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1 Inledning 
Under 2009 och 2010 höll världen andan och följde utvecklingen och spridningen på den 

senaste allvarliga influensan som spreds över världen och befarades kunna bli lika omfattande 

och allvarlig som spanska sjukan blev 1918–19 (WHO Europa 2011a). Orsaken till oron 

grundades i att viruset var en tidigare okänd variant av influensa och den hade likheter med 

spanska sjukan. Ytterligare en förvärrande omständighet var att viruset kunde smitta mellan 

svin och människor, den typen av smittvägar underlättar för mutationer mellan olika typer av 

virus, och mutationer riskerar att göra viruset smittsamt, oförutsägbart och människor saknar 

då antikroppar mot viruset (WHO Europa 2011b). 

  Händelseförloppet i samband med upptäckten gick fort och viruset påträffades under kort tid 

i flertalet länder, vilket skapade en ökad oro runt om i världen. Den 21 april 2009 

rapporterade amerikanska smittskyddsmyndigheten att de hade påträffat ett utbrott av 

svininfluensan A(H1N1) till Världshälsoorganisationen (fortsättningsvis WHO) som kunde 

konstatera att det sedan mars samma år hade pågått ett utbrott i Mexiko. Svininfluensan 

uppfyllde därför WHOs kriterier för att vara en pandemi och den 25 april klassificerade 

WHOs generalsekreterare viruset som ett hot mot människors hälsa. Två dagar senare, den 27 

april, konstaterades fall av svininfluensan i Storbritannien och WHO gav då utbrottet en 

klassning som pandemifas 5 av 61. Svininfluensan hade en mycket snabb spridning och 

utveckling och blev den 11 juni 2009 uppgraderad till pandemifas 6 (MSB & Socialstyrelsen 

2011:9&34). Enligt WHO behöll viruset sin pandemistatus i över ett år och det var först den 

10 augusti 2010 som H1N1 lämnade fas 6 och övergick i en postpandemiskfas (MSB & 

Socialstyrelsen 2011:44). 

  I Sverige följde myndigheterna WHOs bevakning av smittsamma influensor och när H1N1 

uppmärksammades som en pandemifas 5 i april påbörjades arbetet med att förbereda landet 

för en kommande pandemi. Det nationella pandemigruppen (fortsättningsvis NPG) inledde ett 

arbete med att koordinera myndigheterna och bevaka influensans spridning (MSB & 

Socialstyrelsen 2011:40). Arbetet fortsatte under våren och sommaren fram till att WHO 

uppgraderade influensan till fas 6, då aktiverades den svenska pandemiplanen och det avtal 

om vaccinleverans från företaget Glaxo Smith Kline (fortfattningsvis GSK) där Sverige 

garanterades att köpa 18 miljoner doser vaccin för att vaccinera befolkningen. När det var 

                                                           
1 Enligt WHO (2009a) kategoriseras en pandemi enligt en skala 1–6. 1–3 motsvara enstaka fall, 4 är smitta 
mellan människor, 5 är flertalet fall av smitta i minst 2 länder i samma region, 6 motsvarar fas 5 fast smittan 
återfinns i minst två WHO-regioner. WHO-regioner är en indelning av ansvar för respektive WHO-kontor som 
sker geografisk, exempel på två regioner är Amerika och Europa (WHO 2009a:24–25). 
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bestämt att Sverige köpte vaccin påbörjades förberedelser och rekommendationer till 

befolkningen att genomföra en massvaccination. Den påbörjades under hösten vecka 42 

(MSB & Socialstyrelsen 2011:40–42). Resultatet blev att cirka 60% av den svenska 

befolkningen vaccinerades mot influensan under hösten och vintern 2009/10 

(Krisinformation.se 2014a). När krisen var över presenterades en utvärdering av händelsen 

genomförd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Fortsättningsvis MSB) och 

Socialstyrelsen, deras resultat visade på att krisen hanterades väl i stora drag men att det fanns 

lärdomar att dra (Krisinformation.se 2014a). 

  Efter krisen började rapporter om biverkningar från vaccinet att cirkulera i media, och 

sjukvården och kritiska röster menade att kostnaden för vaccination var för stora och inte gick 

att motivera för medborgarna (Atterstam & Åkerman 2010; Afzelius 2010). Som reaktion på 

det lät läkemedelsverket utreda sambandet mellan narkolepsi och vaccinet mot H1N1 och 

presenterade 2013 sin rapport om att det fanns ett samband mellan vaccinet och sjukdomen 

(Läkemedelsverket 2013). För att kompensera och garantera att de som drabbades av 

narkolepsi skulle få ersättning för sin skada beslutade riksdagen 2016 att stifta en lag som 

garanterade ersättning om maximalt 10 miljoner kronor från staten (proposition 2015/16:137).  

1.2 Problemformulering  
När hanteringen av samhällskrisen, som svininfluensan innebar, utvärderades av MSB och 

Socialstyrelsen blev slutsatsen att åtgärderna som vidtogs under krisens olika faser var 

korrekta och välmotiverade. Övergripande var den svenska statens hantering av krisen väl 

genomförd (Krisinformation 2014b). Som det presenterades i inledningen av uppsatsen så 

visade det sig när krisen var över att kostnaden för krishanteringen var stor och än värre att 

barn och ungdomar som vaccinerat sig drabbats av narkolepsi som biverkning. De nyheterna 

spreds i samhället och bland myndigheter, vilket resulterade i att en kompensation 

garanterades efter att sambandet var etablerat. Trots att utredningen av händelsen pekar på att 

hanteringen av krisen var väl genomförd, och att myndigheterna kompenserade dem som 

drabbats av biverkningar så finns en kritisk hållning till händelsen i helhet. Kritik har riktats 

gällande kostnad och biverkningar (Atterstam & Åkerman 2010; Afzelius 2010), förtroendet 

för nya vaccinationer har minskat (Danielsson & Christensson 2011), de drabbade av 

narkolepsi upplever att myndigheterna inte ger den hjälp som behövs (Lennen Merckx & 

Sima 2016) och den kompensation som lagstiftades 2016 möttes av kritik från flera håll 

(Lifvendahl 2016; Kudo 2016). Sammantaget framträder en bild att trots myndigheternas 

bedömande av krishanteringen som lyckad så tolkas den från flera håll som ett misslyckande 

och ett fiasko.  
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1.3 Syfte 
Som påvisades i problemformuleringen har något inträffat efter krisen som gör att den bild 

som målades upp av myndigheterna, att krisen hanterades väl och korrekt, förändrats till att 

vara kritisk och ifrågasättande. Uppsatsen har som mål att undersöka vad det är som orsakat 

den förändringen i tolkningen av krisen.  

• Syftet med uppsatsen är att försöka förstå varför en väl hanterad kris senare blir 

omtolkad som ett misslyckande och ett fiasko.  

1.3.2 Frågeställning 

För att ge svar på uppsatsens syfte behöver ett antal frågor konstrueras och besvaras. Frågorna 

ska belysa olika delar av krisen som talar för att hanteringen var lyckad och vad som lyfts 

fram som orsaken till fiaskot. Frågorna som därför behöver besvaras är följande: 

• Var svininfluensapandemin en kris för det svenska samhället och beslutsfattarna? 

• Vad i hanterandet av krisen pekar på att den hanterades väl?  

• Vad under hanteringen av krisen talar för att krisen uppfattas som ett policyfiasko? 

1.4 Avgränsning  
För att kunna genomföra undersökningen och uppfylla syftet och besvara frågeställningarna 

måste avgränsningar genomföras och motiveras. Den första avgränsningen för uppsatsen är 

den tidsram som ligger till grund för studien. Undersökningen kommer att avgränsas till en 

tidsperiod mellan 2009 och 2016, med anledningen av att det var 2009 som H1N1 

uppmärksammades av WHO och krisen tog sin början och det var 2016 som den svenska 

riksdagen avslutade ansvarsutkrävandet. På grund av det stora tidsintervallet måste 

avgränsningar i undersökningsmaterialet göras på förhand, materialet som kommer att 

undersökas är myndighetsuttalanden i form av utredningar och pressmeddelanden samt lag- 

och författningstexter. För att undersöka det som talar för ett policyfiasko kommer material 

hämtas från media, avgränsningen av det materialet baseras på att det ska vara svenska medier 

med nationell täckning så att aktören når ut till hela befolkningen. Ytterligare en avgränsning 

är att undersöka morgontidningar, som Svenska dagbladet och Dagens Nyheter, då 

kvällstidningarna har en mer sensationsbaserad rapportering och mängden material behöver 

minskas ner på grund av tids- och utrymmesbrist inom ramen för uppsatsen. Ytterligare 

avgränsningar som görs för olika delar i arbetet kommer att förtydligas i respektive del som 

berörs. 
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1.5 Disposition  
Inledningsvis kommer det teoretiska ramverket uppsatsen följer att presenteras. Det inleds 

med en presentation av tidigare forskning som syftar till att placera teoretisk grund och 

inramning av forskningsområdet. Efter följer en motivering och presentation av de teorier som 

arbetet kommer att följa för sin analys. Sedan kommer en genomgång av uppsatsens metod 

med en forskningsdesign, operationalisering och presentation av material. Efter 

metodavsnittet följer analysen av fallet i syfte att undersöka och besvara forskningsfrågorna. 

Avslutningsvis kommer ett avsnitt med diskussion där slutsatser dras från analysen och 

förslag på vidare forskning ges.  

2 Teoretiskt ramverk 
 

2.1 Tidigare forskning 
Undersökningen i uppsatsen behandlar framförallt forskningsområden med fokus på 

krishantering och varför något tolkas och gestaltas som ett fiasko. Det innebär att ett teoretiskt 

ramverk och en bakgrund måste etableras för att placera arbetet i en relevant 

forskningsmässig kontext innan teorin som används kan presenteras. De teorier som utgör 

bakgrunden är alla relevanta som teoretiska avgränsningar och för att sätta undersökningen i 

ett teoretiskt sammanhang vilket kommer bidra till att belysa aspekter av krisen som annars 

skulle utebli. Dock belyser de teorierna aspekter som inte besvarar de frågor som ska besvaras 

i uppsatsen. 

  En studie som genomförts på hur hanteringen av svininfluensan såg ut innan pandemin och 

hur den faktiska hanteringen av pandemin genomfördes är ”Influensa A(H1N1)2009: 

utvärdering av förberedelser och hantering av pandemin” och genomfördes av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen (2011) på uppdrag av den 

svenska regeringen. I studien har MSB och Socialstyrelsen haft en ambition att utreda två 

huvudsakliga frågor: ”Hur gick det?” och ”Hur kan vi göra det bättre nästa gång?”. För att 

besvara sina frågor har ett samarbete med andra myndigheter genomförts och sju delrapporter 

har upprättats och analyserats. Med de sju delrapporterna som grund och en sammanfattning 

av händelseförloppet presenterar de sina slutsatser (MSB & Socialstyrelsen 2011:3). I 

rapporten framgår det att pandemin av svininfluensan uppfyllde samtliga krav för att vara en 

kris enligt den definition som den svenska regeringen använder för Sverige och dess 

myndigheter (MSB & Socialstyrelsen 2011:19), vilket innebär att de inblandade 

myndigheterna genomförde aktiv krishantering. Vidare presenteras slutsatsen att krisen under 

svininfluensan hanterades väl, myndigheterna agerade skyndsamt genom att aktivera det 
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leveransavtal med vaccintillverkarna som redan var upphandlat och massvaccineringen gick 

förhållandevis snabbt. En sedan tidigare konstaterad framgångsfaktor som lyckades var 

kommunikation och informationsspridning mellan myndigheter och till civilbefolkningen 

(MSB & Socialstyrelsen 2011:11–17). Utredningen bidrar med att presentera en bild av vad 

de svenska myndigheterna gjorde under krisen och en bild av att hanteringen enligt deras 

uppfattning var lyckad. Det kommer att ligga till grund för en jämförelse i analysen där ett 

analytiskt ramverk (Se Boin et al 2017, i punkt 2.2.1) kommer att anläggas för att bedöma om 

hanteringen av krisen kan anses lyckad ur ett teoretiskt perspektiv. Vidare bidrar utredningen 

med en strukturerad tidslinje över förloppet (MSB & Socialstyrelsen 2011:7–11). 

