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AVSNITT EN SAMMANFATTNING1 AV ANALYSGRUPPENS UPPDRAG
UTFÖRTSSAMT HUR DET TOLKATS OCH

"Vi har samlats här idag, för hedra deatt
Estoniasmänniskor; liv, vidmiste sinasom

förlisning. har samlatsV1 för det livminnasatt
de levde, deras livsverk under den stimd, som
förunnades dem jorden." Nlinnesvården
Galärkyrkogården invigdes den september28
1997 riksdagens talman Birgitta Dahl.av



INTRODUKTION

uppdraganalysgruppensSammanfattning av

utförtsochhur det tolkatssamt

och avgränsningtolkningAnalysgruppensärendets tidigareanalyseraUppdraget att av
uppdragetbehandüng

beredskap för kata-medvetenEstoniakatastrofen och Analysgruppenför granskningAnalysgruppen är attomav
omfattande samhälleligtsynnerligenstroferseptemberden 1997dess följder tillsattes 18regeringen är ett ansvarav

och kräver tydligmängd aktörerinvolverardenförlisningbakgrund S 28M/ Estonias stor enatt enmot sep- somav
riskbilden förändratsTill detta kommersamhäl-väckt frågor organisation.tember bland många1994 attannat om
globala utvecklingenunder decennier.radikalt Densådana katastrofer.för hantera Den 12lets beredskap senareatt

slags sårbarhet.samhället skaparoch det modernaförsta del-överlämnade analysgruppennovember 1998 nyttetten
skapa trygghet ochsamhällets förmågasvenskaEstoniakatøzstrøkn Dettill granskningregeringen, En attrapport m

grad beroendeblir allt högrevälfärd för medborgarnainnehöll iDelrapportenföljder;och dess SOU 1998:132. aven
utvecklingen omvärlden.tillbestående flera delar, irekommendation, regeringenav

arbetets kunnat kon-Analysgruppen har under gångfråganbeträffande det framtida agerandet Estonia.i om
utredningsarbeteomfattande pågår inomunderberedningsarbeteremissförfarande ochEfter att ettstateraett

bakgrund framförallt densamhällsområdenbe- olikafebruarifattade den 1999månader regeringen 11 mot avtre
har delomvärlden. Analysgruppen tagitförändraderekommendation.anledning analysgruppens Islut med av re-av

redovisas starkt förkortadoch de ianalys- levanta utredningar,återkommerSlutord dennaiavsnittet rapport
kommer bidraUtredningarnaform dennainnehåll ochrekommendationens regerings- itill attrapport.gruppen

insikt behovet fömy-medvetenhet ochtill ökadbeslutet. om aven
else och samverkan.

faktorer har analys-nämndabakgrundMot ovanav
förbättradtilluppdrag bidraAnalysgruppens att striktdet nödvändigtfunnit göraär attatt en av-gruppen

katastroferinför framtidaberedskap kanuppdraget. Gruppen inte någotgränsning sättav
heltäckande bild hur denanspråkagerandegranska samhälletsAnalysgruppens uppdrag göra att avatt ge en

samhället skall kunnakatastrofberedskapenframtida idirektivenEstoniakatastrofenmed anledning isägs varaav
särskilt understrykas analys-Därför skall härför stärkas.förtroendeviktigt för stärka allmänhetenssärskilt attatt

det erfarenhe-uppdragettolkningagerandeoch det offentliga ärstatsmakternas Sveriges i är attavgruppenssam-
beträffande detgranskningsarbetetfrån det tidigareuttryckskatastrofkaraktär.band med händelser Det vi- ternaav
börEstoniakatastrofenfalletför det konkretabör erfarenheterdenna granskning utgöradare ut-somatt ge

innehåll.för denna Detgångspunktenkatastrofer.agerandet vid eventuella Ytterst ärframtida rapports ur sam-
skall söka formuleraefter katastrofenagerandekatastrofberedskap skall hälletssamhälletshandlar det hurom

kommer därförför framtiden.lärdomar Dennastärkas.kunna attrapport



INTRODUKTION

bygga vidare den analys och slutsatser formulera- sedan 1950-talet då forskningpågått allvar började skesom
des den tidigare delrapporten.i området.inom

