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Abstract 
Essay in Political Science, C-level, by Patrik Henriksson, Fall Semester 2006 

Tutor: Susan Marton 

The aftermath of the tsunami: a comparative study of preparedness of crises in Sweden 

and Great Britain 

 

The purpose of this essay is to examine the ways in which disasters and other crises can 

change the way a country prepares for crises? I have also created two sub-questions that are 

more precise. The first question is: Has Sweden changed its politics with regard to 

preparedness for crises since the tsunami in 2004? And the second question is: Has Great 

Britain changed its politics with regard to preparedness for crises since the tsunami in 2004? 

 

My study is a comparative qualitative case study with two countries and one special case, the 

tsunami. I have tried to determine what types of reforms were applied to ease the work of the 

British and Swedish governments and, of course, the suffering of the victims and their 

families. My dependent variable in this essay is the attempt to try and see what different 

governments do when they are exposed to critical junctures. Is there a change in the words of 

an Act, if so is this done easily or does path dependency makes this work difficult. My 

independent variables are the boxes G and I in Pollitt and Bouckaert’s model on reforms. To 

only examine these two countries makes my study only applicable to Sweden and Great 

Britain and not to any other country. This is because critical junctures are understood 

differently in different countries. 

 

The answers to my questions are that a change has occurred in Sweden but not in Great 

Britain. The Swedish government has created a unit for dealing solely with critical junctures. 

Some changes in the constitution were also made mainly for the children who had lost one or 

both parents in the disaster. Finally around 20 Swedish embassies around the world will be 

equipped with trained staff to deal with these types of issues. The embassies receiving this 

assistance are the ones with the most Swedish holidaymakers. In Great Britain I have not been 

able to see a change after the tsunami but the British government was fully prepared for an 

event like the tsunami and the British humanitarian groups acted very quickly and generally 

very satisfactorily. 
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”Att vara glad är en människas normaltillstånd, som jag ser det. 

Att gång på gång komma tillbaka till förmågan att glädjas 

är ett sätt att envist hålla fast vid livet”1

 

1. INLEDNING 

1.1 Ämnesval 

 

Politiska reformer äger rum på olika sätt. Vår tids största förändringar handlar om hur den 

alltmer utbredda globaliseringen kan tas tillgodo för sina positiva inverkningar på människor 

till att försöka bearbeta globaliseringens negativa sidor. Vad många anser vara en positiv 

betydelse av globalisering är dess förmåga att förändras för att passa in i olika situationer. 

Globalisering som term kan anpassas till många olika betydelser och kan därmed användas på 

flera annorlunda områden.2 Det går därmed att säga att termen globalisering förklarar 

processen som sker vid en förändring och inte det uppnådda resultatet av reformen. 

Globalisering är ett begrepp som är väldigt komplext i sig själv just på grund av sina många 

bottnar men den är väsentlig för att förklara vad som händer i världen idag.3  

 

Staters förändrade inverkan på varandra har gjort att beslut som fattas inom den geografiska 

ramen av ett land även påverkar länder på andra sidan jorden, det ömsesidiga beroendet länder 

emellan har växt väldigt mycket. Även multinationella organisationer har växt sig starkare 

och ses idag som en stor aktör på den internationella arenan, där deras beslut har stor inverkan 

på människor världen över.4 Den utbredda globaliseringen har gett upphov till ett 

kosmopolitiskt medborgarskap där vi inte längre ser till en persons landstillhörighet eller till 

staters gränser. Delanty menar i sin bok Medborgarskap i globaliseringens tid att vi ur en 

negativ synpunkt har ett medborgarskap som inte präglas av någon nationell betydelse. Men 

istället har dagens människor oändliga möjligheter där födelseortens betydelse minskar och 

den ort vi bor på ökar.5 Naturligtvis har även teknologin inneburit stora förändringar för stater 

och deras förhållande till varandra. Information och andra hjälpmedel är idag gränslösa och 

alla med dator kan utnyttja internets oändliga bank av just information från alla världens 

hörn.6  

                                                 
1 Werkelin, P., Swanberg, L., Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak, 2005, s. 233 
2 Held, D., Koenig-Archibugi, M., Taming globalization-Frontiers of Governance, 2003, s. 2 
3 Jönsson, C., Jerneck, M., Stenelo, L-G., Politik i globaliseringens tid, 2001, s. 10 
4 Held, D., Koenig-Archibugi, M., Taming globalization-Frontiers of Governance, 2003, s. 130 
5 Delanty, G., Medborgarskap i globaliseringens tid, 2002, s. 92ff 
6 Reis E., The Lasting Marriage Between Nation and State Despite Globalization, 2004, s. 253 
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Forskningen om politiska reformer handlar oftast om var, hur och när de äger rum. Under 

1970-talet tog forskningen om förändringar i politiken fart då tidigare forskning har visat sig 

vara kraftigt förenklad och verkligheten visade en mer invecklad bild än vad tidigare forskare 

hade kommit fram till. Vad som blev intressant var implementeringsfasen, den fas då vald 

reform skulle användas. Kommunikation är som alltid även en väldigt viktig del i reformer. 

Om inte förbindelsen mellan olika inblandade grupper fungerar är det väldigt lätt att reformer 

bara blir genomförda i teorin och inte praktiken. Målet med reformen och hur det ska kunna 

uppnås måste vara ett unisont beslut så alla jobbar åt samma håll.7  

 

I boken Handbook of Public Administration går det att läsa att reformer handlar om 

prestationer och löften. En baksida av reformer är att de kan också ses som en ekonomisk och 

politisk vinstmaximerande industri där politiker, akademiker och rådgivare agerar för att 

utvinna så mycket makt som möjligt. Att förändra en statlig verksamhet börjar oftast med att 

byta ut koncept och symboler, idéer är här ett mycket viktigt redskap. Huvudanledningen till 

att en organisation eller en stat inför reformer är att förändra en verksamhet som inte fungerar 

till exempel vid en krissituation.8   

 

1.2 Bakgrund 

 

Denna uppsats om politiska reformer kommer ha sin utgångspunkt i tsunamikatastrofen som 

ägde rum den 26 december 2004. En fruktansvärd katastrof som hittills har krävt ofattbara 

270 000 liv enligt uppgifter från juli 2005. Den siffran är osäker då cirka 110 000 människor 

fortfarande saknas. Miljontals människor förlorade sina hem, släktingar och arbete och är 

fortfarande i behov av hjälp för att klara av vardagen.9

 

Hur uppkommer då en tsunami? Oftast handlar det om en jordbävning under vattenytan som 

gör att jordskorpan flyttar sig vilket får vattnet att stiga. Det här skapar en låg men mycket 

bred våg som kan komma upp i hastigheter av 900 km/h. Ju närmare land vågen kommer 

desto högre blir den och det är inte ovanligt med vågor på cirka 30-40 meter. Detta skedde vid 

bland annat Khao Lak där människor rapporterade om att vattnet drog sig långt ut för att 

                                                 
7 Bengtsson, H., Politisk kommunikation och demokrati, 2001, s. 384ff 
8 Toonen, T., (ed.), Peters, G., & Pierre, J., Handbook of Public Administration, 2003, s. 465f 
9 Wijkman, A., Tsunamin- den onödiga tragedin, 2005, s. 24 
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sedan med våldsam kraft slå in mot land.10 Den första vågen som slog in mot Thailand var 

förhållandevis liten på cirka 10 meter men med den kraften den hade svepte vattnet flera 

kilometer upp på land.11 För att förstå vågens kraft så jämförs den med cirka 10 000 

Hiroshimabomber som satte stopp för Japans medverkan i andra världskriget.12

 

För Sverige blev tsunamin en av de värsta katastroferna i vår historia. Den kan närmast 

jämföras med Estonia-förlisningen cirka tio år tidigare. Över 1500 personer skadades och 543 

människor dog annandagen 2004. Vid denna tidpunkt befann sig över 20 000 svenskar i det 

drabbade området, och Sverige var det land efter värdländerna som drabbades hårdast av 

tsunamin.13 Ett annat land som också drabbades hårt av tsunamin var Storbritannien. 453 

personer har rapporterats omkommit då också främst i Thailand där även de flesta svenskar 

omkom.14 Brittiska The Guardian menar att denna katastrof är den händelse som har tagit 

flest brittiska liv sedan andra världskriget.15

 

Den 4 december 2006 publicerar Dagens Nyheter en rapport från Kunskapscentrum för 

katastrofpsykiatri som visar på att fjorton månader efter katastrofen så är det en fjärdedel av 

dem som drabbades som fortfarande har psykiska problem. Nästan 5000 personer svarade på 

en enkät som skickats ut. Fortfarande ett år efter annandagen 2004 var närmare 150 personer 

sjukskrivna, och de drabbade menar att den främsta hjälpen kommer från anhöriga och 

lokalbefolkning medan svenska myndigheter och den svenska ambassaden får underbetyg för 

sina insatser. Även synen på livet har förändrats för dem som överlevde tsunamin, till 

exempel så är föräldrar mer oroliga för sina barn än tidigare, många har fått en mer negativ 

syn på livet men det finns även de som känner sig stärkta i livet och detta gäller främst 

kvinnor.16

 

I en SOU-rapport från 2001 går det att läsa att problem har uppstått med ledningen i samband 

med tidigare kriser. Problemen sågs till exempel vid förlisningen av Estonia där information 

inte kom ut till anhöriga vilket skapade en förtroendekris mellan anhöriga och de ansvariga 

                                                 
10 Wijkman, A., Tsunamin- den onödiga tragedin, 2005, s. 20f 
11 Rapport från Katastrofmedicinska expertgruppen, 2005, s. 11 
12 www.guardian.co.uk/print/0,,5094720-115399,00.html, 2006-11-02 
13 Rapport från Katastrofmedicinska expertgruppen, 2005, s. 5 
14 www.newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4160335.stm, 2006-11-02 
15 www.guardian.co.uk/tsunami/story/0,,1385865,00.html, 2006-10-31 
16 www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=594280, 2006-12-04 
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myndigheterna.17 Men vid hjälparbetet efter tsunamikatastrofen får den svenska befolkningen 

återigen erfara samma misstag som SOU-rapporten 2001 visade på. De ansvariga politikerna 

har fortfarande elementära problem vad gäller krisberedskap och framförallt förhållandet 

mellan allmänheten och de ansvariga politikerna. Den svenska dagspressen gick hårt åt den 

svenska regeringen när det visade sig vilket kaos som bland annat utrikesdepartementet hade 

de första dygnen. Den första kritiken riktades mot utrikesminister Laila Freivalds efter 

uttalanden som att hon inte ens visste vad Phuket var för något18. Detta kan i mångas ögon ses 

som ett misstag som fler kunde göra men samtidigt fanns cirka 20 000 svenskar i detta 

område på semester och Thailand är en stor semesterort för svenskar så att Sveriges 

utrikesminister inte visste vad Phuket var för något skapade en generande situation för hela 

svenska folket. En annan politiker som fick ta emot mycket kritik var statssekreteraren Lars 

Danielsson som hävdade att han kontaktat kabinettsekreteraren Hans Dahlgren för att 

underrätta sig om läget i Thailand, men när det sedan visade sig att han inte ringt frågade sig 

många vad han hade gjort dessa dagar och om han framförallt hade gjort någonting 

överhuvudtaget.19

 

I brittisk dagspress går det också att läsa om en del kritik som riktades mot regeringen och då 

främst Tony Blair. Den brittiske premiärministern fick bland annat kritik för att han beslöt att 

inte avbryta sin semester i Egypten då han fick reda på tsunamins framfart och ödeläggelse. 

Detta blev ännu tydligare när Italiens premiärminister Berlusconi vädjade till Blair att 

sammankalla ett krismöte för de rikaste länderna för att koordinera deras hjälpinsatser. 

Berlusconi fick till svar att Blair inte fanns i Storbritannien. Viceordföranden för det 

konservativa partiet, Nigel Evans menade då att det vore bättre om premiärministern fanns i 

landet för att lättare kunna ta beslut om vad som behövde göras för de drabbade i Sydostasien. 

Men Blair fick stöd för sitt beslut att fortsätta sin vistelse utomlands av den vice 

premiärministern, John Prescott som menar att premiärministern kan sköta sitt jobb utomlands 

och han behöver inte finnas på hemmaplan för att hjälpa till med de beslut som måste fattas. 

Kontakten mellan Blair och hans stab hölls 24 timmar om dygnet och premiärministern var 

involverad i allt som hände i Sydostasien.20  

 

 
                                                 
17 SOU-rapport 2001:41, Säkerhet i en ny tid, 2001, s. 64 
18 www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=377951, 2006-11-14 
19 www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=544463, 2006-11-14 
20 www.guardian.co.uk/print/0,,5094424-103685,00.html, 2006-11-02 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att visa hur agerandet i olika statliga myndigheter kan ha 

förändrats i ett land som har råkat ut för en oförutsedd händelse. Även frågan om 

medborgares missnöje kan leda till förändrad attityd hos politiker vid verkställande positioner 

eller ändrad lagstiftning för att underlätta ett snabbt ingripande vid katastrofer i ett land 

kommer diskuteras. Jag ska belysa en specifik händelse för att se vilken inverkan den hade på 

två utvalda länder. Den företeelse som jag tänker använda mig av som ett exempel på en 

oförutsedd händelse är tsunamikatastrofen i Asien 2004. En katastrof med över 200 000 

dödade människor och miljoner människor drabbade av förlust av familj och släktingar, 

förstörda hus och förlorade inkomster.21 Länderna som jag har valt att studera är Sverige och 

Storbritannien.  

 

Några tänkbara förändringar i krisberedskapen i mina två utvalda länder kan vara en ändring i 

lagtexten för att underlätta för de drabbade och deras anhöriga. Förändringar kan även göras i 

den statliga organisationen för ett smidigare hjälparbete och skapandet av rutiner som snabbt 

och effektivt kan bidra till att rädda liv. 

 

Min övergripande forskningsfråga är: På vilket sätt kan katastrofer eller andra kriser 

förändra ett lands krisberedskap? Utöver min övergripande fråga har jag även två 

underfrågor som jag ska besvara med min uppsats:  

 

1) Har Sverige ändrat sin politik gällande krisberedskap sedan tsunamikatastrofen 2004 

vad gäller a) lagstiftning 

                             b) den statliga organisationen 

 

2) Har Storbritannien ändrat sin politik gällande krisberedskap sedan 

tsunamikatastrofen 2004  

      vad gäller a) lagstiftning 

                             b) den statliga organisationen 

 

                                                 
21 Werkelin, P., Swanberg, L., Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak, 2005, s. 5 
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Den statsvetenskapliga relevansen ligger i att se hur eventuella förändringar i ett lands 

krisberedskap påverkar människor, inte bara de som drabbas utan även resten av 

befolkningen. Samtidigt blir en inblick i regeringsarbetet möjlig då jag kommer att studera de 

statliga rapporter som skrevs efter tsunamin.  

