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Abstrakt 

Under tsunamikatastrofen 2004, sattes hela det svenska krishanteringssystemet på prov då det 

blev tydligt att det inte fanns en förberedelse för situationen som katastrofen innebar. Studiens 

syfte var att, utifrån erfarenheter från ansvariga för den konsulära krisberedskapen på Sveriges 

ambassader, beskriva utvecklingen och förändringen efter tsunamikatastrofen samt dagens 

utmaningar inom ämnet. Vi undersökte hur den konsulära krisberedskapen har utvecklats efter 

tsunamin, vad förändringarna inneburit för de som ansvarar för frågorna på ambassaderna samt 

vilka utmaningar som finns inom dagens konsulära krisberedskap. Som teoretisk grund 

användes relationell teori, hög reabilitetsteori, organisatoriskt lärande och institutionella teorin. 

En kvalitativ studie utfördes och materialet samlade in genom narrativa intervjuer med 8 

intervjupersoner; nuvarande anställda och anställda innan 2004 som ansvarade för konsulär 

krisberedskap på svenska ambassader. Analys och resultat gjordes efter tematisering av 

materialet, med fokus på de områden som kunde kopplas till studiens syfte och  

forskningsfrågor. Resultatet visade på att det skett stora förändringar, både generellt gällande 

konsulär krisberedskap, men även för de anställda, genom att de exempelvis övar mer. Det finns 

fortfarande många utmaningar, såsom hög arbetsbelastning, sociala medier och en ökning av 

svenska medborgare i utlandet. 

  

Nyckelord: Konsulär krisberedskap, tsunamin, krishantering, ambassad och organisatoriskt 

lärande.   
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1. Introduktion 

Det svenska krishanteringssystemet stöter ständigt på nya luckor som behöver fyllas. Arbetet 

med krisberedskap är ett arbete som aldrig slutar, det blir aldrig färdigt och det krävs 

regelbunden översikt och uppdatering. Ett krishanteringssystem kan inte vara felfritt, det 

kommer alltid uppkomma kriser som vi inte kan förutspå eller vara helt förberedda på. Men vi 

kan däremot arbeta kontinuerligt med att uppdatera krisberedskapen, utbilda personal och att 

öva. Många förändringar har skett inom den svenska krisberedskapen efter tsunamikatastrofen 

2004. Rutiner har förändrats, lagar har utvecklats och det finns ett högre krav än någonsin, inte 

minst från allmänheten, på att beredskapen ska vara högt prioriterad. De svenska myndigheterna 

arbetar idag mycket mer med beredskapen än vad som gjorts tidigare. 

 

Den 26 december 2004 är ett datum som satt stora spår i många svenskars liv och inte minst i 

det svenska krishanteringssystemet. Ett jordskalv strax norr om ön Simeule, ca 160 km utanför 

Sumatras västkust, utlöste en förödande tsunami. Hårdast drabbat blev Indonesien, men det 

stora antalet svenskar som vistades i Thailand och Sri Lanka gjorde att även Sverige drabbades 

hårt. Omkring 1500 svenskar skadades och i november 2005 uppgavs antalet saknade svenskar 

till 543 (Katastrofkommissionen 2005, s. 101). Följderna av katastrofen blev omfattande både 

för samhället och enskilda individer i det drabbade området och i Sverige 

(Katastrofkommissionen 2005, s. 37). Hela det svenska krishanteringssystemet sattes även på 

prov och de svenska myndigheternas organisationer och strukturer var inte förberedda på den 

situation som tsunamikatastrofen innebar (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

2014).  

 

En svensk myndighet som har genomgått stora förändringar efter  tsunamikatastrofen är 

Utrikesdepartementet (UD) och dess utrikesförvaltning. En diplomat stationerad vid Sveriges 

ambassad i Bangkok under tsunamin 2004 uttryckte följande; 

 

Vi hade ju till och med svårt att få ner personal från UD. Vi som var på plats jobbade dygnet runt 

så vi höll på att klappa ihop. Och hela tiden skrek vi på att vi behöver ha personalförstärkning, 

skicka! ”Jamen, vi vet inte vad som har hänt i Thailand”. Jamen det är en katastrof! Vi behöver 

hjälp! ”Jamen vi kan skicka en assistent i nästa vecka” EN assistent?! Vi behöver HUNDRA! De 

trodde jag var galen (Myhr 2015). 
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Citatet syftar till den oförståelse som uppkom under katastrofens första dagar. En oförståelse 

för katastrofens egentliga omfattning och en oförståelse för de ofantliga mängder resurser som 

katastrofen faktiskt krävde och skulle kräva. Hur den svenska regeringen hanterade 

tsunamikatastrofen i Sydostasien har fått mycket kritik och blivit väl omskrivet. Katastrofen 

resulterade i en stor omorganisering inom regeringen, inte minst inom Utrikesdepartementet 

(Krisinformation 2016).  

 

De svenska ambassaderna har det yttersta ansvaret för hanteringen av kriser som drabbar 

svenskar i utlandet, de ansvarar med andra ord för den konsulära krisberedskapen. Detta 

innefattas bland annat av beredskapsplanen, utbildningar och övningar. Ansvaret för detta 

ligger hos en av de utsända på ambassaderna. Det kan variera mellan olika ambassader vem 

som har den konsulära krisberedskapen inkluderad i sitt uppdrag. Utsänd personal från 

Stockholm roterar mellan olika tjänster var 3:e till 4:e år, både mellan utlandsstationering och 

mellan stationering på Utrikesdepartementet i Stockholm. Detta innebär således att ansvaret för 

den konsulära krisberedskapen på ambassaderna roterar. 

 

Vi vill titta närmare på hur den konsulära krisberedskapen ser ut för svenskar i utlandet och hur 

denna har förändrats efter tsunamikatastrofen. Vi vill även belysa de utmaningar som kan 

identifieras i dagens konsulära krisberedskap. Genom detta är vår förhoppning att kunna skapa 

en djupare förståelse för hur den konsulära krisberedskapen fungerar och därmed även hur bra 

rustat det svenska krishanteringssystemet är för en kris som drabbar svenska medborgare 

utanför vårt egna lands gränser.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att, utifrån erfarenheter från ansvariga för den konsulära krisberedskapen 

på Sveriges ambassader, beskriva den konsulära krisberedskapens utveckling och förändring 

efter tsunamikatastrofen. Studiens avsikt är även att belysa dagens utmaningar inom den 

konsulära krisberedskapen. 
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1.2 Frågeställning 

 Hur har arbetet med den konsulära krisberedskapen utvecklats efter 

tsunamikatastrofen 2004? 

 Vad har förändringarna, inom den konsulära krisberedskapen, inneburit för de som 

är ansvariga för frågorna på ambassaderna? 

 Vilka utmaningar finns inom dagens konsulära krisberedskap? 

 

1.3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi initialt lyfta varför det är viktigt att arbeta med krisberedskap, vad 

regeringens ansvar innefattar inför, under en kris och efter samt belysa svenska medborgares 

resvanor. Då ambassadernas verksamheter är författningsstyrda kommer vi belysa lagar och 

förordningar som är kopplade till den konsulära krisberedskapen. Vi kommer sedan presentera 

hur regeringen arbetar med den konsulära krisberedskapen. I slutet av avsnittet lyfter vi även 

begreppsdefinitioner som vi finner relevanta för förståelsen av studien. 

 

Innan en kris är det viktigt att arbeta förebyggande genom övning, planering och utbildning. 

Efter att krisen skett bör de drabbade organisationerna arbeta med skadeverkningar för att 

förminska dess följder. Krisberedskap kräver kontinuitet och genom detta ställs höga krav på 

att organisationer har en välfungerande krisorganisation och tillräckligt med kunskap för att 

hantera krisen. Fler organisationer ser fördelarna med att ha en utförlig beredskapsplan och att 

öva. Regeringen som har ett stort ansvar gentemot medborgarna i Sverige har dessutom ett 

högre krav än andra organisationer på att ha en välfungerande krisorganisation.  

 

All erfarenhet säger att krishantering inte är något som kan organiseras i stunden, efter att 

någonting har inträffat. Det måste finnas en beredskap i form av en fungerande krisorganisation 

med tydlig ledning och delegationsordning, välstrukturerade lättanvända handlingsplaner, 

utbildad personal för att ta hand om det som måste göras akut och upparbetade kontakter med 

externa aktörer som kan bistå på olika vis vid behov (Brolin, Calleberg & Westrell 2011, s. 181).  

 

Regeringen ska vid en kris bilda en korrekt bild av läget för att sedan använda det som underlag 

för beslutsfattande. De hot som situationen representerar måste identifieras, är de kopplade till 

en naturkatastrof, en olycka eller är det medvetet tillfogade skador det handlar om? Vidare 

behöver regeringen informera om lägesbilden till allmänheten, viktiga aktörer på regional- och 
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lokalnivå samt organisationer utanför den offentliga sfären (Katastrofkommissionen 2005, s. 

24).  

 

Det finns sexhundrasextio tusen svenskar som bor, arbetar eller studerar i utlandet enligt 

Svenskar i Världen (2016). Varje månad befinner sig i genomsnitt mer än tvåhundra tusen på 

resa i utlandet (Katastrofkommissionen 2005, s. 22). Svenskar i utlandet är ett faktum och det 

är någonting som den svenska regeringen har fått arbeta alltmer med de senaste åren. 

Regeringskansliet har det slutgiltiga ansvaret (SFS 2014:115), men Utrikesdepartementet är det 

departement som dagligen arbetar med frågor kopplade till utlandet. De svenska diplomatiska 

förbindelserna sträcker sig i stort sett till alla stater i världen, och i hälften av dessa stater har 

Sverige dessutom ambassader och konsulat. Den svenska utrikesrepresentationen innefattar 

cirka hundra utlandsmyndigheter och omkring trehundra honörkonsulat. På dessa 

utlandsmyndigheter arbetar diplomater och andra utsända tjänstemän från 

Utrikesdepartementet i Stockholm. Personalstyrkan innefattas även av lokalt anställd personal 

och tjänstemän från andra departement och myndigheter. Antalet utsända till de olika staterna 

kan variera sig från en till över sjuttio personer (Regeringskansliet 2015c). I 

utlandsmyndigheternas uppgifter innefattas att vara en representant för Sverige samt att bevaka 

och främja svenska intressen. Myndigheten ska även skydda svenska medborgares intressen i 

landet genom att bistå med hjälp i olika frågor, såsom passärenden och konsulärt bistånd (SFS 

2014:115). Detta resulterar i ett stadigt ökande av ärenden genom det ökande antalet svenska 

medborgare i utlandet. Wienkonventionens femte artikel belyser att de konsulära uppgifterna 

delvis består av att “skydda den sändande statens och dess medborgares - både fysiska och 

juridiska personer - intressen i den mottagande staten inom av folkrätten medgivna gränser” 

och “att lämna hjälp och bistånd åt den sändande statens medborgare, både fysiska och juridiska 

personer” (SÖ 1974:10). Detta innebär att Regeringen har ett grundläggande ansvar gentemot 

sitt egna land och sina egna medborgare, att skydda dem och deras intressen. 

 

Innan tsunamin fanns det ingen lagstiftning om hur en kris ska hanteras när den sker i ett annat 

land och drabbar svenska medborgare. Den lag som fanns var Lag om konsulärt ekonomiskt 

bistånd (SFS 2003:491) som kretsar kring huruvida medborgare har rätt till ekonomiskt bistånd 

vid olika händelser. Den säger egentligen ingenting om hur den konsulära krisberedskapen ska 

skötas. Det var först 2010 som en lag fastställdes, utöver Wienkonventionens direktiv, som lyfte 
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hur man ska sköta konsulära katastrofinsatser. Denna lag heter Lag om konsulära 

katastrofinsatser  (SFS 2010:813) och första paragrafen lyder; 

 

1 § Staten ska genomföra en konsulär katastrofinsats för att bistå enskilda när många människor 

med anknytning till Sverige drabbas vid en kris eller en katastrof utomlands och behoven av 

evakuering och andra åtgärder med hänsyn till händelsens karaktär, följder och omständigheterna 

i övrigt inte kan tillgodoses på annat sätt och insatsen inte heller av något annat skäl möter 

särskilda hinder.  

 

2011 tillkom Regeringskansliets föreskrifter om beredskapsplanering vid utlandsmyndigheter 

(UF 2011:5) där det lyfts fram vad som ska ingå i beredskapsplaneringen på ambassaderna. 

Exempelvis vem som ansvarar för beredskapsplaneringen vid varje utlandsmyndighet, hur 

beredskapsplanen ska utformas och revideras samt hur beslut för evakuering ska gå till. 2014 

utvecklades denna ytterligare i UF 2014:6 som mer utförligt belyser beredskapsplaneringen och 

reseinformationen vid utlandsmyndigheterna. År 2014 tillkom Förordning med instruktioner 

för utrikesrepresentationen (SFS 2014:115) som ger direktiv om vem som ansvarar vid kris- och 

katastrofsituationer och vad detta ansvar innefattar; 

 

11 § Bestickningar och konsulat ska inom ramen för de föreskrifter som Regeringskansliet 

meddelar hålla beredskap för att bistå enskilda vid kris- eller katastrofsituationer. 

 

12 § Vid en kris, katastrof, svår olycka eller därmed jämförlig omständighet i verksamhetslandet 

ska bestickningar eller konsulat undersöka om någon som är svensk medborgare eller bosatt i 

Sverige har avlidit eller skadats eller i övrigt drabbats allvarligt. Myndigheten ska fortlöpande 

underrätta Regeringskansliet om läget och vilka åtgärder som vidtagits i verksamhetslandet med 

anledning av händelsen. 

 

Utöver de direktiv som förändrats genom lagar och förordningar har regeringskansliet även 

försökt att beskriva sitt nuvarande ansvar gentemot medborgare som befinner sig i utlandet 

genom en bemötandeguide. I denna bemötandeguide radar de upp en förenklad bild av vad som 

innefattas i den konsulärservicen (Regeringskansliet 2015b); 

 

 Ge reseinformation och reseråd per land 

 Ge råd om hur du kan lösa din situation om du hamnar i en nödsituation utomlands.  
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 Utfärda ordinarie eller provisoriskt pass.  

 Kontakta anhöriga, försäkringsbolag, läkare, bank och myndigheter i Sverige.  

 Hjälpa och vägleda dig i kontakten med lokala myndigheter i landet.  

 Ge ett ekonomiskt lån för att kunna återvända till Sverige i en nödsituation när alla andra 

möjligheter är uttömda.  

 Ge information, råd och stöd i en större krissituation.  

 Vid dödsfall utomlands håller vi kontakt med anhöriga och hjälper dem med praktiska frågor. 

 

Det yttersta ansvaret för den konsulära krisberedskapen ligger ute på ambassaderna, men de 

mer övergripande delarna av ansvaret ligger hos Enheten för konsulära och civilrättsliga 

ärenden (UD-KC) som arbetar från UD i Stockholm. Enheten arbetar med frågor som rör 

konsulär krisberedskap, men även konsulärt stöd till enskilda och civilrättsliga frågor 

(Regeringskansliet 2016). Enheten är uppdelad i olika grupper. Gruppen för den konsulär 

beredskap (UD-KCB) tillkom efter tsunamikatastrofen, detta som ett resultat av de 

förbättringsförslag som Katastrofkommissionen lyfte fram (Katastrofkommissionen 2005).  