Analysgruppen vill detta sammanhang framhållai det svenska offentligaDen verksamheten alla nivåer,
faktum olycka aldrig kan vändas till liksom verksamhetennågot vid alla enskilda organisatio-störreatt stor gotten
för den enskilde drabbats eller samhället i övrigt. V1 styrd författningsbestämmelser, instruktionerärsom ner, av
har dock samhälle skyldighet lära för framtiden. och liknande Ett genomtänkt val ochattsom texter.en termerav

analysgruppensDet förhoppning denna och definitionerär avgörande betydelse föräratt rapport attnoggranna av
slutredovisning kan bidra till detta lärande. tydligt skall kunna bestämma vilken verk-sättettman

samhet skall utlösa,viss situation liksom vilka förplik-en
innehållRapportens telser och befogenheter skall tillkomma olika aktörer,som

analysgruppensI tidigare presenterades eller med andra 0rd, vilken katastrofberedskap skallrapport gruppens som
granskning myndigheters, inklusive och åvila dessa aktörer.regeringensav
Regeringskansliets, agerande efter Estoniakatastrofen. I

Samhällets for katastrofberedskapdenna kommer organisationden tidigare granskningenrapport att ut-
utgångspunkten för de förs. Per- Vidare beskrivs kortfattatgöra Sveriges för kata-organisationresonemang som

spektivet Estoniakatastrofens långsiktiga återverkning- strofberedskap nationell,är regional och kommunal nivå
för samhälle allmänhet och för devårt i överlevande och och de aktörer har uppgifter samhället händelsei iar som av

de omkomnas anhöriga synnerhet. redovisningi En kom- olyckor och katastrofer eller krigsfara och krig.stora
det psykosociala stödarbete be-även attmer ges av som

Avsnitt Beskrivning4drevs antal kommuner drabbadesi särskilt kata-ett som av
Samhällets förhållningssättstrofen. belyses vid katastroferbland landstingens,Här kommu-annat

kyrkans och frivilligas dettainsatser arbete. dettai I fördjupningavsnitt de slut-åtägnasnernas, utrymme en av
har indelatsRapporten ochi åtta det följandeavsnitt i granskningen och analysen Estonia-satser som av

beskrivning innehållet de följande katastrofeni avsnitten. Fokus kommer vilka konsekven-givit.ges en av att vara
olika åtgärder och haft förinsatser framförallt anhörigaser

Avsnitt Rekommendationer2 och överlevande andra berörda.ävenmen
det följandeI rekommendationeravsnittet Utmärkande för katastrof den detär utöverpresenteras atten

lämnas med anledning analysgruppens uppdrag mänskliga lidandet innebär för samhäl-prövningävensom attav en
bidra till den svenska katastrofberedskapen framtiden let gälleri uppenbarligen akutai Detta det skedetiatt stort.
skall kunna stärkas. Rekommendationerna har framvuxit erfarenheterna efter förlisningEstonias visar,men, som

de erfarenheter och lärdomar arbetet med lång tid efteråt. Estoniakatastrofen innebar detävenur attsom att
granska Estoniakatastrofen och dess följder svenskagivit. samhället ställdes inför frågor aldrig tidi-visom

ställts inför. analysgruppensSom tidigare granskninggare
Avsnitt Presentation3 medförde dettavisat Regeringskanslietregeringen,att
Centrala begrepp och och antal myndigheter förtermer svåra prövningar.ett utsattes
Analysgruppen har det nödvändigt de slutsatser presenterades denI tidigareiansett att resonera om som rappor-
innebörden begreppet katastrof och andra begrepp och konstaterar analysgruppen det fanns brister be-iav ten att

används för beskriva händelser redskapen för hantera följderna katastrofen. Blandtermer att extraor-som attav av
dinär karaktär berör samhälle. sker med-vårt Detta dessa vill analysgruppeni detta fästa uppmärksam-i avsnittsom
vetande diskussioner hur nomenklaturen för heten människorbemötandet olika berör-sättattom om av som
detta samhällsintresse skall definieras och utformas har des Estoniakatastrofen. gällerDet anhöriga i sinav som