  En viktig del i att förstå en kris- eller katastrofsituation är hur den uppfattas av beslutsfattare 

och civilpersoner i det drabbade området och hur det kan påverka deras beteende och känslor. 

Det är något som forskaren Ann Enander har fokuserat på och som ett resultat av den 

forskningen har hon skapat en modell som jämför händelsens art och individens uppfattning 

av kontroll. 

 
(Enander 2006:36) 

Genom att utgå från att situationen kan tolkas som klar eller oklar och kontrollerbar eller 

okontrollerbar så konstruerar Enander fyrfältaren ovan där varje fält medför olika 

försättningar för att uppleva krisen. Enligt författaren skulle de olika fälten exemplifieras av: 

A är en händelse där både krisen och hantering är kända av de inblandade exempelvis en 

begränsad brand där personerna på plats har förmågan att själva släcka den. B är en händelse 

som är uppenbar i sin art men de drabbade är helt beroende av utomstående hjälp, exempelvis 

gruvarbetare som är instängda efter ett ras där de bara kan invänta räddning från utsidan. C är 
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en händelse där hotet eller det farliga är svårt att förstå och/eller känna igen, men det finns 

tydliga åtgärder för att skydda sig. En sådan händelse kan vara smittat vatten som måste kokas 

innan förtäring. D är en händelse som är diffus och svår att förstå och det finns inga givna 

åtgärder för att undvika hotet, eller så uppfattas rekommenderade åtgärder som otillräckliga. 

Enander jämför radioaktiva eller toxiska utsläpp med den här typen av händelse (Enander 

2006:35–37). Den oklara krisen som återfinns i C & D tenderar enligt författaren att uppfattas 

som mer hotfulla och farliga. Vidare förklarar författaren att en kris kan glida mellan olika fält 

beroende på hur utvecklingen av krisen sker och att varje individ kommer uppleva delar av 

krisen på olika sätt till följd av individuella förutsättningar. 

  Fallet som undersöks i den här uppsatsen faller in under en oklar kris då det rör sig om en 

viruspandemi som beskrivs spridas snabbt och den delar symptom med mindre allvarliga 

sjukdomar som finns i samhället. Även sätten att skydda sig som rekommenderas av 

myndigheter är svåra att se effekten av, vilket leder till att krisen löper stor risk att skapa oro 

och stress hos befolkningen. Enanders teori kommer inte att undersökas i uppsatsen men den 

skapar en förståelse till en av de psykologiska orsakerna till att svininfluensan ansågs behövas 

hanteras snabbt från myndighetshåll.  

När det kommer till att förstå varför information sprids som den gör och varför en del saker 

tolkas som sanning och andra som bortförklaring så kan Robert Entmans forskning om 

framing, gestaltning, komma till användning. Enligt Entman innebär gestaltning följande: 

”selecting and highlighting some facets of events or issues, and making connections among 

them so as to promote a particular interpretation, evaluation, and/or solution.” (Entman 

2003:417). Enligt den definitionen är alltså gestaltning när en aktör medvetet ger sig in i en 

debatt och försöket övertyga att den versionen de förespråkar är den som är närmast 

sanningen. Entman förtydligar ytterligare att all kommunikation som sker offentligt inte är 

gestaltning, utan det kräver att informationen presenteras på ett sådant sätt att den försöker 

påverka bilden av händelsen som positiv eller negativ (Entman 2003:417). Entman skapar 

större förståelse om gestaltningars genomslagskraft då han beskriver att gestaltningar kan 

värderas utifrån hur stark resonans och magnitud de har. Resonans innebär att en gestaltning 

gör en koppling till tidigare händelser eller kulturella uppfattningar hos en grupp, vilket 

kopplar in känslor i tolkningen. Magnitud handlar om hur universell tolkningen är, alltså om 

budskapet kan få resonans i flera grupper eller hela samhället (Entman 2003:417–418). En 

gestaltning som både kan väcka starka känslor och gör det i stora delar av samhället har alltså 

större möjlighet att bli dominerande och normsättande i tolkningen av en kris. I den här 
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uppsatsen är gestaltning av intresse för att kunna värdera varför vissa budskap lyckas påverka 

mer än andra. Teorin bidrar med förståelse för vad gestaltning är och att det sker en kamp om 

tolkningsföreträde, men den besvarar inte uppsatsens frågeställningar. 

  En central del i hanterandet av en kris är kriskommunikation vilket framkommer och 

tydliggörs som ett behov vid hanterandet av Enanders (2006) diffusa och okontrollerbara 

kriser, men också som ett sätt för myndigheter att förmedla sin gestaltning av en kris (Enmant 

2003). Falkheimer, Heide och Larsson har forskat på ämnet kriskommunikation och definierar 

det som ”[…] kommunikation i samband med krissituationer mellan organisationer och olika 

intressenter såsom medborgare, kunder, politiker, journalister och andra organisationer.” 

(Falkheimer et al 2009:23). Vidare förklarar författarna att kriskommunikation är viktigt på 

två sätt: Det första är att individer och organisationer som drabbas av kriser har ett stort behov 

av information för att förstå och hantera krisen både i rollen som offer eller hanterande 

instans. Det andra som är viktigt med kriskommunikation är att bristande eller felaktig 

information som kommuniceras medför en stor risk att förvärra krisen för både offer och 

beslutfattare. För att skapa förutsättningar för en lyckad kriskommunikation är det viktigt att 

kommunikationen börjar så tidigt i som möjligt i hanteringsarbetet och fortgår hela vägen tills 

krisen är avslutad (Falkheimer et al 2009:23–34). Som ett avslutande resonemang presenterar 

Falkheimer et al fyra punkter som kriskommunikation behöver följa för att skapa goda 

förutsättningar att kunna klassas som lyckad. Punkterna är: (1) Kriskommunikationen ska 

påbörjas så tidigt som möjligt, gärna redan innan krisen, i form av riskkommunikation, och 

förmedlas snabbt och kontinuerligt under hela krisen när ny information tillkommer. (2) 

Förmedla all information i ett försök att presentera hela sanningen. (3) Förmedla samma 

information till media och inblandade aktörer. (4) Lämna tydlig information som inte lämnar 

utrymme för tolkning och undvik byråkratiskt språk (Falkheimer et al 2009:136). Falkheimers 

et als forskning fungerar som ett strukturerande ramverk och råd för hur kriskommunikation 

bör genomföras och vad den bör innehålla, vilket gör att forskningen kommer fungera som ett 

mått för om kriskommunikationen under krisen kan bedömas som väl genomförd. Utöver det  

kan inte teorin användas för att svara på uppsatsens forskningsfrågor. 

Enligt författarna ´t Hart & Boin är en kris pågående fram till att den ansvariga för 

hanteringen förklarar att den är över. Ur ett krishanteringsperspektiv innebär avslutet av 

krisen att den hanterande beslutsfattaren, organisationen eller myndigheten lämnar sin 

krishanteringsstruktur och återgår till ordinarie organisation (´t Hart & Boin 2001:28–30). Att 

avluta krisen vid rätt tillfälle är en svår balansgång, eftersom att krishanteringen går ut över 
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det dagliga arbetet som ofta uteblir eller skjuts upp under en kris. Till en följd av att 

krishantering vägs mot dagligt arbete uppstår det en moment 22-liknande situation där 

beslutsfattaren kan kritiseras oavsett om avslutet är tidigt eller sent (t´ Hart & Boin 2001:30). 

Som en följd av problematiken med när och hur en kris anses avslutad har ett återkommande 

problem visat sig i kölvattnet av kriser, nämligen en så kallas kris efter krisen. Genom att utgå 

från om krisens händelseförlopp och avslut var snabbt eller långsamt kan en matris ställas upp 

med olika typer av kriser efter kriser. 

 Instant development 

(Plötslig) 

Creeping development 

(Krypande) 

Abrupt termination Fast-burning crisis Cathartic crisis 

Gradual termination 

(Gradvis/Inkrementell) 

Long-shadow crisis Slow-burning crisis 

(`t Hart & Boin 2001:32) (Egen översättning inom parenteserna) 

Som en följd av att den här uppsatsen riktar in sig på att undersöka varför den lyckade 

krishanteringen övergick och utvecklades till ett fiasko, eller en kris efter krisen, vilket är en 

gradvis avslutning av krisen så kommer inte ”fast-burning”- eller ”cathartic” krisen att 

utvecklas och förklaras mer än matrisen. 

  De två typerna av krissituationer som har ett inkrementellt avslut har den gemensamma 

nämnaren att deras avslut uppfattas som att de tynar bort istället för att hanteras och avslutas 

som kriser borde göras. Det gör att de här typerna av kriser tenderar att etsa sig fast som 

traumatiska minnen där beslutsfattarna misslyckades. En slow-burning kris som växer fram 

långsamt är till sin natur svår att peka ut den exakta orsaken till och vem som är ansvarig för, 

eftersom att det finns olika uppfattningar bland nyckelaktörer om händelseförlopp och orsak 

till krisen. Som ett resultat av krisens diffusa art blir det svårt att få en helhetsbild av förloppet 

och behovet av åtgärder, vilket gör det svårt för ansvariga beslutfattare att fatta beslut som 

bedöms som tillfredställande och korrekta då krisen ofta har både en kort- och långsiktig 

horisont att hantera (`t Hart & Boin 2001:33–34). En long-shadow kris dyker upp med kort 

varsel och medför en långdragen kris som tenderar att skaka om den politiska strukturen. Två 

typer av long-shadow kriser som författarna särskilt nämner är den ”felaktigt hanterade”- och 

den ”agenda-sättande” krisen. Den felaktigt hanterade krisen kan vara att beslutsfattare inte 

har förstått innebörden och omfattningen av krisen och utropar att krisen är över när den i 

själva verket just har börjat, eller att offer för en kris förminskas till en parantes i ”den stora 

bilden” av det hela. Vid den agenda-sättande krisen blir själva metoden som används för att 

hantera krisen ifrågasatt och beslutsfattarna bakom anses vara skyldiga till att ha skapat en 

kris ur en händelse som kanske skulle ha löst sig själv utan inblandning (`t Hart & Boin 
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2001:34–35). Det som både en slow-burning och en long-shadow kris har gemensamt är att 

efterdyningarna av den första krisen ofta är värre än själva krisen och orsaken till kriserna 

sammankopplas med beslutfattarnas agerande. 