 

1.4 Material och avgränsningar 

1.4.1 Material 

 

För att klargöra vad som hände efter tsunamin i kapitel 3 har jag till min hjälp två SOU-

rapporter som båda tar upp det arbete som skedde främst i Thailand för svenska medborgare 

precis efter katastrofen i Sydostasien men även tiden efter den direkta hjälpinsatsen då 

utredningar gjordes för att se om politiker har skött det förtroende det svenska folket gett dem. 

Undersökningen om brittiska myndigheter kommer främst att rikta sig emot den myndighet 

som agerar vid krissituationer. Jag ska även analysera en rapport från den katastrofmedicinska 

expertgruppen som på uppdrag från regeringen har utrett vad som var bra och vad som var 

mindre bra med insatserna främst i Thailand. För Storbritannien ska jag analysera en rapport 

från ”House of Commons- International Development Committee” som heter Humanitarian 

response to natural disasters som likt de svenska SOU-rapporterna tar upp arbetet efter 

tsunamin, vad som var bra och mindre bra och även framtida förändringar för att ännu bättre 

kunna bistå med livsviktig hjälp vid en liknande katastrof. 

 

För att tydliggöra förloppet efter tsunamin kommer jag använda mig av svenska och brittiska 

dagspressen, tidningar som Dagens Nyheter och The Guardian, två rikstäckande tidningar, 

som kommer att ge mig medias syn på katastrofen och det efterföljande arbetet från de båda 

regeringarnas sida. Men min uppsats kommer inte vara mediabaserad i den bemärkelsen att 

jag letar material i dagstidningars arkiv utan jag kommer hålla mig till de statliga rapporter 

som belyser tsunamikatastrofen och det efterföljande arbetet. 

 

1.4.2 Avgränsningar 

 

Då tid är en lyxvara måste jag begränsa mina ambitioner och göra vissa avgränsningar för min 

uppsats. I teorikapitlet är jag fullt medveten om att jag kan missa mycket bra litteratur om 

ämnet reformer och trots att jag bara kommer utgå från två böcker, Public Management 

Reform och Shaping the Political Arena som jag tycker täcker in mycket av det jag önskar 
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studera, så kommer jag inte ignorera annan litteratur. Viktiga aspekter och andra tankegångar 

som övrig litteratur uppvisar kommer naturligtvis ges plats i uppsatsen. Men den övriga 

litteraturen kommer inte att utgöra någon grogrund att arbeta på likt mina två huvudsakliga 

teoriböcker.  

 

Ett besök till Stockholm eller London för en intervju med någon dåtida regeringsmedlem eller 

stabsmedarbetare skulle ge en inblick i det kaos som uppkom annandagen 2004 men för detta 

krävs tid för planering och resa. Den tiden tycker jag personligen att jag bättre spenderar 

framför datorn eller läsandes en av de rapporter som belyser ämnet jag skriver om. Trots 

Pigge Werkelins och Lena Katarina Swanbergs väl genomförda ögonvittnesskildring om 

några ofattbara veckor i ett upp- och nedvänt paradis kommer min uppsats inte att belysa 

drabbade människor från vare sig Sverige eller Storbritannien. Den boken utgör endast en typ 

av biografi som gör att jag på ett bättre sätt förstår hur kaoset såg ut efter tsunamin. Jag tror 

även ett sådant upplägg, med enskilda personskildringar, skulle göra att jag tappar lite av den 

statsvetenskapliga relevansen, då det inte är det känslomässiga tillståndet för de drabbade jag 

vill undersöka, så istället håller jag mig till det arbete som utfördes av svenska och brittiska 

statstjänstemän. 

 

1.5 Metod 

 

Den metod som jag har tänkt använda mig av är en komparativ studie där tsunamikatastrofens 

betydelse för reformer i Sverige kommer att jämföras med densamma i Storbritannien. Valet 

av Sverige är bland annat för den relativt lätta tillgången till material som det ger att 

undersöka sitt hemland. Men även det faktum att Sverige var det land förutom värdländerna 

som drabbades hårdast av tsunamin spelar en viss roll. Även den hårda kritiken mot den 

svenska regeringen gör Sverige intressant att undersöka. Var den svenska staten så dåligt 

förberedd och tränad inför en så stor katastrof eller har det hela blåst upp till överdrivna 

höjder? Valet av Storbritannien består bland annat av att Sverige och Storbritannien i mångt 

och mycket liknar varandra, vi känner en viss tillhörighet till det brittiska folket. Liknelsen 

länderna emellan kan ju även kopplas till att båda är medlemmar i EU, har en liknande 

ekonomisk situation, båda är enhetsstater och att ländernas infrastruktur liknar varandra. 

London är också till antalet svenska invånare räknat med cirka 40 000 personer en relativt stor 
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svenskstad22. Antalet döda för de två länderna var ungefär lika stort, Storbritannien hade cirka 

450 omkomna i tsunamin vilket vi kan jämföra med Sveriges cirka 550 döda vilket också ger 

en bra utgångspunkt för jämförelsen. Om utfallet av min uppsats skulle vara att Sveriges och 

Storbritanniens krisberedskap skiljer sig åt betyder det att de liknelser jag hittat inte speglar 

hela bilden utan det finns andra variabler som också spelar roll i just detta fall. 

 

Min studie kommer att vara kvalitativ då jag avser att jämföra två länders agerande till en 

specifik händelse. Att göra en undersökning kvalitativt ger mig som forskare möjligheten att 

gå in på djupet i det material jag hittar och därmed få en större förståelse för den information 

som jag hittar. Att gå in på djupet gör dock att jag inte kan använda min uppsats till att 

generalisera förändringar i politiken i andra länder eller andra situationer utan bara vid den 

speciella händelsen av tsunamins verkan för Sverige och Storbritannien.23 Möjligheten att 

genomföra en komparativ studie med utgångspunkt i politikens olika syften är en anledning 

till att använda denna undersökningsmetod. Det finns olika typer av studieformer med just 

jämförande inslag. Den typ av forskning som jag kommer att använda mig av är en 

jämförande studie med beskrivande ändamål. Utifrån agerandet efter naturkatastrofen i 

Sydostasien av de svenska och brittiska regeringarna kommer jag att undersöka om politikers 

arbete har förändrats efter naturkatastrofen, annandagen 2004 i respektive land eller om de 

ansåg sin insats vara fullgod.24 I boken Research Methods in Politics finns det ett antal olika 

punkter för komparativa studier. Jag kommer då som det står ovan studera två länder med ett 

konkret fall för att klargöra förhållandena i mitt valda fall istället för att generalisera ett antal 

olika fall.25  

 

I en jämförande studie kan valet mellan en kvantitativ studie (stora N) och en kvalitativ studie 

(lilla N) avgöra hur en undersökning kommer att gå tillväga. Jag kommer då som tidigare 

nämnts göra en kvalitativ studie vilket innebär (lilla N).26 Denna typ av studie kallas för en 

”mjuk” studie vilket har sin anledning av den inte är så statistisk eller matematisk som en 

kvantitativ studie kan vara. Det innebär att materialet är teoretiskt och förklarar ett 

händelseförlopp.27 Thomas Denk tar upp två problem med en jämförande studie som är 

kvalitativ. Det första är att det kan förekomma för många kombinationer som ska analyseras. 
                                                 
22 www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,670185,00.html, 2006-11-14 
23 Burnham, P., Research Methods in Politics, 2004, s. 31 
24 Denk, T., Komparativ metod- förståelse genom jämförelse, 2002, s. 7ff 
25 Burnham, P., Research Methods in Politics, 2004, s. 59 
26 Marsh, D., Stoker, G., Theory and Methods in Political Science, 2002, s. 251 
27 Marsh, D., Stoker, G., Theory and Methods in Political Science, 2002, s. 261 
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Vid en jämförelse mellan två länder är det viktigt att hålla sig till den uppgift som ska 

undersökas för att ge undersökningen trovärdighet. En annan svårighet kan vara att det är för 

få länder som studeras eller att länderna behöver analyseras under en längre tid. Detta går att 

lösa genom att öka på mängden faktorer så att även kombinationerna ökar, dock bör en 

forskare då beakta första punkten så att det inte blir fel ändå.28 De fem frågor som Denk 

ställer sig kommer jag använda för att få en tydlig och koncis studie och ett klarare upplägg. 

De fem frågorna är:  

 

1. Vilka fall ska undersökas?- urval av länder 

2. Hur ska underlaget insamlas?- val av metod 

3. Vilka egenskaper ska undersökas?- urval av egenskaper 

4. Vilka objekt ska undersökas?- urval av objekt 

5. Vilka tidsperioder ska undersökas?- urval av tidpunkter29 

 

För att avsluta metodavsnittet ska jag till sist belysa Denks fem punkter till min egna uppsats. 

De länder som ska undersökas är Sverige och Storbritannien. Metoden kommer vara att se vad 

regeringarna i de två länderna anser om hanterandet av de egna drabbade medborgarna i 

tsunamikatastrofen. Även dagspressen kommer att belysas, men inte i någon större 

utsträckning då rapporterna omfattar en tillräcklig del av de efterföljande undersökningarna. 

Egenskaper som ska undersökas är hur regeringarna tog till sig eventuell kritik och förändrade 

politiken eller rent av lagtexten i det egna landet. Objekten blir således de två ländernas 

regeringar och till sist tidpunkten som kommer vara från slutet av december 2004 och två år 

framåt. 

 

1.6 Forskningsdesign 

 

Vad min uppsats vill försöka visa på är en förändring av staters och politikers beteende vid 

krissituationer. För att klargöra vad jag menar med förändring i just denna uppsats kommer 

jag att använda mig av Pollitt och Bouckaerts syn på vad som är förändring. 

 

Reformer är likt många andra termer ett laddat ord främst då för när vi pratar om förändring 

innebär detta oftast en betydande förändring från något som varit dåligt till något som är 

                                                 
28 Denk, T., Komparativ metod- förståelse genom jämförelse, 2002, s. 76 
29 Denk, T., Komparativ metod- förståelse genom jämförelse, 2002, s. 31ff 
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bättre. För de personer som är inblandade är reformer tvetydiga då det kan innebära en bättre 

situation för dem som är involverade men det kan även få motsatt effekt då reformer inte 

alltid betyder förbättring utan ibland försämring. Reformer idag ska dock inte överanalyseras 

då de inte uppkommer för att vända upp och ned på en hel organisation utan snarare ska 

förändra någonting som redan existerar.30 Just förändringen av någonting som redan existerar 

är det jag kommer syssla med för att se om Sverige och Storbritannien har förändrats gällande 

sin lagstiftning som ska underlätta vid naturkatastrofer eller om dessa två länder har förändrat 

sitt sätt att agera vid katastrofsituationer. 

 

I mitt syfte och i mina frågeställningar använder jag ordet politik då jag frågor om några 

förändringar har genomförts i Sverige och Storbritannien sedan tsunamikatastrofen. Jag 

inkluderar förändringar i lagtext, attityd, politikers beteende vid krissituationer i ordet politik 

då det är vad politiker gjorde efter katastrofen jag vill undersöka och det är politiker som har 

makten att förändra lagtexter eller ge incitament för att förändra beteende i olika departement 

där hjälparbete utförs vid sådana här händelser. 

 

1.7 Disposition 

 

Uppsatsen kommer att vara upplagd så att kapitel 1 kan ses som det mest elementära då jag 

där presenterar ämnet som uppsatsen kommer att belysa, en kortare bakgrund av min valda 

händelse, en formulering av mitt syfte och ställandet av mina forskningsfrågor. I första 

kapitlet kommer även mitt material som jag tänkt använda att presenteras och de 

avgränsningar jag gör för uppsatsen kommer också att uppvisas. Till sist kommer min metod 

och den forskningsdesign som jag använder mig av presenteras. 

 

Vidare i kapitel 2 kommer min teoretiska ram presenteras där jag främst kommer att ta upp 

två böcker som handlar om förändring och kritiska händelser, Public Management Reform 

och Shaping the Political Arena, utgör här mina huvudsakliga teoretiska verktyg. Här 

kommer även en operationalisering göras för att förklara min beroende och oberoende 

variabel. Uppsatsens tredje kapitel kommer att visa tiden efter tsunamin och då främst hur de 

två staterna agerade i deras arbete för att hjälpa de drabbade i naturkatastrofen. Till min hjälp 

här har jag främst de statliga rapporter som skrivits men även till viss del dagspressen. 

                                                 
30 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 15 
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Kapitlet kommer vara uppdelat där jag ser på Sverige och Storbritannien enskilt för att till sist 

göra en sammanfattning av de båda länderna och vad de kommit fram till. I kapitel 4 kommer 

jag att analysera det material jag får fram i kapitel 3 med hjälp av min teoretiska ram som 

presenteras i kapitel 2. Slutligen i det femte kapitlet kommer jag att presentera de slutsatser 

jag får av analyskapitlet. Här kommer jag även att själv sammanfatta mitt arbete och se vad 

jag själv drar för slutsatser av min uppsats gällande problem och eventuell framtida forskning. 
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2. TEORI: HUR POLITISKA REFORMER FÖLJER KRISER 

2.1 Inledning av teorikapitlet 

 

I mitt teorikapitel kommer jag att diskutera tre olika begrepp. Dessa är reformer, ”path 

dependency” och kritiska händelser. I avsnittet reformer kommer jag visa de förändringar som 

kan genomföras, vilka som har makten att genomföra reformer och varför reformer verkställs. 

Svårigheter med reformer kommer att belysas i avsnittet ”path dependency” som tar upp den 

eventuella ovilja till att förändra då arbetet som ligger bakom den nuvarande organisationen 

inte ska behöva gå förlorad. Frågor om historiska arv kommer att diskuteras. Även frågor som 

vilka kommer drabbas av reformerna och vad de ekonomiskt kommer att kosta är två 

variabler som jag kommer att resonera om. Det tredje avsnittet i teorikapitlet behandlar 

kritiska händelser. Dessa är oftast oförutsedda och därför svåra att arbeta utifrån. Det jag vill 

visa med detta avsnitt är hur kritiska händelser kan innebära att reformer kommer till stånd. 

Uppsatsen kommer även visa att om ett land har genomgått en kris så finns troligtvis eller 

rättare sagt förhoppningsvis kunskapen kvar vid en annan kritisk händelse. Även det faktum 

att kriser kan uppfattas olika i olika länder, och innebära olika saker kommer att belysas. Vad 

som uppfattas som en kris i ett land behöver inte göra det i ett annat.  

 

Jag ska försöka se hur tsunamikatastrofen, en kritisk händelse, har uppfattats i de två länderna. 

Har beslutsfattare agerat på samma sätt eller finns det en skillnad länderna emellan? För min 

uppsats gäller det att undersöka om Sverige och Storbritannien har genomfört reformer, 

förändringar i lagtext med mera, och om de gjort det har det gått snabbt att genomföra 

eventuella reformer eller har tidigare arv, ”path dependency”, gjort reformarbetet svårare.  