IO
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efterdagarTallinn-Stockholm. 262M/S EstoniaParsageraøfartygetMare Baltikum ruttenersatte
ombord.minnesgndrgjdnrtnattligfrån Estoniaoch överlevande ikatastrofendeltog drygt anhöriga400 en

samhälletsinledningsvis fråganbelysesavsnittetvände till bland Kommuni- Iförtvivlade sigsituation omannat
psykiska ochgällande detoch beredskapförhållningssättRegeringskansliet förochkationsdepartementet att svar

Estoniakatastrofensamband medstödetsociala iframför synpunkteroch förfrågor sinasina samtatt om
mellankommunikationgällandeöverlevande förhållningssättetgäller ocksåframtida öde. DetEstonias myn-som

Därefter följerde berörda.medier ochoch digheter,upplevelserkunna bearbetasökte hjälp för sina en sam-att
studier svenska utred-analysgruppensmanfattningerfarenheter inför utred-bidra medmöjligheter sina avatt av

katastrofberedskap.samhällets Av-gällandeningsarbetenbeslutsfattande viktiga frågor.och ining
katastrofberedskapenbeskrivning isamhällets förhåll- slutningsvisspegla hursökerAnalysgmppen avges en

länder.europeiskamänniskorbemötandedet gäller någraärningssätt när somav
katastrof.effekternade långsiktigaberörda påverkar av en

socialt stodPsykiskt ocbmederfarenheter frånredovisasHär möten ettgruppens
ställdes införsjukvårdenoch svårasvenska hälso-med andraoch överlevande och i Denantal anhörigastort som

Behovet somatiskEstoniakatastrofen.följdreaktionerdrabbades berättelser ochyrkesrollersina mött avavprov som
istället behoven hos detdetvård primära,intedessaoch dragit slutsatser möten. utanvarav

II



INTRODUKTION

antalet människor drabbades psykiskt och Analysgruppensoci- redovisar kortfattad form dei någrastora som av
alt. kunskaper inhämtats studier utredningsar-som genom av

Analysgruppen granskar de insatser gjordes beten med relevans för uppdraget.isom
kommuner och landsting och söker belysa vilken bered-
skap fanns Internationella jämförelseromhänderta dels anhöriga och överle-attsom
vande, dels andra människor yrkesroll komi sin enligheti I med direktiven har analysgruppen sökt be-t.ex.som att
kontakt med Estoniakatastrofen. akta internationella erfarenheter betydelse för gransk-av

Estoniakatastrofen.ningen den tidigare delrapportenIav
Kommunikation mellan berörda gjordes därför redovisning åtgärder vidtogsparter ien av som
Vid extraordinär händelse, Estoniakatastrofen, samband med flyg- och fartygsolyckor inträffat underen som som
uppstår omedelbart behov information och kom- Avslutningsvis dettaår. redovisas jämfö-i avsnitt iett av senare
munikation mellan olikamånga Berörda myndig- rande syfte översiktlig beskrivning europeiskanågraparter. en av
heter och beslutsfattare behöver tillförlitlig information länders planering och den nationellaorganisation av
för kunna analysera behovet ochinsatser åtgärder. katastrofberedskapen. Analysgruppen har valt studeraatt av att
Direkt drabbade söker frågor vad hänt och förhållandena Finland,Norge, Storbritannien, Tysklandisvar om som
vad händelsen innebär för dem och deras anhöriga och och Nederländerna.
vänder oftasig olika håll för Massmediernaatt svar.
vill allmänheten korrekt nyhetsförmedling snabbtsåge en Avsnitt Processen5

möjligt och söker därför information olikasom genom Redogörelse för analysgruppens arbetsprocess
kanaler. Detta konfliktstår i med det faktum det vidatt femteI redogörs för analysgruppensavsnittett rapportenhändelser extraordinär karaktär råder brist inforina-av arbete. redovisas inledningsvis förhåll-Häreget gruppenstion, åtminstone det initialai skedet. Det därför mycketär

gällande bemötandet anhöriganingssätt och överle-avviktigt den knapphändiga information finnsatt attsom vande och för informations- ochstrategiäven gruppenstillgå kan förmedlas mellan berörda och instan-personer massmediearbetet.
ser. Vidare sammanfattning kunskapergörs en av sombeskrivsHär de väsentliga delar katastrof-av inhämtat under granskningsarbetet för dennagruppenberedskapen och katastrofhanteringen in-utgörssom av kunskaper inhämtats blandrapport, annatsom genomformation och kommunikation. Behovet planläggaattav och samtal medseminarier intervjuersamt genom perso-inforinationsarbetet, bygga nätverk för samverkanupp involverades Estoniafrågan.iner somoch genomföra övningar med övergripande målsätt-en

förbättraning kommunikationen med dem berörsatt som
Avsnitt Analys6särskilt och tillgodose deras behov information belyses.av
Slutsatser analysgruppens granskningsarbeteav

