapa en 
översikt(tagit fram 
vad man kan förvänta 
sig) 

  

Bedömt risker 
korrekt 

  

Övervägt värsta 
tänkbara scenarios 

  

Studerat tidigare 
situationer 

  

 
 
Tabell 2: Förberedande  
 
 Ja Nej 
Grundläggande 
responsmekanismer 

  

Krishanteringsplan   
Träning i krishantering   
Ha samarbetspartners   
Ordna ett team   
 
 

Tabell 3: Aktivt avhjälpande 
 

 Ja Nej 

Tolka signaler rätt (ej över 
eller underskatta krisen) 

  

Riktig problemformulering 
(att man förstår vad som 
egentligen händer) 

  

Rationella beslut före 
legitima? (söka stöd för sitt 
beslut?) 

  

Samarbete mellan olika 
enheter? 
(organisationsintresset har 
inte tagit överhand?) 

  

Beslutsenheter indelade i 
mindre grupper? 

  

Kunna ta beslut med 
otillräcklig information 
(Förlamande jakt på 
information?) 

  

Informationsnätet hållbart   
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Tydlig ansvarsfördelning   
Gemensam politisk 
förankring 

  

Krisplan aktiverad?   
 
 
Tabell 4: Återbyggnad/Avvecklande 
 

 Ja Nej 

Hantering av 
ansvarighetsfrågorna? 

  

Bedömning och lärdomar 
från erfarenheterna 

  

Fastställa att krisen är över   
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3. Bakgrund 

11 september, 2001, utsattes USA för västvärldens mest förödande terroristattack. De plan 

som kom att flyga in i ”tvillingtornen”, som var en del av World Trade Center, var American 

Airlines Flight 11 och United Airlines Flight 175.96  

American Airlines Flight 11 lyfte från Boston för att flyga mot Los Angeles 

klockan 07:45. United Airlines Flight 175 lämnade terminalen 08:00 för att också det flyga 

från Boston till Los Angeles.97  

Man är inte riktigt säker på exakt när kapningen av American 11 började, men 

man tror någonstans runt 08:15, eftersom de vid den tidpunkten inte svarade på ett anrop från 

trafikledningscentrat (ATC).98 Klockan 08:46 flög American 11 in i det norra tornet.99  

I United 175 bröts kontakten 08:42. Det man tror är att kapningen sattes igång 

någonstans mellan 08:42 och 08:46. Klockan 09:03 kraschade United 175 in i WTC: s södra 

torn.100  

 Den första reaktionen av regeringen när det första planet flög in i WTC: s norra 

torn var att det måste ha varit ett misstag av piloten. Information om att planet var kapat hade 

inte meddelats från Federal Aviation Agency (FAA) före 08:46. Det var först när det andra 

planet slog ned i det södra som man började reagera. Vicepresident Richard Cheney sa efter 

att United 175 slagit ned: ”hur i helvete kan ett plan slå ned i World Trade Center?”101 

President George W Bush meddelas 09:10 och den första presskonferensen hölls 09:30.102 

 09:59 så kollapsade det södra tornet.103 10:28 kollapsade även det norra tornet 

och södra Manhattan täcktes av bråte och damm.104 Man beräknar att mellan 16 400 – 18 800 

människor befanns sig på området när attacken inträffade.105 Totalt omkom 2 973 personer.106 

 Enligt 11 septemberrapporten fick USA kontinuerligt under sommaren 2001 

varningar om att man var hotade. Omständigheter gjorde att man aldrig riktigt följde upp 

                                                 
96 BBC News, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1539835.stm, 2006-04-26  
97 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 2  
98 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 4 
99 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 6 
100 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 7 f 
101Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 33 
102 BBC News, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1539835.stm, 2006-04-26 
103Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 277 
104BBC News, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1539835.stm, 2006-04-26 
105 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 305 
106 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 302 
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varningarna eller gjorde någon övergripande analys av situationen. Regeringen tog inte hoten 

på allvar.107  

 Då terroristattacken inträffade blev hjälpinsatserna improviserade eftersom 

ingen av myndigheterna i New York City hade utbildning för att hantera något dylikt.108 

 

Bild 1: Översiktsbild över WTC komplexet 

 
Källa: National Commission on Terrorist Attacks Upon The United States, http://www.9-
11commission.gov/report/911Report_Ch9.htm, 2006-04-26 

 

 

 

 

                                                 
107 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 270 
108 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 305 
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4. Vad som gjordes 

4.1 Fire Departement New York (FDNY) 

FDNY bestod 2001 av 11 000 man. Det styrdes officiellt av brandmästaren, men han hade 

inte några operativa befogenheter utan de sköttes av myndighetschefen.109 

De första åtgärderna sattes igång direkt efter kraschen. Det beslutades nästan 

direkt att brandkårens primära uppgift skulle vara att rädda människoliv och inte bekämpa 

elden. Det gällde också att försöka skaffa sig en bild av situationen. FDNY: s 

krisledningscentra (Incident Command Post110) placerades på West Side Highway.111 

Det var omkring klockan 08:57 som FDNY började ta sig in i byggnaden. I 

början skickade man bara upp några få enheter medan de andra väntade i lobbyn. Under tiden 

arbetade cheferna fram en plan om hur man skulle hantera situationen.112  

08:57 bad man om evakuering av det södra tornet. Det var dock inte för att man 

trodde att ett till plan skulle komma utan för att hela området var osäkert i och med kraschen i 

det norra tornet. I det här läget hade FDNY dåligt med information om situationen och 

besluten var osäkra. Det beslut man tog var att utrymma alla i byggnaden. Hur situationen i 

våningarna över kraschzonen såg ut var det ingen som visste. Bara det att människor hoppade 

eller föll från våningarna. FDNY: s chefer meddelade att det inte fanns någon risk för att hela 

byggnaderna kunde rasa. Möjligtvis kunde den övre delen kollapsa, men det var inte inom en 

nära framtid.113 

I World Trade Center hade man ett mobilt system som skulle underlätta 

kommunikationen, för att aktivera detta system skulle två olika knappar tryckas in. Bara en av 

knapparna blev intryckta. Varför den andra knappen inte blev intryckt är det ingen som vet. 