 

2.2 Reformer  

 

Reformer är förändringar som medvetet görs för att få en verksamhet eller en del av en 

verksamhet att fungera bättre.31 Detta går att läsa i Pollitt och Bockauerts bok Public 

Management Reform som visar på olika typer av reformer. Det är inte bara politiker och deras 

rådgivare som kan ta initiativet till eller besluta om genomförandet av reformer. Pollitt och 

Bouckaert lyfter fram tre andra aktörer som har stor del i reformers framväxt; oberoende 

tankesmedjor, så kallade ”think tanks”, akademiker och konsulter. Reformer i olika länder kan 

                                                 
31 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 8 
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ta hjälp av konsulter, bland annat myndigheter i England under 1980- och 1990-talet som 

använde sig av företag som Ernst and Young och KPMG för att genomföra reformer. Företag 

från den privata sektorn kan påverka stater genom att påvisa hur de arbetar och hur 

uppbyggandet av deras verksamheter går till.32

 

Akademiker har inflytande då det gäller reformer på grund av deras expertis inom de ämnen 

de forskar i. Professorer används i tankesmedjor som jag ska diskutera här nedan och olika 

experter används även av ett lands regering eller i övernationella sammanhang, som till 

exempel EU som konsulter i frågor, där hjälp behövs. Till sist då de idag populära ”think 

tanks”, tankesmedjor, som finns. Redan på Thatchers tid användes olika tankesmedjor, 

högerinriktade förstås, till att producera olika idéer för att reformera skolsystemet i 

Storbritannien. I Tyskland användes tankesmedjor för att förändra den politiska, byråkratiska 

och sociala stelheten som förhindrade den demokratiska utvecklingen.33 Ofta presenteras 

reformer som utfallet av ett välplanerat försök att förändra. Vad som ligger bakom är för det 

mesta dock ett antal tuffa förhandlingar med ett antal olika institutioner på olika nivåer där 

överenskommelser försöker uppnås. En reform som har förhandlats fram i flera olika steg är 

den reform som lättast kan genomföras.34

 

Reformer och forskningen om reformers inverkningar på länder har under de senaste tjugo 

åren ökat, det finns ingen direkt förklaring till varför detta har skett men troligtvis är det så att 

genom att ett land förändrar något i sin statliga verksamhet så inbjuder det till att ett annat 

land också förändrar sig.35 Vad som går att se är att de flesta reformer handlar i slutändan om 

att spara pengar. Detta verkar även ha lyckats då västländernas finansiella situation har 

förbättrats betydligt under den senare delen av 1900-talet. Uppbyggnaden av västländernas 

stater har förändrats kraftigt vilket har möjliggjort denna ekonomiska uppgång.36  

 

Pollitt och Bouckaert har genom sin reformeringsmodell försökt skapa en figur som kan 

användas som utgångspunkt för diskussioner om reformer. Modellen fungerar som ett verktyg 

för att lättare kunna se över vilka olika krafter som styr vid landsomfattande reformer. Denna 

                                                 
32 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 19f 
33 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 20 
34 Toonen, T., (ed.), Peters, G., & Pierre, J., Handbook of Public Administration, 2003, s. 472 
35 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 24f 
36 Löffler, E., (ed.), Peters, G., & Pierre, J., Handbook of Public Administration, 2003, s. 485f 
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modell går också naturligtvis att använda för att studera reformer och det arbete som måste 

genomföras vid förändringar inom ett land eller mellan flera länder.37

 

Figur 2.1 Pollitt & Bouckaerts modell om reformer38
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Källa: Pollitt C. & Bouckaert G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004 

 

För att förklara lite närmare om själva modellen går det att se i mitten, i ruta J, har vi 

beslutsfattarna som sig bör då det är beslut från toppen och ut till allmänheten som jag vill 

titta på. Som pilarna visar är det inte bara beslutsfattarna som kommer på vilka frågor som ska 
                                                 
37 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 24f 
38 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 25 
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diskuteras utan de influeras utav sin omgivning. Det finns två huvudpunkter som jag ska visa 

på hur beslutsfattarna är centrala i modellen. För det första så är reformer så gott som aldrig 

framtänkta för att förändra en hel verksamhet utan det är oftast bara en del av organisationen 

som ska förändras. För det andra går det för det mesta att se en stor skillnad i det ursprungliga 

reformpaketet och i det slutgiltiga resultatet. Reformer uppkommer oftast genom att en 

ursprunglig idé har gett en annan idé som blir den förändring som genomförs. Om vi tittar 

över ruta J så ser vi två stora grupper som bidrar till idéer om reformer till genomförandet av 

densamma. I ruta A har vi de socioekonomiska krafter som beslutsfattarna måste ta i 

beaktande vid reformer, bredvid ruta A har vi ruta E som visar de mer intellektuella och 

politiska grupperna som även dom är involverade vid reformer. Under ruta J har vi ruta K som 

är de administrativa faktorerna som även de används vid reformarbete. Denna modell med 

dess olika grupper behöver arbeta och fungera tillsammans för att reformer ska kunna 

genomföras.39

 

De rutor jag främst kommer att intressera mig för i modellen är rutorna G och I. Påtryckningar 

från medborgare, ruta G, är inte den vanligaste anledningen till reformer men känner 

medborgare sig åsidosatta eller på något sätt orättvist behandlade kan de reagera på sådant sätt 

att politiker blir tvungna att agera efter invånarnas vilja. Det går väldigt sällan att se att 

vanliga invånare i ett land är drivande i en fråga men då demonstrationer äger rum innebär det 

oftast en eller flera förändringar.40

 

Ruta I innehåller den faktor som är svårast att analysera och därför är den placerad utanför de 

andra grupperingarna. Denna faktor representerar saker som katastrofer, skandaler, olyckor 

och andra tragedier som epidemier eller de alltmer vanliga och tragiska dödsskjutningarna vid 

skolor runtom i världen. Då de två sistnämnda exemplen kan ha haft sitt ursprung av politiska 

eller socioekonomiska faktorer, ruta A och E är dessa olika exempel oftast helt oförutsedda. 

Effekterna av katastrofer och andra kriser på reformer är inte lika tydliga som vid de andra 

grupperna men de kan vara desto mer betydelsefulla. Ibland går det fort att se att en enstaka 

händelse kan få stora följder, till exempel vid olyckan med rymdfärjan Challenger som 

innebar att NASA fick genomgå en noggrann undersökning.41  

                                                 
39 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 26f 
40 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 31 
41 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 32f 
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Trots att kriser av olika slag kan vara den mest oförutsedda händelsen, dock inte långvariga 

ekonomiska kriser, som genererar reformer så kan den ändå ses som en av de vanligaste 

orsakerna till förändring. Detta på grund av att kriser är den orsak som ger reformer ett 

rättfärdigande beslut från allmänheten att genomföra reformer för att beslutsfattare ska kunna 

vara mer förberedda inför nästa kris.42 Ett problem med reformer är att de inte lever upp till 

vad de förväntas göra. Det som dock är ännu sämre med reformer är bristen på utvärdering 

efter en genomförd förändring.43 Det återstår bara att se om tsunamikatastrofen har haft någon 

inverkan på den svenska och brittiska staten likt andra katastrofer har haft inverkan på 

nämnda stater. 

 

Reformer fungerar och uppkommer på olika sätt i olika länder, något som också kan ses som 

ett problem som jag diskuterar här nedan. Om vi ser på Sverige och Storbritannien där båda 

länderna är enade men där Storbritannien är centraliserat i sin krisberedskap och Sverige är 

decentraliserat i sin krisberedskap går det att se att i de centraliserade länderna får reformer 

större inverkan än i decentraliserade länder. Sverige som då är decentraliserat kommer inte 

alla olika enheter, kommuner, landsting bland annat, att vilja gå åt samma håll utan arbeta 

utifrån möjligheten att skapa den bästa situationen för den egna organisationen och inte 

nödvändigtvis för hela landet. En annan skillnad kan vara att i centraliserade länder är 

regeringen mer involverad i statens servicesektor och det innebär att centraliserade länder har 

ett mer specifikt sätt att se på resultat och hur reformer förbättrar den enskilda verksamheten, 

utbildning. Detta har också en ekonomisk prägel då en regering överser förändringar som de 

själva har beslutat om ser de oftast till att de pengar de spenderar på reformer används till rätta 

ändamål.44  

 

Då jag i inledningskapitlet skriver om globaliseringen och dess betydelse för människor har 

den också naturligtvis kan utgöra en bakgrund på reformer. Vad som händer i ett land 

påverkar andra länder då geografiska gränser blir alltmer utsuddade. De alltmer utsuddade 

landsgränserna är en företeelse som ska användas och utnyttjas till varje lands fördel men det 

är förmågan att använda andra länders idéer och anpassa och tillämpa dem till det egna landet 

som ger bäst effekt.45

 
                                                 
42 Toonen, T., (ed.), Peters, G., & Pierre, J., Handbook of Public Administration, 2003, s. 474 
43 Toonen, T., (ed.), Peters, G., & Pierre, J., Handbook of Public Administration, 2003, s. 473 
44 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 43 
45 Held, D., Koenig-Archibugi, M., Taming globalization-Frontiers of Governance, 2003, s. 51 
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2.3 Path Dependency 

 

Naturligtvis är det inte alltid så lätt att genomföra reformer i en del av en stor verksamhet som 

inte fungerar. Det är oftast en byråkratisk rörelse som kräver noggrant genomtänkta förslag 

och ett ständigt debatterande om för- och nackdelar med de olika förändringsförslagen som 

läggs fram. En del reformer kan innebära att ett lands hela konstitution kommer att förändras 

så detta är en mycket grundlig process som kräver mycket tid. Det är också frågan om att även 

om en stor majoritet anser att en reform bör genomföras så måste beslutsfattarna se till om det 

är några som drabbas av reformerna och till vilken grad de i sådana fall drabbas. Detta kallas 

för förändringens kostnad och är en underskattad del av reformförespråkarna tills det är dags 

att genomföra den politiska eller organisatoriska reform som har arbetats fram. Skälet till 

dessa svårigheter är inte bara rent ekonomiska utan det kan även ses som att de reformer som 

genomförs inte tillgodoräknar det befintliga organisationen. Ett system som kanske innehåller 

ett lands historia med all den visdom som finns och grunderna till landets uppbyggande. 

Statsvetare och ekonomer pratar mer och mer om begreppet ”path dependency” som just visar 

på svårigheterna att förändra regler, institutioner eller lagar då så mycket arbete är nedlagt i de 

befintliga faktorerna.46 Just de befintliga traditionerna som finns i olika institutioner är ett 

stort problem vid reformer. Människor anser oftast att reformerna är för stora och kostnaderna 

överstiger fördelarna.47  

 

Ett annat problem som kan kopplas ihop med ”path dependency” är att om reformer 

genomförs i ett land så kan tillvägagångssättet oftast inte användas i ett annat land med 

samma resultat. Det handlar just om att olika regeringar har olika incitament och olika 

förfaranden vid liknande situationer.48

 

Ett exempel är vid ekonomiska reformer då politiker kan presentera väldigt stora reformer 

men detta tycks oftast inte övertyga medborgarna som genom tidigare erfarenhet, en form av 

”path dependency”, inte tror på en varaktig reform utan en återgång till det vanliga eller en 

mycket liten reform som inte kommer att märkas.49 Att skapa en utveckling som är hållbar är 

något som kan få människor att tro på reformer och att de genomförs för att hjälpa och inte för 

att förhindra en mer gynnsam utveckling. Den europeiska kommissionen använde uttrycket 
                                                 
46 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 33 
47 Toonen, T., (ed.), Peters, G., & Pierre, J., Handbook of Public Administration, 2003, s. 474f 
48 Pollitt, C., & Bouckaert, G., Public Management Reform- A Comparative Analysis, 2004, s. 39 
49 Calvo, G., & Drazen, A., Uncertain Duration of Reform, 1998, s. 443 
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”varaktig utveckling”, där utveckling menades inom hela den Europeiska Unionen där alla 

länder behövde utvecklas för att EU skulle kunna utvecklas.50

 

2.4 Kritiska händelser 

 

Hans Lödén kännetecknar en kritisk händelse ur en mänsklig synpunkt då han menar att en 

kris som till exempel en naturkatastrof kan ses som en vändpunkt i en människas liv. Den 

uppfattning som en människa har om sig själv kan förändras i och med en kris eller katastrof. 

Även synen på andra människor kan avspeglas i en kritisk händelse och frågan om hur man 

själv ska reagera och agera tillsammans med andra kommer att komma upp till ytan.51 En 

kritisk händelse kan även definieras som en tid av förändring, denna förändring skiljer sig från 

land till land då utgången och det faktiska skeendet av denna kritiska händelse oftast är olika. 

Vad dessa kriser för med sig är tydliga arv. Begreppet kritiska händelser innehåller tre olika 

beståndsdelar, kravet att en förändring har skett, kravet att den nämnda förändringen sågs 

tydligt vid olika fall och till sist att det finns en förklaring av reformens konsekvenser. Om det 

inte skulle finnas en förklaring av konsekvenserna av reformen och den inte skulle lämna 

något arv eller bestående efter sig kan vi utgå ifrån att det inte handlade om någon kritisk 

händelse.52 Förutom de tre komponenterna av kritiska händelser finns det även ett antal andra 

beståndsdelar att ta hänsyn till. Tidigare villkor av till exempel förd politik är en punkt som 

arvet av den kritiska händelsen prövas emot, även krisen i sig själv och hur den blir en kritisk 

händelse för beslutsfattare. Arvet, lärdomen, efter en kris består av olika delar där arvets 

mekanism är att se hur erfarenheten av krisen kan tas tillvara för att lära inför framtiden. 

Politiska och institutionella processer visar hur återgivningen av krisens lärdom blir ett 

hjälpmedel och till sist det slutgiltiga arvet av krisen. Kort och gott vad beslutsfattare har lärt 

sig av själva krisen.53

 

Vid studier av kritiska händelser uppkommer det frågor om relevansen för sådana här studier. 

Samhällen går igenom perioder av kritiska händelser, olika i betydelse och storlek men 

                                                 
50 Langhelle, O., Sustainable Development:Exploring the Ethics of Our Common Future, 1999, s. 145 
51 Lödén, H., “Jag är på pappret svensk, men...”, 2005, s. 10f 
52 Berins, Collier, R., & Collier, D., Shaping the Political Arena- Critical Junctures, the Labor Movement, and 
Regime Dynamics in Latin America, 2002, s. 29f 
53 Berins, Collier, R., & Collier, D., Shaping the Political Arena- Critical Junctures, the Labor Movement, and 
Regime Dynamics in Latin America, 2002, s. 30f 
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ändock kritiska, vikten av att lära sig av tidigare händelser har haft ett förvånansvärt litet 

utrymme i staters politiska organisationer.54  

 

Här nedan ska jag belysa hur tidigare kriser hjälper forskare att analysera de resultat som finns 

av studier i detta ämne. Det första är att känna igen vad som kan klassas som en kritisk 

händelse och uppkomsten av densamma. Kritiska händelser uppstår på olika sätt och vad 

någon benämner som en kris eller katastrof behöver inte graderas likadant av någon annan. 