Utredningar katastrofberedskap Analys innehållerAvsnittet analysgruppens principiellaom
Sverige har historiskt förskonat frånvarit omfattande omhändertagande omkomna efter katastrofer,sett syn av
katastrofer. behöverVi längre tillinte grannlän- samhälletsvåra och bemötande anhöriga ochän om syn av om
der för finna annorlunda Undersituation. frågorår rörande överlevande och anhörigas rela-integritetatt en senare
har dock antal händelser bidragit till öka medveten- till mediernas bevakningtion och myndigheternas infor-ett att
heten de risker och hot samhällen idag för. mationsarbete.utsättsom av
Som resultat detta har det under 1990-talet Vidaregjorts analysgruppens slutsatser beträf-ett av ett presenteras
antal utredningar gällande samhällets katastrofberedskap. fande den psykiska och sociala stödverksamheten i sam-

12
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SlutordAvsnitt 7Därefter redovisasEstoniakatastrofen.band med grup-
direkti-enlighet medförmedlasavslutanderoll avsnitt isymboliska Istatsledningens iuppfattning ettpens om

kring analys-sammanfattande reflektioneromfattning.katastrofer nationell någrasamband med venav
uppdrag och arbetsprocess.slutsatseranalysgruppensAvslutningsvis presenteras gruppens

med fokuskatastrofberedskapsamhälletsrörande brister i
och läraleva medAvsnitt AttBilagor 8 avsambandinformationkommunikation och ifrågor -om

Estoniastatsled-ingåendeEstoniakatastrofen. berörsmed Här
dokumentationBilagor återfinnsrörande infor- mötenslutsatser I avsnittetroll, därpåningens avenpresenteras

människoroch medoch överlevandeanhörigaoch medRegeringskansliet, lednings-mationsarbetet i somsam-
följder. Bila-katastrofenskontakt medolika kommellan ioch samverkankommunikationordningsfrågor, sätt

fort-svenska samhälletsför detunderlagrollavslutningsvis kommunernas iolika aktörer utgör ettsamt gornasam-
lärande.katastrofberedskap.förhällets framtida organisation satta

13



AVSNITT REKOMMENDATIONER2

"Estoniakatastrofen saknar motsvarighet moderna historia.i vår
Analysgruppen bör därför söka belysa de långsiktiga återverkningarna
för samhällevårt händelseförlopp detta slag."ettav av
"Granskningen bör erfarenheter för det framtida agerandet vidäven ge
eventuella katastrofer. handlarYtterst det hur samhällets katastrof-om
beredskap skall kunna stärkas." analysgruppensUr kommittédireküv.



REKOMMENDATIONERANALYSGRUPPENS

rekommendationerAnalysgruppens

EstoniaAtt lära katastrof skallberörsmänniskortandetav orga-av enav som
tillhänsynrekommenderarAnalysgruppeninternationellEstoniakatastrofen nationell och niseras. tasattvar en

erbjudasprincipiellaoch överlevandesanhörigassamhället liksom berördaolycka ställde det svenska rätt attsom
föranledsbeslutdem väsentligadelaktighet förland saknade iinför frågorgrannländer vårt avsomartav en som

katastrofen.påverkade livet förförlisningerfarenhet Estonias tu-av.
hahärvidlag kanlämpligt tillvägagångssättEttsentals människor. attvara

beståendetillsätta referensgrupp,de regelhändelse för vilkenöverlevande medDe att av re-ensomvar om en
berörda,för anhöriga elleroch de för all-saknar referensramar sättallra flesta annatpresentanter somsomossav

arbetemyndighetseller aktuellföljaanhöriga kanmed livet. de regeringenstid kommer bära Försig iatt ma--
fram tillinformation övrigahåll, och bidra till nårsläkt ochbarn, syskon, föräldrar,kar, övrig näravänner atttog-