UD-KCB arbetar med konsulär krishantering, utbildningar och beredskapsövningar, 

reseinformation och UD:s reseråd (avrådan) (Regeringskansliet 2015a).  

 

Reseinformationen och reseråden uppdateras genom hemsidan Sweden Abroad. På hemsidan 

finns information om det aktuella läget i olika länder, kontaktuppgifter till de svenska 

ambassaderna samt ett verktyg där resenärerna kan anmäla sig till den så kallade svensklistan. 

Svensklistan är till för att Utrikesdepartementet och ambassaderna ska få en uppfattning om 

antalet svenska medborgare som befinner sig i det aktuella landet, vilket i sin tur kan underlätta 

när en krissituation uppstår. Det kan handla om att det finns ett behov av att varna eller uppmana 

men det kan även handla om att kontrollera medborgarnas välbefinnande när en kris skett 

(Sweden Abroad 2016). 

 

Vid större kriser i utlandet deltar UD-KCB som en aktiv del av det operativa krisarbetet inom 

UD (Regeringskansliet 2015a). Även UD-Jouren är en del av UD-KC och det är denna grupp 

som ansvarar för ambassadernas konsulära beredskap utanför kontorstid (Regeringskansliet 

2016). UD-Jouren ska finnas tillgängliga 24 timmar om dygnet och kan kontaktas både av 

enskilda personer och av utlandsmyndigheter i konsulära nödsituationer utomlands 

(Regeringskansliet 2015a). 
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Vi kan se att den konsulära krisberedskapen har utvecklats mycket efter tsunamikatastrofen, 

bland annat genom att titta på de lagar och förordningar som tillkommit de senaste åren. Genom 

det ökande antalet svenska medborgare som väljer att resa utomlands kan vi även se att det sker 

en ökning av arbetsbelastningen inom konsulär krisberedskap. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1 Utrikesförvaltning, utrikesrepresentation och utlandsmyndighet 

Enligt Förordning (SFS 2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen, består 

Utrikesförvaltningen av följande; 

 

2 § Utrikesrepresentationen utgörs av utlandsmyndigheterna, honorärkonsulaten och Svenska 

institutet i Alexandria. Utlandsmyndigheter är beskickningar, delegationer vid internationella 

organisationer och karriärkonsulat. Utlandsmyndigheterna bildar tillsammans med 

Utrikesdepartementet utrikesförvaltningen. 

 

1.4.2 Ambassader, konsulat, generalkonsulat och honorärkonsulat 

En ambassad är Sveriges högsta diplomatiska representation i ett land och dessa finns alltid i 

det aktuella landets huvudstad (Regeringskansliet 2015b). Ambassadören är Sveriges främsta 

officiella representant i landet och leder även ambassadens arbete (SFS 2014:115). I en av våra 

intervjuer, som vi hade senare i arbetet, förklarade en anställd vid UD hur de olika 

definitionerna kunde särskiljas. Medan Wienkonventionen uttrycker vilka regler som gäller för 

utlandsrepresentationen så har Sverige en egen tolkning av detta, där vi beslutat att inte ha några 

rena konsulat i utlandet. Istället har vi ambassader, och på dessa finns en konsulär avdelning 

eller en specifik tjänst för arbetet med frågorna. Detta innebär med andra ord att det inte finns 

någon skillnad mellan ett konsulat och en ambassad i de svenska utlandsmyndigheterna 

(Intervjuperson 6). 

 

Generalkonsulat består av utsänd personal från Utrikesdepartementet och dessa arbetar främst 

med främjande, konsulära frågor och migrationsärenden (Regeringskansliet 2015b).  

 

Honorärkonsulat har till uppgift att bidra med hjälp till ambassaderna och konsulaten i en 

variation av ärenden. Att arbeta som honorärkonsul innebär ett hedersuppdrag som är oavlönat. 
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Man behöver inte vara svensk för att vara honorärkonsul, denna kan även vara utländsk 

medborgare (Regeringskansliet 2015b). 

 

1.4.3 Snabbinsatsstyrka och stödstyrka 

Den konsulära insatsstyrkan kallas för Snabbinsatsstyrkan (SNITS) och består av tjänstemän 

från UD som ska kunna resa till utlandsmyndigheter för att hjälpa till när det sker konsulära 

kriser (Regeringskansliet 2015a). 

 

Stödstyrkan är en styrka som MSB är samordnare för. Den består av ca 250 personer med olika 

kompetenser som kan bidra med hjälp till svenskar på plats i de drabbade länderna, under 

ambassadens ledning. MSB sätter ihop en grupp beroende på vad det finns för behov på plats. 

De som ingår i denna styrka är MSB, Polisen, Socialstyrelsen, Rädda barnen, Röda Korset och 

Svenska kyrkan (Regeringskansliet 2015a). 

 

1.4.4 Ansvar för konsulär krisberedskap på ambassaden 

I de intervjuer vi utförde ställde vi frågan om vem som har det huvudsakliga ansvaret för den 

konsulära krisberedskapen på ambassaderna. Det framgick genom detta att det kan variera 

mellan olika ambassader. I flera fall ansvarar den person som sitter på ansvaret för den 

konsulära krisberedskapen även för administrationen i varierande omfattning. I en del fall 

förekommer även att andremannen på ambassaden ansvarar för den konsulära beredskapen. 

Något återkommande bland våra intervjupersoner var dock att de som satt med ansvar för 

konsulär beredskap även var administrativa chefer.   
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi belysa tidigare forskning som lyfter fram utveckling inom 

krisberedskap, förändringar som krisberedskap kan innebära och utmaningar kopplade till 

krisberedskap. 

 

2.1 Utvecklingen av den konsulära krisberedskapen 

Tsunamin 2004 och hanteringen av denna är något som är väl omskrivet av forskare. Bortsett 

från Thailand, var Sverige ett av de länder som drabbades hårdast av katastrofen genom att 

Sverige var ett av de länder som hade flest turister i landet. Hur Sveriges regering och dess 

politiker hanterade krisen har kritiserats hårt. Det är tydligt att de inte levde upp till 

medborgarnas förväntningar, på att agerandet skulle ske snabbt och effektivt vid hanteringen 

av krisen. När förväntningarna inte möttes ledde det till en försämrad syn på regeringen 

gällande krissituationer (Strömbäck & Nord 2010, s. 798). Enligt Rothstein, Huber och 

Gaskells’s artikel A Theory of Risk Colonisation (2006, s. 2) lever vi idag i ett Risksamhälle, 

där risk är en central fråga som har lett till att människor är mer engagerade och krävande när 

det gäller risk- och krishantering. Samhällets växande krav på risk- och krishantering samt den 

försämrade synen på regeringen efter tsunamikatastrofen är vad som ledde till den utvärdering 

av regeringens krishantering som sedan gav grund till den utveckling som skett inom den 

konsulära krisberedskapen (Tindall 2012, s. 104). 

 

2.2 Att arbeta med konsulär krisberedskap 

En organisations effektivitet grundar sig i viljan hos medarbetarna, den bygger på kunskap, 

anpassningsbarhet och att kunna tänka utanför ramarna. I en kris krävs kreativitet och att 

utnyttja alla kontakter som finns till förfogande för att hitta lösningar på de problem som dyker 

upp (Kendra & Wachtendorf 2003, s. 48). Enligt Tindall & t’ Hart (2011, s. 143) är det därför 

väldigt viktigt att identifiera och etablera användbara kontakter och nätverk både inom och 

utanför den egna organisationen i den region som organisationen befinner sig i. 

  

På ytan kan konsulära kriser uppfattas som alldeles för varierande för att hamna inom samma 

kriskategori, men även fast de skiljer sig i position, stil och karaktär visar de ofta gemensamma 

temana och utmaningar (Tindall & t’ Hart 2011, ss. 138-139). Dessa gemensamma teman och 

utmaningar är vad som gör det möjligt att försöka förbereda sig inför kommande kriser. 
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Ovetskapen om vilken kris som kommer yttra sig, när eller var den kommer inträffa kan kännas 

hopplöst. Men det betyder inte att vi bör sluta planera inför kriser. Rothstein, Huber & Gaskell 

(2006, s. 8) citerar Mary Douglas och Aaron Wildavsky (1982), när de belyser; “vi kan inte 

veta vilka risker som kommer drabba oss i framtiden, men vi måste ändå agera som om vi vet 

det”. Detta har lett till att organisationer använder sig av riskbaserad styrning, vilket syftar till 

att verksamheterna ska prioritera de möjliga riskerna efter deras potentiella effekt och 

sannolikhet att påverka samhället på ett negativt sätt (Rothstein, Huber & Gaskell 2006, s. 6). 

Organisationer har inte gränslöst med resurser, de måste därför välja vilka risker de ska fokusera 

på och förbereda sig inför. När det gäller att identifiera och välja vilka risker de ska prioritera 

spelar de sociala och politiska faktorerna, samt risk positionerna, en stor roll i själva 

beslutsfattandet (Van Brunschot & Kennedy 2008, s. 209). 

 

I detta Risksamhälle, som nämnts tidigare, har de flesta organisationer framställt en 

krisberedskapssplan i ett försök till att förbereda sig inför de kriser som kan uppstå. Det kan 

antas vara den bästa lösningen att välja ut de kriser som de tror har störst chans att inträffa och 

sedan planera in i minsta detalj hur dessa skall hanteras. Men en krisberedskapssplan bör inte 

vara allt för ingående och detaljerad. Är den för utförlig kan det bli en för omfattande läsning 

när en händelse väl inträffar. Detta kan istället leda till att arbetet går för långsamt i det 

initierande stadiet av krishanteringen eller att planen helt frångås. Dessutom är det svårt att i 

förväg veta exakt hur en kris kommer uppföra sig. En kris kännetecknas av sin oförutsägbarhet. 

Skulle vi veta alla detaljer om vad som kommer hända i framtiden hade vi kunnat förbereda oss 

på ett helt annat sätt och se till att det inte blir en kris (Perry 2004, s. 65). Van Brunschot och 

Kennedy (2008) menar att en snabb respons till krissituationer hänger på kommunikationen. 

Ska en beredskapsplan fungera och vara effektiv är det viktigt att alla som berörs av den är 

involverade och medvetna om hur planen ser ut. Det är också viktigt att det finns en 

tvåvägskommunikation för att de anställda ska kunna erbjuda sina synvinklar och erfarenheter 

inför kriser (Van Brunschot & Kennedy 2008, ss. 211- 212). 

  

Beredskapsplaner behövs av flera olika anledningar. Utformar sig krisen precis efter den 

händelse som förberetts inför vet organisationen exakt hur de ska gå tillväga. Blir det en kris 

som organisationen inte anat får de istället använda krisplanen som riktlinjer att gå efter och 

sedan komplettera med de verktyg och beslut som passar den aktuella krisen. För att få ut det 

mesta av en krisplan och för att vara förberedd inför faktiska kriser gäller det att öva på vad 
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som ingår i planen (Perry 2004, s. 65). Det går att vara mer eller mindre förberedd på hur en 

kris ska hanteras, det är framförallt baserat på hur mycket verksamheten har arbetat med 

krisberedskap innan. Det är även kopplat till utbildning, om det finns ett utvecklat nätverk och 

hur snabbt krisorganisationen initieras. Enligt Perry (2004, s. 66) är dessa tre punkter något som 

kan utvecklas genom krisövningar. Om myndigheter och organisationer tillåts att öva med 

varandra kan personalen även lära sig om varandras arbetsroller och vem de kan vända sig till 

när en kris inträffar. Vid konsulära kriser finns det ännu ingen samlad plan för hur EU-länder 

ska hantera en konsulär kris, men länderna har vid en kris börjat öka kommunikationen 

sinsemellan och även samarbetet när det gäller större kriser (Tindall & t’ Hart 2011, s. 138). 

Övning ger färdighet, och desto mer övning och förberedelse som sker inför möjliga händelser 

desto bättre blir förutsättningarna för att ta snabba beslut när en situation väl kräver det (Van 

Brunschot & Kennedy 2008, s. 211). Det är otroligt viktigt att öva och att vara förberedd, men 

det vitala i en kris är att kunna tänka kreativt, vara flexibel och att ha förmågan att improvisera 

i nya situationer som uppkommer (Kendra & Wachtendorf 2003, s. 52). Ibland kan en kris kräva 

att organisationen behöver anställa mer personal för att kunna hantera situationen, trots 

avsaknad av godkännande från högre beslutsfattare. Många av de som arbetar vid en kris 

använder sig av tidigare erfarenheter för att hitta effektiva lösningar på plats (Alvinius, 

Danielsson & Larsson 2010, s. 314). 

 

2.3 Utmaningar i dagens arbete med konsulär krisberedskap 

Den konsulära verksamheten på ambassaderna hanterar allt från vardagliga konsulära frågor till 

större konsulära kriser eller katastrofer. I dagens samhälle är det enklare än någonsin att resa 

till andra länder och även att bosätta sig i utlandet. Detta har gjort att en stor del av Sveriges 

medborgare befinner sig i ett annat land än Sverige under alla tider på året. Med det stora antalet 

medborgare utanför landet är det bara en fråga om när och var nästa konsulära kris inträffar 

(Tindall & t’ Hart 2011, s. 137).  Något annat som förekommer mer och mer är att resenärer 

omedvetet väljer att resa till ställen där det inte finns en etablerad ambassad med dess olika 

instanser, vilket försvårar ambassaderna uppdrag. Trots detta minskar inte resenärernas 

förväntningar på regeringens hjälpinsatser i utlandet, de är istället högre än någonsin (Porzio 

2007, s. 97). 

  

En av de utmaningar som Tindall (2012) tar upp gällande konsulär krishantering är resenärer 

med dubbelt medborgarskap. Det är fler människor idag som besitter ett dubbelt medborgarskap 
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och använder sig av olika pass när de reser. Detta kan bli problematiskt för UD när de 

exempelvis försöker bedöma hur många medborgare som befinner sig i landet vid en 

evakuering (Tindall 2012, s. 105). Om en svensk medborgare valt att inte använda sig av sitt 

svenska pass vid en resa kan den svenska regeringen inte veta att denna person är i behov av 

hjälp om en konsulär kris skulle inträffa. Andra utmaningar gällande större konsulära kriser 

som tas upp i Tisdalls (2012, s. 108) artikel är; när statens resurser inte räcker till, när 

medborgarnas förväntningar överstiger regeringens förmåga, och den uppmärksamhet och de 

resurser som dem konsulära kriserna tar från UDs andra viktiga åtaganden. Det faktum att det 

finns begränsat med personal på ambassaderna i utlandet skapar också ett problem när en kris 

inträffar. Personalen kan överbelastas och utsättas för stor stress både psykiskt och fysiskt, 

vilket kan ge dem viss psykologisk problematik som i sin tur kan påverka arbetsförmågan. 