Om den kritiska händelsen har sitt ursprung i en oväntad och chockerande händelse som till 

exempel stora protester från medborgare i ett eller flera länder, starten av ett krig eller 

naturligtvis en naturkatastrof är den lätt att analysera, men det kan visa sig att responsen från 

styrande politiker kommer vid olika tillfällen. Vissa länders politiker agerar fort och resolut 

och andra är mer avvaktande vilket oftast kan höra till det historiska arvet av just kriser. Nästa 

punkt att tänka på är hur länge en kritisk händelse tidsmässigt sätt varar? Detta kan gå väldigt 

fort, till exempel om den förändring som krävs av en kris anses vara av mindre sort. Men det 

kan också krävas en längre tidsperiod med förhandlingar och eftertankar som sträcker sig över 

politiska val. Om förändringen sker fort eller långsamt beror bland annat på vilken kris som vi 

pratar om och om förändringar tydligt och klart visar sig i arbetet efter till exempel en 

naturkatastrof eller om det är resultatet av arbetet som ger svaret på hur förd politik, 

ordergång med mera bör förändras.55  

 

Uppkomsten av kritiska händelser kräver speciell analys för att se om arbetet före händelsen 

har försvårat arbetet efter densamma. Här pratar vi om interna problem hos den offentliga 

förvaltningen som kan fördröja arbetet och bara spä på en redan tragisk händelse. Om en 

spricka i samarbetet har uppkommit bör en utredning om denna också genomföras 

tillsammans med utredningen av den kritiska händelsen. Allt för att lära sig om det skulle 

uppkomma en liknande händelse i framtiden. Vad kan en kris eller katastrof föra med sig? Det 

historiska arvet av en kritisk händelse är svår att analysera men att ha en mall om hur en 

organisation eller en politisk stab ska arbeta vid en katastrof måste ses som ett ovärderligt 

verktyg att luta sig emot.56

 
                                                 
54 Berins, Collier, R., & Collier, D., Shaping the Political Arena- Critical Junctures, the Labor Movement, and 
Regime Dynamics in Latin America, 2002, s. 39 
55 Berins, Collier, R., & Collier, D., Shaping the Political Arena- Critical Junctures, the Labor Movement, and 
Regime Dynamics in Latin America, 2002, s. 31f 
56 Berins, Collier, R., & Collier, D., Shaping the Political Arena- Critical Junctures, the Labor Movement, and 
Regime Dynamics in Latin America, 2002, s. 32ff 
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Hur länge existerar arvet efter en kritisk händelse? Ingenting varar för evigt men det gäller för 

beslutsfattare att se till att allting som arbetats fram vid en kritisk händelse finns tillgängligt 

för framtiden. Förhoppningsvis existerar det bra besluten efter kriser för alltid medan det som 

har varit mindre bra kan arbetas om och troligtvis bli bättre. För att se om den kritiska 

händelsen har fört med sig något nytt går det alltid att jämföra med hur det såg ut före 

händelsen. Detta kan vara av stor vikt för att se vad som har förändrats och om det som har 

ändrats på något sätt kan hjälpa till.57

 

Det finns naturligtvis konkurrerande förklaringsmekansimer till var, när och hur kritiska 

händelser uppstår men slutsatsen är dock att oförutsedda händelser uppstår på olika sätt, i 

olika sammanhang med flera olika parter som drabbas på olika sätt och dessa olika grupper 

agerar annorlunda. Arvet efter en händelse ser inte ut på samma sätt överallt. Den konstanta 

grunden som diskuterats här ovan är ett exempel på hur en företeelse kan se annorlunda ut i 

olika delar av världen då arvet efter en sådan händelse är svår att härleda i framtiden och då 

även för andra länder när en händelse i ett land inte har samma betydelse i ett annat land. Ett 

annat problem med analysen av kritiska ögonblick är när lösningen inte inbegriper en hel 

organisation utan bara en del utav den. En forskare som genomför en komparativ kvalitativ 

analys kan upptäcka att svaret på en historisk händelse inte omfattar en hel organisation utan 

bara delar av den. Detta kan skapa ett trovärdighetsproblem om inte en förändring rör hela 

organisationen. I en kvantitativ analys finns det inga eller väldigt få förväntningar på att en 

förklaring ska ge klarhet till det stora hela, utan den riktar in sig på den punkt som studien 

vänder sig till. Om studien gäller hela länder, det vill säga ett lands politiska och statliga 

organisation, kan liknande problem uppkomma. Om två länder med liknande bakgrund ska 

jämföras är ofta förväntningarna på studien att de ska agera på ett liknande sätt vid en 

krissituation. Om detta inte skulle ske kan det ge en felaktig hypotes vilket ger en felaktig 

bild. För att undvika det här problemet bör forskaren kunna visa på att länderna har en 

liknande statsuppbyggnad för att ge trovärdighet till jämförelsen och klart ange vilken tid det 

är som undersöks då tidsaspekten också är betydande för undersökningens pålitlighet.58

 

Mina beroende variabler är att undersöka om stater och politiker har ändrat sitt beteende efter 

tsunamin. Vad jag vill undersöka är alltså om det rent konkret har skett en förändring i 
                                                 
57 Berins, Collier, R., & Collier, D., Shaping the Political Arena- Critical Junctures, the Labor Movement, and 
Regime Dynamics in Latin America, 2002, s. 33ff 
58 Berins, Collier, R., & Collier, D., Shaping the Political Arena- Critical Junctures, the Labor Movement, and 
Regime Dynamics in Latin America, 2002, s. 37f 
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lagtexten för anhöriga till drabbade personer efter naturkatastrofer av detta slag, även 

förändringar av lagtexten i hjälparbetet vid departement gällande hur fort de drabbade kan tas 

hem, vilken hjälp den svenska och brittiska staten kan bidra med på plats för olika katastrofer 

och vilken hjälp de två staterna kan erbjuda när offren för katastrofen kommer hem till 

respektive land. Även attityden till en kris och beteenden vid densamma på de olika svenska 

och brittiska departementen kommer att undersökas. Har svenska och brittiska myndigheter 

inrättat nya instanser för att arbeta med katastrofer och andra kriser och har attityden mot 

kriser förändrats efter tsunamin? Mina oberoende variabler i uppsatsen är rutorna G och I i 

Pollitt och Bouckaerts modell som jag har visat i kapitel två. Hur kan eventuella 

påtryckningar från medborgarna efter den katastrof som inträffade förändra ett lands och dess 

beslutsfattares sätt att agera vid framtida kriser. Är dessa tillfälligheter som ruta I benämns 

som tillräckligt för att få till stånd en förändring. Görs lagförändringar för att underlätta för 

drabbade medborgare, ändras arbetssätt vid olika berörda departement om det visar sig att det 

arbetssätt som finns inte fungerar eller är detta en långsam apparat som inte förändras av 

medborgares missnöje. Dessa är några av de saker jag hoppas kunna visa i min uppsats. 

 

2.5 Operationalisering 

 

För att förtydliga mina idéer till vad jag menar med reformer, ”path dependency” och kritiska 

händelser i mitt arbete kommer jag i detta avsnitt belysa hur dessa olika delar ska förstås. 

 

I uppsatsen kommer reformer att återkopplas till forskningsdesignen, (se punkt 1.6 sidan 10), 

där förändringar sker på ett existerande område. I mitt fall innebär det att se om den svenska 

och brittiska statsförvaltningen har förändrat sin krisberedskap efter tsunamikatastrofen. 

Förändringen av krisberedskapen är på regeringsnivå och innefattar de berörda departementen 

där. I begreppet förändring kommer jag även försöka se en konkret förändring gällande 

skapandet av nya lagar för att underlätta för dem som drabbats av tsunamin. Path dependency 

kommer i arbetet att innebära att se om historiska arv har försvårat den eventuella 

förändringsprocessen som de två regeringarna kan ställas inför. Till sist så kommer begreppet 

kritisk händelse i uppsatsen att exemplifieras av tsunamin i Sydostasien annandagen 2004.  
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3. ARBETET EFTER TSUNAMIKATASTROFEN 

3.1 Inledning av materialkapitlet 

 

I detta tredje kapitel kommer jag att främst redovisa de olika rapporter som arbetats fram för 

att analysera hur arbetet har gått efter katastrofen. För Sverige består redogörelserna främst av 

SOU-rapporter och i Storbritannien kommer jag främst att titta på en rapport från 

International Development Committee som belyser hur den brittiska hjälpinsatsen fungerade. 

Alla bedömningar som görs i detta kapitel kommer från de svenska SOU-rapporterna och den 

brittiska kommittén. Mina egna bedömningar kommer att belysas i nästa kapitel där jag ska 

genomföra analyser på materialet. Här i kapitel tre kommer avslutningsvis en kort 

sammanfattning av Sverige och Storbritanniens arbete göras för tydliggöra resultaten staterna 

fått fram.  

 

3.2 Svenska myndigheters arbete efter tsunamin 

 

När svenskar åker utomlands tror vi generellt att staten har ett ansvar mot oss. Det är allmänt 

en felaktig uppfattning då det största ansvaret ligger på oss själva, våra försäkringsbolag och 

naturligtvis reseföretagen. Denna allmänna missuppfattning gjorde att de första kontakterna 

mellan utrikesdepartementet, UD, och resenärer uppfattades som att UD inte tog sitt ansvar. 

Därmed inte sagt att våra utrikesmyndigheter inte har något ansvar alls, detta ska jag med 

hjälp av SOU-rapporter försöka visa i denna del av arbetet.59 När det gällde 

tsunamikatastrofen i Thailand handlade denna hjälp främst om ekonomisk då de allra flesta av 

de drabbade hade förlorat allt i vågen. När människor började kräva ekonomisk hjälp och inte 

fick det skapade det en spricka mellan myndigheterna och de drabbade resenärerna. Detta 

blev till slut ohållbart då mer och mer människor kom och begärde pengar, en 

ambassadtjänsteman i Bangkok berättar att han upplevde regelverket som ett hinder och den 

osämja som bildades kom att prägla arbetet. Till slut enades statstjänstemännen om att ge ut 

400 kronor per person som ett lån med en låg avgift. Den 28 december, två dagar efter 

katastrofen, fick tjänstemännen direktiv att bara ge ut pengar utan något som helst krav på 

återbetalning. Oklarheterna var nu stora mellan tjänstemännen i Bangkok och Phuket mest på 

grund av det invecklade regelverket om kontantutdelningen.60

 

                                                 
59 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 223 
60 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 226 
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SOU-rapporten 2005:104 har tillkommit för att främst undersöka tre saker. För det första för 

att utvärdera hjälpinsatserna efter tsunamin och hur hjälpen kan jämföras med andra länders 

hjälpinsatser för att kunna ta lärdom av misstag och saker som fungerat bättre än i Sverige. 

Den andra punkten är att utvärdera de brister som upptäckts. Här görs en jämförelse mellan en 

norm som finns och det faktiska skeendet. Till sist ska rapporten försöka klargöra vilka som 

är ansvariga för vad som genomfördes för att hjälpa de drabbade och vad som inte 

genomfördes.61 Ett problem som kan uppstå vid en utvärdering av ett faktiskt 

händelseförlopp, till exempel tsunamin, är att jämförelsen med andra kritiska händelser inte är 

möjlig då kriser uppfattas olika mot tidigare kritiska händelser. En kris är svår att jämföra 

med en annan. Även de träningsinsatser som görs för att träna personal där fiktiva händelser 

simuleras går inte att få samma psykologiska press som vid en faktisk händelse. Vad som här 

är ett viktigt läromedel är att studera andra länder och hur de reagerar i samma situation. Vad 

som bör tänkas på är att om en jämförelse görs så måste även det andra landets politiska 

uppbyggnad, dess historia och befintliga resurser jämföras för att få ett så rättvist resultat som 

möjligt.62  

 

Ett annat beaktande som bör göras är att utvärderingen verkställs med all fakta tillgänglig och 

i en lugn och inte speciellt pressad miljö medan en kritisk situation kräver ögonblicksbeslut 

under press. Den jämförelse som genomförs mot andra länder är väldigt viktig då den visar på 

hur andra länder agerade i samma förhållande som den svenska och utredare får därigenom 

flera svar på vad som gjordes bra och vad som gjordes dåligt.63 När arbetet på de olika 

departementen utreds av kommissionen står det dock klart att flera svåra uppgifter löstes på 

ett bra sätt. Uppfinningsrikedomen var det inte heller något fel på, ett exempel är de 

massutskick av meddelanden som gjordes med hjälp av SMS på mobiltelefoner vilket hjälpte 

till att få ut information till drabbade.64 Det första massutskicket med SMS gick till de 

drabbade i Thailand med uppmaningen om att kontakta sina anhöriga så UD kunde minska 

antalet saknade och därigenom lätta på den stora anstormningen inkomna telefonsamtal.65

 

De första insatserna i Sverige speglas av problem och avsaknaden av chefer på plats på 

kontoren. Utrikesdepartementets expeditionschef befann sig på västkusten, gruppchefen i 

                                                 
61 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 50 
62 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 52f 
63 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 53 
64 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 183 
65 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 200 

 24



Borås och chefen för konsulära och civilrättsliga enheten befann sig i Bergslagen. Ingen 

befann sig eller ville inställa sig på kontoret i Stockholm söndagen den 26 december utan den 

första kom på måndag förmiddag och den sista först på tisdagen vid lunch. De anställda på 

regeringskansliet var mer än villiga att arbeta men då arbetet inte var chefsövervakat tyckte 

varken de eller övriga att ett fullgott arbete utfördes de första dygnen.66 Endast telefonkontakt 

mellan chef och anställd kan inte i en sådan kris ersätta en fysisk närvaro av chefer som kan få 

en mer övergripande bild av tillståndet och därmed fatta viktiga beslut som sparar mycket 

tid.67 Informationen till regeringskansliet kom inte bara från den välinformerade pressen utan 

från de än mer välinformerade personer som befann sig i Thailand och ringde hem för att 

berätta hur situationen var. Även SOS International, ambassaden i Bangkok och polisen fick 

telefonsamtal från drabbade svenskar. Mycket av denna information kom dock inte fram till 

tjänstemännen på UD då det saknades arbetsledning för att föra vidare den information som 

gavs.68  

 

Utrikesministern Laila Freivalds var dåligt underrättad de första dygnen efter katastrofen. En 

anledning till detta var som tidigare nämnts avsaknaden av chefer som kunde föra den 

information de hade vidare till henne. Biståndsministern Carin Jämtin valde att inte informera 