Därmed fungerade inte systemet och man fick använda ett annat sämre system.114  

Brandcheferna hade också dålig information om vad som hände utanför 

byggnaderna, om hur tornens status var, om huruvida bränderna tog sig eller inte. De fick 

ingen information från helikoptrarna. Det gjorde att de inte kunde bedöma situationen. Kritik 

har getts att allt för få högre chefer befann sig på tryggt avstånd för att hantera situationen 

                                                 
109 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 275 f 
110McKinsey & Company, (2002) McKinsey Rapporten FDNY, s. 28 
111 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 281 
112 Ibid. 
113 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 282 
114 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA a.a., s. 289 
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därifrån.115 Bristen på information ledde till att man blev oense om vad man skulle göra. 

Tillslut togs beslut om att man skulle gå upp och undersöka hur nedslagsområdet såg ut. Dock 

tappade den grupp som var på väg upp i det norra tornet kontakten med cheferna ju högre upp 

de kom. Dels på grund av att så många använde kommunikationskanalerna men också för att 

den sämre radioutrustningen hade begränsad räckvidd. Man funderade också på om man 

skulle försöka rädda civila från taket av byggnaden, men ute på West Street hade FDNY: s 

chef redan beslutat att det var omöjligt.116 

Då det andra planet träffade skickade man ut larm efter ytterligare personal. 

Problemet var bara att det kom fler brandmän till platsen än vad man bett och räknat med. 

Enheter ryckte ut på eget initiativ. Även personal med endast administrativa uppgifter kom 

utan att kunna göra så mycket.117 En annan anledning till att så många kom var att då attacken 

inträffade var det skiftbyte på brandstationerna. Därför ryckte både dag- och nattskiften ut.118 

Samtidigt strömmade ledig personal till platsen för att hjälpa till. Det finns ett system för hur 

man ska agera när man tillkallar ledig personal. Problemet var att systemet inte aktiverats på 

30 år och få hade fått träning i hur man skulle göra. Därför var det inte någon som hade koll 

på hur många som egentligen kom och det blev svårt att kontrollera insatserna,119 eftersom 

man hade problem med att veta vart alla enheter var någonstans.120 

Efter den andra kraschen var man tvungen att ta fram en ny strategi om hur man 

skulle hantera de två tornen. Ett stort problem var hur kommunikationen skulle lösas.121 

Nästan direkt började man insatserna till det södra tornet. Dock kom det inte så många 

brandmän dit eftersom de inte omdirigerats dit. Brist på enheter i det södra tornet var ett stort 

problem. Eftersom kommunikationen brast nåddes inte önskemålet om fler enheter ut. På 

grund av att man också använde sig av olika kanaler i de olika husen, och brandmännen gick 

mellan husen utan att ställa om kanalerna, hade cheferna i respektive lobby svårt att få ut 

information till alla.122  

Ytterligare ett problem var att dirigera folk till de olika tornen. Många enheter 

kom utifrån och var inte bekanta med WTC-komplexet. Man hade olika sifferbenämningar på 

husen och få visste vilket som var vilket hus, något som resulterade i att många gick fel. 123 

                                                 
115McKinsey & Company, (2002) McKinsey Rapporten FDNY, s. 32 
116 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 289 ff 
117 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 288 f 
118 McKinsey & Company, (2002) McKinsey Rapporten FDNY, s. 35 
119 McKinsey & Company, a.a., s. 36 
120 McKinsey & Company, a.a., s. 30 
121 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 289 
122 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 291 
123 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 292  



 28 

Många enheter befann sig exempelvis i Marriott Hotell som var oskadat.124 Det var också 

svårt att hitta en säker väg mellan de olika husen på grund av allt fallande bråte och 

hoppande/fallande människor.125  

11 september var den största katastrofen på amerikansk jord och var därmed 

svår att kontrollera. Det var visserligen myndighetschefen som hade den allmänna 

befogenheten med det hela styrdes av befälhavaren i respektive torns lobby.126  

Det var först 09:57 som man fick rapporter om att det fanns en övervägande risk 

för att båda tornen skulle kunna rasa fullständigt.127 I McKinsey rapporten säger man att 

brandkårscheferna övervägde en mindre lokal kollaps av det norra tornet. Men man trodde 

inte att det kunde rasa ihop fullständigt.128 

 Då det södra tornet föll, kollapsade också de olika befälsposteringarna på West 

Street, i Marriots lobby och i det norra tornets lobby eftersom de övergavs. Det norra tornets 

befälhavare fick inte heller veta att hela södra byggnaden rasat och av de brandmän som var 

inne i det norra tornet var det flera som inte kunde se det södra tornet och de trodde i sin tur 

att en bomb exploderat. Order om evakuering lämnades trots den bristfälliga informationen. 