  En avslutande del att ta i beaktande om tidigare forskning som behöver ligga till grund för 

studien är att reda ut och presentera vad som händer när det visar sig att alla delar av krisen 

inte har hanterats rätt eller rent ut sagt försummats. Enligt Lina Svedin hamnar då de 

ansvariga i en fas som kallas ansvarsutkrävande. Ansvarsutkrävande sker i tre steg enligt 

teorin: (1) Utvärdera händelsen och ansvariga aktörer, (2) bedöma om agerande följde 

rådande regler och normer och om det lever upp till förväntningar hos allmänheten, (3) reda ut 

vilka påföljder som är lämpliga. Om det framkommer att ansvaret kan isoleras till en enskild 

aktör eller grupp brukar ansvarsutkrävandet ske i form av att ansvarig avgår, förlorar nästa val 

eller får en formell varning (Svedin 2015:124–125). Forskning om 

ansvarsutkrävandeprocessen visar att det finns fyra kategorier av aktörer som initierar och 

hanterar processen: kollegor, allmänheten, media och rättsväsendet (Svedin 2015:127–128). 

Även om det finns fyra aktörer som kan initiera ansvarsutkrävandeprocessen så är det sällan 

bara en aktör som är aktiv, utan det utvecklas ofta snabbt till att flera aktörer engageras i 

ansvarsprocessen. Ytterligare en aspekt som Svedin lyfter fram är att det kan finnas ett 

egenintresse för de ansvariga att ta på sig ett tydligt ansvar när missförhållanden eller 

felaktigheter uppdagas. Genom att erkänna skuld i frågan och se till att drabbade kompenseras 

för de skador som situationen har medfört kan ett symboliskt avslut skapas på krisen. Om det 

görs på rätt sätt kan det medföra att den ansvariga går stärkt ur krisen med ett större 

förtroende och bibehållen legitimitet i frågan (Svedin 2015:130–131). Det kan givetvis uppstå 

ett motsatt förhållande där kompensationen kan anses vara orimlig eller riktad mot fel grupp 

eller orsak, då är risken stor att det uppstår en fördjupad kris för aktören som försöker hantera 

krisen. 

2.2 Teori  
 

2.2.1 Teori om krishantering och krisens faser 
För att besvara de två första frågeställningen i uppsatsen måste en teoretisk kunskap anläggas 

som kan användas för att avgöra om det är en kris som hanteras av samhället och dess 

beslutsfattare, samt peka ut faktorer som talar för att hanteringen var lyckad. För det 

ändamålet kommer ett analytiskt ramverk av författarna Boin, ´t Hart, Stern och Sundelius att 

användas. Deras ramverk möjliggör att en kris kan struktureras och undersökas på ett tydligt 

sätt. Författarna presenterar i ramverket en väl etablerad definition om vad som gör en 
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händelse till en kris. Kriterierna är att det ska finnas ett upplevt hot mot centrala värden, det 

existerar en upplevd tidspress gällande att beslut måste fattas skyndsamt och att det finns en 

känsla av osäkerhet om besluten som genomförs är den bästa lösningen. Krisdefinitionen har 

en subjektiv ansats, eftersom den utgår från den som upplever händelsen (Boin et al 2017:5–

9). Vidare har författarna genomfört en indelning av krisens fem olika faser som alla 

innehåller olika utmaningar för beslutsfattarna och som kräver hantering för att 

krishanteringen ska bli lyckad. De fem faserna är sense making (förståelse), decision making 

(beslutsfattande), meaning making (meningsskapande), accounting (utvärdering/avslut) och 

learning (lärande). Innebörden av de olika faserna är viktiga att förstå för att bedöma utfallet 

av en krishantering som lyckad eller misslyckad. Sense making-fasen handlar om att förstå 

vad det är som pågår och vilka hot och faror som kan uppstå under krisen. Genom att tidigt 

tolka information som en fara läggs grunden för att kunna agera och påbörja krishanteringen. 

Decision making-fasen handlar om att börja fatta beslut som syftar till att hantera krisen men 

den handlar också om att samordna och koordinera andra aktörer som ska vara delaktiga i 

krishanteringen. Samverkan som sker effektivt lägger en grund till effektiv krishantering. 

Meaning making innebär att ansvariga för krisen skapar ett narrativ som förklarar krisen och 

åtgärderna som genomförs för att hantera den. Om det genomförs på ett effektivt sätt kommer 

det innebära mer stöd och mindre friktion under krisen. Accounting genomförs i slutet av en 

kris när man vill avsluta krisen och återgå till normalförhållanden. Då bör den ansvariga för 

krishanteringen informera att krisen är över och vilka åtgärder det är som har möjliggjort 

avslutet och varför de åtgärderna var korrekta. Den sista fasen learning, handlar om att 

utvärdera varför krisen kunde uppstå och hitta fel i hanteringen som kan åtgärdas för att 

förhindra nya kriser eller felaktig hantering i framtiden (Boin et al 2017:15–20;147–148).  

2.2.2 Teori om policyfiaskon 
För att besvara den andra frågeställningen i uppsatsen om vad under den svenska hanteringen 

av svininfluensan som pekar på att det blev ett fiasko, kommer uppsatsen att utgå ifrån Mark 

Boven och Paul ´t Harts teori om ”understanding policy fiascoes”. Deras målsättning med 

teorin är att på ett metodiskt sätt undersöka vad det är som gör att ett policyfiasko uppstår, 

eftersom att det enligt författarna ofta är små detaljer som kan skilja mellan ett totalt fiasko, 

en icke-händelse och en stor succé (Boven & ´t Hart 1998:7). Ytterligare ett problem som 

uppstår när ett fall betraktas i efterhand är att personer värderar händelser utifrån den kunskap 

de besitter idag, vilket innebär att besluten som fattades granskas med annan kunskap än vad 

beslutsfattarna hade vid beslutstillfället, och därför kan beslut kritiseras och bedömas hårdare 

än vad som objektivt vore rimligt. Det här fenomenet benämns som ”The wisdom after the 
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event trap” och kan ofta observeras i samband med en händelse som uppfattas som ett 

policyfiasko (Boven & `t Hart 1998:8–9). Valet av teori är lämpligt eftersom den är utformad 

för att undersöka ett enskilt fall i syfte att besvara frågan om varför fallet betraktas som ett 

policyfiasko. Det går i linje med det syfte som uppsatsen strävar efter att besvara. 

  Innan en presentation av teorin kan genomföras måste två begrepp kort redas ut för att 

undvika förvirring och oklarheter. Boven och ´t Hart använder sig av två begrepp som 

tillskrivs en tydlig definition: aktör och policy. En aktör innebär i sammanhanget av att 

undersöka policyfiaskon någon som aktivt deltar i meningsskapande eller spridning av 

budskap som syftar till att påverka uppfattningen hos centrala signifikanta grupper (Boven & 

´t Hart 1998:10). Den tolkningen öppnar upp för att många olika grupper kan anses vara 

aktörer under och efter en kris. Några exempel är: medborgare som organiserar sig, 

journalister, intressegrupper, politiker, beslutsfattare och myndigheter. En policy ska enligt 

författarna i en fiaskoundersöknings förstås som en synonym till ordet ”statlig” eller 

”offentlig sektor”, eftersom att intresset vid undersökningen inte är privata eller mellanstatliga 

organisationers beslut (Boven & ´t Hart 1998:16). 

  Vid undersökningar av händelser som blivit policyfiaskon har Boven & `t Hart identifierat 

fyra lager som finns med antingen implicit eller explicit i kritiken som är framlagd. Kring 

varje lager uppstår det en kamp mellan aktörer om gestaltning och meningsskapande för att 

övertyga om att deras utsaga är den som har förklaringskraft. Genom att då undersöka och leta 

efter de fyra lagren ökar möjligheten att förstå varför en händelse blir ett fiasko. Det första 

lagret handlar om att undersöka händelsen och ställa frågan Hur illa gick det och hur 

allvarligt var det? I den här första frågan söker författarna svar på följande: Vad har faktiskt 

hänt och vilka centrala värden hotas? Hur allvarligt riskerar de centrala värdena att skadas? 

Vilken aktör är det som gör påståendena? Är någon aktör eller grupp särskilt drabbad? I de 

flesta fall kommer det att finnas motsättningar mellan vissa aktörer som kommer att lyfta fram 

uppfattningar om hur illa det faktisk har gått under krisen. Enligt författarna så kan de centrala 

värdena som är hotade eller skadade variera stort, några exempel är fysiska skador på individ, 

natur eller egendom, psykologiska skador, ekonomisk skada eller politisk skada till följd av 

hanteringen (Boven & `t Hart 1998:10–11). Efter att det första lagret har visat sig innehålla 

något som inte kan accepteras inom samhället övergår undersökningen till nästa lager. Det 

andra lagret handlar om att identifiera vilka aktörer som kan anses ha varit aktiva i krisen och 

försöka svara på frågan Vem och vad kan anses ha orsakat krisen? I den här delen av 

undersökningen ska man enligt författarna undersöka vad som var orsaken bakom krisen och 

om det var ett visst agerande, eller uteblivet agerande, som är orsaken till att krisen inträffade 
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eller inte gick att undvika. Om det går att spåra krisen till en viss händelse från en aktör så är 

det andra lagret om policyfiasko uppfyllt. Även i det här lagret kommer olika aktörer att 

hävda olika anledningar som orsak och det är den som vinner stöd för sin version som skapar 

uppfattningen (Boven & `t Hart 1998:12). När undersökningen har konstaterat att en aktör kan 

anses ansvarig i lager två går den vidare till det tredje lagret för att undersöka och försöka 

förklara aktörens beteende under krisen. Frågan som ställs här av författarna är Vad drev på 

och motiverade deras agerande? Förhoppningen hos författarna är att i det här skedet försöka 

påvisa vilka policyprocesser som ligger till grund för fiaskot. Några exempel som nämns i 

litteraturen är: Att undersöka policyarenan och vilka aktörer som deltog i processen. Vilka 

frågor och centrala värden fick beslutsfattarnas uppmärksamhet. Genomfördes en skattning 

och värdering mellan risker och skyddsvärden? Genom att undersöka och spåra processer 

söker man att svara på frågan om varför det fattades otillräckliga beslut, eller snarare var i 

policyprocessen uppstår fiaskot (Boven & `t Hart 1998:12–13). Det fjärde och sista lagret som 

presenteras i teorin är att granska och utvärdera aktörernas beteenden under och innan krisen 

och målet här är att besvara frågan: Vem är ansvarig? Målet med den här frågan är som det 

låter, att försöka reda ut om en särskild aktör kan stämplas som ansvarig för den kris eller 

skada som har inträffat. Då undersöks vilka aktörer som anklagar vem och med vilka 

argument samt hur den anklagade försvarar sig mot angreppen. En viktig aspekt här är att det 

krävs att den skyldige ska ha gjort fel som är allvarliga och som hade kunnat undvikas med 

andra medel. Därför brukar den som anklagar försöka hitta fel som baseras på att den skyldige 

till exempel: Inte lyckades uppmärksamma problemet under tiden det växte fram, medvetet 

valde att inte hantera problemet eller valde helt fel sätt att hantera krisen. Den som försvarar 

sig brukar ofta försöka skylla på utomstående problem som resursbrist eller att problemet inte 

låg på deras bord. Återigen blir det en kamp om narrativet mellan olika aktörer och om den 

som blir anklagad förlorar den kampen kommer händelsen att uppfattas som ett policyfiasko 

(Boven & `t Hart 1998:13–14). 

  Författarna lyfter fram ytterligare ett perspektiv att beakta när ett policyfiasko ska 

undersökas, nämligen tid som en faktor. En kris kan nämligen kortsiktigt bedömas som lyckad 

för att senare anses vara ett fiasko och vice versa. De menar därför att det är viktigt att försöka 

undersöka en kris både på kort och lång sikt för att se om uppfattningen förändras över tid. 