 

Dagens Risksamhälle sätter stor press på organisationer och myndigheter då krav och 

förväntningar på en reglerad krishantering automatiskt gör att organisationerna får nya kriser 

att hantera. Själva krishanteringen kan utsättas för kritik som kan förstöra organisationens rykte 

och legitimitet, och detta kan i sig behöva hanteras som en egen kris (Rothstein, Huber & 

Gaskell 2006, ss. 2-3). Idag gäller det att inte bara överleva krisen, utan att även hålla samhället 

uppdaterat om vad som har skett och varför. Vilka åtgärder som ska tas, vem som är ansvarig 

samt vilka konsekvenser krisen gett. 

 

Vid en kris skriker omvärlden efter information, det är därför viktigt att fylla de luckor som 

uppstår. Det är extra viktigt att det som presenteras kommer direkt från den drabbade 

organisationen, och att informationen kommer omgående. Huruvida det är bra eller dåliga 

nyheter verkar inte ha någon betydelse. Poängen är istället att få ut någon form av information 

till allmänheten och skapa en bild av att organisationen hanterar krisen. Genom detta kan 

organisationen visa att de har kännedom om krisen, berätta var de befinner sig i hanteringen av 

situationen samt uppvisa ett gott ledarskap och belysa sina egna styrkor. Är de för långsamma 

med att gå ut med information, besvarar frågor eller hanterar själva situationen på ett sätt som 

de sociala medierna anser är inkorrekt eller opassande, kan det leda till att de klassificeras som 

en del av problemet istället för en del av lösningen. Om allmänheten möts av tystnad från 

organisationens kan det tolkas som att de inte ens erkänner krisen. Går inte organisationen ut 

med informationen kommer media hitta en alternativ källa som kanske ger en inkorrekt eller 

kritiskt information om deras krishantering (Strömbäck & Nord 2006, ss. 790-791). 
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3. Teoriram 

I detta avsnitt kommer vi lyfta de teorier som vi använt oss av som verktyg för att analysera 

våra forskningsfrågor och vårt syfte. Initialt kommer vi presentera teorier kopplade till 

krishantering generellt, såsom den Relationella teorin om riskperceptioner. Vi kommer sedan 

gå in på Hög reabilitetsteori, där fokus ligger på tillförlitligheten hos en verksamhet vilket vi 

kopplar till utvecklingen som skett inom konsulär krisberedskap. Vi fortsätter sedan på temat 

utveckling genom att lyfta fram teorin om Organisatoriskt lärande där fokus ligger på vad 

organisationer kan lära sig genom en kris och hur de kan utvecklas och bli mer 

motståndskraftiga. Vi avslutar sedan vår teoriram med den Institutionella teorin vilken vi 

kopplar till de utmaningar arbetet med konsulär krisberedskap kan innebära genom bland annat 

det inflytande som det kringliggande samhället har på en ambassad.  

 

3.1 Relationell riskteori 

Åsa Boholm och Hervé Corvelléc (2010) presenterar den relationella riskteorin i sin artikel “A 

relational theory of risk”. Denna tolkande teori handlar om riskperceptioner och de 

bakomliggande faktorer till varför något anses vara en risk. Relationell riskteori diskuterar hur 

en riskrelation skapas genom sammanlänkandet av två olika objekt där det ena objektet 

klassificeras som ett riskobjekt medan det andra klassificeras som ett objekt som utsätts för risk. 

Boholm och Corvelléc tar även upp hur viktigt det är med tydlig riskkommunikation och 

tolkningen av den, samt hur riskhantering och riskstyrning kan uppfattas olika beroende på 

kulturella och sociala faktorer (Boholm & Corvelléc 2010, ss. 175-176).  

 

Ordet objekt definieras inte som ett materiellt föremål, utan som någon form av fysisk, kulturell 

eller social produkt som kan definieras och pekas ut. Ett riskobjekt är ett objekt som alltid eller 

vid specifika situationer anses utsätta människor eller objekt för risk. Exempel på riskobjekt 

kan vara ett naturfenomen såsom en storm, producerade produkter såsom vapen, men även 

kulturella aspekter som nationell representation och ideologi eller sociala beteenden såsom 

alkoholdrickande eller rökning. Objekt som utsätts för risk definieras som ett objekt med ett 

värde som kan förloras, ett objekt som bör tillåtas existera och bibehållas och därmed förtjänar 

uppmärksamhet och omsorg (Boholm & Corvelléc 2010, ss. 177-180). Exempelvis kan ett 

objekt som utsätts för risk  handla om ett mänskligt liv eller hälsa, världsarv eller grundläggande 

samhällsstruktur. Boholm och Corvelléc förklarar att dessa två objekt sammankopplas när 

någon ser en riskrelation mellan dem. Riskrelationen skapas när en utomstående observerar 
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riskobjektet och objektet som utsätts för risk, för att sedan dra egna kopplingar till hur dessa 

påverkar varandra. Riskrelationen är socialt konstruerad, den sker när en åskådare ser objekten, 

genom egna synvinklar, intressen och förutfattade meningar, och drar egna slutsatser. 

Kunskapen och kännedomen om dessa objekt spelar därför en viktig roll när åskådaren 

definierar riskrelationen mellan objekten. På grund av sammanlänkningen av objekten och 

riskrelationen kan dessa inte uppkomma var och en för sig, utan de är alla beroende och kan 

inte existera utan varandra (Boholm & Corvelléc 2010, ss. 180-181). 

 

Boholm och Corvelléc åskådliggör hur makt och politiskt inflytande avgör vem som bestämmer 

vad som är riskobjektet respektive objektet som utsätts för risk och deras relation. Här 

poängteras vikten av en god riskkommunikation då alla i samhället inte har samma bild av vad 

som egentligen utsätts för risk. Skulle samhället eller en grupp individer, som påverkas av 

makthavarnas beslut, ha en annan bild av vad som i samma situation är riskobjektet och vad 

som utsätts för risk, gäller det för dessa att försöka visa deras bild av situationen och förklara 

vad som gör att de anser att objekten är inkorrekt klassificerade (Boholm & Corvelléc 2010, ss. 

183-185). 

 

Den relationella riskteorin kan användas i den här studien för att visa på att vad som är en risk 

oftast ligger i betraktarens ögon, det varierar beroende på i vilket land individen befinner sig, 

dennes bakgrund och tidigare arbete eller erfarenheter. Vi ser även att när det gäller risker som 

samhället utsätts för är det oftast staten som styr vilka risker som är viktigast och vilka som ska 

hanteras. Vid en extraordinär händelse kan medborgarna förvänta sig att regeringen hjälper till 

i krishanteringen och att de för en god kriskommunikation. Om regeringen inte gått ut med vad 

de anser att händelsen ska kvalificeras som, skulle det bli en bidragande faktor till misstro 

gentemot dem vilket kan skada dess legitimitet. Tsunamin 2004 ledde till en misstro till 

regeringen vilket mynnade ut i ett försök till att återupprätta denna.  

 

3.2 Hög reliabilitetsteori 

Hög reliabilitetsteori består av tre olika förgreningar som till viss del liknar varandra. Charles 

Perrow presenterar dessa men fokuserar på den gren som Le Porte och hans kollegor utvecklat. 

Vi vill likväl lyfta fram Wildavsky’s (1988) inslag. Wildavsky ger två universella strategier för 

att uppnå säkerhet; förväntan och anpassningsbarhet. Förväntan handlar om ansträngning för 

att förutsäga och förhindra potentiell fara från att uppstå innan den har hunnit ske. 
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Anpassningsbarhet handlar om ansträngning för att hantera faran när den väl har yttrat sig 

(Perrow 2007, s. 17). 

 

För att uppnå hög tillförlitlighet (reliabilitet) menar Sagan (se Perrow 2007, s. 18) att det kan 

identifieras fyra kritiska faktorer som behöver ingå; säkerhet och tillförlitlighet som ett 

övergripande mål för politiska ledare och organisationsledare, höga nivåer av överskott i 

personal- och tekniksäkerhetsåtgärder, utveckling av en kultur med hög tillförlitlighet samt 

sofistikerade former av organisatoriskt lärande genom att försöka och misslyckas. 

 

Den första faktorn, säkerhet och tillförlitlighet som ett övergripande mål för politiska ledare 

och organisationsledare, kopplar vi till att ambassaderna inte enbart ska säga att de arbetar med 

säkerhet utan att de även måste implementera arbetet i organisationsstrukturen. Perrow (2007) 

menar att om en organisation ska uppnå hög tillförlitlighet krävs det att organisationen har klara 

och tydliga operationella mål. Säkerhet måste vara en hög prioritet för att verksamheten tydligt 

ska kunna förmedla målet och kunna vara konsekventa. Säkerhet kostar pengar och för att 

kunna rättfärdiga denna kostnad i en organisation måste arbetet med frågan förekomma redan i 

strukturen. Genom att ledarna av organisationen och politikerna arbetar för att skapa en högre 

beredskap och säkerhet kan de även lindra de kostnader som en kris kan innebära. Det blir dock 

inte synligt förrän efter att krisen ägt rum, och även då är det svårt att mäta vad kostnaden skulle 

kunna slutat på (Perrow 2007, s. 18). 

 

Höga nivåer av överskott i personal- och tekniksäkerhetsåtgärder,  handlar om höga nivåer av 

redundans i exempelvis personal- och tekniksäkerhetsåtgärder. Redundansen inom en 

organisation är viktig. Det enda sättet att kunna bygga ett pålitligt system av delar som är 

opålitliga är att ha flera olika individer med liknande kompetens, självständiga sätt att 

kommunicera, fatta beslut och att implementera. Redundansen motverkar nackdelarna som 

ofullständiga delar medför (Perrow 2007, s. 18). I studiens fall handlar det om att ambassaden 

ska vara förberedd på det oförutsägbara, att de ska kunna hantera situationer som de initialt inte 

planerat för eller haft tron om att de ska behöva hantera. Det kan även handla om att 

ambassadspersonalen inte är fastlåsta vid att en och samma person måste ta alla beslut för att 

de ska kunna fortsätta med arbetet i en kris. 
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Inom utveckling av en kultur med hög tillförlitlighet är det viktigt att decentralisera besluten så 

att de tas på en lägre nivå, närmare dem det faktiskt gäller. Om beslutsfattarna sedan delar sina 

erfarenheter med varandra bidrar det även till mer kunskap. Detta hjälper verksamheten att få 

en kultur som bygger mer på tillförlitlighet. Något annat som bidrar till detta är rekrytering, 

socialisering och träning (Perrow 2007, s. 18). Det kan vidare kopplas till att de flesta ledare 

och delaktiga efter en kris tar med sig att kunskap är den grund som organisationer står på. Att 

lära sig av sina misstag och att prata med varandra, bidrar till att kunskapen sprids och att 

personalen är bättre förberedda när nästa kris sker.   

 

Den sista faktorn, sofistikerade former av organisatoriskt lärande, handlar om att verksamheten 

ska maximera utmaning och variation. Genom att utbilda och träna verksamheten blir den mer 

förberedd på att hantera möjliga kriser. Det är bättre att försöka och misslyckas än att inte 

försöka alls. Genom att försöka förbereda sig för en kris och genom att öva kontinuerligt, kan 

organisationerna vara så förberedda som möjligt. Att vara helt förberedd för en kris är omöjligt 

då alla kriser är unika. Men att försöka vara förberedd ger mer i det långa loppet, även vid 

misslyckanden (Perrow 2007, s. 19). 

 

3.3 Organisatoriskt lärande 

I boken Theorizing Crisis Communications presenterar Sellnow och Seeger (2013) teorin om 

Organisatoriskt lärande vilken fokuserar på organisationer som lär sig av sina egna eller andras 

misstag. Teorin handlar om organisationers ständiga utveckling och förbättring samt att 

organisationer bör ta vara på feedback och använda sig av den för att göra ändringar i sin policy 

och rutiner. Lärandet som teorin fokuserar på är oftast lärande baserat på misslyckanden, 

antingen små och mer eller mindre obetydliga, eller större som gett en stor inverkan på 

organisationen (Sellnow & Seeger 2013, s. 77-78). 

 

Organisationer som ständigt kontrollerar och hanterar mindre kriser, och därigenom oavbrutet 

uppdaterar och ser över sin krisplan, har en större chans till att bättre hantera eller undvika 

större framtida kriser, än organisationer som aldrig upplevt en kris. Sellnow och Seeger menar 

ändå att organisationer sällan lär sig eller anpassar sig efter ett misslyckande eftersom det kan 

vara bekvämare att falla tillbaka i gamla vanor än att initiera en förändring som innebär 

inlärning av nya rutiner. Teorin visar på att upplevelsen av en kris kan vara grunden till att 

organisationer börjar se över sina prioriteringar, handlingsplaner och rutiner för att förändra sig 
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till det bättre. Detta kan antingen ske genom lärdom via direkta eller indirekta erfarenheter 

kopplade till en kris. Lärdom genom direkta erfarenheter handlar om att konfrontera krisen och 

med självdistans analysera händelsen från början av händelsen fram till återhämtningsperioden. 

Organisationen och dess ledare bör vara mottagliga för att se och erkänna sina misstag för att 

sedan åtgärda dem. Lärdom genom indirekt erfarenhet menar att organisationer inte behöver 

ha genomgått krisen själva, erfarenheterna kan komma från att ha iakttagit en liknande 

organisation när den hanterat en kris, för att därigenom lära sig vilka rutiner och procedurer de 

bör undvika, förändra eller implementera i den egna verksamheten (Sellnow & Seeger 2013, 

ss. 77-78). 

 

En ordentlig och betydelsefull förändring sker i en organisation när personalen efter en kris 

analyserar och omvandlar misstagen till ett läromoment, för att sedan dela med sig av denna 

kännedom i hela organisationen och på så sätt inspirera till en förändring av rutinerna. Sellnow 

och Seeger citerar Larsson; (se Sellnow & Seeger 2013, s. 79) ”ska dessa förändringar vara 

betydelsefulla bör de vara baserade på förklaringar och kompetens-/erfarenhetsgrundad 

inlärning”. För att uppnå detta menar Larsson (se Sellnow & Seeger 2013, s. 79) att 

organisationen ska söka ”kritiska vetenskapliga utvärderingar gjorda av kriskontrollanter och 

forskare” efter en kris för att använda sig av utvärderingarna till att hitta nya sätt att hantera 

sina kommande kriser på. 

 

Teorin om organisatorisk lärande tar upp att det kan behövas en strukturell- eller en 

attitydförändring för att omarbeta rutiner och procedurer i en verksamhet. Den strukturella 

reformen, som kan handla om en förändring i ledarskapet eller i organisationens vision och 

kultur, kan behövas för att återuppbygga organisationens legitimitet. Förändringen av 

ledarskapet och hierarkin bör ske efter en större kris för att försöka få in nya perspektiv på 

situationen och framtiden. Förändringen i attityden behövs för de tillfällen verksamheten 

justerar eller byter ut rutiner. Personalen behöver inte bara lära sig de nya tillvägagångssätten, 

utan för att det ska fungera bör de försöka glömma det de tidigare lärt sig och förändra 

attityderna från grunden (Sellnow & Seeger 2013, s. 79). 