Problemet var dock att ingen evakueringsorder till FDNY talade om att det södra tornet hade 

rasat. Samtidigt var det bara delar av brandmännen som hörde meddelandet om evakuering 

eftersom flera var utanför zonen för radiokommunikation eller använde andra 

kommunikationskanaler.129 

 Överlag var det problem med huruvida man hörde olika radiomeddelanden eller 

inte. Det fanns nämligen inte några krav på att man skulle bekräfta meddelanden.130 Vissa 

svarade tillbaks på meddelanden, andra inte. Man visste inte om det berodde på att 

brandmännen var upptagna med räddningsarbete eller för att de inte hörde meddelandet eller 

om de svarade men att de inte kunde komma fram.131 

 Efter att det norra tornet föll hade man svårt att reda ut situationen igen. Man 

hade svårt att få reda på vilka chefer som levde, vart de var, vem det var som ledde 

operationen, vilka resurser som fanns tillgängliga. 132 

                                                 
124 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 309 
125 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 292  
126 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 293 
127 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 294 
128 McKinsey & Company, (2002) McKinsey Rapporten FDNY, s. 28 
129 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 297 ff 
130 McKinsey & Company, (2002) McKinsey Rapporten FDNY, s. 29 f 
131 McKinsey & Company, a.a., s. 31 
132 McKinsey & Company, a.a., s. 33 
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 Innan 11 september hade FDNY ingen direkt vana av att kalla in hjälp från 

omkringliggande brandstationer. Man hade ingen process för att bedöma hur mycket hjälp 

man behövde, ingen formell metod för hur man bad om hjälpen och sedan hanterade den. Man 

hade heller ingen aning om andra stationers resurser, huruvida man kunde integrera deras 

metoder och material med FDNY eller inte.133  

 Man tror också att kommunikationen mellan NYPD och FDNY var mycket 

bristfällig. Det var ingen NYPD chef i Incident Command Post som FDNY satt upp.134 

  

4.2 New York Police Departement (NYPD) 

NYPD bestod 2001 av 40 000 man. Den leddes av polismästaren, som inte i första hand hade 

operationella uppgifter, men dock operationella befogenheter. Till största del sköttes de 

operativa uppgifterna av myndighetschefen. Vid en större olycka har NYPD en specialenhet – 

avdelningen för speciella operationer (ESU, Emergency Service Unit), som bland annat 

innefattar en flygenhet.135  

Många poliser såg kraschen och ringde omedelbart in och anmälde det till 

NYPD: s kommunikationscentral. 08:58 höjde myndighetschefen mobiliseringen vilket sände 

nästan 1000 poliser till platsen. Samlingsplatsen var på West och Versey och därifrån 

placerade man ut alla poliser. Polisernas främsta uppgift blev att dirigera utrymningen av de 

civila. 08:50 så skickades flygenheten ut för att man skulle kunna bedöma situationen i de 

övre våningarna. Man fastslog att det inte gick att göra några räddningsaktioner ifrån taket då 

det var för mycket eld och rök. Ett stort misstag var att 911-expeditörerna och FDNY-

expeditörerna inte fick reda på att inga räddningsaktioner kunde göras från taket. Därför 

kunde de inte instruera de nödställda inne i byggnaden huruvida de skulle gå uppåt eller 

nedåt. Vissa blev också instruerade att gå upp till taket.136  

Ett ESU-team började klättra upp i våningarna för att inrätta en förbandsplats 

och flytta de skadade. Poliser hjälpte skadade att komma undan fallande bråte och fallande 

människor på torget utanför tornet. Man stängde 09:00 av tunnelbanestationerna i närheten av 

WTC och evakuerade dem. Man rensade vägarna så att räddningspersonal skulle kunna ta sig 

fram, samt stängde av tunnlar och broar.137 

                                                 
133 McKinsey & Company, (2002) McKinsey Rapporten FDNY, s. 36 
134 McKinsey & Company, a.a., s. 38 
135 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005) 11 septemberrapporten, s. 275 
136 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 283 
137 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 283 f 
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 Då det andra planet träffade det södra tornet, gavs order om att ta in mer 

personal. Antalet polismän ökade till 2 000. NYPD: s chef satte igång ”Operation Omega” där 

man skulle skydda viktiga platser runt om New York. Då det södra tornet attackerades 

skickades flertalet ESU-team till båda tornen. Det första ESU-teamet som kom till det norra 

tornet blev dock avvisade när de anmälde sig hos FDNY: s lobbychef. Man gick ändå upp i 

tornet för att hjälpa FDNY: s personal att evakuera. Under tiden fortsatte man att hjälpa civila 

som kom ut från byggnaderna och leda dem via en säker väg över torget. Det var dock ingen 

av NYPD: s flygenheter som bedömde att det fanns risk att tornen skulle kollapsa.138  

Efter att det södra tornet rasat så meddelade NYPD: s flygenheter direkt att hela 

tornet hade rasat och att man borde evakuera WTC-komplexen och området i stort. Därefter 

varnade man flera gånger för att man trodde att även det norra tornet skulle rasa. 

Kommunikationen blev mycket ansträngd efter det södra tornets kollaps, men man lyckades 

ändå flytta NYPD: s närmaste samlingsplatser. De ESU-team som befann sig inne i det norra 

tornet fick klara instruktioner om evakuering för att det södra tornet fullständigt rasat samman 

och de var förvånade över de brandmän som inte verkade ha någon brådska ut. Vissa 

brandmän vägrade då ta utrymningsorder från poliser. Andra valde att stanna kvar för att 

hjälpa civila.139 

 Problem som McKinsey rapporten ser är att man inte la någon större tyngd på 

att det skulle komma ytterligare en attack. Man spärrade inte heller av området för ens dagar 

efteråt, vilket innebar att personer som inte borde ha varit på platsen var det.140 

NYPD hade inget system för bedömning av fler terroristattacker.141 Man hade 

ingen klar ledare under attacken. Roller och ansvarsområden var diffusa. Däremot var 

kommunikationsmedlen väl fungerande.142  

Övningar inför storskaliga katastrofer var innan 11 september ovanliga. De var 

också dåligt fokuserade på kontraterrorism vilket gjorde att man var illa förberedd inför 

terroristattacker. I de planer som fanns var terrorism också uteslutna, inte heller hade man 

någon form av hantering efter krisen så man snabbt kunde lära sig av den.143 I den 

undersökning man gjorde hade 89 % av de poliser som svarade inte fått någon träning i hur 