Om det går att identifiera att det finns en skillnad i uppfattning som förändras över tid finns 

det en möjlighet att studera varför den förändringen har uppstått (Boven & `t Hart 1998:22–

25).  
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2.3 Centrala begrepp 
Policyfiasko: Enligt Boven & ´t Harts (1998) definition innebär ett policyfiasko följande ”A 

policy fiasko is a negative event that is perceived by a socially and politically significant 

group of the people in the community to be at least partially caused by avoidable and 

blameworthy failures of public policymakers.” (Boven & `t Hart 1998:15). Det som framgår 

av deras definition är att det finns två kärnor i uttrycket, den första är att ett policyfiasko 

konstrueras och förmedlas genom social interaktion mellan olika grupper och den andra 

kärnan är att händelserna måste vara av politisk karaktär. En signifikant grupp är en grupp 

som är viktig och stor nog att få genomslag för sina åsikter. 

Meningsskapande: En central del i uppsatsen och syftet som ska besvaras handlar om varför 

en händelse uppfattas som lyckad eller som ett fiasko. Meningsskapande blir därför ett 

centralt begrepp i arbetet. Enligt Boin et al (2017) handlar meningsskapande om att 

beslutsfattarna måste lyckas beskriva ett narrativ som kan rama in krisen så att det blir 

uppenbart för andra aktörer och medborgare vad krisen är, vad som är orsaken till den, hur 

den hanteras och vilka lärdomar det kommer resultera i. Det andra kravet enligt författarna är 

att budskapet förmedlas till alla inblandade (Boin et al 2017:79–80). Entmans definition av 

gestaltning, som presenterades i tidigare forskning, visar också på att meningsskapande är en 

kamp mellan olika aktörer som konkurrerar om att få sin gestaltning accepterad som en bild 

av sanningen. Uppfattningen av konkurrens i meningsskapandet delas också av Boven & ´t 

Hart i teorin om policyfiaskon. Meningsskapande är alltså den process där flertalet aktörer 

konkurrerar om att etablera sin gestaltning av krisen och dess betydelse för samhället som den 

dominerande bilden.  

Ansvar: Som ett centralt begrepp i uppsatsen handlar ansvar om när en aktör först har blivit 

utpekad, av andra aktörer eller sig själv som att vara ansvarig för en skada eller hot mot 

centrala värden, och sedan utför en åtgärd för att hantera eller kompensera den uppkomna 

skadan. Ansvar är också när en aktör offentligt genomför en utredning för att undersöka 

orsaken till skadan, eftersom att utredningen kan bidra med att belägga skuld och ersättning 

till drabbade. Det betyder att begreppet grundar sig i Svedins (2015) tolkning av begreppet 

och det ses som en naturlig del av att hantera en kris. 
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3 Metod 
 

3.1 Forskningsdesign 
För att kunna genomföra undersökningen och omsätta teorin som ska användas för att besvara 

uppsatsens frågeställning krävs en väl vald metod. Det första steget är där att konstruera en 

forskningsdesign som är användbar för studien. Till följd av syftet med studien är att 

undersöka varför den lyckade krishanteringen av svininfluensan 2009 blivit betraktat som ett 

policyfiasko, blir delar av forskningsdesignen given på förhand. Studien kommer att fokusera 

på ett givet fall av krishantering och hur olika aktörers inblandning påverkade utfallet vilket 

gör att studien uppfyller kravet för en enstaka fallstudie (Teorell & Svensson 2007:82). 

  Eftersom det är en fallstudie som kommer att genomföras är det lämpligt att utgå från 

George & Bennetts kategorisering av fallstudier. Enligt George & Bennett kommer fallstudien 

att variera beroende på vilket syfte och mål, och de delar därför in fallstudierna i sex olika 

underkategorier: (1) Beskrivande fallstudier som inte anlägger en förklarande teori. (2) 

Fallstudie som förklaras med hjälp av en teori. (3) Fallstudier som används för att ta fram nya 

teorier eller hypoteser. (4) Fallstudie för att testa och pröva en teori. (5) Som en förstudie för 

att undersöka om nya teorier kan testas på ett fall. (6) En mindre fallstudie som kan användas 

som del av en större undersökning (George & Bennett 2005:74–76). Som en följd av det 

tidigare nämnda syftet med den här studien är det alltså frågan om att genomföra fallstudie där 

fallet förklaras av en given teori för att skapa förståelse i det givna fallet enligt punkt två. Det 

gör att undersökningen faller inom ramen för att vara teorikonsumerande (Esaiasson et al 

2017:42–43), vilket i praktiken innebär att studien inte har som mål att pröva eller utveckla 

den teori som används i undersökningen. Esaiasson et al förtydligar dock att om en teori som 

används i en teorikonsumerande uppsats inte lyckas med att förklara det tänkta fallet så kan 

det argumenteras för att teorin har prövats och utfallet är negativt för den givna teorin 

(Esaiasson et al 2017:43). 

  En strävan som finns inom forskningen är att de resultat som presenteras från en studie gärna 

ska ge en bredare förklaring på andra likande fall, inom litteraturen kallat generaliserbarhet. 

För att uppnå ett större generaliserbart resultat brukar det därför krävas flera fall som 

undersöks annars minskar den generella förklaringsförmågan på undersökningen (Teorell & 

Svensson 2007:68–71). Undersökningen i uppsatsen har ett syfte som söker att förklara 

utfallet i ett givet fall genom att utföra en intensiv undersökning och därför kommer 

generaliserbarheten gentemot andra fall inte att vara fokus för undersökningen. Med en 

intensiv undersökning menar författarna att ett färre antal fall eller analysenheter undersöks 
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mer utförligt till skillnad från den extensiva som söker att generalisera genom undersökning 

av fler fall (Teorell & Svensson 2007:266–267). 

3.2 Operationalisering 
Utöver att ha en metod som uppsatsen ska följa måste metoden omsättas i en tydlig 

operationalisering för att garantera att studien genomförs på tydligt sätt, från det strategiska 

urvalet av material (som presenteras i del 3.3) till hur Boven & ´t Harts teori ska användas för 

att analysera materialet på ett strukturerat sätt. Genom att skapa en tydlig operationalisering 

att följa uppnår man enligt Bjereld, Demker och Hinnfors en grund för både validitet, att 

undersökningen faktiskt studerar den ställda frågan, och reliabilitet, att det är tydligt hur 

undersökningen genomförs och att den går att upprepa enligt de givna tillvägagångssätten i 

uppsatsen (Bjereld et al 2009:111–116). Undersökningen i den här uppsatsen kommer att 

uppfylla målsättningen om god validitet, eftersom att den genom tydliga analysfrågor kommer 

presentera en bild som tydligt speglar händelseförloppet. Undersökningen kommer dock till 

följd av det strategiska urvalet och analysfrågorna som vägleder studien inte att kunna hävda 

lika stark reliabilitet, eftersom den som genomför studien kommer ha ett utrymme för göra 

egna tolkningar av både analysfrågor och materialet som undersöks, vilket styrks av Teorell 

och Svenssons resonemang om begreppen (Teorell & Svensson 2007:55–59). 

3.2.2 Var det en kris att tala om och hur hanterades den? 

För att besvara den första frågan i uppsatsen, om svininfluensan innebar en kris för samhället, 

kommer först ett antal analysfrågor att presenteras som kan ligga till grund för analysen med 

stöd av Boin et als (2017) teoretiska definition av en kris som presenterades i teoriavsnittet. 

Inledningsvis kommer därför frågorna ställas till materialet: Uppfattades det som att det fanns 

ett hot mot centrala värden? Upplevdes det som att det fanns en tidspress att genomföra 

adekvata åtgärder? Fanns det en osäkerhet på vad genomförda beslut kunde leda till? Uppfylls 

kriterierna för en kris kommer den att jämföras mot Enander (2006) för att utröna hur krisen 

kan uppfattas enligt befolkningen. 

  Nästa steg blir att besvara uppsatsens andra frågeställning genom att etablera om 

beslutsfattarna i Sverige hanterade krisen väl och vad som talar för det med en utgångspunkt 

från Boin et als (2017) 5 punkter om krishantering. Frågorna som ställs till materialet är som 

följer på varje punkt: 

• Sense making: Identifierades något hot mot centrala värden? När identifierades hoten? 

Hur förhåller sig Sveriges sense making i förhållande till andra aktörer som 

identifierade hot? Hade Sverige någon beredskap för den uppkomna krisen? 
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• Decision making: Fattades det några beslut när hoten identifierades? Var besluten i 

linje med att hantera hotet? Genomfördes någon samordning/koordinering mellan 

ansvariga aktörer? 

• Meaning making: Kommunicerade ansvariga för krisen ut information? Förmedlades 

en förklaring till: Vilka åtgärder staten genomför? Krisen och dess natur? 

Åtgärder/hantering för enskilda för att skydda sig? 

• Accounting: Förklarades krisen som över? Genomfördes/påbörjades en utredning av 

händelserna? Motiverades beslut i efterhand? Identifierades någon kritik eller skada 

som resultat av krisen? Hanterades eventuell kritik? 

• Learning: Genomfördes något lärande efter krisen och utredningen? Motiverades 

förändringar mot dragna lärdomar? 

När analysfrågorna är besvarade kommer de svar som tyder på att olika faser hanterades i 

linje med innebörden av de fem punkterna att analyseras och kategoriseras som en punkt som 

talar för att hanteringen av krisen var god. Om alla fem punkter är uppfyllda, med resultat 

som visar på positivt agerande, hanterades krisen väl av den svenska staten, men om någon 

punkt inte är helt uppfylld eller visar på vissa brister kommer krisen att kategoriseras som väl 

hanterad med vissa förbehåll.  

3.2.3 Policyfiaskots delar  

Efter att de två första frågorna är besvarade i analysen kommer den tredje frågan att 

undersökas i studiens nästa del utifrån Boven & ´t Harts (1998) teori om policyfiaskon. 

Operationaliseringen i undersökningen är i stora drag given av teorins olika lager som ska 

undersökas för att ringa in orsaken till policyfiaskot. Upplägget i analysen är att strukturerat 

undersöka de lager som identifierats i teorin. När en analysenhet påträffas eller uppfylls i ett 

lager så kommer den att undersökas i det efterföljande lagret och så vidare tills analysenheten 

antingen uppfyller ett policyfiasko eller motbevisas och avskrivs från undersökningen. Genom 

att undersöka de skador som identifierades både under den pågående krisen och de skador 

som identifieras under efterfasen, uppstår möjligheten att visa att ett policyfiasko inte 

uppfattades redan från början. Analysfrågorna som ställs till materialet är som följer för varje 

lager: 

• Lager 1: Har någon skada mot centrala värden identifierats under/efter krisen? Hur 

allvarlig gestaltas skadan vara? Vem är det som ligger bakom uppgifterna om skadan? 
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• Lager 2: Vad gestaltas av olika aktörer som orsaken till den inträffade skadan? Vilka 

aktörer var inblandade i händelsen? Vem blir utpekad som ansvarig för skadan? 

• Lager 3: Vilka aktörer var inblandade i beslutsprocessen? Hur insamlades information 

för beslut och värderades tillgänglig information? Finns det olika uppfattningar om hur 

beslutsprocessen genomfördes? Varför fattades beslutet som orsakade skadan? 

• Lager 4: Vem blir utpekad som ansvarig av andra aktörer? Har skador som uppstått 

ignorerats eller hanterats undermåligt? Gestaltas det att den ansvariga aktören borde 

agerat annorlunda vid ansvarsutkrävandet? Vilka åtgärder för ansvar genomför den 

skuldbelagda aktören och gestaltas de som tillräckliga? 