  

Teorin presenterar tre moment som organisationen borde ta sig igenom för att kunna återställas 

efter krisen. Läkandet börjar genom att personalen tar reda på hur och varför en kris 

utvecklades. Detta tillåter organisationen att hitta de problem som finns inom verksamheten 
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och att se vilka åtgärder som bör utföras. Det börjar med momentet förklaring som hjälper 

organisationen att se sina skyldigheter och sitt ansvar i krisen, och hur de ska gå tillväga för att 

förhindra framtida kriser. Det är ett komplicerat moment då det kan vara svårt att peka ut vem 

som egentligen hade ansvaret för krisen. För att gå vidare från krisen bör momentet glömska 

ske. Ska organisationen klara av detta moment behöver de involverade i krisen ersätta sina 

negativa och dämpade känslor som uppstått efter krisen med positiva känslor som god 

självkänsla, optimism och tålamod för att försöka ta sig igenom och glömma det trauma som 

krisen innebar. Det tredje momentet handlar om att minnas. Genom att ständigt reflektera över 

krisens alla steg och påminna sig själva om de misslyckanden som skett undviker personalen 

att hamna i en situation där de endast ser de positiva förändringarna och inte det som ledde till 

dem (Sellnow & Seeger 2013, ss. 80-81). 

 

Teorin om organisatoriskt lärande kan appliceras i denna studie när vi lyfter hur ambassaderna 

dragit och drar lärdom från direkta och indirekta erfarenheter för att förbättra verksamheten. Vi 

kommer koppla teorin till hur den konsulära krisberedskapen övas och utvärderas, hur kriser 

utvärderas samt hur denna kunskap används för att förbättra verksamheten. Vi kan även 

använda oss av teorins fokus på strukturella reformer inom ledarskap och hierarki för att förstå 

ambassadernas ständiga rotation av personal. 

 

3.4 Institutionell teori 

En organisation kan inte enbart fokusera på att ligga i framkant med de produkter eller tjänster 

som den erbjuder, den måste även ta hänsyn till det omkringliggande samhället. Det är inte bara 

resurser och kunder som organisationer konkurrerar om, de tävlar även om politisk makt och 

institutionell legitimitet för att ligga i framkant både socialt och ekonomiskt (Hatch 2002, s. 

74). Detta koncept kom DiMaggio och Powell att kalla för Institutionell isomorfi (Mizruchi & 

Fein 1999, s. 656). Philip Selznick, sociologen många anser vara mannen bakom den 

institutionella teorin, observerade att organisationer inte endast lägger fokus på dess interna mål 

utan fokuserar även på det omgivande samhällets värderingar (Hatch 2002, s. 108). Det handlar 

alltså inte bara om vilken produkt eller tjänst som verksamheten tillhandahåller, utan det är även 

kopplat till omgivningens syn på verksamheten. Denna syn på verksamheten mynnar ut i de 

krav som omgivningen kan ställa, det kan innefatta sociala, kulturella, legala eller politiska krav 

(Hatch 2002, s. 74).  
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I sin artikel tar Meyer och Rowan upp de konsekvenser Institutionell isomorfi kan innebära, 

kopplat till omkringliggande organisationer. Artikeln åskådliggör att sökandet efter social 

legitimitet kan ge avgörande konsekvenser för organisationen. Organisationen kanske 

implementerar handlingar eller en kultur som är externt legitimerad men som inte speglar en 

relevant lösning eller det mest effektiva för verksamheten. Däremot menar Meyer och Rowan 

att det samtidigt kan vara behövligt för organisationens överlevnad (Meyer & Rowan 1977, s. 

348). 

  

Social legitimitet uppnås när organisationer får uppskattning för att de arbetar och följer de krav 

som omgivningen ställer på dem (Hatch 2002, s. 74). Social legitimitet handlar mycket om att 

verksamheten ska accepteras av det kringliggande samhället (Hatch 2002, s. 110). Det finns 

många olika påtryckningar från omgivningen som påverkar organisationens agerande för att 

försöka uppnå social legitimitet. Powell och DiMaggio lyfter fram detta och särskiljer tre olika 

typer av påtryckningar; tvingande, normativa och mimetiska.  

 

I de tvingande ingår det två delar; påtryckningar från andra organisationer och ett krav till att 

anpassa sig efter de kulturella förväntningar, statliga lagar och regleringar som det 

omkringliggande samhället har (Mizruchi & Fein 1999, s. 657).  

 

Normativa påtryckningar handlar om kravet på att kunna anpassa sig till kulturella 

påtryckningar, alltså förväntningar på vad organisationens medlemmar har för kulturella 

övertygelser (Hatch 2002, s. 75). Normativa påtryckningar är en följd av professionaliseringen 

och involverar två processer. Den första handlar om att yrkesutövare inom samma fält får 

liknande utbildning som kan leda till en liknande världsbild. Den andra processen är samverkan 

med andra professionella inom samma bransch och att på så sätt byta idéer och tankar med 

varandra (Mizruchi & Fein 1999, s. 657).  

 

Den sista formen av påtryckningar, dem mimetiska, handlar om att uppnå legitimitet genom att 

anpassa sin service till att se ut som en framgångsrik organisation istället för att faktiskt vara 

framgångsrik. I dagens samhälle arbetar många organisationer på detta sätt, de tittar på andra 

organisationer som det går bra för och försöker att efterlikna dem. Den här typen av 

förändringar sker oftast när verksamhetsledare känner press på att förbättra organisationen, men 

är osäkra på hur de ska nå framgång (Hatch 2002, s. 75). 
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Vi anser att omgivningen alltid har ett stort inflytande på ambassader. En ambassad är beroende 

av kunskap gällande vilka regelverk som finns i det land de befinner sig i och de är beroende 

av att få information från olika källor om det aktuella läget i landet för att kunna följa upp och 

rapportera till Sverige. De behöver en god kontakt med sjukvård och andra instanser för att, när 

det sker en konsulär kris, kunna göra sitt jobb och skydda svenska medborgarna i landet. 

Ambassaderna finns till för de svenska medborgarna i landet, men de måste även inneha en 

förståelse för hur landet fungerar. De måste ha en förståelse för hur omgivningen fungerar och 

även följa de krav som ställs på verksamheten. Dessa krav består av sociala, kulturella, legala 

och politiska krav, vilket den institutionella teorin lyfter fram. Vi kopplar de normativa och 

tvingande påtryckningarna till att ambassaderna formas efter det kringliggande samhället. De 

försöker anpassa sig efter ländernas kultur samtidigt som de behåller sina svenska värderingar. 

Det är en viktig del i verksamheten att följa de krav som finns från det kringliggande samhället, 

men även de krav som ställs från Sverige. Detta kan bli en minst sagt komplicerad situation då 

det i stor utsträckning handlar om fingertoppskänsla. Den mimetiska formen tolkar vi som att 

ambassaderna och dess tjänstemän lär sig från andra framgångsrika ambassader. Genom att 

observera andra ambassader och organisationer som det går bra för kan de implementera 

liknande rutiner eller system till den egna verksamheten. Då ambassadpersonalen roterar var 

3:e till 4:e år får de många olika typer av verksamhetsstyrning i bagaget som de kan välja att 

kopiera om det fungerade bra på en annan ambassad eller i kärnverksamheten i Stockholm. 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi först varför vi valt en kvalitativ metod. Vi går sedan in på vårt 

urval, vilken metod vi använt för att samla in materialet och våra etiska aspekter. Efter detta 

följer hur vi har valt att analysera vårt material och vilken metod vi har använt vid analyseringen 

av materialet. Avslutningsvis presenterar vi reflektioner kring vår valda metod där vi lyfter fram 

hur vårt material hade kunnat förändras om vi gjort andra val. 

 

Att använda sig av en kvalitativ metod innebär att använda en metod som lyfter fram 

studieobjektets kvalitéer (Reinecker & Jørgensen 2014, s. 193). Vårt val att göra en kvalitativ 

studie grundar sig i att vi ville få fram intervjupersonernas egna uppfattningar om den 

utveckling som skett inom konsulär krisberedskapen, vad förändringen inneburit för dem i sitt 

arbete och vilka utmaningar som finns i dagens konsulära krisberedskap. Vidare ville vi öppna 

upp för att frågorna skulle kunna leda till eventuella sidospår genom att ge utrymme för egna 

reflektioner från intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 194). 

 

Sveriges ambassader är författningsstyrda verksamheter, och vi jämförde därför lagar, 

författningar och förordningar från 2004 med idag gällande lagstiftning. Vi ansåg detta vara ett 

relevant komplement till studien för att få en bättre insyn i hur verksamheten arbetat och arbetar. 

Utifrån detta material, teori och tidigare forskning sammanställde vi sedan vår intervjuguide.  

 

4.1 Urval 

Ett målstyrt urval av intervjupersoner utfördes, vilket i Alan Bryman’s 

bok,  Samhällsvetenskapliga Metoder (2011, s. 350), definieras som “avgränsande av ett urval 

till dem som har direkt hänvisning till de forskningsfrågor studien avser behandla”. Det 

målstyrda urvalet utfördes eftersom studien har som utgångspunkt att belysa erfarenheterna från 

personer som innan 2004 och personer som idag jobbar med konsulär krisberedskap i länder 

med olika säkerhetslägen.  

 

Initialt hade vi kontakt med Säkerhetsenheten på Utrikesdepartementet (UD-SÄK) om vår 

uppsatsidé. UD-SÄK hjälpte oss att kontakta den avdelningen som var mest relevant för att få 

svar på vår frågeställning, vilket ledde oss till UD-KCB.  
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Studien grundar sig på intervjuer gjorda med fyra personer som var anställda innan 2004 och 

tre personer som har en nuvarande anställning på positionen som ansvarig för den konsulära 

krisberedskapen på en ambassad i utlandet. Vi valde även att innefatta en intervjuperson som 

kunde bidra med en helhetssyn på den konsulära krisberedskapen, vilket vi ansåg skulle stärka 

studiens kvalité ytterligare. Denna person blev inte slumpmässigt utvald utan valdes istället ut 

baserat på sin starka koppling till ämnet. 

 

Vid vårt initierande möte med vår kontaktperson på UD-KCB diskuterade vi fram vilka kriterier 

vi ville att intervjupersonerna skulle ha. Vi bad att få intervjupersoner som satt i en variation av 

länder, om det gick ville vi gärna att dessa befann sig i eller hade befunnit sig i olika världsdelar. 

På detta sätt ville vi skapa en spridning i materialet. Vi ville inte heller att det skulle vara 

huvudfokus på att personerna satt i ett högriskland eller ett land med lägre risk, utan att det 

istället skulle det vara en variation med olika typer av risk.  

 

Efter dessa kriterier fick vi slutligen 8 intervjupersoner, 4 som arbetat med konsulär 

krisberedskap innan 2004 och 3 personer som arbetar med det idag. Vi valde att intervjua totalt 

8 personer då vi ansåg att detta antal varken blev för stort eller för litet. Ulla Eriksson-

Zetterquist och Göran Ahrne (2011) skriver att studien ska kunna göras ganska oberoende av 

de personer som deltagit under intervjuerna och att intervjua 6 till 8 intervjuer ska öka 

säkerheten för att materialet blir relativt oberoende av enskilda individers personliga 

uppfattningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 44). Vi var innan studiens början 

medvetna om att de flesta på den administrativa tjänsten oftast har en gedigen bakgrund inom 

UD och har arbetat på liknande tjänster tidigare. Därför ansåg vi att de borde ha en relativt 

likande syn på förändringarna och därmed skulle tror vi inte att en utökning av antalet 

intervjupersoner inte hade förändrat vårt slutgiltiga resultat. 

 

4.2 Insamlingsmetod 

Vi inledde vår kontakt med intervjupersonerna via mejl för att presentera vår frågeställning, för 

att boka in intervjutider och för att komma överens om på vilket sätt intervjuerna skulle utföras. 

Efter att vi bokat in intervjutillfällen skickade vi ut intervjuguiden till alla intervjupersoner. 

Detta var inget vi planerat, men då en av intervjupersonerna begärt att få ta del av den, valde vi 

att göra på detta sätt för att förutsättningarna skulle bli lika för alla. 
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Kvale och Brinkmann (2014, s. 191) skriver att vid tillfällen då forskaren ska intervjua personer 

som inte befinner sig på samma ort som intervjuarna, kan det vara till fördel att använda sig av 

olika tekniker för att ändå kunna utföra intervjuerna. De nämner även att det alltid finns fördelar 

och nackdelar med att använda olika tillvägagångssätt vid alla intervjuer, det är beroende av 

vad som önskas lyftas fram i intervjun. En nackdel med att använda sig av intervjuformer där 

forskaren inte ser personen som intervjuas kan framförallt vara den distans som skapas mellan 

intervjupersonerna och intervjuarna. En fördel med att använda sig av intervjuer där man inte 

ser varandra kan istället vara att intervjuerna blir djupare än vad de annars hade blivit. 

Intervjupersonerna kan känna att de lättare kan uttrycka sina åsikter och sina tankar. Det kan 

även bidra till att intervjupersonerna känner sig mer bekväma då de själva väljer vart de vill 

sitta när de intervjuas (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 190-191). 

  

Då intervjupersonerna befann sig i olika delar av världen skapades initialt en viss problematik 

kring hur vi skulle genomföra intervjuerna. De få som faktiskt var stationerade i Stockholm 

hade ett pressat schema, vilket ledde till valet att genomföra samtliga intervjuer via olika former 

av telefon- och videokonferens. Intervjupersonerna hade olika förutsättningar beroende på att 

de på sina stationeringar hade olika tillgång till teknik. Därav valet att ge dem olika alternativ 

för hur intervjun skulle gå tillväga. Vi skrev att vi föredrog att intervjun var via Skype, men att 

det även gick bra att göra den via Facetime och videokonferens. Vi skrev även att om tidigare 

nämnda sätt inte var genomförbara, var det möjligt att genomföra intervjun via telefon som en 

sista utväg. Så kallade datorstödda intervjuer kan vara olämpliga i vissa sammanhang och 

lämpliga i andra, men genom vårt val att inte fokusera på kroppsspråket hos intervjupersonerna, 

eliminerades en nackdel med att ha intervjuerna via en variation av tekniker (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 191). Med bakgrund av vår problematik kring var intervjupersonerna 

befann sig valde vi att använda oss av datorstödda intervjuer och telefonintervjuer för att trots 

omständigheterna få ett relativt enhetligt material. 

  

I slutändan blev resultatet att vi använde oss av alla ovannämnda verktyg för att utföra 

intervjuerna. Detta skapade en del variation, bland annat genom vår fysiska position för 

intervjuerna. Vi befann oss i ett videokonferensrum vid några tillfällen, i ett konferensrum med 

konferenstelefon och hemma i köket hos en av oss. I de fall vi befann oss hemma i köket, valde 

vi att sitta med en vit bakgrund för att avlägsna sådant som skulle kunna skapa distraktioner. 

Detta var även något vi tänkte på när vi befann oss i videokonferensrummet. Genom att försöka 
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ha en genomgående tanke att intervjuerna skulle vara under lika förutsättningar ville vi skapa 

en bättre kvalité på studien. 