                                                 
138 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005) 11 septemberrapporten, s. 294 f 
139 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 300 f 
140McKinsey & Company, (2002) McKinsey Rapporten NYPD, s. 17 
141 McKinsey & Company, a.a., s. 19 
142 McKinsey & Company, a.a., s. 24 f 
143 McKinsey & Company, a.a., s. 29 f 
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man hanterade byggnadskollapser, 84 % hade inte fått kontraterroristträning, 73 % hade inte 

fått utbildning gällande storskalig evakuering144 

Men överlag hanterade man kommunikationen, ledningen och kontrollen av 

situationen bättre än FDNY. Man tror det kan ha att göra med att NYPD har större erfarenhet 

av att kontrollera större folksamlingar eftersom man ofta är med vid stora evenemang samt att 

man inte var inne i tornen.145 

4.3 Emergency Medical Service (EMS) 

EMS började skicka ut ambulansenheter så fort de började få in samtal till telefonväxeln. 

Snart tog den övergripande EMS-telefonväxeln över från den lokala på södra Manhattan. Vid 

en så pass stor händelse som WTC-attacken ska man enligt rutiner dela in området i olika 

divisioner. Inom varje division hanterar man en eller flera uppgifter som omhändertagande av 

skadade eller transportering till sjukhus. Dessa funktioner är så kallade sektorer. Ju mer 

personal som anlände till platsen desto fler divisioner och sektorer sattes upp.146 

 På grund av att kommunikationskanalerna var så överbelastade hade man 

problem med att kommunicera. Det gjorde att personal som kom till platsen hade svårt att få 

en överblick över situationen. EMS: s telefonväxel hade till uppdrag att skicka ut ambulanser 

till olyckor, sköta kommunikation mellan olika chefer och ambulanser, se över information 

från olika håll och även hantera övriga telefonsamtal. Under 11 september så var det väldigt 

mycket information, väldigt många enheter och kommunikationsproblemen stora, vilket 

begränsade växelns möjlighet att hantera situationen effektivt.147  

Inte heller EMS på fältet hade någon information om att tornen kunde rasa. 

Trots att EMS-telefonväxeln fick samtal inne från tornen om att golv och trappor höll på att 

rasa. Men på grund av kommunikationsproblemen nådde dessa meddelanden inte fram.148  

Då det södra tornet kollapsade så förstördes EMS kommandocentral och man 

fick fly från sina respektive divisioner och sektorer för att sätta sig i säkerhet i andra 

byggnader. Det var oklart över hur organiseringen sedan fortflöt efter den första kollapsen. 

Man hade svårt att lokalisera personal och kommunikationsmedlen var under en tid helt 

utslagna. Vid kollapsen av det andra tornet så försvårades arbetet ytterligare. Omedvetande 

                                                 
144 McKinsey & Company, (2002) McKinsey Rapporten NYPD, s. 81 ff 
145 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 310 
146 McKinsey & Company, (2002) McKinsey Rapporten EMS, s. 43 f 
147 McKinsey & Company, a.a., s. 45 f 
148 McKinsey & Company, a.a., s. 46 f 
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om varandra satte flera olika befäl upp olika kommandocentraler. Det var först senare under 

eftermiddagen som man fick en någorlunda struktur och helhetsbild. 149  

 Man hade problem med att veta vilka ambulanser som kommit till platsen då 

inte alla anmält sig. Många kom frivilligt utan att ha fått order om så. Många enheter kom inte 

till de platser som de först skulle till, då de större på sårade på vägen.150 På grund av antalet 

skadade civila och storleken på räddningsarbetet kunde inte personalen göra allt pappersarbete 

som krävdes med patientinformation. Man hade därför dålig kontroll på vem som skickats till 

vilket sjukhus. Man har sagt senare att man koncentrerade sig på att få civila till sjukhusen så 

fort som möjligt.151  

 

4.4 Port Authority Police Departement (PAPD) 

PAPD: s personal består av personer som är utbildade inom det polisiära och brandkåren. De 

var 1 331 till antal. PAPD leds av en så kallad överindentent. Systemet var upplagt så att det 

fanns ett PAPD-kommando för varje hamnanläggning och så även WTC.152 

PAPD hade vid tillfället inga rutiner för hur man skulle agera när en så pass stor 

händelse inträffade vid WTC. 153 PAPD hade dock tillsatt ett team med säkerhetschefer som 

för att sköta beredskapen och insatserna vid en kris. Teamet hade organiserat brandövningar 

två gånger om året, dock hade man inte övat i fullständiga utrymningar.154 Myndigheten var 

på plats när det hände och man började omedelbart evakuera civila från bottenplan och den 

underjordiska delen. Det fanns också personal som genast sprang in i det norra tornet. Strax 

efter började även personal från andra PAPD-kommandposter att anlända. Dock har man inga 

föreskrifter för hur detta ska hanteras. PAPD har inte heller någon radioutrustning för att 

hantera kommunikation mellan olika enheter. Varpå insatserna från de olika PAPD-enheterna 

inte samordnades. Man beordrade också att det södra tornet skulle evakueras, en order som 

inte nådde den södra lobbyn.155  

 PAPD: s personal hade varierande uppgifter, vissa hjälpte till att evakuera civila 

från tornen och andra från torget och omkringliggande områden. 09:11 började PAPD: s 

inspektörer att gå upp i det norra tornet för att bedöma skadorna. I och med att det inte fanns 

                                                 
149 McKinsey & Company, (2002) McKinsey Rapporten EMS, s. 48 ff 
150 McKinsey & Company, a.a., s. 51 
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152 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, (2005), 11 septemberrapporten, s. 274 
153 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 275 
154 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 273 f 
155 Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, a.a., s. 284 
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några tydliga instruktioner om befälsstruktur vid sådana här stora operationer började man 