berörda.katastrofen. människorefter Mångalivet vägen annan
med katastrofen.yrkesroller kontaktkom i sina i nära

fått förmånenhar under uppdragAnalysgruppen sitt drabbadebemötandeMediers av
olika berör-de människormånga sättmötaatt av som bemötamediernas förutsättningarförbättraFör attattdelat medhar ochdes Alla sigEstonia. öppetgeneröstav efter katastro-berörda vid ochoch personligendrabbade

värdeerfarenheterdjupt individuella varit stortsom avav rekommenderar analysgnippenolyckorfer attsamt storadessa människor kanutredningen. Med hjälpför av journalist-de statligakatastrofpsykologi skall ingå i
förslag till åtgärderanalysgruppen presentera som grup- Analys-grundutbildningen.redanutbildningarna i

förbättra beredskapen för detkan bidra tillhoppas attpen till fördjup-möjlighetrekommenderar också attgruppenkonsekvenser.oväntade och förståelsen för dess förerbjudas dessafortbildning skalloch ining ämnen
kris- ochfrånarbetar medjournalister rapporteringsomomhändertagandeVärdigt

katastrofsituationer.
föreslår den svenskaAnalysgruppen regeringenatt ser

uppgifterrörande räddningstjänstens ilagstiftningenöver
i Sverigestödverksamhetoch socialPsykiskoch befogen-utsträcka räddningstjänstenssyfte att ansvar

katastrofpsykiatrinationellt förEttomkomnaomhändertagandedå det gällerhet centrumatt avagera
gransk-uppdrag harAnalysgruppens varitkatastrofer.vid olyckor ochstörre att genom en

sökaEstoniakatastrofenefterhändelsernaden svenskaföreslår vidare ningAnalysgruppen sam-att avreger-
vid kata-agerandetdet framtidaerfarenheter föröverenskommelser kan manfattainternationellaverkar föringen att

samhälletsstärkabidra tilldärigenomstrofer, förområde.träffas dettainom attatt
rekommen-anledning dettakatastrofberedskap. Med av

principiella rättoch överlevandesAnhörigas förnationelltanalysgruppenderar centrumatt ett
bidrauppgiftfrämstakatastrofpsykiatrikatastrof-och myndigheternas planering inrättas ärRegeringens attvarsav

katastrofernationella kunskapenutveckla denhur bemö- tillsärskild uppmärksamhetberedskap bör fästa att orn
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och katastrofpsykiatri Samverkanoch ochsamordningbland utbild-att annat genom
ningsinsatser stöd för krisgrupper landet. bör verka föri Regeringen nämnda planer för kata-utgöra ävenett att

strofberedskap innehåller med fastare for-organisationen
för samverkan mellan olika samhällsorgan ochmer sam-Forskning och erfarenhetsutbyte

ordning samband med och efter katastrof.insatser iav enVid nationellt för katastrofpsykiatri bör forsk-ett centrum Analysgruppen vill här, bland beaktandemedannat avbedrivasning området. Erfarenhetsutbyteinom bör re- kunskaper inhämtats vid internationella jämförelser,somgelmässigt ske med andra länder. Forskningsresultat och
fasta särskild uppmärksamhet svenska frivilligorganisa-lärdomar kommer kunna värdefull tillgångutgöraatt en möjlighet bidra med vid katastrofer.tioners insatserattvid planläggning katastrofberedskap det svenskaiav sam- föreslårGruppen det landsting och kommunerinomatthället.
genomförs lokala för ändamå-inventeringen av resurser
let.

Utbildning och övning
Utbildning Planering föroch långsiktig xtádverksambetpsykiskt ochövning i socialt stöd samt
omhändertagande vid katastrof kan bedrivas och planer för katastrofberedskapinitie- I bör särskild vikt fästas viden

nationellt katastrofpsykiatriskt detaljerad planering för hur det långsiktiga stödet skallettras genom centrum. ut-
Verksamheten bör framförallt riktas formas och aktiv uppföljning möjliggöras liksom för hurmot representanter
för samhällsorgan samhälletsingår i för stödkontakterorganisation skall avvecklas.som
katastrofberedskap medier och intresserad all-ävenmen
mänhet for involverad personalbör kunna Insatsermålgrupp för exempelvisutgöra ut-
bildning. planer för ledningI och psykosocial verk-organisation av