Freivalds då Jämtin tyckte att Freivalds hade en väldigt stor arbetsbörda och hon ville inte 

belasta utrikesministern med detta. Ett märkligt beslut kan tyckas men det som är än mer 

anmärkningsvärt var att Freivalds inte blev underrättad om situationen av sin egen stab. Skälet 

till detta är bland annat en stel orderhierarki där kontakter med ministrar gärna inte tas. Det 

här kan ju tyckas för en utomstående vara triviala saker som i just detta läge borde bortses 

ifrån.69 Det knepiga systemet av att ha så lite kontakt med statsråden som möjligt visar sig 

även då statsministerns presschef fick frågan av en annan statstjänsteman om statsministern 

ville uttala sig i frågan, hon svarade nej utan att fråga statsministern. Detta menade 

presschefen i efterhand berodde på att inga medier hade haft den förfrågan. Det här innebär 

alltså att media styr statsministerns framträdanden, den information som regeringskansliet 

kunde ta fram betydde mindre än vad medias gör.70

 

                                                 
66 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 149f 
67 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 195 
68 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 185 
69 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 188f 
70 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 190 
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När den svenska katastrofkommissionen gör en jämförelse mellan Sverige och andra länder 

syns det snart vilka länder som vet vad en tsunami är och vilka länder som inte vet vad detta 

är för något. Ett exempel är Italien som på flera områden agerade mycket fort vid 

tsunamikatastrofen. När chefen för det italienska Räddningsverket hörde att ett jordskalv av 

den storlek som det var hade inträffat kontaktade han flygledningscentralen i Italien för att se 

om det förekom några ovanliga aktiviteter i Indiska Oceanen. Svaret han fick var att ett 

italienskt charterplan som hade varit på väg ned för landning på ögruppen Maldiverna inte 

kunde landa för att landningsbanan var översvämmad. Med hjälp av detta kunde den 

italienska chefen snabbt dra slutsatsen att en tsunami hade skapats och han agerade därefter.71 

Ett annat läge där Italien visade sig mycket handlingskraftigt var frågan om att skicka 

personal till Thailand för att assistera i det svåra arbetet efter tsunamin. Italienska och tyska 

Räddningsverken skickade snabbt iväg personal och meddelade Thailand i luften att personal 

var på väg för att hjälpa till. Sverige däremot var mer försiktiga i sin kontakt med Thailand. 

Den 27 december skickades ett fax, med en förfrågan om Sverige kunde hjälpa till. Faxet 

skickades till den svenska ambassaden i Bangkok som skickade den vidare till thailändska 

myndigheter. Räddningsverket fick naturligtvis svaret att hjälp kunde skickas och nu hade det 

gått ytterligare ett dygn.72

 

Sveriges beslutsfattande tog alltså betydligt längre tid än till exempel Italiens. 

Försvarsministern, biståndsministern och utrikesministern var alla överens på varsitt håll om 

att en svensk insats var nödvändig men det slutgiltiga beslutet om insatsen togs inte förrän vid 

midnatt mellan måndagen den 27 december och tisdagen den 28 december. Ett dygn till var 

förlorat och beskedet till Räddningsverkets chef var att en svensk insats skulle sättas in om det 

kom en förfrågan från Räddningsverket till försvarsministern. Chefen för Räddningsverket 

kontaktade då en statssekreterare som på förfrågan svarade nej. Istället för att ta kontakt med 

försvarsministern svarade statssekreteraren alltså nej och ytterligare tid gick förlorad.73 Det 

finns även andra anledningar till att beslut har svårt att genomföras. De olika departementen 

godkänner inte att ett annat departement fattar beslut inom det första departementets område. 

En övergripande instans i detta läge är statsrådsberedningen. Men den involverades inte i de 

                                                 
71 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 187 
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olika besluten som skulle fattas och därigenom hade handläggningstider för olika ärenden 

väldigt lång beslutstid.74

 

Det finns även historier där drabbade svenskar har blivit illa bemötta av stressade och 

otränade tjänstemän vid olika inrättningar. En resenär som kom till Bangkok med bara 

kläderna på kroppen blev utskälld för att han inte hade några godkända id-handlingar på sig. 

Även de tjänstemän som svarade i telefon hemma i Sverige agerade ibland på ett mycket 

märkligt och kan tyckas inhumant sätt.75

 
En patient som ringde och sade att han låg på sjukhus och ville bli hemskickad 

genast fick som svar av en tjänsteman på UD: ”Ja, det vill 25 000 andra svenskar också.” En  

annan resenär, som ringde och sade att hon stod bland döda och skadade människor, fick 

svaret att det inte fanns några uppgifter om bekräftat döda personer.76

 

Jag ska här nedan ge Katastrofkommissionens diagnos och även ansvarsfördelning såsom 

kommissionen ser hur arbetet har skötts av svenska myndigheter. Det som främst saknas i 

Sverige är en fungerande del i regeringskansliet som kan ta hand om kriser av detta slag. De 

misstag som gjorts eller bristen på kunskap ger en tydlig signal om detta. Det har inte funnits 

någon sammanbindande länk mellan de olika departementen utan det är enskilda individer 

som har tagit beslut utan att veta vad statstjänstemän i ett annat departement har beslutat om. 

Vad kommissionen anser behövas är en organisation som bara är inriktad mot krishantering.77 

När tsunamin inträffade hade statsministern suttit åtta år vid makten, frågan om en enhetlig 

krishantering hade väckts av SOU-rapport 2001:41 men ingenting hade gjorts när 

naturkatastrofen inträffade.78 Vad som påpekas i SOU-rapporten från 2001 är de prövningar 

som myndigheterna kan ställas inför i fredstid kontra de i väpnade konflikter. Det finns inget 

mellanting mellan fredsperiod och ett fullskaligt krig vad gäller beredskapen hos de svenska 

myndigheterna. Det kan skapa problem vid en kris såsom en olycka, katastrof eller liknande.79

 

Utrikesdepartementets roll i arbetet efter tsunamin har varit omdebatterat, de hade störst 

ansvar och synades mest men var också den myndighet som begick de stora misstagen. Att de 

flesta chefer var lediga och tog över ett dygn att inställa sig på kontoret är ohållbart. Att de var 
                                                 
74 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 194 
75 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 224ff 
76 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 227 
77 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 265ff 
78 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 268 
79 SOU-rapport 2001:41, Säkerhet i en ny tid, 2001, s. 63 
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lediga är olyckligt men inte speciellt konstigt vid julen men att alla tre var borta är märkligt. 

Någon borde i alla fall ha funnits i Stockholmsregionen och snabbt kunnat ta sig till kontoret. 

Att ha en fysisk närvaro från en chef gör att handledning och beslutsfattande blir tydligare än 

om detta ska göras över telefon.80 Vad som också är tydligt är att registreringen av saknade 

och döda var dåligt skött. Vad som borde ha gjorts var att ta hjälp av polisen där kunskap om 

sådana saker finns. Även Skatteverket kan snabbt ta fram de uppgifter som behövs för att 

registreringen kan gå smidigare. Detta skadade tilltron till UD vilket försvårade deras arbete 

ännu mer.81 Vad som generellt går att säga är att svenska myndigheter verkar förlita sig på 

situationer som liknar varandra. Erfarna personer agerar instinktivt som de gjorde förra 

gången de arbetade vid en kris. Detta visar sig vara bra för att resultat uppnås, kanske inte 

alltid de rätta men något att arbeta utifrån, medan oerfarna personer stannar upp mycket och 

därigenom blir besluten och resultaten få. För detta krävs övning och träning i krishantering. 

Återigen visar katastrofen i Thailand, och andra delar av Sydostasien, att en krisledningsgrupp 

hos regeringskansliet är nödvändig för framtiden. Denna ska fungera som en central där 

information bearbetas och analyseras för att beslut snabbt ska kunna tas istället för att varje 

departement arbetar på varsitt håll ovetandes om vad andra departement gör och inte gör.82 

Denna krisledningsgrupp skulle även kunna användas till att göra omvärldsanalyser för att 

Sverige ska ha vetskapen före en kris inträffar och därmed spara tid. Det gäller då kriser som 

hot mot Sverige, av terrorister, hot mot svenska intressen och människor utomlands eller hot 

mot stora svenska turistorter. Kriser som tsunamis med mera skulle kunna få ett lägre 

dödsantal med en krisledningsgrupp som med kontakter med SMHI, Statens 

strålskyddsinstitut och Smittskyddsinstitutet skulle kunna upptäcka katastrofen och agera 

därefter på ett tidigare stadium.83  

 

En framtida krisledningsgrupp behöver en politisk grundstomme då många beslut i en sådan 

kräver politiska kunskaper. Även det faktum att ett större och bättre samarbete med utländska 

regeringar krävs talar för en politisk stab i en framtida krisledningsgrupp.84 Vidare behövs 

även knyta an ett antal experter till denna grupp. Experterna ska inte alltid ingå i krisenheten 

men finnas tillgängliga att snabbt ingå i krisgruppen. Här bör då till exempel polisen få en roll 

                                                 
80 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 269f 
81 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 276f 
82 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 297ff 
83 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 302f 
84 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 307 
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som med sin kompetens kan bidra med stor hjälp i vissa situationer.85 Den försiktiga hållning 

som Sverige intog, genom att vänta på förfrågningar från Räddningsverket och thailändska 

myndigheter behöver ändras. Vid sådana stora kriser som tsunamin var behöver den svenska 

regeringen agera fortare och mer resolut. Detta går att jämföra med brandkårer runtom i 

Sverige som alltid rycker ut med mer personal och bilar än vad som behövs för att på plats 

utreda behoven och sedan skicka hem material och människor istället för tvärtom. Det är en 

enkel men tidssparande metod som räddar liv.86

 

Vad gäller information behöver regeringskansliet och andra svenska myndigheter utnyttja 

internet och mobiltelefoner alltmer då dessa kan sprida information till ett stort antal 

människor på ett mycket snabbt sätt. Myndigheternas information behöver då vara trovärdig 

för att inte en spricka i förtroendet ska uppstå. Detta skulle vara något som en 

krisledningsgrupp skulle arbeta med. Även den information som ska hämtas in av 

regeringskansliet får inte enbart komma från massmedia, även här ska internet användas och 

en krisledningsgrupp som kan förse myndigheter med information oberoende av 

massmedia.87

 

3.3 Förändringar i den svenska krishanteringen 

 

Regeringen har tagit initiativ till att skapa en beredskaps- och informationsenhet som agerar 

ovanför departementen där information går ut till de departement som berörs vid en kris. 

Denna enhet ska genomföra omvärldsanalyser för att snabbt kunna informera om hjälpbehov 

till regeringskansliet och även vara behjälpligt med beslutsunderlag till olika beslutsfattare 

hos de svenska myndigheterna vid en krissituation. Detta kan då sägas vara ett bifall till SOU-

rapporten 2001:41 då denna föreslog en sådan åtgärd.88  

 

I den beredskapsenhet som ska finnas på utrikesdepartementet har trettiofem personer 

anställts som närhelst en olycka eller en kris liknande tsunamikatastrofen inträffar är redo att 

understödja den berörda ambassaden. Denna enhet ska främst agera som kontakt mellan 

anhöriga i Sverige och de drabbade. Den hårt kritiserade sambandscentralen på UD byggs ut 

för att klara av flera samtal och om detta inte räcker till ska ett call center hjälpa till. I 
                                                 
85 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 323 
86 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 300f 
87 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 336f 
88 SOU-rapport 2005:104, Sverige och tsunamin, 2005, s. 305 
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december 2005 upprättades även en insatsstyrka som tränats av Krisberedskapsmyndigheten, 

(KBM), och Statens räddningsverk för att snabbt kunna sättas in vid ett drabbat område för att 

ta reda på vilka behov som behövs i fråga om, kontakter med myndigheter i det drabbade 

landet, samordning och vilka andra behov som krävs. Ett tjugotal av våra ambassader blir 

även utrustade med ett antal konsulära stödjepunkter för att den lokala beredskapen ska vara 

så stor som möjligt. Vilka tjugo ambassader det blir beror på hur många svenska turister det 

finns i området. Alla utlandsmyndigheter blir också skyldiga att kontinuerligt träna sin 

personal i krisberedskap i form av praktiska övningar. Förutom detta kommer även än mer 

genomgående personalutbildning att äga rum där bland annat samarbete med reseföretagen, 

EU, våra nordliga grannar och försäkringsbolag att genomföras.89

 

Det har även genomförts ett antal författningsändringar på grund av tsunamikatastrofen. För 

att underlätta vid identifiering av döda så får vävnadsprov ur PKU-registret90 användas. 

Denna lag började gälla 10 januari 2005 men är tidsbegränsad till början av juli 2006. 