09:30 att arbeta fram en plan över hur befälskedjan skulle se ut. De visste inte hur många som 

inställt sig på platsen eller vart de befann sig då många kommit dit sig på eget initiativ. Många 

av dem som anmälde sig hade inte heller lämplig skyddsutrustning.156 Då det södra tornet 

kollapsade utrymdes befälsposteringen man satt upp på West och Vesey och man förflyttade 

den norrut. Man tror att de flesta fick order om att utrymma det norra tornet, andra gick ut på 

eget initiativ eller efter att ha pratat med annan räddningspersonal. Vissa dröjde med att lämna 

byggnaden för att rädda civila.157  

 

Tiden efter attacken präglades av att försöka hitta överlevande, identifiera avlidna och med att 

röja undan allt bråte.158 Det tog månader att städa upp och hitta alla kroppar och kroppsdelar. 

Det tog i sig 3 månader bara att släcka branden. Själva uppstädningen var klar i maj 2002. 159 

Att återbära ägodelar till anhöriga och ge ekonomiskt stöd håller fortfarande på.160 
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5. Analys 

Jag kommer att lägga upp min analys på så sätt att jag i en bild sammanställer hur de olika 

myndigheterna gjort på de olika punkterna för att få en övergripande bild över New York 

Citys agerande. Jag kommer att kommentera det, för att sedan ta en större diskussion i de 

olika analytiska temana och senare följa upp med en avslutande diskussion. Nämnas bör 

också att punkterna kommer att ses utifrån just den här krisen. Dessa myndigheter är till för 

att hantera kriser i någon form som bränder och olika olyckor. Därför har man i sitt arbete en 

automatisk rutin i krishantering. Frågan som jag utgått ifrån är om de kunde hantera den 

sortens kris som det här var. Hade man medel för att hantera stora terroristattacker? Alltså om 

man hade en relevant krishantering för 11 september.  

5.1 Analytisk sammanställning 

 FDNY NYPD EMS PAPD NYC 

Förebyggande stadium      

1. Skapa en översikt (tagit fram 

vad man kan förvänta sig) 

Nej Nej Nej Nej Ingen 

2. Bedömt risker korrekt Nej Nej Nej Nej Ingen 

3. Övervägt värsta tänkbara 

scenarios 

Nej Nej Nej Nej Ingen 

4. Studerat tidigare situationer Nej Nej Nej Nej Ingen 

Föreberedande stadium      

5.Grundläggande 

responsmekanismer 

Ja Ja Ja Ja Alla 

6. Krishanteringsplan (för att 

kunna hantera 9/11 krisen) 

Nej Nej Nej Nej Ingen 

7. Träning i krishantering (av 

den här storleken) 

Nej Nej Nej Nej Ingen 

8. Ha samarbetspartners Nej Nej Nej Nej Ingen 

9. Ordna ett team Nej Nej Nej Ja ¼ 

Aktivt avhjälpande stadium      

10. Tolka signaler rätt (ej över Nej Nej Nej Nej Ingen 
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eller underskatta krisen) 

11. Riktig problemformulering 

(att man förstår vad som 

egentligen händer) 

Nej Nej Nej Nej Ingen 

12. Rationella beslut före 

legitima? (söka stöd för sitt 

beslut?) 

Ja Ja Ja Ja Alla 

13. Samarbetet mellan olika 

enheter bra? 

(organisationsintresset har inte 

tagit överhand?) 

Nej Nej Nej Nej Ingen 

14. Beslutsenheter indelade i 

mindre grupper? 

Nej Nej Ja Nej ¼ 

15. Kunna ta beslut med 

otillräcklig information 

(Förlamande jakt på 

information?) 

Ja Ja Ja Ja Alla 

16. Informationsnätet hållbart Nej Ja Nej Nej ¼ 

17. Tydlig ansvarsfördelning Nej Nej Nej Nej Ingen 

18. Gemensam politisk 

förankring 

Nej Nej Nej Nej Ingen 

19. Krisplan aktiverad? Ja Ja Ja Ja Alla 

Återuppbyggande/avvecklande 

stadium 

     

20. Hantering av 

ansvarighetsfrågorna hos de 

olika myndigheterna? 

Nej Nej Nej Nej Ingen 

21. Bedömning och lärdomar 

från erfarenheterna 

Ja Ja Ja Ja Alla 

22. Fastställa att krisen är över  IR IR IR IR Ingen 

(Med IR menas Inte Relevant) 
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Totalt är det 22 punkter som blivit sammanställda till en form av relevant krishantering. Det 

bästa alternativet är om man har ett ”ja” i sin ruta. New York City-rutan bör ha ”alla” 

inskrivet för att vara optimalt. Totalt är det 7 stycken ”alla” samt 3 punkter där en av de fyra 

myndigheterna har haft ett ”ja”, men de andra har ett ”nej”. Vilket omnämns som ¼. 

 Framför allt har man inget ”ja” i de första punkterna 1-4 som representerar den 

förebyggande fasen och inte speciellt många ”ja” i den förberedande fasen (5-9). Fredrik Fors 

skriver att angående terrorism så är den förebyggande och förberedande faserna mycket 

viktiga. Det är i de faserna som man stoppar terroristerna, för om de väl har satt stenen i 

rullning är det svårt att få stopp på attentatet. På dessa punkter brister man. Det var ett av de 

stora problemen med WTC-attacken. Ingen trodde att det kunde hända. Möjligtvis en 

bombattack, men inget annat. Punkt 5-9, den förebyggande fasen, är en aningens bättre än den 

förberedande. USA har som västland de grundläggande faktorerna så som brandkår och 

sjukvård, och tekniska möjligheter. Däremot hade man ingen krishanteringsplan för att ta 

hand om så mycket folk, så stora händelser som denna. Det man övat i var det mer vardagliga 

arbetet. Inget så pass extraordinärt. De enda som satt upp ett team för krishantering var 

PAPD.  