samhet alla samhällets förnivåer i kata-organisation
strofberedskap bör särskilt beaktas hur stöd och upp-uthållighetFör det psykiskai och sociala stödet
följande samtal för involverad personal och frivilliga skallAnalysgruppen rekommenderar sjukvårdshuvud-att utformas och genomföras.tillser det finns medger uthållig-männen att resurser som

het stöd och omhändertagandei dem be-närmastav som Nationell sorgedag
katastrof. Organisationen bör genomlysasrörs såav en att Analysgruppen Sverige saknar formella rutinernoterar atthos olika huvudmän bättre kan tillvara. Dettaresurser tas för landssorg. kan ha olika det lämpligaMan i attsyninbegriper hos frivilligorganisationer.även resurser formalisera uttrycken för nationell genomtänktasorg men

former och ceremoniel kan stöd katastrofsi-iettvara en
psykiskaDet och sociala stödet hälso- ochi Analysgruppen vill därför föreslåtuation. regeringenatt

sjukvårdens kommunernas katastrofplanering formerna för ceremoniel vid landssorg ellersamt överväger ett
Regeringen bör verka för den centrala medicinska nationell sorgedag.att
katastrofplaneringen landstingen, akutsjukhusinom

Förbättrad informationsberedskap ioch andra vårdinstanser kommunerinom omfattarsamt
Regeringskanslietdetaljerad planering för hur behovet psykiskt ochen av

socialt stöd vid olyckor och katastrofer skall tillgodo- skapaFör grund för den särskilda informations-stora att en
Planeringen den psykiska och sociala beredskapstöd- krävs vid katastrofsituation rekommen-ses. av som en

verksamheten bör möjligaste likartadi mån hän- derar analysgruppen skapasorganisationattvara permanentmen en
skall till olikheter de svenska kommunerna.i Regeringskansliet.inomtassyn
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Analysgruppen förordar vilken rollRegeringskansliet vid behov upplyserorgani- väntasatt etc., samtsom om
informationsberedskapen huvudsakligen enligt de samhällsorgan harövrigaserar

vänderframgår utredningen ledningsbered- och förmåga bemöta demprinciper Har° attsom av om resurser som
skap genomförts Regeringskansliet. Regeringskansliettillinom sigsom

Enligt analysgiuppens behoven bland drabbade ochbör informations- Särskilt uppmärksammarmening °
arbetet utgångspunkt och personligen berördasin i strategi organisationta en

uthållighet klara utdragna situationerHar även° attsom: en
Är förankrad och direkt kontakt med den poli-står i°

Ledning, planering och övningtiska ledningen
Inkluderar funktion för utredning medkontinuerlig analys dags- bör skyndsamt tillsättaRegeringen° en av en
läget och den Utred-väntade utvecklingen uppgift utreda beredskapen för katastrofer.att

infor-vikten genomtänkt kommunikations- bör omfatta lednings-, samordnings- ochBetonar ningen° av en
bygger tydlighet, såväl övergripande syftet börbudskap mationsfrågor.strategi i Det attsom vara ge-som

val företrädare sektors-relation till medier, berörda lag eller författning klargöraigenom av nom annan
och allmänheten myndigheternas och de områdesvis ansvariga organens

ske krävsSträvar efter lägga informations- och ledningsan- befogenheter. skall kunnaoch För så° att attansvar
hierarkiskt och geografiskt skapas området kata-de kata- enhetlig terminologiså inomnärasvaret attav en en

strof berörda individerna innebära nuvarande be-möjligt syfte strofberedskap. kani Det ävenatt mot- attsom
verka frågor katastrofbered-onödan hamnar högsta politiska redskap kompletteras med tredjeiatt ett steg -

fred.skap tillämpas vid påfrestningarnivå isvåraatt-
ÄvenTillhandahåller klarläg-information Regeringskansliets totalförsvarets roll vid katastrofer måste° om

och roll det uppkomna läget, vilkaregeringens besluti gas.
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behövsEnhetlig terminologi

katastrofer stärkas.behöveroffentliga Sverigesagerande vidDet
kan betecknarför händelserterminologi vilkaBehovet enhetlig avgöraatt somav en