Sekretesslagen har också förändrats då vissa uppgifter om enskilda individer som kom fram 

under tsunamikatastrofen kan ses kränkande för både den drabbade och dess familj. Numera 

ska individer skyddas så långt det bara går och en persons uppgifter får inte komma ut om det 

inte står klart att uppgifter måste kollas om det kan hjälpa till i utredningsarbetet. Den 12 

februari 2005 trädde den lag i kraft.91 Det har även skapats en helt ny lag som handlar om 

dödförklaring. Den 1 april 2005 trädde den lag i kraft och den innebär att om en person som 

försvunnit har utretts vara död kan en dödförklaring göras på en gång. Om det är oklart om en 

försvunnen person är död eller inte kan en dödsförklaring äga rum tidigast ett år efter 

försvinnandet. Om en stor olycka, naturkatastrof likt tsunamin som innebär att en person med 

stor sannolikhet är död får frågan tas upp i fall en individ ska dödförklaras. I andra fall 

förutom de jag tagit upp ovan får en person dödförklaras fem år efter den har försvunnit. Det 

är Skatteverket som utreder ärenden om dödsförklaring.92

 

Den första januari 2005 avskaffades arvs- och gåvoskatten för de personer som krävdes på 

detta mellan 17 december 2004 till och med 30 december 2004. Denna lag instiftades 1 maj 
                                                 
89 www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=489462, 2006-11-14 
90 Det svenska PKU-registret finns på Huddinge sjukhus och innehåller blodprov och DNA-data på barn. Vid 
identifiering av döda människor används vanligtvis röntgenbilder från tandläkare. Men då barn under 10 år 
vanligtvis inte har tagit röntgenbilder är PKU-registret användbart för att få en snabb och korrekt identifiering av 
sargade och annars oidentifierbara kroppar. www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=361745, 
2006-12-12 
91 SOU-rapport 2005:60, Efter flodvågen- det första halvåret, 2005, s. 115 
92 SOU-rapport 2005:60, Efter flodvågen- det första halvåret, 2005, s. 116 
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2005. Till sist infördes nya regler för att öka skyddet för barn. Den första juli 2005 infördes 

bestämmelser som handlade om särskilda vårdnadshavare till barn vars föräldrar är försvunna 

eller som har omkommit i naturkatastrofer med mera. Tidigare måste föräldrarna ha 

dödförklarats innan en ny vårdnadshavare har utsetts men denna nya förordning innebär att 

vårdnadshavare kan utses direkt då olyckan har inträffat och föräldrarna är försvunna. Denna 

fråga prövas av tingsrätten med socialnämndens rekommendationer.93

 

3.4 Brittiska myndigheters arbete efter tsunamin 

 

Mycket av katastrofarbetet i Storbritannien står The Department for International 

Development, (DFID), för. Mellan 2004 och 2005 spenderade de omkring 437 miljoner pund 

på humanitär hjälp vilket gör dem till den näst största donatorn i världen. DFID har meddelat 

att de kommer att utveckla sitt arbete ännu mer i länder där det förekommer oroligheter. Efter 

att tsunamin hade förstört stora områden i Sydostasien var den humanitära hjälpen större än 

någonsin med 99 stater och två överstatliga organisationer som gav donationer för att hjälpa 

de drabbade, av dessa stater var de 13 stycken som aldrig tidigare hade funnits med i dessa 

typer av hjälparbete.94 DFID har en mer operationell gren som heter CHASE-OT som är 

ansvarig för övervakning av världen för att se om det sker katastrofer eller andra typer av 

kriser någonstans. Denna övervakning pågår 24 timmar om dygnet och ger Storbritannien 

chansen att agera snabbt då något inträffar. International Development Committee, (IDC), 

som har skrivit Humanitarian response to natural disasters var mycket imponerad av det 

snabba ingripandet av DFID och CHASE-OT vid tsunamikatastrofen. Då många regeringar 

hade en nedsatt bemanning på myndigheterna över julhelgen reagerade och agerade DFID 

mycket snabbt. Denna snabbhet är mycket betydelsefull i sådana situationer som tsunamin 

var, men vad som också är positivt är den höga kvalitén på arbetet som DFID utförde.95 Även 

en svensk SOU-rapport lyfter fram en positiv aspekt i det hjälparbete som brittiska 

myndigheter utförde i Sydostasien. Exemplet är då brittiska helikoptrar kunde ses flyga längs 

Sri Lankas kust för att släppa flygblad över stranden där det stod hur och vart de drabbade 

skulle ta sig för att få hjälp. Detta visade sig vara ett effektivt sätt att nå ut till ett stort antal 

människor.96
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94 International Development Committee, Humanitarian response to natural disasters, 2006, s. 5ff 
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Media har en viktig roll för att visa betydelsen av hjälparbete. Det visas tydligt vid en så stor 

katastrof som tsunamin. David Munk som jobbade på tidningen The Guardian menar att 

britterna är trångsynta när det gäller humanitär hjälp och han säger också att om media skulle 

bevaka alla olika kriser som sker i världen skulle många bli mer likgiltiga inför katastrofer. 

Disasters Emergency Committee, (DEC), är ett organ som har funnits sedan 1960-talet och 

hjälper till att samordna humanitär hjälp i Storbritannien. När olika utredningar om tsunamin 

började var det meningen att DEC skulle släppa två rapporter om katastrofen, en stor 

utvärdering och en lite mindre rapport till the Board of Trustees men då de var rädda att media 

skulle skriva om den kritik som framfördes i den stora utvärderingen så den stoppades. För 

detta har DEC mött mycket motstånd, då man menar att de anmärkningar som framförs är 

nyttig för att lära inför framtiden. IDC hoppas nu att DEC lyfter fram sin kritik så media kan 

ta del av den för att inte DECs humanitära arbete ska komma att glömmas bort då allmänheten 

bara ser det dåliga. En förtroendespricka kan uppstå och det skulle kunna få stora 

konsekvenser för DECs framtida arbete.97 IDC menar också att även media måste inse sitt 

ansvar vid katastrofer, det är till exempel att inte skada ryktet för organisationer som DEC 

som gör ett bra arbete i och med att de hjälper drabbade människor som befinner sig i nöd.98 

IDC kräver också att DFID ska offentliggöra sina dokument om tsunamin för att se vilka val 

som gjordes, kostnader inte bara till den egna verksamheten utan även vad DFID betalade till 

andra aktörer som hjälpte dem.99

 

Vad media borde göra är just att väcka en debatt om de humanitära insatser som görs av 

brittiska organisationer för att därigenom stärka förtroendet för dessa och det arbete de utför. 

Kommittén, IDC, är mycket nöjd med BBC för deras uppföljningar av tsunamikatastrofen. 

BBC återvände till de drabbade områdena i Sydostasien ett antal gånger för att se hur 

uppbyggnadsarbetet fortlöpte och därför glömmer inte människor en sådan här händelse och 

de humanitära insatserna kan fortsätta.100  

 

Globaliseringen har medfört att fler har engagerat sig i hjälporganisationer, detta beroende på 

att landgränser suddas ut och vi ser våra grannländer som en del av vårt egna land. 

Globaliseringen har även fått människor att skänka pengar till olika fonder för 

räddningsarbete men vad som behöver belysas är alla olika kriser som förekommer. Pengar 
                                                 
97 International Development Committee, Humanitarian response to natural disasters, 2006, s. 19ff 
98 International Development Committee, Humanitarian response to natural disasters, 2006, s. 22 
99 International Development Committee, Humanitarian response to natural disasters, 2006, s. 56 
100 International Development Committee, Humanitarian response to natural disasters, 2006, s. 22 
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skänks till vissa katastrofer medan andra glöms bort.101 Tsunamikatastrofen är unik för att det 

var den kris som inbringade mest pengar någonsin till fonder och olika hjälporganisationer. 

Trots detta visade det sig att det fattades pengar i vissa drabbade områden då några 

hjälporganisationer missbrukat de pengar som kom in på andra kostnader.102 Vid en uträkning 

som Global Humanitarian Assistance, (GHA), gjorde visade det sig att varje drabbad person 

av tsunamikatastrofen fick 3000 dollar i bistånd. Detta att jämföra med svälten i Nigeria där 

de drabbade fick 29 dollar var. Ett tydligt tecken på den skevhet jag beskrev tidigare.103

 

Kommittén ser även möjligheter för förbättring av räddningsarbete i drabbade områden 

genom att minska antalet hjälporganisationer. DFID menar att om FN bara skulle bestå av 

fyra organisationer, de skulle vara ett huvudkontor, ett donationskontor, ett FN-program och 

en budget, så skulle det skapa en klarare bild för hjälporganisationer som då skulle kunna 

agera på ett snabbare sätt där hjälp behövs.104 Denna fråga diskuteras även inom DFID och 

närmare bestämt i CHASE-enheten som menar att en allmän fond skulle få hjälparbetet att 

fungera på ett mycket snabbare och effektivare sätt. Dessa frågor är fortfarande nya och inte 

utvärderade till fullo så framtiden får utvisa ifall det är ett sätt att reformera räddningsarbetet 

och de berörda hjälporganisationerna.105

 

Personal till räddningsarbete är en viktig fråga som behöver klarläggas. Ett starkt ledarskap är 

väsentligt för att motivera de som utför uppdragen att stå ut. Räddningsarbete är intensivt, 

krävande och oregelbundet vilket gör att många bränner ut sig på kort tid. Under 2006 

deklarerar DFID att urvalet och anställandet av personal behöver bli mer rigorös för att hitta 

så bra lämpade personer som möjligt till detta jobb.106 Vidare behövs bättre utvärderingar på 

händelser, bättre utvärderingar på hjälpinsatsen, se till att arbeta efter tidigare hjälpinsatsers 

bra sidor och formulera om de dåliga.107 Utvärderingar av olika slag är ett bra verktyg för att 

använda inför framtida katastrofer. Men samtidigt är dessa utvärderingar värdelösa om det 

inte blir någon uppföljning av dem. Att titta på tidigare hjälpinsatser och diskutera vad som 

gick bra och vad som gick dåligt görs väldigt sällan och det behöver ändras för att vi ska bli 
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bättre och snabbare med räddningsarbete.108 DFID försöker även att se över vad de kan göra 

för att minska riskerna med naturkatastrofer. Disaster Risk Reduction, (DRR), är en viktig del 

i hjälparbete och det nämns i en humanitär reformplan som Secretary of State lade fram i 

december 2004. I mars 2006 har även DFID deklarerat att de anser att riskreducerande 

åtgärder kan hindra många människor från att dödas i framtida katastrofer och de ska arbeta 

hårt för att riskreducering ska lyftas fram.109 Ett varningssystem för tsunamis är också något 

som behövs vid katastrofer av detta plötsliga och oväntade slag. DFID satsade pengar, cirka 

två miljarder dollar, i ett sådant system i augusti 2005 så att Indiska Oceanen likt Stilla havet 

ska kunna skyddas från flera sådana här katastrofer men då en tsunami oupptäckt slog in över 

Java i juli 2006 går det att se att inget tekniskt system är helt fullkomligt.110

 

Tsunami Evaluation Coalition, (TEC), visade tydligt på hur lokala myndigheter inte fick ta del 

av den internationella hjälpinsatsen. Den första omedelbara hjälpen kommer från lokala 

organisationer och människor som bor i området, detta är något som oftast ignoreras av 

internationella hjälporganisationer vilket gör deras arbete svårare. Räddningsarbetet efter 

tsunamin fungerade som bäst när hjälporganisationer från andra länder samarbetade med de 

lokala länderna i den drabbade regionen. När katastrofer eller kriser är plötsliga som tsunamin 

var visar forskning än tydligare hur lokala organisationer inte tas på allvar av den 

internationella hjälpen. Det är något som måste tas i beaktning och de internationella 

samfunden måste bli bättre på att ta tillvara den kunskap som finns bland 

lokalbefolkningen.111

 

Frågan om civila organisationer ska ta hjälp av militär är en fråga som diskuteras när det 

gäller räddningsarbete av den typ som tsunamikatastrofen innebar. En av de större frågor som 

ställs ifall militär skulle börja arbeta i civila situationer är frågan om könsfördelning. 

Hjälporganisationer utgår från en lika stor andel män som kvinnor i organisationerna men 

militären som främst har män kan möta svårigheter vid räddningsarbete. Kvinnor som 

drabbats av kriser kan känna sig illa till mods om det bara är män i räddningsarbetet. Andra 

frågor som diskuteras om militär ska få agera i fredstid är de olika utbildningar som militär 
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och civila organisationer har. Har militären den utbildning som behövs vid katastrofer och 

kriser då den mänskliga kontakten och de humanitära sidorna i allmänhet är de viktigaste.112  

 

3.5 Förändringar i den brittiska krishanteringen 

 

I Storbritannien har det inte skett samma konkreta förändringar som i Sverige. IDC har 

kommit med ett antal förslag som de tycker DFID ska tänka på i framtiden. Här nedan 

kommer jag att belysa en del av dem.  

 

Kommittén, IDC, förespråkar ett öppnare DFID som genom media kan visa de stora 

fördelarna med CHASE-OT, den operationella grenen inom DFID, för att i slutänden skapa en 

positiv bild av det arbete de utför och i slutänden en mer positiv syn på brittiska myndigheter. 

I och med detta då också visa de rapporter som inte har blivit offentliga. Kommittén ser också 

gärna att DEC samarbetar med media och icke-statliga organisationer för rapporterandet om 

hur olika hjälparbeten fortlöper återigen för att skapa en bra bild för allmänheten om det jobb 

som läggs ned för att rädda brittiska liv. Kommittén tycker att DFID ska ta på sig ansvaret att 

få med den privata sektorn i den humanitära hjälpen. DFID skulle här fungera som en länk 

mellan flera olika privata företag som skulle hjälpa till med de punkter de är bra på.113  

 

FNs olika hjälporganisationer behöver starta kampanjer för att få en jämnare könsfördelning i 

sina föreningar. DFID kan här bidra med sin kunskap och erfarenhet om framgångarna med 

att ha lika många kvinnor som män arbetandes på marken och i högre positioner.114 Till sist 

frågan om riskreducerande åtgärder där kommittén tycker att DFID hädanefter ska satsa 10 % 

av sin budget på DRR. Detta kan vara ett steg att spara människoliv och göra DFIDs arbete 

lite lättare.115

 

Några klara beslut om förändringar efter tsunamin har jag som sagt inte kunnat hitta men före 

naturkatastrofen skapades The Civil Contingencies Bill till skydd för brittiska medborgare. Jag 

ska kort ta upp huvuddragen i denna proposition.  
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Det tidigare lagförslaget inom detta område skrevs 1920 och när attacken mot World Trade 

Center inträffade såg den brittiska regeringen att lagen måste reformeras. Lagen i sig skapade 

problem då det lagen skapades för att skydda ter sig helt annorlunda idag än mot 1920-talet. 

Vad lagen handlar om är de maktbefogenheter som sätts in i krissituationer där civila drabbas 

av lagar och regler som vanligtvis inte förekommer. Det handlar främst om åtgärder som sätts 

in mot civila för att skydda dem. Vad den brittiska regeringen ville göra med det nya 

lagförslaget var att få en större betydelse av termen ”kris” för att flera olika typer av kriser 

kan hanteras under en och samma lagstiftning. Dessa olika kriser handlade om allt från 

terroristattacker till pandemier och även naturkatastrofer.116  Denna bredare betydelse av ordet 

kris ger två effekter. Regeringen kan snabbt ta till extra maktbefogenheter när det behövs och 

det skapar även ett incitament för olika hjälporganisationer att förbereda sig för alla de olika 

typer av kriser som kan komma att inträffa.117  

 

3.6 Sammanfattning 

 

I Sverige gick det inledande arbetet sakta vilket en hel del berodde på att många av cheferna 

inte fanns på plats. I Storbritannien är man tillfreds med den snabba responsen från DFIDs 

sida. Arbetet utfördes också med en hög kvalitet vilket gjorde att den brittiska befolkningen 

var nöjda. Det fortsatta arbetet i Sverige var i stort sett bra men den spricka och förtroendekris 

som redan hade skapats ihop med ett antal dåliga beslut gjorde att svenska myndigheter hade 

problem i sitt räddningsarbete. Brittiska myndigheter utförde ett mycket bra arbete och den 

kritik de har fått utstå handlar inte om det konkreta hjälparbetet utan mer om att efterföljande 

rapporter inte publicerades offentligt utan hölls inom de statliga myndigheterna. Om vi ser till 

faktiska förändringar genomförde Sverige ett antal författningsförändringar efter 

tsunamikatastrofen för att underlätta vid en ny katastrof. UD skapade även en ny enhet som 

ska agera om en ny kris skulle inträffa. Deras jobb kan liknas vid en samordnande enhet över 

departementen och fördela ansvaret på de departement som berörs i den eventuella krisen. I 

Storbritannien går det inte att se någon specifik förändring efter tsunamin men den kommitté 

som sammanställd hjälparbetet har föreslagit ett antal saker som kan förbättra arbetet 

ytterligare. De består bland annat i bättre kontakt med media för belysa det arbete DFID utför, 

försöka få till stånd en jämnare könsfördelning i olika hjälporganisationer då det visat sig bra 

                                                 
116 Barclay, C., The Civil Contingencies Bill, 2004, s. 7 
117 Barclay, C., The Civil Contingencies Bill, 2004, s. 16 
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och även satsa mer pengar i riskreducerande åtgärder för att försöka förhindra framtida 

katastrofer.  