  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 105) är det viktigt att följa etiska riktlinjer när en 

forskningsintervju utförs. De tar upp fyra riktlinjer som bör följas; informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Med anledning av detta informerades 

intervjupersonerna i god tid om vad intervjuerna handlar om och vad studien undersöker, vilket 

vi gick in på mer ingående ovan. Innan vi startade varje intervju började vi med ett informerat 

samtycke, vi berättade kort om studien, lyfte fram att identifierande information skulle 

anonymiseras, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan 

att uppge orsak till varför. Vi bad dem även om tillåtelse att spela in intervjuerna för att i 

efterhand kunna transkribera och koda materialet inför analysen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

107). Kodning i detta sammanhang syftar till en ”process som bryter ner, undersöker, jämför, 

begreppsliggör och kategoriserar data” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 218).   

  

För att skapa en inledning till intervjun med en uppvärmning av lätta frågor valde vi att börja 

med frågor som inte direkt var kopplade till vår forskningsfråga, utan frågor som mer handlande 

om vilken bakgrund intervjupersonerna hade inom UD. Våra inledande frågor påminde mer om 

en faktaintervju som fokuserar, som det låter, på rena fakta (Kvale & Brinkmann 2014, s. 192). 

Dessa frågor bestod exempelvis av; “hur länge har du arbetat inom UD?” och “hur många 

utlandspositioneringar har du haft?”. Detta var även ett sätt att säkerställa intervjupersonernas 

relevans för studien och för att samla information att diskutera kring senare under intervjun. 

  

Huvuddelen av vår intervjuguide gjordes sedan narrativ. En narrativ intervju syftar till att 

fokusera på de historier som intervjupersonerna berättar. Historierna kan dyka upp spontant 

under intervjun eller lockas fram genom intervjuarna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 194). 

Genom att använda oss av frågor som både var direkt riktade mot forskningsfrågorna och frågor 

som var mer öppna gav vi utrymme för att historier skulle kunna berättas under intervjun. Vårt 

fokus var inte på ansiktsuttryck och gester, men däremot bestämde vi att under 

transkriberingarna göra en notis om hur intervjupersonerna uttryckte sig under frågorna. Om de 

uttryckte sig med höjd röst eller tog längre pauser exempelvis. Detta var inget vi fokuserade 

mycket på, men vi ville ta med det för att få en målande bild av vad de sade. Vi använde oss av 
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följdfrågor utanför intervjuguiden som uppkom under intervjuerna för att kunna fördjupa svaren 

ytterligare och få mer utvecklade historier. 

  

Vi valde att endast spela in ljudet under alla intervjuerna och att göra det på samma sätt, för att 

skapa lika förutsättningar. Inspelningar som innehöll bild skulle kunna tolkats annorlunda. 

 

4.3 Analysmetod 

Innan transkriberingen av intervjuerna beslutade vi hur vi ville koda materialet. Vi turades om 

att transkribera materialet. Vid inspelningar med dåligt ljud valde vi att hjälpas åt. Vi lyssnade 

avslutningsvis igenom intervjuerna igen vilket Öberg (2011, s. 66) nämner är ett bra sätt för att 

kontrollera reliabilitet i varandras transkriberingar. 

  

Vid analyseringen av det empiriska materialet valde vi att göra en meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering görs när intervjupersonernas uttalanden kortas ner till kortare citat och 

brukar användas vid analys av intervjutexter för att hitta likheter och skillnader i 

transkriberingarna och lättare kunna dela upp materialet i teman (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

246). Genom att använda detta kunde vi hitta naturliga enheter i meningarna och utveckla 

huvudteman som materialet delades in i (Kvale & Brinkmann 2014, s. 249). Vi delade upp 

materialet i mindre teman såsom övning, utbildning och utvärdering m.m. Efter detta 

tematiserade vi ytterligare och valde att dela upp materialet i tre huvudteman som är direkt 

kopplade till våra forskningsfrågor, vårt syfte och vår tidigare forskning för att tydliggöra vad 

vi undersöker (Kvale & Brinkmann 2014, s. 246). Detta bidrog till att vi fick en helhetsbild av 

varje del och kunde se den röda tråden genom hela analysen. Mycket av intervjumaterialet 

reducerades bort då det inte var direkt kopplat till våra forskningsfrågor, dock utan att skapa en 

missvisande bild (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 202). Vi valde att, genom 

meningskoncentreringen, lyfta fram korta utdrag från citaten och lyfta resterande av det 

relevanta materialet genom att berättande spegla det som sagts av flera intervjupersoner genom 

meningstolkningar i flytande text. Kvale och Brinkmann (2014, s. 249) skriver att 

meningstolkning görs vid tolkning och återberättning av det som sagts med fler ord än vad 

intervjupersonerna använt. 

  

Vidare valde vi att ta bort namnen på intervjupersonerna och byta ut dessa mot Intervjuperson 

och  en siffra mellan 1 och 8. Genom detta ser namngivningen ut som följer: Intervjuperson 1, 
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Intervjuperson 2…. Intervjuperson 8. För att även öka anonymitet mot den egna organisationen 

valde vi att ta bort alla länder som nämns i citaten och ersätta detta med [land]. Vi använder oss 

även av hakparenteser för att förtydliga citat där det inte direkt framgår vilket ämne citatet 

behandlar, exempelvis; [konsulära krisberedskapsplanen]. 

 

4.4 Metodreflektion 

Inför valet av metod hade vi den fördelen att en av oss hade haft sin tidigare praktik på en 

svensk ambassad i utlandet och dessutom hade haft en handledare som arbetade med den 

konsulära krisberedskapen. Därmed hade vi initialt möjligtvis mer bakgrundsinformation om 

hur det fungerade idag än om vi hade tittat på det utan dessa kunskaper. Dock är det kunskap 

som skulle kunna ha kommit från vårt initiala möte med vår kontaktperson, varför vi anser att 

det inte skapade ett problem. 

 

Genom att ha skickat ut intervjuguiden i förväg tror vi att detta även kan ha bidragit till att 

svaren blivit kortare och mer genomtänkta. Vid någon intervju förekom även en viss 

problematik med då några intervjupersoner valde att svara på frågorna innan vi hunnit ställa 

dem. Detta skapade en del svårigheter med transkriberingen i vissa fall. Hade vi inte skickat ut 

intervjuguiden kanske resultatet blivit annorlunda, men vi bedömer trots allt att slutresultatet 

inte skulle ha förändrats avsevärt. 

 

De olika intervjuverktygen skapade skiftande kvalité på intervjusamtalen genom varierande 

täckning och internetuppkoppling som skapade brus vid samtalen och inspelningarna. Detta 

gjorde också att en del intervjuer blev svårare att transkribera än andra. 
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5. Resultat & analys  

För att tydliggöra analysen och resultatet har vi valt att förena dessa för att kunna samla de 

teman vi funnit vid intervjuernas transkribering och tematisering. Genom tematiseringen 

identifierade vi tre huvudteman som kan kopplas till syftet och forskningsfrågorna. Det första 

temat lyfter fram förändringar inom den konsulära krisberedskapen där vi går in på hur 

beredskapen har förändrats generellt med tillbakablickar på hur det var innan tsunamin. 

Förändringarna inom den konsulära krisberedskapen och dess innebörd för dem som arbetar 

med konsulär krisberedskap på ambassaderna idag analyserar vi genom de förändringar som 

påverkat intervjupersonernas arbete inom den konsulära krisberedskapen. Till sist presenterar 

vi utmaningar inom dagens konsulära krisberedskap där vi analyserar de utmaningar som 

intervjupersonerna själva identifierat inom den konsulära krisberedskapen. Varje tema avslutas 

med en sammanfattning och ett slutgiltigt resultat för respektive tema. 

 

5.1 Utvecklingen av den konsulära krisberedskapen efter 

tsunamikatastrofen 2004 

Tsunamikatastrofen beskrivs återkommande som en brytpunkt som gav en helt annan förståelse 

för vad en kris skulle kunna innebära när den sker i utlandet och drabbar svenska medborgare; 

 

[...] Jag tror att det blev lite så, panikartad stämning i Stockholm och inte bara inom UD, utan i 

hela myndighetssverige, efter tsunamin […] (Intervjuperson 1). 

 

Hatch (2002, s. 75) nämner att omgivningen alltid har ett stort inflytande på organisationerna, 

som i detta fall är ambassaderna. Dem styrs inte bara genom tvingande påtryckningar från lagar, 

förordningar och direktiv, de styrs även av normativa påtryckningar genom att ambassaden 

behöver följa kulturella förväntningar både från landet som ambassaden befinner sig i, men 

även från Sverige. Vi tolkar det som att den sociala legitimiteten yttrar sig genom de 

förväntningar som de svenska medborgarna har på ambassaderna (Hatch 2002, s. 110). I 

Strömbäck och Nords studie (2006) framgick det att regeringen misslyckades med att möta 

dessa förväntningar under tsunamikatastrofen, vilket bidrog till en försämrad syn på 

regeringens krishantering. Påtryckningarna från omgivningen skapade en kedjereaktion inom 

Utrikesdepartementet som innebar omfattande förändringar; 
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[...] Det är en helt annan organisation, det är dynamiskt, framåt, och vi är pålästa och utbildade 

osv. Så var det inte när jag började här [...] (Intervjuperson 3). 

 

[...] allmänna tänket har förbättrats och förtydligats. Det pågår en utveckling, [...] att tänket är rätt 

(Intervjuperson 5). 

 

[...] Och sen tror jag nog att jag skulle våga säga att UD har betydligt bättre förutsättningar idag 

för att klara en större katastrof än vad man hade 2004 [...] (Intervjuperson 8). 

 

Den konsulära krisberedskapen har genomgått stora förändringar jämfört med hur den såg ut 

innan tsunamin. Det ligger ett mycket större fokus idag på konsulära krisberedskapsfrågor och 

en intervjuperson uttrycker att målet är att frågorna ska genomsyra hela verksamheten. UD och 

ambassadverksamheterna drog lärdom genom misslyckande, tog till sig av den feedback som 

gavs efter tsunamin och genomförde förändringar i både rutiner och policys. Sellnow och 

Seeger  (2013, s. 78) lyfter att själva upplevelsen av en kris behövs för att börja se över 

prioriteringarna inom organisationen; 

 

[…] Det som inte fanns, när flodvågskatastrofen inträffade, byggde vi upp då. Allt från att 

medvetandegöra tjänstemän och politisk ledning till grunddokument, till styrdokument, till 

planering, till att få resurser för att utbilda i stort sett all personal […] (Intervjuperson 8). 

 

Som ett resultat av tsunamin  finns det en helt annan medvetenhet inom Utrikesdepartementet 

och på ambassaderna idag; 

 

[…] man har den här höga medvetenheten, att man vet att man hellre ska agera så snabbt som 

möjligt när man, förmodar [...] att det finns anledning att agera […] (Intervjuperson 7). 

 

Personalen väljer med andra ord att agera när det finns en förmodan att de bör göra det istället 

för att avvakta. Ett snabbt agerande kan ge positiva resultat i utfallet från en kris och detta 

gynnas oftast av personal som kan vara flexibla och tänka utanför ramarna. Flexibilitet vid 

en kris är även någonting som Kendra och Wachtendorf (2003, s. 52) lyfter fram. De 

organisatoriska förändringar som Utrikesdepartementet genomförde var ett resultat av 

påtryckningar från omgivningen, men det var även ett uppvaknande då departementet såg 

att det nuvarande systemet inte fungerade. De tittade på verksamheten och försökte lyfta 
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fram vad som hade gått fel och varför, Utrikesdepartementet lyfte fram sina skyldigheter och 

sitt ansvar i krisen för att kunna utvecklas och förhindra att något liknande sker igen. Detta 

är även någonting som Sellnow och Seeger (2013, ss. 80-81) presenterar som ett av 

momenten för att en verksamhet ska läka efter en kris. 

 

5.1.1 UD-Jouren 

Om en konsulär kris inträffar utanför normal arbetstid för ambassaderna har UD en jour i 

Stockholm dit allmänheten kan ringa vid akuta ärenden. Jouren är bemannad dygnet runt och 

bestämmer om ärendet kräver en insats från ambassaden eller inte. Anser jouren att det är något 

som inte kan vänta tills ambassaden öppnat igen kontaktas den aktuella kontaktpersonen vid 

ambassaden via telefon. Innan tsunamin såg det ut på ett helt annat sätt. Ambassaderna hade då 

en person som var uppkopplad i sin egen bostad efter arbetstid och hade tillgång till telefon, fax 

och mejl. Personalen turades om att ha jour på telefon och kunde ha det under en vecka åt 

gången, vilket ökade arbetsbelastningen avsevärt då de samtidigt skulle sköta sina ordinarie 

arbetsuppgifter på dagtid. Många frågor som inkom var frågor som skulle kunna ha väntat till 

dagen efter, vilket gjorde situationen extra frustrerande; 

 

Det som hände många gånger det är att man blev väckt kanske fyra-fem gånger på natten av saker 

som skulle kunna ha väntat. Det kan vara de som inte vet att det är tidsskillnad, det är inte alla 

som vet det [...]. Man kanske vill veta vilken färg det är på svenska flaggan, eller vill veta hur 

mycket det kostar att göra pass och sådant, och man behöver ju inte bli väckt av det. [...]. Stor 

skillnad [idag], jättestor skillnad att liksom kunna låta det… samtidigt så vet vi ju nu när vi har 

telefonen bredvid att om det ringer, då är det allvar (Intervjuperson 3). 

 

Efter tsunamin skedde en omorganisation inom UD där strukturerna och attityderna förändrades 

för att effektivisera och förbättra organisationen, vilket Sellnow och Seeger (2013, s. 79) tar 

upp som en central del när organisationer försöker återuppbygga sig. UD-jouren är till för akuta 

lägen efter arbetstid men vad som klassificeras som akuta ärenden varierar från person till 

person beroende på vilken krisperception de har. Som intervjupersonen lyfter fram kunde detta 

leda till att ambassaderna fick samtal efter arbetstid med frågor som egentligen kunde vänta till 

nästa morgon. Detta gjorde det till en ohållbar arbetssituation för de som ansvarade för 

nattjouren. Efter tsunamin justerades dessa rutiner. 

 



 

 

35 

 

5.1.2 Snabbinsatsstyrka 

När en konsulär kris inträffar kan det hända att den utsända personalen på ambassaderna 

behöver hjälp. Krisen kan ha drabbat en mindre ambassad med en liten personalstyrka. Det kan 

även hända att anställda är sjuka eller bortresta, eller att krisen helt enkelt är så stor att även de 

större ambassaderna behöver all hjälp de kan få. UD har nu en Snabbinsatsstyrka (SNITS) med 

personal som kallas för Snitsare, och som alltid har en väska färdigpackad på rummet om de 

akut skulle behöva åka och förstärka ambassaderna i händelse av en konsulär kris. Från 

intervjupersonerna framgår det att införandet av Snabbinsatsstyrkan var en av de största 

förändringarna inom UD efter tsunamin. Förutom Snabbinsatsstyrkan finns en stödstyrka som 

samordnas av MSB. Personalen från dessa insatsstyrkor, speciellt Snitsarna, ska ha de 

färdigheter och kunskaper som behövs för att täcka olika behov som kan uppstå ute på 

ambassaderna vid en konsulär kris. Förstärkningsstyrkorna får även en vidareutbildning som 

hjälper dem stödja ambassaderna; 

 

[...] ingår man i förstärkningsstyrkorna då får man särskild utbildning. Både genom [en veckas] 

konsulär grundutbildning och [...] sen anordnas det olika utbildningar och övningar, som kan vara, 

inte minst tillsammans med den här stödstyrkan via MSB. Så finns det ett antal olika övningar 

som arrangeras, både i Sverige och utanför Sverige ibland, och som de deltar i. Så att de får extra 

vidareutbildning [...]  (Intervjuperson 7). 