När analysfrågorna är besvarade kommer de skador som kan spåras genom alla fyra lager att 

ha identifierats och kan kopplas till att situationen upplevs och gestaltas som ett policyfiasko. 

Resultatet från undersökningen kommer därför tydligt peka ut vad som pekar på att 

hanteringen av krisen uppfattas som ett fiasko. 

3.3 Material  
Utöver de redan gjorde avgränsningarna i inledningen av arbetet blir det strategiska urvalet i 

stor del givet till följd av valet av Boin et al (2017) och Boven & ´t Harts (1998) teorier om 

kriser och policyfiaskon, vilket går i linje med vad Teorell och Svensson presenterar om 

strategiskt urval vid intensiva undersökningar (Teorell & Svensson 2007:266–267). För att 

kunna genomföra undersökningen behöver material samlas in som visar hur krisen hanterades 

i de olika faserna och hur aktörer deltog i meningsskapandet under och efter krisen. 

Material som beskriver händelseförloppet och krishanteringen: 

För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar behövs ett material som kan 

användas till att etablera en tidslinje för vad som hände under krisen, vilka beslut som fattades 

för att hantera krisen och vilka aktörer som var inblandade i den processen. För att få en 

förståelse för hur spridningen av svininfluensan såg ut globalt och vilka rekommendationer 

som presenterades för att hantera den hämtades material från WHO, då de har ansvaret att 

bevaka den här typen av hälsofrågor (WHO 2017). Vid det strategiska urvalet från WHO har 

fokus legat på att hitta material som dokumenterar vad svininfluensan är, hur influensan har 

spridits i världen, när de presenterar rekommendation om vaccinering som ett led i att hantera 

pandemin och information om att pandemin är över. För att hitta relevant information som 

handlar om uppsatsens kriterier för strategiskt urval har sökningar genomförts på WHOs 

hemsida med sökord som: ”H1N1”, ”2009”, ”vaccines”, ”recommendations”, ”pandemic”. 

Genom att kombinera de sökorden med varandra identifierades tre artiklar som överensstämde 
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med det strategiska urvalet. 

  När det kommer till material om hur krisen hanterades av de svenska myndigheterna 

kommer den statliga utredningen ”Influensa A(H1N1) 2009: utvärdering av förberedelser och 

hantering av pandemin” av MSB och Socialstyrelsen (2011) att användas som grund för 

undersökningen, då den tydligt visar hur arbetet med att hantera krisen genomfördes under 

den pågående krisen. Dock måste en viss källkritisk aspekt vägas in angående källan, då det 

behöver uppmärksammas att det är myndigheterna själva, på uppdrag av regeringen, som 

genomfört utredningen och deras resultat lyfter fram en positiv gestaltning av hanteringen. 

Bedömningen är dock att deras händelsebeskrivning inte borde ha påverkats av att de kommer 

fram till den positiva bilden och därför kan utredningen användas för att spåra krishanteringen 

enligt den tänkta teorin. Utöver rapporten har material inhämtats från myndigheter som haft 

en del i hanterandet av krisen. Särskilt intresse finns hos myndigheterna MSB, 

Socialstyrelsen, läkemedelsverket och regeringen, där har sökord om ”Svininfluensan”, 

”H1N1”, ”vaccination”, ”massvaccinering” använts för att sålla. Till följd av att 

myndigheterna samarbetade under krisen är det mycket information som finns på två eller fler 

platser. Material som handlar om hanteringen av den pågående krisen och ämnen som faller 

under analysfrågorna han inhämtats. 

  Sökning med samma sökord som hos myndigheterna har genomförts på de två 

dagstidningarna Dagens Nyheter (DN) och Svenska dagbladet (SvD), samt på Sveriges 

television (SVT). Material som eftersöktes inom media är nyheter som återspeglar 

myndighetsinformation eller presenterar en tidslinje som kan komplettera den som återfinns i 

myndigheternas utredning. 

Material som belyser policyfiaskot: 

För att genomföra analysen om policyfiaskon behövs ett material som visar att olika aktörer 

har deltagit i meningsskapande, samt att det belyser och tar upp skador eller brister som kan 

kopplas till en aktör som kan anses vara ansvarig eller vållande. För det strategiska urvalet har 

tidningsartiklar från Svenska dagbladet undersökts för att se när ny kritik presenteras som kan 

falla in under någon av de fyra lagren i Boven & ´t Harts (1998) teori. Anledningen till det 

strategiska urvalet att undersöka Svenska dagbladet grundas i att det vid en undersökning av 

media under svininfluensakrisen, kunde konstateras att de tog ett tydligt ställningstagande 

som kritiska, ifrågasättande och granskande vid sin rapportering (Ghersetti & Odén 2010:90). 

När sedan material undersöktes, enligt sökord nedan, framträdde SvD som en aktör som tidigt 

förmedlade kritik mot hanteringen av krisen. SvD blir därför lämplig att undersöka vid 
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studien av policyfiaskot. Sökorden som använts på databasen mediearkivet retriever är: 

”narkolepsi”, ”ansvar”, ”vaccinering”, ”barn”, ”kostnad”, ”utvärdering” och ”svininfluensan”.  

Genom att kombinera de sökorden och sedan undersöka år för år 2010–16 har material valts 

ut som kan belysa att meningsskapande har använts för att belysa skuld, ansvar och fiasko. 

Resultatet på mediearkivet är väldigt omfattande och därför har material inhämtats fram till att 

de fyra lagerna i teorin kan uppfyllas, eftersom det inom teorin bara behöver påvisas att 

meningsskapandet finns i frågan och att den når ut till signifikanta grupper. Utöver media har 

också myndighetstexter som handlar om utredning, skuld och ansvar kommer att användas, 

urvalet är samma som användes i den andra undersökningen. 

4 Analys 
 

4.1 Var det en kris för samhället och beslutsfattarna? 
Det inledande steget i analysen är att besvara den första frågeställningen i uppsatsen genom 

att undersöka om svininfluensan enligt den valda teorin var en kris för det svenska samhället 

och dess beslutsfattare. För att vara en kris ska tre förutsättningar vara uppfyllda: Det ska 

finnas hot mot centrala värden, det ska råda en tidspress för att fatta beslut och det ska finnas 

en osäkerhet över om besluten är korrekta. De tre stegen kommer att undersökas i ordning 

med stöd av analysfrågorna. 

  Enligt WHO fanns det likheter mellan svininfluensan som började spridas i Nordamerika 

våren 2009 och spanska sjukan som spreds åren 1918–19, vilket betyder att den befarades ha 

hög dödlighet. Under det tidiga stadiet av smittspridningen var det svårt att förutse hur dödlig 

sjukdomen skulle komma att bli, men de tidiga indikationerna gjorde att WHO befarade det 

värsta (WHO 2011a). När Socialstyrelsen genomförde en prognos tillsammans med 

smittskyddsläkare kom de till slutsatsen att runt 25% av den svenska befolkningen riskerade 

att insjukna under en pandemi, dock fanns det indikationer vilka myndigheterna tagit del av 

som pekade på att smittan var lindrigare än vad WHO först befarat (MSB & Socialstyrelsen 

2011:40). Utifrån det ovan redovisade fanns det en risk för att samhället kunde drabbas hårt 

av svininfluensan och därmed skulle liv och hälsa hotas och samhällsfunktioner bli lidande. 

Därmed går det att konstatera att centrala värden var hotade under pandemin. 

  Den andra frågan om det upplevdes en tidspress eller att beslut behövde fattas skyndsamt 

under krisen påvisas via WHO och två olika delar av utredningen. Enligt WHO hade 

spridningen av viruset gått fort och från upptäckten i april 2009 blev den uppgraderad i juni 

till en fas 6 pandemi (WHO Europa 2009). En månad senare meddelade WHO att pandemin 
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ansågs vara ostoppbar och fokus måste nu skifta från att hindra spridning till vaccinering 

enligt prioriteringsordning (WHO 2009b). De svenska myndigheterna började sitt arbete med 

att skydda samhället redan vid den första varningen från WHO i april, vilket innebar en stor 

och långvarig belastning på flera myndigheter och samhällsfunktioner (MSB & 

Socialstyrelsen 2011:40–41). I samband med uppgraderingen till fas 6 pandemi så aktiverades 

Sveriges vaccinavtal med GSK, vilket innebar att beslutfattarna hade tio dagar på sig att 

besluta om hur mycket vaccin som skulle beställas (MSB & Socialstyrelsen 2011:41–42). De 

faktorer som framkommer med pandemins snabba framfart, en stor myndighetsoperation och 

den korta tiden att besluta om hur omfattande vaccineringen ska vara uppfyller kraven om att 

det fanns en inneboende tidspress under krisen. 

  Den tredje frågan om det fanns en osäkerhet om vilka beslut som bör fattas grundar sig i stor 

del i samma orsaker som den upplevda tidspressen. Alltså den snabba spridningen av en 

pandemi kombinerat med behov av snabba beslut leder till att beslut inte kan granskas så 

noggrant som de skulle ha gjort under en normal situation. En annan bidragande faktor till 

osäkerhet återfinns i Enanders (2006), se tidigare forskning, teori om hur krisen uppfattas. 

Enligt hennes teori faller den här krisen in under kategori C, en diffus kris som upplevs som 

okontrollerbar, vilket gör att krisen natur medför en inneboende osäkerhet i både förståelse av 

händelsen och om åtgärder gör nytta. Det betyder att med kunskapen från Enander kan det 

konstateras att det sista kriteriet för en kris är uppfyllt. 

4.2 Hur hanterades krisen av myndigheterna? 
Uppsatsen andra frågeställning att undersöka: hur hanterades krisen och vad i hanterandet av 

krisen pekar på att den hanterades väl? För att besvara det kommer nu materialet som 

inhämtats om händelseförloppet och krishanteringen att undersökas med hjälp av de 

analysfrågor som har konstruerats för undersökningen. Huvuddelen av analysen kommer utgå 

från den utredning som MSB & Socialstyrelsen (2011) genomförde efter krisen. 

  Sense making: Enligt Boin et al (2017) är det första steget i hanterandet av en kris att 

identifiera och förstå vad som pågår och hur det riskerar att påverka centrala värden, se punkt 

2.2.1. Sense making-fasen är central för den fortsatta hanteringen av krisen, eftersom det är 

här som beslutfattarna ska ställa om strukturen från vardag till kris. Med utgångspunkt i 

analysfrågorna framkommer det att det amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC, var först 

med att identifiera spridning av viruset H1N1 den 21 april 2009. WHO kunde sedan 

konstatera den 27 april 2009 att svininfluensan var ett internationellt hälsohot. De svenska 

myndigheterna reagerade på informationen och varningarna från WHO och genomförde sitt 

första möte angående risken för en pandemi den 28 april 2009 (MSB & Socialstyrelsen 
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2011:40). I utredningen framgår det att svenska myndigheter tillsammans med experter gjorde 

en bedömning av hur omfattande påfrestningarna på samhället riskerade att bli om pandemin 

slog med full kraft mot Sverige. Deras uppskattning var att 25% av befolkningen riskerades 

att smittas, vilket skulle resultera i stora påfrestningar på vitala samhällsfunktioner (MBS & 

Socialstyrelsen 2011:9&40). En orsak till att Sverige tidigt agerande vid indikationer från 

WHO om risken för den stundande pandemin kan förklaras med två aspekter. Den första är att 

Sverige har en lagstiftning gällande smittskydd som tydligt pekar ut vilka myndigheter som är 

ansvariga för olika delar av krishantering under en pandemi både på nationell och lokal nivå 

(MSB & Socialstyrelsen 2011:30–32). Den andra bidragande faktorn till Sveriges snabba 

reaktion var att de inom ramen för ett samarbete med WHO hade konstruerat en nationell 

pandemiplan redan 2005. Inom ramen för den planen hade NPG bildats med uppdrag att 

planera och samordna myndigheter i arbetet mot pandemier (MSB & Socialstyrelsen 

2011:33–36). Sammanfattningsvis framgår det att Sverige hade en lyckad sense making, 

vilket möjliggjorde att myndigheterna på ett tidigt stadium kunde påbörja sin krishantering. 