I den aktivt avhjälpande fasen (punkt 10-19) hade man, förutom NYPD, ingen 

fungerande kommunikation, inget samarbete mellan myndigheterna, ingen gemensam politisk 

förankring. Däremot tog man beslut utan att förlamas av informationsjakten och besluten 

tyngdes inte av att man var tvungen att handla ”politiskt korrekt”. Angående punkt 19 om 

man aktiverade krisplanen antar jag att man har någon form av procedur vid större olyckor, 

etc., och att de naturligtvis aktiverades. Däremot var de inte, något som fastslagits, anpassade 

för att hantera något i den storleken. Storleken på attacken var just det som satte de största 

käpparna i hjulet.  

Punkt 20, i den avvecklande och återbyggande fasen, om huruvida man hanterat 

ansvarsfrågorna, så har jag skrivit ”nej” för alla myndigheter. Anledningen till detta är att det 

är svårt att peka pekfinger mot ansvariga inom de olika myndigheterna eftersom många av 

dem dog i terroristattacken, då de var inne eller strax utanför byggnaderna när de rasade. 

Detta gör ämnet känsligt och i de olika rapporterna är man i början mycket noga med att 

poängtera att man inte vill undervärdera insatserna som myndigheterna gjorde vid katastrofen. 

Man vill ge allmänna rekommendationer om vad som kan göras bättre, men inte peka 

pekfinger åt någon. I punkt 21 om lärdomar från krisen har jag skrivit in ”ja” på alla 

myndigheter, eftersom man granskats av olika rapporter. Anledningen till att jag på punkt 22 

(fastställa att krisen är över) skrivit in IR (Inte Relevant), är att myndigheter i New York 
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fortfarande håller på med göromål direkt orsakade av krisen. Det blir därmed svårt att skriva 

in nej, eftersom man inte valt att inte avsluta krisen.  

5.2. 11 september utifrån analytiska teman 

5.2.1 Krisberedskap, krisförebyggande arbete och lindrande åtgärder 

11 september var något som ingen innan kunnat föreställa sig. Trots att man blivit varnade 

sommaren innan. New York City har inte hanterat en kris i den här storleken förut. WTC 

bombades 1993, men den terroristattacken går knappt att jämföras med den senare. Man hade 

dock generella krishanteringssystem, men inget som skulle kunna hantera den sortens kris. 

Det är möjligt att om man lyssnat på signalerna som kom under sommaren och tagit dem 

allvarligt, hade man kunnat svara på attacken på ett helt annat sätt. Ja, kanske till och med 

kunnat hindra dem? Huruvida terrorism är något som går att förebyggas kan diskuteras. Får 

man bara fast förödarna innan de hinner utföra sin attack, så borde det vara möjligt. Det var 

inte så att man inte visste om att landet var hotat. Och om inte de krisförberedande åtgärderna 

varit så bristfälliga hade det antagligen inte brustit så pass mycket i de efterkommande 

stadierna heller. Om man insett att det kunde hända, hade man säkerligen utvecklat ett system 

för att kunna hantera det bättre. 

Hur som helst hade ingen av myndigheterna någon som helst praktisk erfarenhet 

av att hantera denna sortens terroristattack. De var inte alls förberedd på att ta itu med något 

liknande. USA har dock möjligheten till att ha ett sofistikerat krishanteringsystem, då man har 

stora möjligheter till att utbilda personal och tillgång till tekniska möjligheter. 

5.2.2 Ledarskap 

Ledarskapet under 11 september var otydligt och oklart, med varierande tyngd under krisens 

gång. Dels var inte ledarna för de olika myndigheterna samordnade. Det var FDNY som stod 

för den största insatsen och de var underförstått de som styrde operationen. Dels var det även 

oklart inom de olika organisationerna vem som styrde, framförallt efter att andra tornet rasat. 

Då visste man inte vilka som levde eller inte och olika befäl tog omedvetna om varandra tag i 

situationen. Det är en punkt man kritiserats på, att de som styrde organisationen var placerade 

i tornens olika lobbys, vilket innebär att många skadades eller dödades när tornen föll och 

man stod utan ledare. Inom PAPD så samordnade man inte alls. Det var också problematiskt 

för de olika ledarna att fullt ut leda. Kommunikationerna fungerade inte, det var väldigt 
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många olika enheter på plats, eller i många fall på fel plats, med fel kommunikationskanal 

eller också utanför kommunikationsområdet. Deras order kom inte alltid fram. Det var 

alldeles för mycket folk på området som försökte hjälpa till vilket gjorde den kaosartade 

situationen än mer kaosartad. Den enda myndigheten som någotsånär klarade av den biten var 

NYPD. De var dels mer erfarna med att hantera så stora folksamlingar, men de var inte alls 

lika många till antal på platsen, vilket gjorde att de var lättare att styra. De var inte heller så 

mycket inne i tornen. För väl inne i tornen bröts kommunikationerna lätt då de inte var 

utvecklade för höghus.  

5.2.3 Värdekonflikt 

I den här krisen upplevde nog många att konflikten stod mellan att rädda sig själva eller rädda 

liv. Stanna kvar i byggnaden och få ut civila eller ta sig ut för att rädda sig själv, i flera fall 

enligt order. Vissa stannade kvar, andra utrymde. En annan värdekonflikt var huruvida man 

skulle hjälpa till vid WTC eller säkra andra delar av staden. De allra flesta enheter hjälpte till 

vid WTC. Det är tveksamt om man skulle ha kunnat hantera ytterligare en kris någon annan 

stans i New York City. EMS upplevde en värdekonflikt mellan att åka med patienterna fortast 

möjligt till sjukhus eller att dröja kvar för att fylla i papper med nödvändig information om 

vem som skickats vart.  