 

Då antalet svenskar varierar i varje land måste ambassaderna anpassa mängden personal efter 

det behov som finns. Skulle en konsulär kris inträffa är det lätt att det blir överbelastning på 

personalen vid de mindre ambassaderna, vilket Tindall (2010, s. 108) även tar upp som en av 

utmaningarna vid konsulära kriser. Denna överbelastning är något som Perrow (2007, s. 18) 

anser går att motverka genom att organisationerna kan ta in utbildad extrapersonal vid behov, 

för att därigenom skapa en hög redundans och en höjd tillförlitlighet inom organisationen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att utvecklingen är positiv. Det har skett många stora 

organisatoriska förändringar som speglar att Utrikesdepartementet insåg allvaret i situationen 

med att ha en konsulär krisberedskap med tydliga brister. De tog till sig av den kritik som 

riktades mot dem och förändrade organisationen. Den mest tydliga utvecklingen från tsunamin, 

som vi kan se, är Lagen om konsulära katastrofinsatser (SFS 2010:813) som tillkom 2010 och 

som ger ambassaderna ett mer precist lagstöd för deras arbete med konsulär krisberedskap.   
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5.2 Förändringarna inom den konsulära krisberedskapen och dess 

innebörd för dem som arbetar med konsulär krisberedskap på 

ambassaderna idag. 

Genom att det idag ligger ett helt annat fokus på den konsulära krisberedskapen kräver detta 

även mycket mer av dem som har ansvar för frågorna inom ambassaderna. Det krävs att de ska 

göra mer saker än innan, men med samma resurser som tidigare. De har lika mycket 

arbetsuppgifter som de hade innan tsunamin, det har i de flesta fallen bara blivit en förändring 

i prioriteringen. Kontentan av detta blir att de som sitter på ansvaret för den konsulära 

krisberedskapen ännu mer än tidigare behöver vara mångsysslare. 

 

På en del ambassader kan det fortfarande finnas en viss problematik med att få det utrymme 

som krävs för den konsulära beredskapen. Ansvaret för att upplysa personalen på ambassaden 

om vad som gäller vid en konsulär kris ligger hos den som har det yttersta ansvaret för frågorna; 

 

[...] det är en stor utmaning för mig som ansvarig för frågorna att hålla alla uppdaterade och 

medvetna om UDs ansvar vid en konsulär kris […] (Intervjuperson 4). 

 

Perrow (2007, s. 18) lyfter även att det är viktigt att försöka implementera krisberedskapen i 

hela verksamheten. Detta ser vi att UD i Stockholm och ambassaderna gör i många avseenden, 

men några intervjupersoner uttrycker ändå att frågorna skulle kunna läggas ett högre fokus på. 

 

5.2.1 Utbildning 

Innan tsunamin fanns det inte samma fokus på utbildning som det finns idag. Flera av 

intervjupersonerna berättar att de innan tsunamin antingen har fått en mycket kort utbildning 

inom konsulär krisberedskap eller ingen alls. De som fått utbildningen berättar även att den var 

mycket kortfattad och att det huvudsakliga fokus inte låg på konsulär krisberedskap på samma 

sätt då. Istället låg det ett större fokus på utbildning inom individ-konsulära ärenden; 

 

[...] möjligen bara någon enkel introduktion.. men jag skulle vilja säga i princip nej på den frågan.. 

Det var många kurser och många seminarium man gick på innan, men att det skulle vara något 

specifikt för beredskapsfrågor det… inte vad jag minns. Det gjorde inget djupare intryck med 

andra ord (Intervjuperson 5). 
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Efter tsunamin omprioriterades konsulär krisberedskap och det blev därmed även mer fokus på 

utbildning inom området. Dels utvidgades utbildningen till ett mer omfattande fokus på 

konsulär krisberedskap genom att den delen i utbildningen fick mer utrymme. 

Vidareutbildningar såsom regionmöten, utbildningar personalen kunde anmäla sig frivilligt till 

organiserades också, liksom utbildningar i samarbete med MSB och liknande instanser. 

Utbildningen har blivit mer omfattande och tillgänglig än den varit tidigare, vilket har bidragit 

till att verksamheten fått större kunskaper om området. Men ambassadernas höga 

arbetsbelastning har dock inte förändrats bara för att det finns ett högre krav på att arbeta med 

den konsulära krisberedskapen. Det blir istället ännu mer att göra; 

 

Ja… alltså repetition är ju kunskapens moder [...]. Samtidigt så lever vi i en värld och vi jobbar i 

en organisation där allting måste hårdprioriteras hela tiden…  [...] utan ska man göra en utbildning 

ja då sker det på bekostnad av någonting annat. Så vi har hela tiden en övervägning [...] 

(Intervjuperson 8). 

 

Perrow (2007, ss. 18-19) tar upp att utbildning av personalen inom en organisation kan skapa 

högre kunskap och därmed bidra till en högre redundans inom verksamheten. Vidare nämner 

Perrow att genom att tjänstemännen utbildar sig skapas det dessutom större möjligheter för dem 

att hantera kriser när de väl sker. Trots att det är ett högre fokus på utbildning idag är inte alla 

intervjupersoner övertygade om att det är tillräckligt med utbildning. Några av dem efterfrågar 

en utbildning i två delar där den första delen sker innan första utlandspositioneringen, för att 

sedan få en påbyggnadsutbildning efter en tids stationering. Detta för att personalen ska ha en 

förståelse för hur verksamheten fungerar innan vidareutbildningen och för att få någonting att 

koppla kunskapen till; 

 

[...] den främsta kritiken jag har mot den utbildningen man får när man åker ut, det är att den ger 

mycket mer om man går den, kanske ett halvår efter att man faktiskt har åkt ut. Alltså när man 

verkligen har fått komma ut i verkligheten och se, jag tycker att all utbildning som vi går innan 

vi åker ut borde följas upp av någon typ av uppföljningsheat. Kanske ett halvår, ett år efter att 

man har kommit ut (Intervjuperson 1). 

 

Vem som får vidareutbildning, om de anställda inte aktivt själva söker efter den, beror mycket 

på var ambassaden är situerad. Finns den i ett land där det finns många svenskar, där det snart 

ska bli ett stort event som lockar extra mycket svenska medborgare eller där hotbilden är större 
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finns det en större chans att personalen får vidareutbildning. Rothstein, Huber och Gaskell 

(2006, s. 6) tar upp att organisationer i Risksamhället behöver prioritera vilka risker de ska 

förbereda sig inför. Detta kopplar vi till att ambassaderna prioriterar vidareutbildning vid de 

ambassader som anses ha störst sannolikhet att drabbas av en konsulär kris och dess potentiella 

effekter.  

 

Genom att utbilda dem som ansvarar för den konsulära krisberedskapen får dessa en djupare 

förståelse för vikten av att ha en god konsulär krisberedskap. Perrow (2007, s. 18) lyfter fram 

att den personal som utbildas kan sedan vidarebefordra kunskapen till resten av personalstyrkan 

och bidra till en kultur av högre tillförlitlighet inom organisationen, eller i vårt fall, inom 

ambassaderna. 

 

5.2.2 Beredskapsplanen 

Innan tsunamin fanns det på de flesta ambassader en konsulär krisberedskapssplan, men den 

var mycket mer förenklad än vad den är idag. En del intervjupersoner uttrycker att det inte heller 

fanns några egentliga direktiv om hur den skulle se ut, och inte någon gemensam mall som det 

finns idag. Någon av de intervjuade menar dock att det ska ha funnits en gemensam mall. Ofta 

fortsattes arbetet med den plan som sedan tidigare fanns på ambassaden. Beredskapsplanen var 

någonting som ofta var längre ner på prioriteringslistan, som oftast var mycket lång. Det 

uttrycks även att det inte alls var samma prioriteringar innan tsunamin. Trots detta uppdaterade 

många ambassader planen relativt kontinuerligt genom att bland annat uppdatera listan med 

telefonnummer och Svensk-listan. Det framkom inte under intervjuerna om uppdatering av 

resten av planen gjordes i samma utsträckning; 

 

Det skulle finnas en krisberedskapssplan enligt några lite enklare anvisningar än vad det är nu för 

tiden [...]. Men man hade väldigt fria händer att fylla den själv, för det berodde väldigt mycket på 

omständigheterna där man där och då befanns dig. Men det fanns krav på att det skulle finnas en 

beredskapsplan [...] (Intervjuperson 5). 

 

Något annat som saknades innan tsunamin var krav om uppföljning av hur arbetet gick med 

den konsulära krisberedskapsplanen. Idag finns det direktiv om att planen ska uppdateras minst 

en gång per år, och att alla som arbetar på ambassaderna ska vara bekanta med den. Van 

Bunschot och Kennedy (2008, ss. 211-212) påstår att om en beredskapsplan ska fungera bör 
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alla medarbetare vara medvetna om vad den innefattar för att därigenom kunna veta hur de ska 

agera när det väl gäller; 

 

Ja, man kommer inte undan med det [idag] för då ringer de från KC och säger  ”ni måste skicka 

in den [konsulära krisberedskapsplanen], vad händer? Sätt lite fart här”. [...] man kommer inte 

undan [...] (Intervjuperson 3). 

 

[...] ALLA på utlandsmyndigheten ska känna till planen, JA. Det är väldigt tydligt, den tydliga 

signalen ger vi [UD-KCB] i alla utbildningar, och vid övningar. [...] När man kommer till 

ambassaden så finns det ett litet, till exempel, välkomstpaket, och då brukar planen ofta ingå där. 

Så ja, det är verkligen tanken, och ambitionen. Alla på utlandsmyndigheten ska känna till den 

planen (Intervjuperson 7). 

 

Det är viktigt att det finns en tvåvägskommunikation vad gäller en krisberenskapsplan, och att 

det finns utrymme för egna synvinklar och erfarenheter (Van Bunschot & Kennedy 2008, ss. 

211-212). Trots den nya mallen att utgå från finns det en frihet att utveckla planen efter hur den 

egna verksamheten ser ut och de behov personalen anser att de har på sin specifika ambassad; 

 

[...] vi fick lite skit kan man väl säga av KC, KCB för det. För vi gjorde om planen ganska mycket 

rent layoutmässigt. Inte innehållsmässigt, men vi gjorde om allt till bulletpoints. Så att det skulle 

bli mer som en checklista och mindre av bara löpande text liksom. För vi tyckte alla här att en var 

ganska tung, mallen för beredskap. Den var alldeles för tung för att liksom kunna jobba med 

ordentligt, och särskilt om det verkligen smäller till och man måste kunna bara jobba instinktivt 

och köra på checklistorna […] (Intervjuperson 1). 

 

(Tindall & t’ Hart (2011, ss. 138-139) skriver att varje kris kan verka unik och inom ett helt 

annat område än den förra, men oftast så finns det huvuddelar som efterliknar varandra och som 

sedan kan utvärderas för att utveckla en relevant beredskapsplan. Vårt material styrker att den 

konsulära krisberedskapsplanen och hur mycket fokus som lades på frågorna, förändrades 

genom tsunamikatastrofen. Alla som arbetar med beredskapsplanen idag har en förståelse för 

hur viktig beredskapen är och hur viktigt det är att hålla planen uppdaterad, trots att det är 

tidskrävande. Däremot är tidfördelningen mellan det vardagliga arbetet, olika 

prioriteringsområden och uppdateringen av beredskapsplanen fortfarande svår att balansera. 
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Ambassaderna har inte gränslöst med resurser och därmed måste de välja vilka risker de ska 

lägga störst fokus på. 

 

5.2.3 Övning 

Att öva möjliga krisrelaterade händelser är idag en central del av UDs arbete. När vi talade  med 

våra intervjupersoner om övningar innan tsunamin så kunde de flesta inte komma ihåg att de 

varit med på några övningar alls. Istället menar de att det ständigt fanns en sorts 

krismedvetenhet bland personalen i de oroliga områdena, de levde på ett sätt mitt i krisen, men 

det lades inte ner någon tid till att öva möjliga scenarion. Hur krismedvetandet var i de områden 

som inte var oroliga, framkom inte direkt. En intervjuperson uttrycker att händelserna i 

Thailand var uppvaknandet som ledde till den stora förändringen inom den konsulära 

krisberedskapen och att det gav grunden till bättre planering, övning och utbildning. Om de fått 

öva eller inte innan tsunamin kan bero på var de var utplacerade. En av respondenterna menar 

att de övade, men inte alls på samma sätt som det övas idag; 

 

Inte sådana här stora övningar, det hade inte jag varit med om, inte alls. Utan, det kan hända att 

det fanns innan, men inte i den här omfattningen [...] (Intervjuperson 3). 

 

När övning blev en central del av arbetet inom UD och ambassaderna anordnade UD-KCB 

övningar där de åkte ut till ambassaderna och övade på plats. I början prioriterades de länder 

som hade stora flöden av svenskar eller ambassader som agerade som stödjepunkter. 

Stödjepunkter är ambassader som ansvarar för flera av de närliggande länderna då det inte finns 

tillräcklig grund för att placera en ambassad i vardera av dessa länder. Vissa av dessa 

stödjepunkter har övat flera gånger, medan övriga ambassader har övat mer eller mindre. 

Ungefär hälften av utlandsmyndigheterna har inte övat än på grund av att resurserna är 

begränsade. UD-KCB måste göra en avvägning och prioritera de länder där de tror det är störst 

chans att något händer; 

 

[…] det kan vara att det kommer upp ett val i landet. Eller som nu i Brasilien tillexempel att det 

är OS, det kan vara som i Frankrike, att det är EM i sommar och det kan vara att man vet att det 

är väldigt många svenska turister i det området. Ja, den typen av avvägningar helt enkelt. 

(Intervjuperson 7). 
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För de ambassader som haft övningar på egen hand har det gjorts så kallade exempelövningar, 

som ges till eller kan efterfrågas av, den person på ambassaden som är ansvarig för frågorna. 

Denna person kan få utbildning och handledning för att självständigt kunna genomföra övningar 

med personalen på den egna ambassaden. Enligt beredskapsplanerna ska alla ambassader öva 

minst en gång per år. Att öva kan bidra till en gemensam syn och en bättre förberedelse. Den 

gemensamma synen är något Mizruchi och Fein (1999, s. 657) tar upp som sätt för 

verksamheten att försöka uppnå social legitimitet.  