  Decision making: Som framgick i analysen av sense making påbörjades arbetet med att 

hantera krisen i anslutning till att myndigheterna identifierade WHOs information som en 

kommande kris. Därför kommer vissa punkter som analyserades som tecken på fungerande 

sense making också att analyseras under punkten decision making, då de olika punkterna 

flyter ihop och blir beroende av varandra. Det första beslutet som myndigheterna genomförde 

under krisen var att sammankalla medlemmarna i NPG för att påbörja informationsspridning 

och koordinering mellan ansvariga myndigheter (MSB & Socialstyrelsen 2011:31–

32&35&40). Det framgår också att det arbetet pågick under hela krisen för att möjliggöra att 

krisen hanterades så effektivt som möjligt. Socialstyrelsen ansåg att det fanns en uppenbar 

risk att H1N1 skulle spridas till Sverige. Ett led i att ge myndigheterna en möjlighet att bevaka 

och hindra spridningen av viruset fattades beslut om att föra in H1N1 i smittskyddslagen och 

skriva nya rekommendationer till sjuk- och hälsovårdspersonal (MSB & Socialstyrelsen 

2001:40–41; SFS 2009:380). Nästa beslutsfälle under krisen som framträder är i samband 

med att WHO Europa (2009) meddelar i juni att H1N1 uppgraderas till en fas 6 pandemi. När 

det inträffar aktiveras det garantiavtal för vaccinleverans som Sverige har tecknat med GSK, 

nu har svenska myndigheter tio dagar på sig att besluta om vaccin ska köpas in och i vilken 

omfattning vaccinationer ska ske. Beslut fattades i samråd mellan Socialstyrelsen och svenska 

smittskyddsläkare utifrån ett antagande att det skulle krävas två doser/individ för ett fullgott 

skydd (MSB & Socialstyrelsen 2011:42). Beslut som myndigheterna fattade gick alltså i linje 

med de planerade åtgärder som förespråkades i pandemiplanen från 2005. Den 13 juli går 
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WHO ut med en uppdatering om hur spridningen av H1N1 ser ut. Enligt WHO bedöms nu 

inte smittan längre gå att stoppa, utan fokus måste flyttas till att försöka minska effekten av 

pandemin. WHO presenterar också vaccineringsrekommendationer som omfattar hela 

samhället om tillgång på vaccin tillåter det (WHO 2009b). Socialstyrelsen väljer att följa 

WHOs rekommendationer och byter därför officiellt strategi och mål för hanteringen av 

pandemin (MSB & Socialstyrelsen 2011:41). Sveriges kommuner och landsting (SKL) gick 

den 20 augusti ut med att de har fattat beslut om att rekommendera att vaccinet mot H1N1 bör 

vara gratis för medborgarna, vilket bör bli ett vägledande beslut (Engström & Karlsson 2009). 

För att garantera att ansvariga myndigheter kan utföra sin krishantering i linje med SKLs 

rekommendation så beslutar regeringen den 25 augusti att skjuta till 1 mdkr till landstingen i 

Sverige (DN 2009). Utöver de beslut som fattades och valet att vaccinera planerades det för 

andra åtgärder för att skydda samhället. Det handlade om möjligheten att stänga skolor och 

andra verksamheter för att hindra spridning av smittan, men under krisen blev det aldrig 

aktuellt att genomföra de åtgärderna (MSB & Socialstyrelsen 2001:37). Det framgår vid 

analysen att beslut som gick i linje med att hantera krisen utifrån den existerande 

pandemiplanen fattades under den pågående krisen. Det fanns också en tydlig uppdelning av 

ansvarsområden och planering för hur koordinering skulle genomförs mellan ansvariga 

aktörer. Att myndigheterna kunde ändra sina mål baserat på nya förutsättningar visar att de 

inte var helt mållåsta vid redan planerade beslut. Det framgår därför ur analysen att 

myndigheterna hade en fungerande decision making-fas.  

  Meaning making: Som det har tryckts på tidigare i uppsatsen är förmågan att förmedla 

information under en kris en framgångsfaktor, som måste uppfyllas av den ansvariga aktören 

för att krisen ska kunna hanteras effektivt. Enligt rapporten från MSB och Socialstyrelsen 

lyckades myndigheterna i stora drag på ett effektivt sätt att hantera informationsspridningen 

under krisen, vilket de menar var en orsak till att medborgarna hade ett stort förtroende för 

myndigheterna under krisen (MSB & Socialstyrelsen 2011:79–80). I inledningen av krisen 

identifierade NPG att informationsspridning skulle bli en avgörande del i att hantera krisen, 

därför beslutade tidigt att sträva efter att uppfylla tre mål med sin kommunikation. Målen var 

att: använda sig av krisinformation.se som officiell informationsplattform på internet, NPG 

skulle ha en officiell informationstjänst för frågor gällande H1N1 och de ska hålla 

gemensamma presskonferenser för media (Ghersetti & Odén 2010:104). Vidare så följde 

kriskommunikationen några på förhand bestämda principer. Målet var att informationen 

skulle vara så öppen som möjligt, så neutral det bara gick och den skulle få så stor spridning 

som möjligt. Det innebar bland annat att läkemedelsverket valde att publicera alla kända 
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biverkningar för vaccinet på sin hemsida och att krisinformation.se valde att inte ta ställning 

för eller emot vaccinering, utan bara tillhandahöll länkar till information. För att uppnå 

spridning så uppdaterades alla informationsplatser sin information dagligen, vilket gjorde att 

folk vände sig till tjänsterna för information (Ghersetti & Odén 2010:105–107). Ett annat 

exempel på hur myndigheterna försökte uppnå spridning var när Socialstyrelsen försökte nå ut 

till unga vuxna som visat sig vara mer skeptiska till vaccinering. De spred då information på 

sociala medier för att öka medvetenheten bland den målgruppen, något som rapporterades om 

på SVT (SVT 2009). När det svenska meningsskapandet analyseras framgår det tydligt att de 

uppfyller de punkter som Falkheimer et al (se punk 2.1) presenterar som vitala för en lyckad 

kriskommunikation och därför talar resultatet i analysen för att svenska myndigheter lyckades 

uppfylla kriteriet för en lyckad meaning making-fas. 

  Accounting: Att undersöka när en pandemi inte längre är ett hot mot samhället är svårt, 

eftersom att pandemierna inte försvinner eller upphör att existera utan återkommer cykliskt. 

Utbrott kan också blomma upp i populationer som inte har erhållit immunitet till följd av 

infektion eller vaccination. Det gör att myndigheterna inte på samma sätt kan förklara krisen 

avslutad som vid andra mer tydliga kriser. När händelseförloppet analyseras så träder dock tre 

händelser fram som visar att krisen inte längre är inne i en akut fas längre. Det första sker den 

11 mars 2010, då lägger regeringen fram en proposition till riksdagen att fatta beslut om ska 

börja gälla den 1 juni 2010 (Proposition 2009/10:126). Propositionen föreslår en ändring i 

smittskyddslagen där regeringen vill stryka H1N1 från listan över sjukdomar. Vilket betyder 

att regeringen inte längre bedömer svininfluensan som ett hot mot samhället. Det motiveras i 

propositionen med att till följd av den omfattande vaccinationen bedöms inte längre H1N1 

kunna få en allmän spridning. Den andra händelsen som visar på att krisen och faran är över 

är när WHO den 10 augusti 2010 går ut med informationen att de bedömer att pandemin nu 

övergår från fas 6 till postpandemisk klassificering. Den informationen förmedlas via svenska 

myndigheter till befolkningen i Sverige via bland annat krisinformation.se (MSB & 

Socialstyrelsen 2011:44 & Krisinformation.se 2014b). Den tredje händelsen som visar på att 

regeringen anser att krisen är över var att den i mars 2010 gav MSB och Socialstyrelsen i 

uppdrag att utvärdera hur krisen hade hanterats och vilka lärdomar som kan dras till 

kommande kriser. I uppdraget för utredningen framgick att regeringen bland annat ville ha 

svar på: hur planeringen för en pandemi hade sett ut innan och under krisen, hur hälso- och 

sjukvård drabbades och hur de hanterade pandemin och vaccineringen av befolkningen, hur 

samordningen mellan myndigheter hade fungerat, samt vad samhällskostnaderna för 

hanteringen blev (MSB & Socialstyrelsen 2011:26–27). Kritik som framkom under krisen och 
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utredningen var att Sverige genom sitt leveransavtal hade köpt in ca 18 miljoner doser vaccin, 

där över hälften inte användes, vilket medförde en stor kostnad som ansågs onödig. Svenska 

myndigheter genomförde i maj 2010 en omförhandling av avtalet med GSK som gick med på 

ett återköp av 25% av vaccindoserna, vilket fick ner kostnaden något (MSB & Socialstyrelsen 

2011:41–42). Den andra kritiken och skadan som rapporterades var ett misstänkt samband 

mellan pandemivaccinet och sjukdomen narkolepsi. Läkemedelsverket fick under sommaren 

2010 in 6 rapporter som kopplade samman vaccinet med sjukdomen (Läkemedelsverket 

2010). Som en reaktion på det genomförde läkemedelsverket flertalet registerstudier där de 

2013 slog fast att det fanns ett samband mellan vaccinet och insjuknandet i narkolepsi 

(Läkemedelsverket 2013). För att kompensera de som insjuknat i narkolepsi till följd av 

vaccination under 2009–10 la regeringen fram en proposition våren 2016 där en ersättning 

garanterades av staten, om läkemedelsförsäkringen inte täckte fullt ut, om maximalt 10 

miljoner kronor (Proposition 2015/16:137). Enligt analysen av materialet framkommer det att 

myndigheterna genomförde en återgång till det normala och avslutade krisen. Det 

genomfördes utvärderingar i syfte att dra lärdomar och förbättra hanteringen av framtida 

kriser och de identifierade skada som hanteringen av krisen skapade. Det kan dock 

kommenteras att det var en lång handläggning från att narkolepsin identifierades och beslut 

om kompensation. Analysen visar därför att myndigheterna genomförde en accounting-fas där 

teorins huvuddrag uppfylldes.  

  Learning: Det sista steget att väga in vid bedömandet om krisen hanterades väl är att 

analysera om det genomfördes något lärande efter krisen. I den rapport från 2011 som 

redovisades av MSB och Socialstyrelsen presenterades ett antal åtgärder som behövde ses 

över och förbättras för att garantera ett bättre hanterande av nästa kris. Några av punkterna är: 

att MSB ska besluta om och ta fram en plan för hur myndigheter kan bedöma vilka 

samhällsfunktioner som behöver särskilt skydd under en kris. Samverkanskanaler måste 

förtydligas och förbättras både mellan myndigheter och privata aktörer samt att rapporterings- 

och uppföljningssystem ska ses över (MSB & Socialstyrelsen 2011:22–23). Ett annat lärande 

som genomfördes var att regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag 2012 att utforma en ny 

pandemiplan för Sverige som ersättning för den som användes under pandemin. Den nya 

planen utformades och implementerades samma år med målsättning att vara flexibel och att 

ha en effektiv och proportionell resurshantering (Socialstyrelsen 2012:4–7). Det framträder 

vid analysen att det genomfördes ett lärande som ett resultat av den genomförda utredningen 

och de behov som belystes där. Lärandet anses också vara genomfört eftersom att det inte 

bara identifierades brister, utan det också vidtogs förändring. 
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  Efter att händelseförloppet under krisen har studerats med utgångspunkt ur Boin et al (2017), 

framträder en bild av att krisen hanterades väl. De fem punkter som teorin belyser som 

framgångsfaktorer har alla uppfyllts och hanterats av beslutsfattarna. Det betyder att enligt 

skattningen som presenterades i operationaliseringen så bedöms krisen vara väl hanterad av 

myndigheterna. Slutsatsen av analysen ger alltså ett teoretiskt belägg som styrker 

myndigheternas bild av att krisen hanterades väl. 