5.2.4 Politiskt byråkratiskt samarbete och konflikt 

Även om man i det stora hela jobbade sida vid sida var inte samarbete något att tala om, och 

det finns flera saker visar på en viss konflikt mellan de olika myndigheterna. Några exempel 

är brandmän som inte ville ta order från poliser, ESU-enheter som blivit avvisade av FDNY, 

de olika kommandoposterna som var uppsatta utan att direkt kommunicera med varandra och 

information som inte vidarebefordrades till andra myndigheter. Man gjorde dubbeljobb, flera 

av myndigheterna hade enheter som gick upp för att inspektera hur nedslagsområdena såg ut. 

Om man samarbetat mera hade bara en inspektionsenhet behövt gå upp, och man hade inte 

slösat resurser genom att gå upp flertalet gånger. Man hade inte heller behövt utsätta fler för 

risken med att gå upp till nedslagsområdena och inte ha lika mycket personal i byggnaderna. 

Rent civilt så vart det på ett sätt bra att det våningar blev dubbelkollade, men hade man 

samarbetat hade kanske inte situationen alls blivit lika kaosartad och information om 

situationen kanske hade kommit fram till berörda enheter bättre.  
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5.2.5 Problemperception och probleminramning 

Ett problem var att man inte trodde att detta kunde hända. När det väl hände trodde man 

fortfarande inte att det kunde hända. Det var tvunget att flyga in två plan i WTC för att man 

skulle förstå att något annat än en olycka hade hänt. Låsningen under 11 september var att 

man trodde att det inte kunde hända mera. Det kunde inte komma något mer plan och ingen 

av byggnaderna kunde rasa. Chefer meddelade att tornen inte kunde rasa samman fullständigt. 

NYPD helikoptern som observerade de övre delarna av tornet trodde aldrig, fast än de tittade 

på tornen ovanifrån, att de kunde rasa. Men efter att det första tornet rasat förändrade deras 

bild dock och man började då inse att även det andra tornet skulle kollapsa. Men i och med att 

man slagit fast innan att det var omöjligt för byggnaderna att rasa, trodde man alltså inte på att 

de kunde kollapsa, trots att det fanns bevis om så mitt framför ögonen på dem.  
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6. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att titta på New Yorks Citys krishantering och huruvida de fyra 

olika myndigheterna agerade enligt en relevant krishantering för att kunna säga något om hur 

stater hanterar kriser. I och med vikten för en stat att beskydda sina medborgare.  

Jag anser att om man ska agera enligt en relevant krishantering bör de flesta punkter att 

stämma in. Jag kommer att svara på forskningsfrågorna utifrån analysen. 

- hanterade FDNY mot World Trade Center enligt en relevant krishantering? 

FDNY må ha agerat modigt och heroiskt, dock agerade man inte enligt en relevant 

krishantering. Av 22 möjliga punkter har FDNY bara agerat enligt relevant krishantering på 5 

punkter: grundläggande responsmekanismer, rationella beslut före legitima, att kunna ta 

beslut med otillräcklig information, aktiverad krisplan och att man tagit lärdomar från krisen. 

De stora bristerna i FDNY: s agerade är brist i kommunikationen, man bedömde inte riskerna 

korrekt, inget bra samarbete och att man inte hade någon tydlig ansvarsfördelning.    

- hanterade NYPD terroristattacken mot World Trade Center enligt en relevant 

krishantering? 

Till skillnad från FDNY hanterade NYPD främst kommunikationen bättre och överlag 

hanterade de även situationen bättre. Däremot finns det fortfarande stora brister. Man hade 

ingen plan för att hantera just den här situationen, många var dåligt utbildade i storskalig 

evakuering och man hade ingen gemensam politisk förankring. NYPD agerade enligt en 

relevant krishantering på 6 av 22 punkter. De punkterna var: grundläggande 

responsmekanismer, rationella beslut före legitima, att kunna ta beslut med otillräcklig 

information, hållbart informationsnät, aktiverad krisplan och att man tagit lärdomar från 

krisen. Dessa är inte nog för att säga att man agerade enligt en relevant krishantering.  

- hanterade EMS terroristattacken mot World Trade Center enligt en relevant 

krishantering? 

EMS agerade enligt en relevant krishantering på 6 av de 22 punkterna. De var att man hade 

grundläggande responsmekanismer, rationella beslut före legitima, att beslutenheterna var 

indelade i mindre grupper, att kunna ta beslut med otillräcklig information, aktiverad krisplan 

och att man tagit lärdomar från krisen. De agerade i stort inte enligt en relevant krishantering. 

De hade stora problem med informationsnätet och samordningen av enheter. 

- hanterade PAPD terroristattacken mot World Trade Center enligt en relevant 

krishantering? 
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PAPD agerade enligt en relevant krishantering på 6 av de 22 punkterna. Dessa punkter var: 

grundläggande responsmekanismer, ett uppsatt team, rationella beslut före legitima, att kunna 

ta beslut med otillräcklig information, aktiverad krisplan och att man tagit lärdomar från 

krisen. Totalt agerade man inte enligt en relevant krishantering. Information, kommunikation 

och samordningen var även här mycket dåliga. 
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7. Avslutande diskussion 

Teorierna som användes i uppsatsen spaltade bra upp de olika faser som omkringgår en kris. 

Ett problem med teorierna är dock att ingen av dem nämner något om den tillströmning av 

människor som ville hjälpa till. Alla dessa hjälpande människor skapade ännu mera kaos. 