 

Under arbetet med rapporterna från Sverige och Storbritannien har jag märkt att de är skrivna 

på olika sätt vilket även märks när jag har studerat och beskrivit dem. De svenska SOU-

rapporterna känns personliga och skildrar tydligt hur enskilda människor har agerat under 

arbetet under och efter tsunamin. Även det faktum att det känns som den är skriven i realtid 

där läsaren likt en roman får följa händelseförloppet när det händer. Den brittiska rapporten är 

mer övergripande och generell då den mer visar de olika hjälporganisationernas arbeten och är 

skriven som återblickar i hjälparbetet vilket också syns på mediernas missnöje, i efterhand, 

med att inte få ta del av alla rapporter som hade skrivits om hjälparbetet. Jag ska nu i fjärde 

kapitlet analysera de faktiska händelserna, kapitel 3, som utspelade sig i mina två valda länder 

med den teori som jag visat i kapitel 2.  
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4. ANALYS 

4.1 Inledning 

 

I detta kapitel kommer jag att analysera arbetet efter tsunamikatastrofen i Sverige och 

Storbritannien med hjälp av de tre teoriområden som jag valt, reformer, ”path dependency” 

och kritiska händelser. Jag har delat upp analyskapitlet i dessa tre avsnitt för att lättare få en 

överblick över var och en av termerna. Jämförelser mellan Sverige och Storbritannien 

tillsammans med den teori som jag valt kommer slutligen att ge min slutsats som jag 

återkommer till i kapitel 5.  

 

4.2 Inledande analys 

 

Svenska myndigheters inledande insatser i arbetet präglades av problem. UDs kontor hade 

inte full bemanning då flera var på julsemester, bland annat tre utav cheferna vilket gjorde att 

arbetet inte var övervakat och det märktes av den trögrörliga och ibland stillastående 

verksamheten. Bristen på personal och än viktigare personal med erfarenhet gjorde att flera 

samtal direkt från drabbade i Thailand aldrig blev korrekt behandlade. I Storbritannien var 

situationen en helt annan. Här var DFID och deras övervakningsorgan CHASE-OT fullt 

bemannade och responsen till olyckan kom mycket fort. De brittiska myndigheterna hade 

också en hög kvalitet vilket har uppskattats i efterföljande rapporter från arbetet. 

Beslutsfattarna rörande frågor från drabbade av tsunamin i de två länderna har här betett sig 

på två olika sätt. I Sverige var de flesta chefer på semester och departementet var därmed 

underbemannad medan i Storbritannien då omvärldsövervakning pågår 24 timmar om dygnet 

hela tiden så är departementet alltid fullt bemannat vilket i slutänden gav två helt olika resultat 

av hjälparbetet. 

 

4.2.1 Analys av reformer 

 

När katastrofer inträffar blir alltid de organisationer som är inblandade synade i sitt arbete för 

att avgöra vad de gjorde bra och vad de gjorde dåligt. Det är ruta I i Pollitt och Bouckaerts 

modell jag utgår ifrån. Den ruta som symboliserar det oväntade men som kan ge de största 

förändringarna i slutänden. I Sveriges fall står UD som den enskilt störst ansvariga myndighet 

i arbetet efter tsunamikatastrofen. UD är också den myndighet som synades mest och som i 

mångas ögon gjorde ett dåligt jobb. Mycket av den kritik som framförts kan härledas till de 
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första dygnen och det faktum att inga av de viktiga chefer som finns anställda på 

departementet fanns på plats eller i närheten av myndigheten. Utrikesdepartementet borde 

även ha använt sig av Skatteverket och polisen för att hjälpa till vid registreringen av döda. 

Dessa myndigheter arbetar med dessa saker och har en mycket större expertis på området än 

vad personalen på UD har. Under de första dygnen var saknaden av en central 

krisledningsgrupp mycket stor som ett kontaktnät bestående av SMHI och andra lämpliga 

organ som snabbt ha kunnat inse allvaret i situationen och agerat därefter. I Storbritannien är 

DFID det organ som är mest involverat i ett läge av kris. Men som jag tidigare nämnt har 

DFID mest fått positiv feedback efter deras insats vid julen 2004. DFID är också en 

betydande donator i världen vilket kan bidra till den positiva bild som många har av denna 

myndighet. 

 

När en insats utvärderas i efter hand måste man ta i beaktande att de beslut som fattas i 

krissituationer görs ibland på några få sekunder med en stor press på beslutsfattaren vilket gör 

att alla beslut inte är bra eller de rätta. Att ta hjälp av andra länder genom att jämföra deras 

insatser med den egna, till exempel Sverige, är en viktig del i utvärderingen, något som idag 

inte görs i så stor utsträckning som det borde. Jag har hittills i min analys lyft fram flera dåliga 

saker som gjordes i Sverige men naturligtvis fanns det även bra initiativ som hjälpte de 

drabbade. Genom att använda SMS-funktionen på mobiltelefoner kunde UD göra ett antal 

massutskick till de drabbade för att snabbt få ut information och även för att underlätta det allt 

högre trycket på sambandscentralen på departementet.  

 

Även hos de brittiska myndigheterna lyfts vikten av utvärderingar och framförallt 

uppföljningar av utvärderingarna som kan användas vid en framtida krissituation. Den 

brittiska kommissionen diskuterar även personalfrågan och den press de utsätts för vid kriser. 

Det är viktigt att personalen är utbildad för det pressade och ibland livsavgörande arbete de 

kan komma att få utföra. I boken Shaping the Political Arena menar författarna dock att just 

studier av kritiska händelser har ett väldigt litet utrymme i staters olika 

krisberedskapsgrupper, vilket är förvånande då de kan rädda människoliv. Pollitt och 

Bouckaert skriver i boken Public Management Reform om att kriser är den vanligaste orsaken 

till förändringar av olika slag. Även dessa författare tar dock upp avsaknaden av uppföljningar 

på tidigare utvärderingar och genomförda reformer vilket gör att reformerna glöms bort. Ett 

exempel på detta är den SOU-rapport som kom 2001 i Sverige där en utvärdering visade att 
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Sverige var i ett stort behov av någon typ av krisledningsgrupp för katastrofer. Men när 

tsunamin inträffade hade Sverige inte skapat en sådan enhet. 

 

En av globaliseringens fördelar som den brittiska katastrofrapporten diskuterar är människors 

syn på andra människor från andra länder. Landsgränser har i allt större utsträckning börjat 

suddas ut vilket gör att människor är beredda att donera mer pengar till katastrofer som äger 

rum på andra sidan jorden. Ingen katastrof i världshistorien har samlat in så mycket pengar 

som tsunamin gjorde och en orsak till detta kan vara den alltmer utbredda globaliseringen. 

Men det visar sig fortfarande dock att inte alla katastrofer bidrar till så stora donationer som 

tsunamin gjorde. Vid en jämförelse mellan tsunamikatastrofen och en katastrof i Afrika syns 

väldigt stora skillnader i bidrag och detta måste jämnas ut för att alla människor som drabbas 

av en katastrof ska få ekonomisk hjälp.  

 

Bland svenska myndigheter kan globaliseringen ge en större inblick i hur andra länder agerar 

vid kriser och därigenom kanske bryta en del av den trögrörliga och stela byråkrati som råder. 

När jämförelser görs med andra länder syns stora skillnader på handlingsförloppet där till 

exempel Italien gjorde så att de skickade plan med personal och material för räddningsarbete 

före de kontaktade Thailand medan Sverige väntade några dygn på förfrågningar från 

Thailand. Om globalisering skrivs det om i reformteorier där forskare menar att länder ska 

utnyttja globaliseringens möjligheter och se till att anpassa andra länders idéer till det egna 

landet för bästa möjliga resultat.  

 

4.2.2 Analys av ”path dependency” 

 

Inom forskningen om ”path dependency” pratas det om att historiska arv kan försvåra 

reformarbete. Det betyder att dagens beslutsfattare inte vill förlora den samlade kunskapen 

från tidigare reformer. Kostnaden av förändringar är ofta underskattad och ibland svår att se 

tills det är dags för reformen att tas i bruk. När det gäller kriser och framförallt arvet från 

tidigare kriser är det dock viktigt att kunskapen lever vidare så länge det bara går. Kunskapen 

består i hur arbetet för att klara av krisen gick till och vad som var bra och vad som var dåligt. 

Även det faktum att historiskt sett kan handläggningstiden i vissa länder ta längre tid än i 

andra. En avvaktande inställning kan höra till kulturen och därigenom kan vissa frågor sträcka 

sig över väldigt långa tidsintervall ibland med politiska val däremellan. Krisens storlek är 

också betydande om den tid det tar att genomföra förändringar, ju större kris desto fortare går 
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det att reformera det system som inte fungerar. Vad som också kan fördröja en beslutsprocess 

är sprickor bland parti- och organisationsmedlemmar.  

 

I Sverige präglades hjälparbetet av långa handlingsprocesser och en stel byråkrati som gjorde 

att många beslut blev extremt utdragna och här förlorades mycket tid. Vad jag kunde se var att 

vid minst två tillfällen så ville inte staben i utrikesdepartementet och statsministerns 

pressekreterare ta upp frågor med utrikesministern och statsministern för att det inom 

regeringen fanns en tradition av att inte ha allt för mycket kontakt med statsråden, detta för att 

inte öka på en redan stor arbetsbörda. Ett tydligt exempel på något som inte skulle gälla i just 

detta fall. En annan anledning till den utdragna processen i den svenska regeringsstaben är att 

de olika departementen inte tolererar att andra departement utreder frågor i varandras 

områden. Statsrådsberedningen som finns som en övergripande enhet kunde ha hjälpt till att 

ordna upp de oklarheter som fanns men denna engagerades inte i denna byråkratiska och 

egoistiska dragkamp vilket fördröjde beslut. Återigen visade brittiska myndigheter på en mer 

anpassad organisation där besluten kom fort och utan långa överläggningar. Organet CHASE-

OT var väldigt nyttig med deras omvärldsövervakning dygnet runt. Detta innebär att DFID 

snabbt kunde se den enorma omfattning katastrofen hade och på så sätt agera därefter. 

 

4.2.3 Analys av kritiska händelser 

 

Som jag nämnde i andra kapitlet så genererar kritiska händelser tydliga arv. Finns det inget 

tydligt arv, efter en kritisk händelse, menar forskarna att den händelse som inträffade inte kan 

klassas som kritisk. En kris eller katastrof bör bli ett hjälpmedel för framtida katastrofer och 

användas av politiska krafter för att göra arbetet vid den senare katastrofen enklare. 

Förändringar är den tydligaste typen av arv efter en kris, förändring i det land som drabbades, 

förändring i de länder vars medborgare drabbats. I Storbritannien har det hittills inte 

genomförts en konkret reform till följd av tsunamin. Vilket inte ska tydas som att 

Storbritannien inte såg tsunamin som kritisk utan snarare som att de har en så pass bra 

organisation för hanterandet av sådana här kriser att de att det inte behövs nya stora reformer. 

IDC har framfört några punkter där de anser att DFID bör få till en förändring. Bland annat 

förhållandet i media, som jag kommer att belysa mer i slutsatsen, där brittiska myndigheter 

och då främst DFID måste inse vilket utbyte de har av varandra och därigenom försöka 

samarbeta mer. DFID ska också enligt IDC satsa mer pengar på riskreducerande åtgärder för 

att försöka förhindra att framtida tsunamis blir lika fruktansvärd som den 2004. Den 
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förändring som skedde i Storbritannien ägde rum före tsunamin och innebar ett större skydd 

för den brittiska befolkningen både innanför och utanför brittiska gränser. 

 

Den tydligaste förändringen i Sverige är de fem författningsförändringar som skett sedan 

tsunamin. De handlar främst om skyddandet av de barn som förlorat en eller båda föräldrar i 

katastrofen, underlättande åtgärder vid identifiering av döda och ändringar i sekretesslagen. 

En annan förändring som har genomförts är den att UD har skapat en beredskaps- och 

informationsenhet som ska verka över departementen som en central enhet där de sedan 

fördelar ansvaret till departementen vid en krissituation. Även sambandscentralen som 

kraschade under den kritiska perioden efter tsunamin byggs ut för att klara ett större antal 

oroliga medborgare som ringer in. Ett antal ambassader runtom i världen blir också utrustade 

med ökade resurser för att deras beredskap ska vara så stor som möjligt. Vilka ambassader 

som blir utrustade med dessa befogenheter är de som har flest svenska turister i landet. 

 

Kritiska händelser som tsunamin är inte bara oförutsedda till sin uppkomst utan även 

oförutsedda då det gäller arvet efter dem. I en jämförelse mellan olika länder kan det vara 

svårt att se att samma händelse har drabbat dessa länder då varje land har sitt historiska arv att 

arbeta utifrån. I en komparativ analys med två liknande länder är förväntningen att de även 

ska agera på ett liknande sätt när de utsätts för en kris. För att studien ska vara trovärdig 

behöver länderna alltså vara lika i sin statsuppbyggnad. Liknelsen mellan Storbritannien och 

Sverige är flera. Jag tar upp detta i mitt inledningskapitel och ska här kort bara repetera de 

likheter som finns. Båda länder är medlemmar i EU, de är båda enhetsstater, länderna har 

stabila ekonomier. Den liknelse dock som fick mig att välja Storbritannien var antalet döda i 

tsunamin som räknats till cirka 450, mot Sveriges 550, vilket gör min studie trovärdig trots de 

skillnader jag upptäckt i arbetet efter tsunamikatastrofen. 

 

I det femte och sista kapitlet ska jag dra mina slutsatser för att visa på skillnaderna av 

hanterandet av tsunamikatastrofen i respektive land. Det sista jag gör är att sammanfatta mitt 

arbete och visa vad jag anser kan vara lämpliga forskningsämnen som kan utvecklas i 

framtiden.  
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5. SLUTSATS OCH SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

5.1 Inledning 

 

I det femte och sista kapitlet ska mina slutsatser presenteras. Detta med hjälp av syftet med 

min uppsats i form av den övergripande forskningsfrågan och mina två preciserade 

underfrågor och de eventuella svar jag får. Här kommer jag även att ta upp två aspekter som 

Pollitt och Bouckaert inte belyste i sin modell men som jag anser vara väsentliga vid 

reformer. Och till sist kommer jag att göra en sammanfattande diskussion där jag pratar om 

varför jag valt detta ämne och hur vidare forskning i det här området kan se ut. 