4.3 Varför blev det ett fiasko? 
Den tredje frågan som uppsatsen ska besvara är: vad under krisens hantering talar för att 

krisen uppfattade som ett policyfiasko? Analysen som kommer genomföras för att besvara 

den frågan utgår från Boven och ´t Harts (1998) teori om policyfiaskon, se punkt 2.2.2, och 

strävar efter att hitta uttryck för meningsskapande som påvisar att ett policyfiasko har 

inträffat, genom att analysera uttalanden i media och tryckta dokument med hjälp av de 

tidigare nämna analysfrågorna för varje enskilt lager i teorin. Det betyder att en bild som 

presenteras och får spridning kommer att få tyngd i undersökningen då meningsskapande är 

ett av de centrala begreppen i arbetet. 

  Lager 1 – Hur illa gick det?: Det första steget i analysen är att undersöka vilka hot mot 

centrala värden som aktörer under och efter krisen presenterar och hur allvarlig skadan anses 

vara för samhället. Det första hotet under krisen är pandemin av H1N1 som presenteras av 

WHO och förmedlas vidare av de svenska myndigheterna. Myndigheterna gör en bedömning 

att pandemin riskerar att slå hårt mot Sverige och att upp mot 25 av medborgarna riskerar att 

bli sjuka (MSB & Socialstyrelsen 2011:9). Myndigheterna presenterar alltså ett hot som 

riskerar att skada allvarligt genom att både individer och samhällsviktiga funktioner drabbas. 

Den andra skadan som uppstått under krisen och uppmärksammades efter att krisen är över är 

en ekonomisk skada till följd av den kostsamma hanteringen av krisen. I juni 2010 publicerar 

SvD en artikel med en intervju med Göran Stiernstedt, dåvarande chef för vård och omsorg på 

SKL och en av de ansvariga för arbetet med vaccineringen. Stiernstedt kommenterar där 

informationen att SKL har beräknat SKLs kostnad för massvaccineringen till ca 1.4 mdkr, en 

summa som Stiernstedt anser vara orimligt hög. Värt att notera är att 1.4 mdkr är kostnaden 

efter att förhandlingen med GSK resulterade i ett återköp av 25% av vaccindoserna. Vidare 

argumenterar Stiernstedt för att kostnaden för vaccinationen hade kunnat användas mer 

effektivt och att det därför var ett slöseri med skattemedel. Han uppmanar därför till att en 

oberoende utredning inleds som kan granska myndigheternas agerande och beslut under 

krisen (Atterstam & Åkerman 2010). Den tredje skadan som får utrymme i media och 

myndighetsrapporter är att narkolepsi har visat sig vara en biverkning av pandemivaccinet. 
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Läkemedelsverket informerar att de under hösten 2010 har tagit del av fall med narkolepsi 

som kan misstänkas vara kopplade till vaccinet och att utredningen av sambandet är högsta 

prioritet (Läkemedelsverket 2010a: 2010b). I december 2010 publiceras en debattartikel i SvD 

där föräldrar till insjuknade barn gör ett upprop för att påvisa att skadan har ägd rum och för 

att belysa att skadan är allvarlig och livslång (Afzelius 2010). Vid analysen av lager 1 framgår 

det att finns tre stycken skador eller hot mot värden som får utrymme i debatten om och efter 

krisen. De skadorna kommer att granskas vidare i nästa lager av analysen. 

  Lager 2 – Vem är orsaken till skadan?: I lager två så kommer de tre skador som 

identifierades i lager ett att granskas för att reda ut om orsaken kopplas genom 

meningsskapande till en aktörs agerande eller beslut. Den första skadan som identifierades i 

lager ett var det hot mot liv och hälsa som pandemin innebar för samhället. Influensan är ett 

återkommande virus som i cykler med jämna mellanrum drabbar samhället, även om 

svininfluensan visade sig vara en ny virusstam så är det något som förekommer naturligt i vår 

omgivning (MSB & Socialstyrelsen 2011:30). Det resulterar i att det hotet/skadan kan inte 

kopplas till en aktör som är ansvarig för händelsen och därför uppfyller den inte kravet för att 

vara en del av den fortsatta undersökningen om policyfiaskon. Den ekonomiska skadan som 

identifierades i lager ett blir av artikelförfattarna och Stiernstedt direkt sammankopplade med 

den genomförda vaccinationskampanjen under 2009 och de ansvariga myndigheterna och 

regeringen som beslutade att genomföra den (Atterstam & Åkerman 2010). Orsaken till den 

tredje skadan kopplas med liknande retorik samman med vaccinationskampanjen och pekar på 

att det var myndigheternas uppmaning till vaccination som gjorde att föräldrar valde att låta 

vaccinera sina barn, som nu drabbats av en kronisk sjukdom till följd (Afzelius 2010). 

Läkemedelsverket som ansvarig utredande myndighet uttalar sig inte i frågan om orsak vare 

sig i bekräftande eller dementerande ordval, utan meddelar att den misstänkta narkolepsin är 

en komplex situation som måste utredas (Läkemedelsverket 2010b). Analysen av lager två 

visar är att det pågår ett meningsskapande av aktörer via tidningen SvD där båda de två 

skadorna kopplas samman med myndigheternas beslut att vaccinera befolkningen mot 

svininfluensan. Eftersom att de båda skadorna har vaccineringen som minsta gemensamma 

nämnare så är det beslutet att vaccinera som kommer falla över i filter tre för vidare analys. 

  Lager 3 – Vilka processer låg bakom beslutet att vaccinera?: När det kommer till analysen i 

lager tre är målsättningen att undersöka hur olika aktörer ramar in händelsen och processen 

bakom beslutet. I det här fallet har skadorna som policyfiaskot undersökt kopplats samman 

med myndigheternas beslut att vaccinera befolkningen mot H1N1. Enligt myndigheternas 

utvärdering gestaltas beslutet att genomföra vaccinationen som ett beslut fattat av den 
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ansvariga myndigheten Socialstyrelsen, efter att samråd och konsensus uppnåtts med landets 

ledande smittskyddsexperter (MSB & Socialstyrelsen 2011:41–42). Det stycket i 

utvärderingen som avhandlar beslutet att köpa in 18 miljoner doser för att genomföra 

vaccinationen är inte mer än några rader, men det förmedlar en bild av att beslutet fattades i 

konsensus och med stöd av landets ledande experter i linje med den pandemiplan som Sverige 

upprättat. En utmanande gestaltning som försöker att omkullkasta den uppfattningen 

presenterades i SvD i februari 2012. Där har tidningens reportrar begärt ut e-

postkorrespondens mellan Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet för tidsperioden innan 

Sverige beställde vaccinet. Det som framkommer där är en gestaltning om att det inte alls 

förekom enighet som myndigheterna och politiker hävdat. Några av de argument som 

presenterades under beslutsprocessen som var kritiska mot vaccinationen var: att det är dumt 

att fatta beslut baserat på dålig information, det hade påvisats att H1N1 var lindrigare än vad 

det först verkade och att beslutet att beställa vaccin och genomföra vaccinationen är baserat 

på WHOs beslut att uppgradera till pandemi fas 6 och inte svenska myndigheters egna 

bedömande (Atterstam & Hanson 2012). Det framkommer i samma artikel att det bland 

chefer på myndigheterna fanns en uppfattning att det politiskt redan fanns ett fattat beslut, 

vilket tydligt sammanfattas med följande citat ”Håller med. Jag tror att smittskyddsläkarna 

måste inse att detta är affärer och politik snarare än sjukvård. […]” (Johan Carlson 2009, 

citerad i Atterstam & Hanson 2012). Det gestaltas också i samma artikel att beslutet att 

genomföra vaccinationen uppfattades som styrd av spårbundenhet sprungen ur den gällande 

pandemiplanen, vilket gjorde att det politiskt inte fanns några andra handlingsalternativ. 

Analysen av lager tre visar att det under 2012 gestaltades kritik under beslutsprocessen som 

förespråkade en annan lösning än den som resulterade i den kritiserade skadan. Samt att det 

till följd av den spårbundenhet som uppstod i beslutsprocessen togs inte informationen om att 

sjukdomen visat sig vara lindrigare i stor beaktning. Beslutsfattarna valde trots det att 

genomföra den planerade vaccinationen. Enligt Boven & ´t Harts (1998) teori betyder det att 

lager tre är uppfyllt eftersom att man kan visa på att det i beslutsprocessen fanns möjlighet att 

välja andra handlingsalternativ där skadan inte skulle ha uppstått. 

  Lager 4 – Vilket ansvar tar den skyldige?: I det fjärde lagret av analysen undersöks hur den 

aktör som pekas ut som ansvarig bemöter den kritiken och hur de hanterar ansvaret. I 

analysen kommer också meningsskapande som uppstår runt ansvaret att undersökas. Vid den 

identifierade skadan om att vaccinationen var kostsam så är det en punkt som avhandlas på 

några ställen i den omfattande utvärderingen av händelsen. Myndigheterna framhäver att 

kostnaden var ett problem som tidigt identifierades och åtgärder togs redan innan 
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utvärderingen av händelsen var klar. Socialstyrelsen omförhandlade avtalet med GSK, vilket 

resulterade i ett återköp av cirka 6.5 miljoner doser vaccin (MSB & Socialstyrelsen 2011:42). 

Inom ramen för utvärderingen genomfördes en uträkning för att beräkna om vaccinationen var 

samhällsekonomiskt motiverad, där simulerades 6 olika utfall av allvarlighet och omfattning 

på smittan. Resultatet visade att utfallet av vaccinationen medförde en förlust för samhället, 

men om H1N1 hade varit något mer aggressiv hade samhället sparat pengar. Utifrån 

simuleringarna menar därför myndigheterna att vaccinationen gick att försvara ut ett 

ekonomiskt perspektiv (MSB & Socialstyrelsen 2011:90–91). Den andra skadan, de 

narkolepsidrabbade barnen, bekräftade politiker från Socialdemokraterna och Moderaterna 

2012 att de hade ett gemensamt ansvar för att de som drabbats av narkolepsi till följd av 

vaccinering mot svininfluensan ska kunna få en trygghet över tid, eftersom att 

läkemedelsförsäkringen inte ger fullgott skydd (Lifvendahl 2016). Därmed erkände staten 

ansvar för att narkolepsin var kopplad till deras agerande att vaccinera befolkningen mot 

H1N1. Efter att myndigheterna erkänt ansvar påbörjades ett arbete 2014 om att garantera de 

drabbade stöd och ersättning från statligt håll och under våren 2016 presenterades en 

proposition som skulle garantera laglig rätt till personer drabbade av narkolepsi som 

biverkning en ekonomisk ersättning om 10 miljoner kronor (Proposition 2015–16:137:1, 84). 