Ingen hade någon kontroll över alla hjälpinsatser, om de var rätt fördelade över de områden 

som behövde hjälp. Antalet oanmälda och frivilliga enheter gjorde också jobbet att identifiera 

och lokalisera de avlidna mycket svårare. Man visste inte om man borde leta efter vissa 

enheter eftersom man inte visste om de var där eller inte, och om de var där, visste man inte 

vart de hade varit. Ingen av teorierna verkar heller, lika lite som New York City, ha räknat in 

terroristattacker av den här storleken eller formen.  

Uppsatsens övergripande forskningsfråga var: att studera New York Citys 

krishantering av en större kris för att se hur stater hanterar stress. 
Av de 16 000-18 000 personer som befann sig i WTC komplexet den 11 

september dog 2 973. Det kunde ha gått betydligt värre, men det kunde också ha gått betydligt 

bättre. Det som sticker ut är den dåliga kommunikationen, det dåliga samarbetet, dåliga 

ansvarsfördelningen och ovissheten om vad som kunde hända. Storleken på attacken var dem 

alla överväldigande och ingen var förberedd på något liknande. New York Citys hantering av 

situationen var inte alls i enlighet med en relevant krishantering. Terroristattacken mot WTC 

blev en stor belastning på systemet. Frågan är vad som skulle ha hänt om någonting mer 

inträffat i New York City den 11 september? En till terroristattack eller kanske något helt 

oberoende? Det kan sägas att de hade tur att inget ytterligare inträffade, då hade antagligen 

stressen i New York blivit för mycket och processen för att auktorativt fördela värden slutat 

fungera. Om än så för en viss tidsperiod. USA blev utsatt för västvärldens största 

terroristattack, och även om den inte hanterades enligt relevant krishantering, hanterades den 

så pass att systemet i sig inte hotades. Systemet, både i New York City, och USA som stort, 

stod fast, även om det förändrades i olika inrikespolitiska reformer. Det visar ändå på att man 

är en stark stat som kan hantera en kris. Processen för att auktorativt fördela värden bestod 

även inte alla verktyg för det var väl fungerande. 

Det New York City borde ha lärt oss är framförallt att en stat måste vara mera 

förberedd på det värsta tänkbara och måste anpassa sig till olika och nya sorters hotbilder. 

Storskaliga terroristattacker är något som stater idag måste räkna med och förbereda sig inför. 

Att då titta på vad som gick fel och hur man löste problem 11 september borde vara ett sätt att 
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lära sig och anpassa sig till de nya hoten. Idag finns det ingen större forskning publicerad på 

den nya formen av terrorism. De större rapporter som finns är just 11 septemberrapporten och 

McKinsey rapporten. Men de tar endast upp vad som gick fel. De har inte tittat på någon 

krishanterings teori för att se vad som fattades, de har inte dragit några större slutledningar om 

varför det brast och hur man enligt olika teorier skulle kunna göra förbättringar. Det är möjligt 

att några stora generaliseringar inte kan göras från New York City-fallet, men det kan i alla 

fall ge oss en översikt om vilka problem man ställs inför då något sådant händer.  

Kanske har man fortfarande inställningen att det ”inte kommer att hända igen, 

eller här”. Men om det är som Arjen Boin skriver att kriser kommer bli allt vanligare och 

större, måste vi titta på New York City. David Easton skriver att man måste räkna med att 

systemet kommer att utsättas för stress. I USA räknade man definitivt inte med den här 

sortens stress och de förebyggande åtgärderna var eländigt dåliga. Hade de varit bättre så hade 

man kanske kunnat rädda och skydda sina medborgare (i alla fall fler av dem). Och om man 

inte kan skydda sina medborgare, som Thomas Hobbes menar, ja då uppfyller inte staten dess 

viktigaste uppgift. Det skulle då egentligen inte finnas någon poäng med att ha staten, om 

medborgarna i staten fortfarande är oskyddade. Varför ska man då avsäga sig delar av sin 

suveränitet? Därför är det mycket viktigt att man, som sagt, tittar på terroristattacken mot 

WTC och försöker lära sig av de misstag som gjordes där för att i framtiden hålla sina 

medborgare säkrare. Terrorism är ett direkt hot mot statens medborgare. Vi kan inte längre 

”bara” fokusera på naturkatastrofer, även om de är viktiga. Vi måste räkna in detta nya hot 

och försöka tänka utanför ramarna. Det är viktigt för att stater ska bestå i framtiden.   
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Bilaga 1: CDDM: s praktiska krishantering 
 

 

Källa: Boisvert, P, Moore, R, (2004) Crisis and Emergency Management – A Guide for Managers of the Public 

Service of Canada, s. 9 

 

 

Före Under Efter 

1) Förebyggande: 
åtgärder tagna för att 
reducera konsekvenserna 
av en kris 

• Skapa en 
översikt 

• Bedöma risker 
• Titta på värsta 

tänkbara 
scenarios 

• Studera tidigare 
situationer 

• Ta kontakt med 
experter 

• Sätta upp 
övervakningssy
stem 

2) Förberedande: 
åtgärder tagna för att 
förbereda krishantering 

• Ta fram 
handlingsplaner 
för 
kommunikation 
och 
krishantering 

• Ordna ett 
”team” 

• Se ut partners 
• Skapa system 
• Öva på planerna 

3) Akut Avhjälpande: 
åtgärder tagna för att 
hantera 
konsekvenserna av en 
kris 

• Bedöma 
situationen 

• Aktivera 
handlingsplan 

• Aktivera 
kommunikati
onsplanen 

4) 
Återuppbyggande/Avvec
klande: åtgärder tagna 
efter krisen 

• Fastställa att 
krisen är över    
(återvända till 
normala 
förhållanden) 

• Upprätthålla 
kommunikation 
med media och 
arbetspartners 

• Erbjuda stöd till 
anställda 

• Bedöma och 
lära från 
erfarenheten 



 48 

 
 
 
 