 

Det finns inget styrande dokument som kräver att ambassaderna årligen ska ha en övning och 

det är många ambassader som inte övar kontinuerligt. Då ambassadernas personal roterar 

mellan ambassaderna var 3:e till 4:e år finns det därmed en risk för att personal på ambassaderna 

inte deltagit vid en övning. Detta resulterar i att de kanske inte har en uppfattning om vad som 

fungerar på den aktuella ambassaden. Detta påverkas av ambassadens storlek och antalet 

anställda; 

 

[...] det är klart, om man är två på en ambassad eller tre, och så ska man göra, pass, viseringar och 

rapporter som ska hem också får man meddelande om att någon ska flyga in, delegationer och så 

vidare. Och så säger någon ”Ja, och så måste vi ha en övning här i veckan” och så är man på en 

plats där det aldrig har hänt något, då kan det kanske kännas ”ja, men kan vi göra det någon annan 

gång?”. Och det är klart, det är ju då det smäller. Så är det ju (Intervjuperson 3). 

 

Vid mindre ambassader kan det saknas utrymme i planeringen för en övning då det dagliga 

arbetet redan tar upp större delen av arbetstiden. Det kan även vara så att personalen har övat 

på andra ambassader vid tidigare stationeringar, och anser sig kunna agera på samma sätt vid 

den nya utlandsstationeringen. Sellnow och Seeger (2013, ss. 77-78) lyfter att organisationer 

kan lära sig genom direkta och indirekta erfarenheter. Detta kopplar vi till att ambassaderna 

kopierar de fungerande rutiner och procedurer de fått genom tidigare direkta eller indirekta 

erfarenheter och implementera dessa på den nya ambassaden. Men här är det även viktigt att ha 

i åtanke att bara för att det fungerat bra vid en ambassad behöver det inte betyda att det fungerar 

bra vid en annan. 
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5.2.4 Utvärdering 

Sellnow och Seeger (2013, s. 79) menar att utvärdering genom att analysera och omvandla 

motgångar eller medgångar till ett läromoment efter en kris är en central del i det organisatoriska 

lärandet. Det framgår att innan tsunamin gjordes det oftast inte några utvärderingar varken efter 

en kris eller efter en övning. Den uppföljning som gjordes bestod mest av att gå igenom vad 

som hänt, inte vad personalen kunde lära sig från händelsen eller föra vidare kunskapen; 

 

[...] det var väl inte någon formaliserad uppföljning på det sättet, men det är klart det var mycket 

diskussioner efteråt och mycket rapportering [...] (Intervjuperson 5). 

  

[...] Sådant här ”lessons learned”, nej det tror inte jag att vi gjorde [...] (Intervjuperson 6). 

 

Idag görs det däremot utvärderingar både efter kriser och efter övningar för att se vad 

ambassaderna kan förbättra; 

 

[...] vi testade den här telefonkedjan men den utvärderade vi på så sätt att vi gick igenom det sen 

på nästa personalmöte ”vad kunde vi ha gjort annorlunda eller vad kunde bli bättre?” 

(Intervjuperson 2). 

 

Som Alvinius, Danielsson och Larsson (2010, s. 314) skriver, använder många krishanterare 

tidigare erfarenheter för att effektivisera sitt arbete och försöka undvika misstag. Sellnow och 

Seeger lyfter (2013, s. 79) att som organisation är det därför bra att diskutera händelser och 

analysera vad som gått bra respektive dåligt för att tillsammans komma fram till vilka 

förändringar som bör göras inför framtida kriser. De menar att organisationer som ständigt 

kontrollerar och hanterar mindre kriser har större chans att hantera stora kriser på ett bättre sätt 

än de som aldrig upplevt en kris (Sellnow & Seeger 2013, ss. 77-78). Då ambassaderna 

utvärderar efter både kriser och övningar kan de kontinuerligt upptäcka vilka rutiner som inte 

fungerar och behöver förändras. Genom  detta får de en bra beredskap inför kommande kriser. 

Att ambassaderna utvärderar är tydligt, men hur utvärderingarna används och hur man arbetar 

med dem i efterhand framkommer däremot inte lika tydligt i intervjuerna. 
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5.2.5 Nätverk 

Enligt intervjupersonerna fanns det inte en fastställd struktur gällande hur ambassadanställda 

skulle hantera och skapa kontaktnät som gynnar ambassaden innan tsunamin; 

 

[...] Ett till problem jag kommer på är att det fanns ingen riktig […] fastställd struktur, när det 

gäller kontakter (Intervjuperson 3). 

 

Efter tsunamin har mer fokus lagts på hur anställda kan hjälpas åt mellan organisationer och 

vilka kontakter det kan vara viktigt att ha när en konsulär kris inträffar. Det framgick vid 

intervjuerna att ambassaderna har lagt fokus på att utveckla ett samarbete med bland annat andra 

nordiska länder. Detta har resulterat i en nordisk beredskapsplan som träder in när det uppstår 

en kris där minst två nordiska länder blir drabbade. Intervjupersonerna tryckte på att 

utvecklingen av kontaktnät och samarbete är en vital del i det dagliga arbete då dessa kontakter 

kan vara till god hjälp när en kris inträffar. Det kan handla om att dela med sig av information 

eller stötta varandra vid behov; 

 

Jag skulle vilja säga det att det är väldigt viktigt när man är där ute i verkligheten att man har ett 

uppdaterat eget kontaktnät, och dem första man ska alltid ha samråd med är sitter ute, det är de 

nordiska kollegorna. Vi tänker ju ungefär på samma sätt i norden om våra skyldigheter och 

rättigheter och sådana saker. Och kan alltid hjälpa varandra på olika sätt. [...] EU-grupper finns 

ju alltid i någon form, på alla orter. Och därigenom bygga relationer också naturligtvis. Och sen 

kan man passa på och försöka få någon kontakt med den amerikanska ambassaden om det finns 

någon. De är goda vänner och kan ju med sin stora organisation hjälpa till med information och 

annat. Att bygga egna kontaktnät är jätteviktigt när man är där ute (Intervjuperson 5). 

 

Att bygga upp kontaktnätverk både inom och utanför den egna organisationen är en vital del 

vid arbetet med olika sorters krishantering. Ska verksamheten snabbt kunna starta upp sin 

krisorganisation gäller det att vara kreativ, veta vem de kan vända sig till vid olika situationer 

och utnyttja alla relevanta kontakter för att hitta lösningar (Perry 2004, s. 66, Tindall & t’ Hart 

2011, s. 143). Tindall, t’ Hart (2011, s. 138), Mizruchi och Fein (1999, s. 657) föreslår att en 

organisation kan välja att bjuda in andra relevanta organisationer inom samma bransch till 

övningarna. Då ges möjligheten till att identifiera och etablera användbara kontaktnät även 

utanför den egna organisationen. De kan byta idéer och tankar sinsemellan samt etablera en 

social legitimitet. 
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Det framgår av intervjuarna att ambassaderna även med ett utvecklat kontaktnät kan hända att 

de inte får den hjälp eller information de behöver vid en krissituation. En intervjuperson lyfter 

problematiken med att de etablerade kontakterna kan vara fullt upptagna med att hantera krisen 

på egen hand. Detta är ett ytterst reellt problem som kräver hänsyn. Det går inte att fullständigt 

förlita sig på sitt kontaktnät; 

 

[...] Det handlar om kontakter med myndigheter, och det är inte alltid säker att det fungerar… de 

här kontakterna, eller att myndigheterna ens svarar eller kanske ens själva har informationen om 

det är ett krisläge som innefattar till exempel ett krigstillstånd eller något sådant (Intervjuperson 

5). 

 

Eftersom allmänheten förväntar sig att de ska bli informerade av ambassaderna när en konsulär 

kris inträffar, är det väsentligt för ambassaderna att snabbt få ut korrekt och aktuell information 

(Strömbäck & Nord 2006, ss. 790-791). Perrow (2007, s. 18) menar att en hög redundans inom 

personalen bidrar till att uppnå en hög tillförlitlighet. Redundansen är även bra att ha inom 

kontaktnätet så att tjänstemännen kan vända sig till flera olika personer för att erhålla 

information. Genom att bjuda in andra ambassader, myndigheter eller organisationer till sina 

krisövningar skapar personalen på ambassaderna en hög redundans inom sina kontaktnät. 

Känner de anställda till flera olika personer de kan vända sig till när en oförutsägbar situation 

sker kan det hjälpa dem att känna sig säkrare i sin konsulära krishantering. 

  

Sammanfattningsvis kan vi säga att förändringarna har inneburit en del nya rutiner och nya 

arbetsuppgifter för de som arbetar med den konsulära krisberedskapen. Dels har det inneburit 

att det ställs högre krav på att dem ska hålla övningar och utvärdera. Dels ställs det högre krav 

på att dem arbetar mer med att uppdatera beredskapsplanen kontinuerligt. Men det som 

genomsyrar alla dessa nya förändringar är den höga arbetsbelastning som förändringarna 

inneburit. Kraven har stärkts fastän de övriga arbetsuppgifterna fortfarande kvarstår. 

 

5.3 Utmaningar inom dagens konsulära krisberedskap 

Ansvaret för den konsulära krisberedskapen ligger hos ambassaderna först och främst, med 

stöttning av UD-KCB. På ambassaderna kan omfattningen av den konsulära krisberedskapen 

variera beroende på om ambassaden är placerad i ett högriskområde eller inte och hur högt 

prioriterat det är av ambassadören. Genom att dagens konsulära krisberedskap är mer integrerad 



 

 

45 

 

i strukturen underlättar det för ambassaderna att rättfärdiga beslut om att lägga högre fokus på 

frågorna. Perrow (2007, s. 18) styrker detta genom att lyfta fram att organisationer måste lägga 

ett högre fokus på krishantering för att skapa en högre tillförlitlighet i verksamheten. En kris 

kostar pengar och för att en organisation ska kunna rättfärdiga ett beslut om att lägga ett större 

fokus på dessa frågor behövs en ledning som står bakom detta arbete.  

 

Hur prioriterade frågorna är varierar mellan ambassaderna eftersom det finns många andra 

fokusområden att ta hänsyn till; 

 

[...] En stor skillnad är också att det inte finns en myndighetschef ute som inte är jätte intresserad 

av det här. Man låter det ta plats, man låter det ta tid, det är en helt annan ton. Med det inte sagt 

att alla tycker att det här är intressant […] (Intervjuperson 1). 

 

En stor utmaning i dagens arbete med den konsulära krisberedskapen är att det är fler och 

fler svenskar som reser. Tindall och t’ Hart (2011, s. 137) ser problematiken detta kan 

medföra. Genom att det är fler och fler som reser skapas en större chans till att en konsulär 

kris sker. Vi kan se att detta ökade resande även ökar förväntningarna på att ambassaderna 

ska kunna bidra med assistans när det väl behövs. De svenskar som befinner sig i utlandet 

förväntar sig att de ska få stöttning om någonting sker samtidigt som de som befinner sig i 

Sverige förväntar sig att få snabba svar på vad som sker. 

 

Det har även skett förändringar i sättet svenskarna reser på. Idag väljer resenärer att åka till 

mer äventyrliga platser dit andra inte har varit. Fler och fler utövar även extremsporter under 

sina resor. Dessa val resulterar i ett mer riskfyllt resande. Det ökande antalet svenska 

resenärer och det växande intresset för äventyrliga resor har skapat nya förutsättningar för 

vad ambassaderna idag behöver hantera. Trots att resenärerna reser till nya platser där det 

kanske inte finns en svensk ambassad i närheten förväntar sig resenärerna fortfarande att få 

samma stöttning från ambassaderna som om de befinner sig i en huvudstad med en ambassad 

på plats. I vissa fall kan den närmsta ambassaden finnas i ett angränsande land. Detta kan 

bidra till att det blir svårare att hjälpa medborgarna. Porzio (2007, s. 97) menar att trots detta 

är förväntningarna på regeringens hjälpinsatser högre än någonsin. 
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En annan utmaning är det faktum att få medarbetare ska göra många saker samtidigt. De ska 

arbeta med sina vardagliga arbetsuppgifter samtidigt som de ska försöka få tid till att arbeta 

med den konsulära krisberedskapen; 

 

Vi måste ju alltid tänka att vi ska ha minimi-bemanning på plats ifall en kris uppstår, samtidigt så 

är det… ibland är det svårt att pussla ihop med tanke på semestrar och tjänsteresor och annat, och  

det kan ju också uppstå oförutsedda saker som sjukdom till exempel (Intervjuperson 2). 

 

[…] vi ska göra mer, för mindre pengar och med mindre människor. […]. Men tyvärr är det så, 

att många gånger så kanske man inte får ihop det. För att vi får försöka överleva bara 

(Intervjuperson 3). 

 

Det kan bli ett problem om personal blir sjuk på en ambassad med en liten personalstyrka; 

 

[...] Det finns inte längre salt och peppar i skafferiet, det finns inget att ta av. Du måste vara frisk, 

och du får absolut inte gå på semester (skratt). Kan inte resa hem, man måste vara här, alla dagar. 

Ja så det är svårt (Intervjuperson 3). 

 

Det är här även viktigt att poängtera att de som arbetar med konsulär krisberedskap även har 

många andra uppgifter. Detta är en utmaning, inte minst för dem som arbetar med frågorna, 

men det är även någonting att ha i beaktning när vi som utomstående vill titta på frågorna; 

 

[...] Vi kommer aldrig bli proffs på beredskapsfrågor för vi jobbar inte med det. Vi sitter med våra 

beredskapsplaner och planerar och man kan öva visst, men det blir aldrig lika [....] Men ja, det är 

inte mycket man kan göra åt. Utan det är bara att träna så mycket som möjligt och förbereda sig 

inför det värsta (Intervjuperson 1). 

 

5.3.1 Svenska medborgare i utlandet 

Idag använder vi mer sociala medier än vad vi gjorde innan tsunamin, därmed ställs även högre 

krav på att ambassader snabbt ska kunna återkoppla och att det är korrekta uppgifter som blir 

återkopplade; 

 

Ja alltså det som har tillkommit på senare år är naturligtvis användningen av sociala medier. Och 

det är väl naturligtvis bra, men det… det ökar ju också… förväntningarna på snabb återkoppling 
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med korrekta uppgifter. Ibland är det svårt att få fram relevanta och korrekta uppgifter när man 

sitter i mitten av en händelse. Det kan ju upplevas då för den som använder sociala medier att 

man verkar okunnig helt enkelt, men det kanske är för att man inte omedelbart har den här 

informationen tillgänglig (Intervjuperson 5). 

 

Något som ambassaderna jobbar aktivt med är att försöka nå ut till svenska resenärer eller 

svenskar bosatta i utlandet genom att erbjuda reseinformation via sociala medier som 

exempelvis hemsidan Sweden Abroad. Hemsidan bidrar med information om den aktuella 

lägesbilden i landet resenären planerar att åka till, hur de kan förbereda sig inför resan, vad de 

ska tänka på när det gäller försäkringar och vad som kan förväntas när de anländer (Sweden 

Abroad 2016); 

 

[...] Det gäller att följa med i hur världen förändras och hur hotbilderna ser ut. Vi kan aldrig förutse 

var någonting inträffar naturligtvis, men att försöka ha en inblick i hur det ser ut i världen och att 

informera resenärer om var det kan bli oroligt [...] (Intervjuperson 7). 