 

5.2 Slutsatser 

 

För att få svar till mina frågor angående arbetet i Sverige och Storbritannien efter 

tsunamikatastrofen 2004 har jag ställt den övergripande forskningsfrågan: På vilket sätt kan 

katastrofer eller andra kriser förändra ett lands krisberedskap? 

 

Till den övergripande frågan preciserade jag även två underfrågor: 

 

1) Har Sverige ändrat sin politik gällande krisberedskap sedan tsunamikatastrofen 2004 

vad gäller a) lagstiftning 

                             b) den statliga organisationen 

 

2) Har Storbritannien ändrat sin politik gällande krisberedskap sedan 

tsunamikatastrofen 2004 

      vad gäller a) lagstiftning 

                             b) den statliga organisationen 

 

I Sveriges fall är svaret ja både på fråga a) och på fråga b), det har skett en förändring i 

krisberedskapen hos de svenska myndigheterna. Tydligaste exemplen har jag tagit upp både i 

kapitel 3 och i analysen i det fjärde kapitlet. Skapandet av en ny statlig enhet med inriktning 

mot krisberedskap är ett stort steg som i framtiden kan komma rädda många liv då Sverige nu 

har en organisation som kan styra över det invecklade förhållande som de olika 

departementen har. Även den utbildning denna grupp kommer att få kommer att hjälpa till vid 

kriser av olika slag. Att inkorporera andra organ i denna krisenhet vid behov är också ett stort 
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och välbehövligt steg. Att kunna använda sig av SMHIs meteorologer vid behov eller 

Smittskyddsinstitutet vid hotet om en ny pandemi kommer förhoppningsvis göra att Sverige 

och svenska medborgare är mer förberedda på det oförutsedda. Även de författningsändringar 

som gjordes efter tsunamin var ett bra beslut vilket underlättade för de överlevande och 

drabbade familjer efter katastrofen. 

 

Det är mer tveksamt om Storbritannien har förändrat sin syn på krisberedskap efter tsunamin. 

Men detta beror naturligtvis på att de redan hade en välutvecklad krisberedskap som tidigt såg 

faran med tsunamin och var tidigt i de drabbade områdena med personal. Organisationerna, 

DFID och CHASE-OT, var mycket effektiva i sitt arbete och en stor del i detta är den 

omvärldsbevakning som de utför. Det innebär att de har full överblick på vad som händer 

runtom i världen och kan snabbt se vilka åtgärder de behöver göra för att hjälpa till på ett så 

bra sätt som det bara är möjligt. Förändringen i Storbritannien kom tidigare under 2004 då 

The Civil Contingencies Bill skapades för att skydda brittiska medborgare vid oförutsedda 

händelser. Detta lagförslag gav även brittiska myndigheter möjligheten att agera på ett 

annorlunda och mer resolut sätt vid ett kritiskt ögonblick för att skydda medborgare 

 

Under arbetet med uppsatsen upptäckte jag två aspekter som inte Pollitt och Bouckaert tar upp 

i sin modell om reformer. Dessa två perspektiv tycker jag också, tillsammans med dem som 

finns i modellen, kan bidra till varför arbetet i Sverige och Storbritannien skiljde sig åt. 

 

Den första punkten handlar om de olika roller media spelar i Sverige och i Storbritannien. 

Brittiska medier framförde väldigt hård kritik mot DEC, ett organ som skulle genomföra 

utredningar om tsunamin och det efterföljande arbetet, som inte offentliggjorde sitt material 

som bland annat innehöll kritik mot hur vissa frågor hade hanterats av DFID. Vad medierna 

menar är att all information behövs för att bli bättre i räddningsarbetet inför framtiden och att 

offentliggöra dessa utredningar innebar även att det brittiska folket skulle kunna ta del av den 

kritik som framförts. Även DFID offentliggjorde inte sina utredningar av arbetet efter 

tsunamin och media kräver nu detta för att se hur de agerade, vilka kostnader de hade och hur 

DFID bidrog till den universella hjälpen. Men DFID går till motattack mot brittiska medier 

och menar att de borde erkänna det humanitära arbete som DFID genomför istället för att lyfta 

fram hjälpens baksida. Dessa punkter kan skapa en förtroendespricka då det ser ut som 

brittiska myndigheter försöker dölja något.  
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Vad gäller svenska myndigheters förhållande till media är situationen nästan tvärtom jämfört 

med Storbritannien. Det visade sig att under arbetets gång efter tsunamikatastrofen tittade 

regeringskansliet oftare på vad svenska medier skrev istället för att se på de skrivelser som 

fanns inom myndigheternas lokaler. Ett konstlat samspel mellan departementen och media 

gjorde att regeringskansliets bild inte alltid stämde överens med verkligheten. Det visade sig 

även i den händelse som jag belyst tidigare som handlade om statsministerns pressekreterare 

som på en fråga från en stabsmedlem undrade ifall inte statsministern skulle uttala sig om 

tsunamikatastrofen. Pressekreteraren svarade nej utan att fråga statsministern med 

motiveringen att inga medier hade kommit med någon förfrågan om ett uttalande från 

statsministern. Så istället för som i Storbritannien där myndigheter har för vana att hålla 

information hemlig för allmänheten så väntar svenska statsråd med information tills någon 

frågar. Det framstår som de svenska myndigheterna helt och hållet får all information från 

massmedia vilket också kan skapa förtroendeklyftor. 

 

Den andra aspekten som inte Pollitt och Bouckaert har med i sin modell är frågan om 

centraliserade länder har lättare att genomföra reformer än vad decentraliserade länder har. 

Författarna diskuterar detta i Public Management Reform men de verkar inte lägga någon 

större vikt i detta påståendes förklaringsmekanism. Sverige och Storbritannien är båda 

enhetsstater men Sverige är decentraliserat i sin krisberedskap och Storbritannien är 

centraliserat i sin krisberedskap. Anledningen till att reformer får större slagkraft i 

centraliserade länder är att regeringen är mer involverade i alla beslut som rör staten. I 

decentraliserade länder finns det inte bara en kontrollerande, styrande enhet utan makten är 

utspridd på flera myndigheter. Det medför att det ibland kan vara svårt att få alla myndigheter 

att gå åt samma håll. I mitt tycke ger denna teori en tydligare bild av den ovilja till att erkänna 

andra departementets teser i frågor som tillhör ett annat departement som jag illustrerade i 

min analys. 

 

5.3 Sammanfattande diskussion  

 

Till en början blev jag förvånad över hur brittiska dagstidningar skiljde sig ifrån de svenska. 

Detta förklarades av att brittiska medier inte fick tillgång till de rapporter som skrevs då de 

var kritiska mot vissa delar i myndigheternas arbete medan i Sverige så fick medierna denna 

information i SOU-rapporten som även jag använt mig av. Undanhållande av information som 

fungerat i Storbritannien hade inte heller tagits emot väl i svenska medier, de skulle åberopa 
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offentlighetsprincipen och tvingat fram all material även om det kan vara till nackdel för den 

sittande regeringen. Vad jag inte lyckats utröna är ifall The Civil Contingencies Bill har 

medverkat till att brittiska myndigheter i vissa speciella fall får undanhålla material, från 

dagstidningar med mera, som kan skada den styrande enhetens rykte. Vad jag också märkte så 

är inte reformer så välstuderat som jag trodde. Det finns inte så mycket forskning i detta ämne 

som jag trodde det skulle göra, men de böcker jag hittat tycker jag håller hög klass och de ger 

en bra generell bild om förändringar och de möjligheter de ger. Boken om kritiska ögonblick 

gav mig mycket information och lärde mig också en hel del då jag inte hade studerat detta 

område tidigare. 

 

Då mina två länder som skiljde sig åt i sin krisberedskap men i övrigt är i stort sett lika i sin 

utformning undrar jag vad som kan vara anledningen till detta? Utan några som helst 

vetenskapliga belägg tror jag dock att Storbritannien likt USA har en konstant 

omvärldsbevakning på grund av att hoten mot dessa båda länder är större än mot Sverige. Så 

trots ländernas många likheter finns det även saker som skiljer dem åt. Vad jag tror mig har 

kunnat se är också att Storbritannien ser tsunamikatastrofen som en krissituation som kan 

liknas vid en terroristattack eller ett fullskaligt krig och agerar därefter, här kan nog också The 

Civil Contingencies Bill var till hjälp för att den brittiska staten ska få extraordinära mandat 

att agera för att skydda befolkningen till varje pris. I Sverige där vi inte upplevt krig på över 

tvåhundra år är dessa tankar inte närvarande på samma sätt. Men jag tycker ändå att en 

krisledningsenhet skulle ha införts i samband med SOU-rapporten 2001:41 då det svenska 

folket hade Estoniakatastrofen färskt i minne. 

 

För framtida studier om krisberedskap kan jag då rekommendera att undersöka vad brittiska 

medier har för rättigheter, gällande offentlighetsprincipen och rätten till att få se handlingar 

från myndigheter. Även frågan om hur betydelsefull svenska medier är för myndigheter i 

Sverige är intressant att undersöka. Ett annat spännande forskningsområde är att jämföra ett 

antal centraliserade länder mot några decentraliserade länder för att se om reformer 

genomförs lättare i centraliserade länder. En undersökning av path dependency i 

krissituationer kan också vara en intressant vinkling i en uppsats då path dependency i kriser 

ses som positivt och inte en förhindrande omständighet. 

 

Till sist ska frågan om ansvarsutkrävning diskuteras. Denna fråga har flitigt debatterats i 

svenska medier och det är framförallt professorn i statsvetenskap, Leif Lewin som i ett antal 
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debattartiklar diskuterat denna fråga. Det visade sig av de utredningar som gjordes och de 

förhör som konstitutionsutskottet genomförde inte innebar att någon politiker avgick eller på 

något sätt helt ansåg sig vara så pass skyldig att han eller hon inte kunde sitta kvar på sin post. 

Här nedan ska jag belysa en del i denna debatt och för framtida forskare lägga en liten grund 

till en intressant uppsats. 

 

Den 30 november 2005 går det i Dagens Nyheter att läsa att den nya krisenheten som UD har 

skapat har blivit utsatt för kritik. Detta för att det har visat sig att denna grupp inte har några 

egna befogenheter utan den agerar fortfarande utifrån myndigheternas vilja. Lars Danielsson 

menar att den nya gruppen mer ska agera som stöd till regeringen, som Danielsson menar, 

fortfarande är de som tar de avgörande besluten. Krisberedskapsmyndighetens, (KBM), chef 

Ann-Louise Eksborg är missnöjd med detta uttalande då hon anser att en central enhet, 

bestående av Rikspolisstyrelsen tillsammans med Räddningsverket och KBM skulle kunna 

utgöra denna enhet. Detta för att få en centralisering av sambandet mellan regeringskansliet 

och dess myndigheter.118  

 

Professor Leif Lewin tycker att den svenska regeringen använder ett föråldrat system. Han 

menar att regeringen inte vill använda ett ministerstyre men under krissituationer förväntar sig 

alla organisationer detta då myndigheter som Räddningsverket inväntar order från 

departement innan de agerar. Professor Olof Ruin menar också att en krisledningsgrupp 

behöver ha ett övergripande ansvar vid krissituationer för att lättare kunna koordinera hjälp- 

och räddningsarbetet. En tredje statsvetenskapsprofessor, Bo Rothstein, menar att opinionen 

kommer att hålla regeringen ansvarig vid en framtida katastrof och han håller med de två 

andra professorerna i att regeringen behöver centralisera krisberedskapen.119

 

Leif Lewin har även skrivit två debattartiklar i Dagens Nyheter där han kritiserar regeringen 

för att de inte har tagit sitt ansvar i tsunamikatastrofens efterföljande arbete. Den 19 januari 

2005, drygt tre veckor efter katastrofen, skriver Lewin att politiker har mycket större 

möjligheter att styra över olika handlingar än vad de vill ge sken av. Det är en myt att 

byråkrater förhindrar politikers arbete menar Lewin. Attityden till att utkräva ansvar för 

missriktade handlingar är lättsinnig. Vilket bland annat visar sig då den förra statsministern 

Göran Persson skyllde mycket av de misslyckade insatserna under arbetet efter tsunamin på 

                                                 
118 www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=495402, 2006-12-20 
119 www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=495402, 2006-12-20 
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UD-tjänstemän. Bland annat fick UD ta ansvaret för att insatserna från svenska myndigheter 

dröjde och Persson menade att han därför inte kunde hållas ansvarig för detta.120

 

I Storbritannien sågs redan Thatcher på sin tid utpeka politiker och inte byråkrater som 

ansvariga för sina handlingar. Hon fick utstå mycket hån och kritik för detta men hon var 

övertygad om att de personer som ledde olika departement skulle också hållas ansvariga inför 

de samma. Idag betyder detta att Storbritannien, med ett historiskt arv från Thatcher, har ett 

tydligare ansvarsutkrävande av sina folkvalda politiker.121

 

Den 16 juni 2006 i en annan debattartikel i Dagens Nyheter fortsätter professor Lewin med 

sin hårda kritik mot svenska regeringen med bland annat rubriken, ”Politiken efter tsunamin 

ett stilla farväl till demokratin”122. Här fortsätter Lewin med att säga trots att kommissioner 

har utdelat en så hård kritik mot den sittande svenska regeringen som aldrig tidigare har 

skådats så har inget förändrats. Kravet att någon ska ta ansvar har sakta försvunnit och ingen 

talar längre om de missar ansvariga beslutsfattare gjorde ett och ett halvt år tidigare.123

 

Debatten om den nya krisenheten och utkrävandet av ansvar från beslutsfattare är ytterligare 

två punkter som kommer att fortsätta att diskuteras tror jag och detta kan utgöra en intressant 

uppsats i framtiden. Vad har vi för krav på våra politiker, gällande ansvar? Och hur kan en 

organisation agera på ett snabbt och effektivt sätt då den hela tiden behöver mandat från andra 

mer politiska men mindre sakkunniga personer. Mitt val att jämföra Sverige och 

Storbritannien har ur ett statsvetenskapligt perspektiv visat sig vara ett relevant ämne. Två till 

synes liknande länder, vad gäller statsuppbyggnad, historiska arv och ekonomisk stabilitet, 

men med två helt åtskiljda sätt att hantera en kris vilket i Sverige har skapat en diskussion om 

allt från krisberedskapsgrupper till ansvarsutkrävande av politiker och i Storbritannien en 

diskussion om medias rätt till material från den styrande makten. 

 

 

 

 

 
                                                 
120 0-www.btj.se.biblos.kau.se/sb/FrontServlet?session=3484793&service=10&bric…, 2006-12-20 
121 0-www.btj.se.biblos.kau.se/sb/FrontServlet?session=3484793&service=10&bric…, 2006-12-20 
122 www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=552867, 2006-12-20 
123 www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=552867, 2006-12-20 
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