Efter att lagförslaget godkänts av riksdagen presenterades kritik mot att det fanns ett 

ersättningstak på 10 miljoner för de drabbade. På ledarsidan i SvD beskrevs det som att staten 

svek sina medborgare när de fattade det oansvariga beslutet om ett ersättningstak. 

Intresseorganisationen Narkolepsiföreningen lät en konsultfirma utvärdera konsekvenserna av 

ett tak för ersättning, där de menar att de drabbade kan behöva upp till 20 miljoner i ersättning 

istället för de utlovade 10 miljoner (Lifvendahl 2016; Kudo 2016). Det som framgår vid det 

fjärde lagret är att myndigheterna erkänner ansvar för skadorna som uppstod till följd av 

krisen. När myndigheterna sedan försöker ta sitt ansvar genom att kompensera de drabbade 

uppstår det ett nytt meningsskapande som lyfter fram att det inte är tillräcklig kompensation. 

Något som ytterligare bidrar till en negativ tolkning av händelsen. 

  Det som analysen sålunda resulterar i är att det har förekommit ett meningsskapande som 

byggts upp under perioden 2010–12 om krisen och dess skador där myndigheterna målas upp 

som ansvariga för skada som hade kunnat undgås om beslutsprocessen hade blivit annorlunda. 

Skulden har accepterats av myndigheterna som under 2016 försökte att ta ansvar genom 

kompensation, vilket gestaltades som undermålig. Därför kan det fastslås av analysen att det 

går att påvisa att ett policyfiasko har inträffat, då meningsskapandet som belyser fiaskot är det 

som uppfattas som sant av både anklagande och skuldbelagd aktör. 



31 
 

5 Avslutning  
 

5.1 Svar på uppsatsens frågeställning och diskussion om syftet 
Uppsatsen har till syfte att försöka förstå: varför en väl hanterad kris senare blir omtolkad till 

ett misslyckande och ett fiasko. För att besvara den övergripande frågan så upprättades tre 

stycken frågor som har besvarats genom en fallstudie som genomfördes i analysen. Svaren på 

frågorna presenteras här nedan: 

  Var svininfluensapandemin en kris för det svenska samhället och beslutsfattarna? 

Enligt analysen som har utgått från en subjektiv krisdefinition framgår det att svininfluensan 

var en kris för det svenska samhället och dess beslutsfattare. Influensan upplevdes vara hot 

mot centrala värden, krisen krävde att beslut skulle fattas på kort tid och det fanns en 

inneboende osäkerhet om beslutens påverkan på krisen och samhället. Resultatet av frågan 

hjälper till att skapa förståelse av händelsen och för hur händelsen kan analyseras i senare 

skede.  

  Vad i hanterandet av krisen pekar på att den hanterades väl?  

Resultatet från analysen visar att krishanteringen var väl genomförd av de svenska 

myndigheterna. Det som pekar på det i analysen är att det inom samtliga fem delar av krisen 

kan påvisas att de svenska myndigheterna agerade för att hantera de inneboende utmaningar 

som finns i respektive fas av krisen. Åtgärder som genomfördes styrks av kunskaper som 

presenterades i den tidigare forskningen, exempelvis hanteringen av kriskommunikationen, 

vilket ytterligare pekar på att krisen hanterades väl. Budskapet att krisen hanterades väl finns i 

den utredning som myndigheterna presenterade 2011, men utöver det har myndigheterna inte 

aktivt försökts gestalta händelsen som lyckad. 

  Vad under hanteringen av krisen talar för att krisen uppfattas som ett policyfiasko? 

Genom analysen med policyfiasko-teorin framträder en bild av att hanteringen av krisen inte 

kan klassificeras som ett fiasko under eller i direkt anslutning till krisens slut. Kritik som 

uppfyller lager ett och två presenteras under sommar och höst 2010. Men det dröjde fram till 

2012 för att det skulle presenteras argument som uppfyllde kriteriet av lager tre, att det i 

beslutsprocessen fanns brister som gjorde att handlingsalternativ valdes bort till följd av en 

spårbundenhet. Den utdragna ansvarsprocessen där det dröjde fram till 2016 innan de 

drabbade fick kompensation kan med Svedins (2015), se 2.1 Tidigare forskning, diskussion 

om att ge tillräcklig kompensation inom rimlig tid, bidra med att förklara att fiaskot därför 

blev större. Policyfiaskot kan därför konstateras som ett resultat av skador till följd av beslutet 

att vaccinera mot H1N1 under 2009 och att meningsskapandet efter krisen lyckades uppfylla 
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de kriterier som finns i de fyra lagerna. 

  Diskussion om uppsatsen syfte – Varför blev det ett fiasko? 

Det resultat som forskningsfrågorna ger uppsatsen är olika punkter och indikationer på vad 

som pekar på en väl hanterad kris eller ett policyfiasko och när de olika punkterna 

presenterades. Analysen visar att det i anslutning till krisen inte fanns en gestaltning som kan 

uppfylla ett policyfiasko, utan krisen ansågs vara väl hanterad. Anledningen till varför 

händelsen tolkades om till ett fiasko kan därför spåras till att ett utmanande meningsskapande 

gestaltade och uppfyllde de fyra lager av policyfiasko-teorin och blev den accepterade 

versionen av händelsen, vilket bekräftas av att myndigheterna accepterade skuld och 

kompenserad de drabbade. Därför kan syftet besvaras med att ny information framkom efter 

krisen slut som tolkades som allvarlig och direkt orsakad av myndigheterna, vilket gjorde att 

den lyckade hanteringen överskuggades av det konstaterade policyfiaskot. 

  Här följer nu en kort diskussion som presenterar två andra teoretiska perspektiv från den 

tidigare forskningen som kan anläggas som ett resonemang om varför policyfiaskot lyckades 

bli den dominerande bilden av händelsen och varför myndigheterna inte var beredda på att 

hantera krisen efter krisen. Som förklaring till varför policyfiaskot blev den dominerande 

bilden av förloppet kan hämtas från Entman (2003) och hans teori om gestaltningar och deras 

förmåga till spridning. Med avstamp i den teorin kan man se att en gestaltning som uppfyller 

både resonans och magnitud kommer bli mer dominant än gestaltningar utan de attributen. I 

det här fallet framträder det att gestaltningen runt policyfiaskot besitter både stor resonans och 

magnitud, då den till stor del handlar om barn som tagit skada. Skadan som gestaltas kopplas 

också till myndigheternas beslut att vaccinera, vilket gör att gestaltningen innehåller en 

dubbel offerroll då de är offer både för myndigheternas misstag och sin fysiska skada. Den 

initiala gestaltningen att krisen hanterades väl som myndigheterna presterar har i början en 

god chans att bli etablerad, då myndigheterna i Sverige erhåller ett förtroende hos 

befolkningen. Men när den ställs mot faktumet att pandemin inte var av så allvarlig karaktär 

som först befarades och den konkurrerande gestaltningen som talar för ett policyfiasko så 

tappar myndigheternas gestaltning både sin resonans och magnitud. Genom att föra en 

diskussion om resultaten från analysen och anlägga Entmans (2003) teori om gestaltningar 

och dess resonans och magnitud så kan det vara en förklaring till varför den första etablerade 

bilden av lyckad krishantering blev omtolkad till ett fiasko. För att föra annat än spekulativa 

resonemang likt de som förs i den här diskussionen krävs att en studie genomförs på hur de 

olika gestaltningarna faktiskt får spridning och genomslag i samhället. 

  Den andra diskussionen som kan föras grundar sig i ´t Hart & Boins (2001) teori om 
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kategorisering av kriser. I det undersökta fallet visade det sig att myndigheterna avslutade 

krisen och återgick till normala strukturer och i anslutning till det påbörjades en utredning för 

att se hur krisen hade hanterats. Under den här perioden började rapporter om narkolepsin 

dyka upp i sjukvården och media, något som myndigheterna valde att hantera med att låta 

läkemedelsverket utreda sambandet. I väntan på beskedet växte omfattningen och kritik 

riktades mot myndigheterna. En kris efter krisen kom krypandes över beslutsfattarna och de 

drabbade ungdomarna hade en kronisk sjukdom som gjorde att krisen inte gick att avsluta 

eftersom biverkningarna alltid finns kvar. Den här typen av kris kategoriseras enligt `t Hart & 

Boin (2001) som en long-shadow crisis eller en slow-burning crisis, då det kan diskuteras om 

krisen uppstod plötsligt eller krypande men avslutet kommer vara långdraget eller omöjligt att 

genomföra till följd av skadan på samhället. Att applicera den här teorin kan fungera som ett 

filter som kan belysa svårigheter i att hantera ett policyfiasko som kan jämföras med en kris 

efter krisen för beslutsfattare. Den visar också att det finns en annan teori som avhandlar och 

benämner händelseförloppet som beskrivs i studien. 

5.2 Avslutade resonemang 
Uppsatsen har bidragit med att besvara frågan om varför de svenska myndigheternas 

hantering av H1N1-pandemin har tolkats om från en väl hanterad kris till ett policyfiasko. 

Resultatet från fallstudien ger en förståelse för varför omtolkningen sker i det enskilda fallet, 

men det förklarar inte varför och hur gestaltningarna sprids och får fäste i samhället. Studien 

gör också ett antagande att om en aktör agerar i linje med ett påstående, exempelvis att skuld 

riktas mot en aktör som sedan kompenserar skadan, så antas gestaltningen av skuld ha blivit 

den accepterade gestaltningen. Det är antaganden som behöver belysas för att skapa 

transparens om kritik mot studien. Det bedöms dock inte vara ett problem i undersökningen, 

eftersom att teorin som använts vid studien är tänkt att användas i ett tillbakablickande 

perspektiv där flera nedslag i tiden kan användas för att etablera ett policyfiasko.  

  Som en följd av att studien som genomförts är en förklarande fallstudie, som förklarar fallet 

genom att vara teorikonsumerande, så kommer svaret som presenteras ha god förklaringskraft 

i det enskilda fallet, men resultatet kommer ha låg grad av generaliserbarhet på andra fall. 

  En avslutande reflektion som är värd att betrakta och reflektera över är vad det är som 

faktiskt gör en krishantering lyckad. Är en krishantering lyckad när den hanteras på ett korrekt 

och effektivt sätt, eller är den lyckad när en aktör lyckas gestalta den som väl genomförd? 

Problematiken som uppstår är att definitionen lyckad är subjektiv och riskerar därför alltid att 

bli fråga om övertalning och övertygande av omgivningen, vilket gör att en lyckad kris alltid 

kan bli omtolkad om ny information tillkommer som kan tolkas som kritisk. 
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5.3 Förslag till vidare forskning 
Som presenterades i ovanstående punkt har studien etablerat en förklaring till varför en kris 

som hanterades väl har omtolkats till ett fiasko. Det studien inte har kunna bidra med som 

skulle förbättra förståelsen ytterligare av fallet är en undersökning som analyserar hur 

gestaltningar som presenteras av olika aktörer får spridning i media och samhälle. En sådan 

undersökning av fallet skulle därför ytterligare ringa in varför vissa gestaltningar får större 

resonans och magnitud. 

  En andra brist som presenterades om studien är att den har en låg grad av generaliserbarhet. 

För att öka graden av generaliserbarhet behöver framtida forskning genomföras på liknande 

kriser i Sverige och Europa för att på så vis bygga upp en kumulativ kunskap. Om den 

fortsatta forskningen på liknande kriser visar på ett resultat som är överensstämmande 

kommer möjligheten att generalisera mot andra kriser att öka. 
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