 

Ett bekymmer som uppstår är att det kan finnas svårigheter med att nå ut med informationen 

till alla målgrupper genom hemsidan. Det är något som arbetas med kontinuerligt och UD måste 

tänka på var målgrupperna finns för att hitta nya vägar att nå fram till dem. Men av de personer 

som ambassaden når ut till verkar de flesta ta till sig avrådan och avstår många gånger från att 

resa till länder som ambassaden rekommenderar att man undviker. En opinionsundersökning 

genomfördes där resultatet visade att nio av tio väljer att följa avrådan. Utöver detta är det även 

relevant att nämna att det alltid finns en grupp som avrådan kanske inte når fram till. Detta kan 

bero på att de inte använder Sweden Abroad, eller att de inte tycker att avrådan är någonting 

som gäller dem av olika orsaker.  

 

Eftersom en stor del av Sveriges befolkning ständigt befinner sig i utlandet försöker 

ambassaderna följa flödet av svenskar genom Svensk-listan. Denna lista är till för att 

ambassaderna ska kunna nå ut med hjälp och information till resenärerna om exempelvis en 

konsulär kris skulle inträffa. Men precis som när resenärerna får göra en egen bedömning 

gällande ambassadens reseråd får resenärerna även här ta eget ansvar och anmäla sig själva till 

denna lista för att meddela ambassaderna om var de befinner sig någonstans. Listan har idag 

automatiserats och om resenären har anmält sig själv på listan men glömt att avanmäla sig eller 

skriva ett slutdatum, får de ett mejl efter två år en förfrågan om man vill stå kvar på listan eller 
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inte. Svarar resenären att de inte vill stå kvar tas de bort automatiskt. Detta bidrar till att 

ambassaderna vet hur många svenskar som befinner sig i landet vilket kan underlätta, 

exempelvis om det skulle vara aktuellt med en evakuering. 

  

Tindall (2012, s.105) lyfter att det idag är det fler än någonsin som har dubbelt medborgarskap 

och det skapar utmaningar för den konsulära krisberedskapen. I intervjuerna framkommer det 

att om dessa medborgare inte anmält sig på Svensk-listan och de inte använt sig av sitt svenska 

pass när de är ute och reser, finns det inget sätt för ambassaderna att veta att dessa personer 

befinner sig i landet och behöver hjälp; 

 

[...] om man då reser in i landet på sitt eget ordinarie pass, då är man ju definitivt inte svensk i 

landet, utan då är man.. det landets medborgare. Och som sagt, om man då anmäler sig som 

hjälpsökande eller någonting sådant, kan det vara problem om man tillexempel ska evakuera.. 

Måste inte vara problem, men kan vara. [...] Det är en frivillig åtgärd, att låta registrera sig, och 

det kanske man inte vill heller i och för sig. [...] Så att… det är avvägningar från den enskilde 

också.. hur han eller hon vill göra (Intervjuperson 5). 

 

Samma avvägningar ställs resenärerna med dubbelt medborgarskap inför vid en reseavrådan. 

Resenären kan ursprungligen vara från landet ifråga men är numera en svensk medborgare. Det 

kan bidra till att resenären anser att den har en annan förståelse för landet vilket leder till ett 

antagande om att avrådan inte gäller för dem.   

 

Ambassaderna försöker ständigt uppskatta hur många svenskar som befinner sig i varje land, 

men ett stort ansvar hamnar även här på själva resenären. De kan välja att anmäla sig till Svensk-

listan för att vara säker på att ambassaden är medveten om att de befinner sig i landet om en 

konsulär kris skulle inträffa. Det är extra viktigt att resenären med dubbelt medborgarskap 

noggrant väljer vilket pass den reser med i utlandet. Väljer de att resa med ett annat pass än det 

svenska blir det problematiskt för de svenska ambassaderna att identifiera dem. Boholm och 

Corvelléc (2010, s. 183-185) poängterar att en god riskkommunikation är centralt när en 

verksamhet vill få andra att förstå varför något anses vara en risk. För att få en stor räckvidd 

försöker ambassaderna visa sin egen syn på situationen genom att föra en god 

riskkommunikation via Sweden Abroad. Där kan de förklara varför de avråder att åka till dessa 

länder samt tydligt poängtera vilka fördelar det finns med att skriva upp sig på Svensk-listan. 
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Något annat som är viktigt att tänka på att det inte går att styra alla situationer. Det kommer ske 

kriser som ambassadspersonalen inte är beredd på och som de inte vet hur de ska hantera. 

Intervjuperson 5 uttrycker att “sen blir det ju aldrig som man har tänkt sig iallafall… när det 

verkligen bränner till och blir allvar”. 

  

Avslutningsvis kan man säga att det finns stora utmaningar inom den konsulära krisberedskapen 

idag. Något som återkommer i alla aspekter av den konsulära krisberedskapen, och som 

dessutom är en av orsakerna till den förändring som skett, är svenskarnas förväntningar på 

regeringen och därmed ambassaderna och Utrikesdepartementet. Det risksamhälle som vi idag 

lever i, där man har en högre förståelse för vad risk innebär, bidrar till att det även ställs högre 

krav på myndigheternas krishantering. Detta i sig skapar nya kriser att hantera vid en 

krissituation. När det innan endast krävdes att ambassaden hanterade den konsulära krisen som 

inträffar så krävs det idag att ambassaderna samtidigt hanterar den kritik som ges av deras 

hanterande av krisen för att behålla sitt rykte och sin legitimitet. 
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6. Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi diskutera utifrån våra tre frågeställningar vilka innefattar; hur 

arbetet med den konsulära krisberedskapen har utvecklats efter tsunamin, vad denna förändring 

har inneburit och vilka utmaningar som finns inom dagens konsulära krisberedskap. 

 

6.1 Hur har arbetet med den konsulära krisberedskapen utvecklats efter 

tsunamikatastrofen 2004? 

Vi lever i ett samhälle som präglas av rädslan för en variation av risker. Som vi nämnt tidigare 

kallar Rothstein, Huber och Gaskells’s (2006, s. 2) det för ett Risksamhälle. Inte i den meningen 

att riskerna nödvändigtvis är fler, utan i den meningen att samhället har en annan medvetenhet. 

Risker kommer alltid vara någonting återkommande och det kommer alltid att utvecklas nya 

risker som vi inte hade någon aning om att det ens var en risk dagen innan.  

 

Ambassaderna arbetar med en mer riskbaserad styrning, men det är även någonting som många 

andra organisationer har högt upp på prioriteringslistan. Hur mycket man än arbetar med ett 

krishanteringssystem är det aldrig fullt utvecklat och det går aldrig att säga att det är helt 

vattentätt. En beredskapsplan ger riktlinjer och verktyg för att lättare komma igång när en kris 

sker. Den hjälper även till att helt enkelt greppa det som sker på ett mer konstruktivt sätt, men 

det är även viktigt att trycka på att den aldrig kommer att innehålla alla lösningar vid en kris  

 

Den konsulära krisberedskapen har som många andra krishanteringssystem blivit prövat och 

omprövat, utvecklats och misslyckats. Genom misslyckande kommer ny kunskap och genom 

de brister som belystes under tsunamikatastrofen blev systemet bättre. Utvecklingen  av den 

konsulära krisberedskapen är positiv, det har skett mycket förändringar genom rutiner, lagar 

och förordningar. Sedan går det alltid att bli ännu bättre och att hitta nya brister, men någonstans 

måste en verksamhet även avväga vart man ska dra gränsen kring hur omfattande man ska 

arbeta med frågorna. 

 

Det har skett många förändringar sedan tsunamin 2004 och någonting som genomsyrar 

ambassadernas verksamheter är en förändrad syn och en ny attityd till ämnet. Sellnow och 

Seeger lyfter även att en stor strukturell förändring och en förändring av attityd är två 

grundpelare för att kunna återuppbygga legitimiteten inom en verksamhet efter en stor 
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omfattande kris, som i detta fall tsunamikatastrofen. Det handlar inte bara om att förbättra 

tillvägagångssätt utan även glömma saker organisationerna tidigare lärt sig för att ge utrymme 

för förändring av attityder i grunden. 

 
6.2 Vad har förändringarna, inom den konsulära krisberedskapen, 

inneburit för dem som arbetar med frågorna på ambassaderna idag? 

 

Ambassaderna styrs mer eller mindre av sina ambassadörer, vilket gör att även om 

ambassaderna fått vissa direktiv från UD gällande den konsulära krisberedskapen är det ändå 

ambassadören som i slutändan prioriterar hur mycket fokus som läggs på utbildning, övningar 

och utvärderingar efter kriser och övningar. Detta skulle kunna innebära en fördel i flera fall då 

ambassadörerna får utrymme för att lägga sin egen prägel på sitt arbete. Men det kan även 

innebära att det blir ett problem. Fastän många av dagens tjänstemän inom Sveriges ambassader 

i utlandet är medvetna om hur viktigt det är att arbeta med konsulär krisberedskap finns det 

fortfarande dem som inte har ett lika stort intresse för området. Vi menar på att om de inte har 

ett initialt intresse för området kan det innebära ett annat fokus än vad någon med ett intresse 

för frågorna skulle ha. Detta är inte bara någonting som uttrycker sig i frågan om hur 

ambassadörerna arbetar, det återkommer även bland de som ansvarar för frågorna. 

 

Något som är återkommande är att den höga arbetsbelastningen försvårar arbetet med den 

konsulära krisberedskapen. Detta är någonting som har kvarstått sedan innan tsunamin men 

som är mer tydligt nu när ambassaderna fått högre krav på att arbeta med frågorna. Vi skulle 

gärna se att man omprövade hur arbetsuppgifterna fördelas för att ge ett större utrymme för den 

konsulära krisberedskapen. 

 

Förändringarna har inneburit fler styrande dokument och direktiv kring hur man ska arbeta med 

frågorna, men vi ser fortfarande även ett behov av ett styrande dokument som reglerar in 

övningar på alla ambassader där det krävs att man övar minst en gång per år. Detta för att även 

de mindre ambassaderna som har en låg risk att drabbas av en konsulär kris regelbundet ska 

öva i framtiden. 
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6.3 Vilka utmaningar yttrar sig inom dagens konsulära krisberedskap? 

Vad vi sett tydligt i den här studien är att krishantering handlar mycket om att bygga redundans, 

att bygga tillförlitlighet i ett system som består av delar som är opålitliga (Perrow 2007, s. 18). 

Genom redundans kan ett krishanteringssystem ses som ett fungerande system baserat på kriser. 

Systemet är uppbyggt på och baserat på tidigare direkta och indirekta erfarenheter och lärdomar 

som tidigare kriser har bidragit till (Sellnow & Seeger 2013, s. 78).  

 

Ett problem inom krishantering är att utvärderingarna inte görs, och om de görs så tas det inte 

alltid hänsyn till de kunskaper som utvärderingarna kan innebära. Ambassaderna arbetar idag 

med utvärdering, men i vilken omfattning de tar till sig dem och följer upp är inte helt tydligt. 

Återkommande omvandlas inte utvärderingar till lärdom efter en kris. Detta är inte bara ett 

problem inom ambassaderna utan det är även många andra verksamheter som har problem med 

att ta till sig och arbeta med utvärderingar. Vi tror att det kan vara kopplat till avsaknaden av 

en utarbetad plan för hur tillvägagångssättet för en utvärdering ska se ut. På samma sätt som 

organisationer övar, utbildar och omarbetar krisberedskapsplanen bör de även lägga upp en mall 

eller en utvecklad plan för arbetet med utvärderingar. Framförallt är det viktigt efter faktiska 

kriser, oavsett krisens omfattning. Men det är även viktigt att utvärdera efter en övning för att 

kunna ta lärdom och utvecklas även av övningen.  

 

Det vi upplevde av vårt material var att det dels inte fanns några klara direktiv kring utvärdering 

och dels att ambassaderna inte heller arbetade med det på den nivå som vi anser att det fanns 

ett behov av. Utrikesdepartementet utvecklades och förändrades mycket efter 

tsunamikatastrofen, den krisen tog de till sig och utvärderade efter, men frågan är om detta 

berodde på bakomliggande faktorer? Behöver det komma påtryckningar från allmänheten för 

att en kris ska utvärderas mer djupgående? Och den viktigaste frågan, måste verksamheter vänta 

tills en krishantering inte har gått som det var tänkt för att utvärdera och utvecklas? Det är minst 

lika viktigt att titta på de kriser som hanterats bra och utvärdera dessa.  

 

Det kommer alltid finnas saker som kan göra bättre och saker som kan utveckla, det gäller att 

genom utvärderingarna hitta dessa saker för att hela tiden arbeta mot att bli bättre på hanteringen 

av kriser. Vi ser behovet av att mer djupgående titta på de bakomliggande faktorerna till att en 

kris utvärderas och även vad utvärderingarna sedan leder till. 
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8. Appendix 

8.1 Intervjuguide Konsulär krisberedskap 

Allmänna frågor: 

 Vilken är din nuvarande position inom UD och vad är dina arbetsuppgifter? 

 Vilka andra positioner har du haft? 

 Arbetar du med konsulär krisberedskap på något sätt? Och i sådana fall hur? 

 Hur länge har du arbetat inom UD? 

 Hur många gånger har du varit stationerad i utlandet? 

 Ser du några utmaningar i dagens konsulära krisberedskap? 

 

För respondenter som arbetade med konsulär krisberedskap innan tsunamin: 

 Kan du beskriva med dina egna ord hur den konsulära krisberedskapen såg ut innan tsunamin? 

 Fick du någon utbildning från UD innan du blev stationerad i utlandet? 

 Övade ni någonting inför konsulära kriser? Om ja, hur övade ni och hur ofta? 

 Såg du några brister i arbetet med konsulär krisberedskap innan tsunamin som inte har åtgärdats 

ännu? 

 Av de förändringar som skedde, vad anser du var en viktig brist som blev åtgärdat? 

 Hur såg ditt arbete med konsulär krisberedskap ut innan tsunamin och hur har det förändrats 

efteråt? 

 Vad innebar denna förändring för ditt arbete? Fick du mer/mindre att göra, blev det en stor 

förändring i arbetsuppgifter? 

 Finns det en plan för hur ambassaden ska göra för att kunna arbeta med den konsulära 

krisberedskapen om man inte kan befinna sig på ambassaden? Har detta förändrats från innan 

tsunamin? 

 

För respondenter som arbetar med konsulär krisberedskap idag: 

 Hur ser den konsulära krisberedskapen ut idag på din arbetsplats där du är stationerad? 

 Fick du någon utbildning från UD innan du blev stationerad i utlandet? 

 Övas ambassadens konsulära krisberedskap och vem ansvarar för att detta ska ske? Hur ofta 

övar ni och finns det några direktiv om hur ofta ni ska öva? 

 Har ni en utvärdering efter en övning och hur ser denna ut? 

 Hur utvärderas arbetet efter en konsulär kris? 

 Finns det en plan för hur ambassaden ska göra för att kunna arbeta med den konsulära 

krisberedskapen om man inte kan befinna sig på ambassaden? 

 Är det någonting mer du vill lyfta fram? 