katastroferar stort.som

katastrofberedskapenframtidaför denVilka erfarenheterdirektiv beskrivs uppdraget medanalysgruppens
Estoniakatastrofengranskningkan hämtasbland följande rader: avannat ur en

beträffande samhälletsbesvarafrågorYtterligare att
kanför katastroferberedskap vara:Estoniakatastrofen saknar motstycke modernai Vår

beredskap församhälletshur skall organiseras att° upp-långsik-bör därför söka belysa dehistoria. Analysgruppen
fylla kravenhändelseför-återverkningarna för samhälletiga vårt ettav

olikauppdelat mellanformellthur är ansvaret organdettalopp slag.av
beredskapenden samhälleligainom

bemötandetoffentliga förvilket har det Sverigeallmänhe-granskning särskilt viktig för stärka"En är °att ansvar
offentliga praktiskastatsmakternas och det blir de psykologiska,förtroende för drabbade och vilkadetens av

händelser katastrof-agerande samband medSveriges i för demekonomiska konsekvensernaochav som person-
för detkaraktär. Granskningen bör erfarenheteräven drabbadege ligen är

eventuella katastrofer.framtida agerandet vid Ytterst olika aktö-informationsberedskap relation tillvilken i°
samhällets katastrofberedskap skallhandlar det hurom betoningsamhället, med särskildfinnasbör irerkunna stärkas." och andradirekt drabbademed dekommunikationen

berörda
ställasbeslutsfattande kanledarskap ochvilka kravsådan förbätt-analysgmppens uppfattningDet är °att en

medsamhället sambandolikapolitiker i inivåertilltron häver information organisation,ring att ges omav
katastrofkaralçtär.händelseråtgärder vidtasoch beredskap och det visas avatt attresurser

brister.för undanröjaatt
katastrofberedskapförbättradSamhället behöversamla erfarenheter, stärkerkunnaFör att som

och moderniseringbehovfinns idagDetoch förbättrar det framtida översynkatastrofberedskapen ett av en
samhälletharkatastrofberedskapen. Under årkatastrofer, det nödvändigtagerandet vid eventuella är senareatt av

dödsof-händelser krävtflera mångadrabbats svårakatastrofkatastrof. Vad innebärdefiniera begreppet somaven
ochMiljöhotmateriella skador.inneburitfer ellerväl katastrofbegreppetoch hur känns den Närigen är stora

ända-sårbarheten.hot ökarteknologiska FörVilka krav kan ställasdefinierat kan andra frågor besvaras. att ett
förfo-samhälletdemålsenligt tillvaratakatastrofsituationmyndigheter och andra aktörer sätti resurser somen

19



PRESENTATION

pågår beträffande hur totalförsvarets exempelöver massmediernas skildringari och vardagligtöversyn igar en
bättre skall kunna användas fredstid. språkbruk.iresurser

Analysgruppens med beslutsfattareintervjuer och an-
Ett genomtänkt val är avgörandetermersvariga Regeringskansliet bekräftarinom denna bild och av av
betydelseVisar ochregeringen Regeringskansliet stod väg-att utan

ledning inför händelse Estoniakatastrofen. Hade vanligasteDe förekommer nämndaien termersom som ovan
det däremot hot landetssig säkerhet skulle sammanhang begreppenrört katastrof kris, olycka,ärett motom stor extra-

färdig plan utarbetad ochvarit bli verk- ordinar händelse, pañerming:vår och allvarlig Enväntat störning.en att
ställd, efter inledandeI dessasituationen med deras språk-genomgånguppger samma personer. tennerav

förlisningEstonias saknades motsvarande planer liga grunderinom därför praktisk Analysgruppenär ärnytta.av
Regeringskansliet. medveten kan lägga alltför viktavsnittetatt storom anses

svårighetEn påpekas från flera dem arbe- vid semantiska frågor saklig betydelse. Så ärrent utansom av som
med katastrofberedskap det råder oklarheter emellertid fallet.är intetar att om

vilka händelser skall medföra utökat offentligaDen verksamheten reglerasi rättsstattyper ettav som an- en ge-
för och skall generella genomtänkt valEtt ochavgöra närstatensvar statensvem som termersam- nom normer. av

lade skall användas. Oklarhetema hänger delvis deras definitioner avgörande betydelse för deärresurser attav po-
med den terminologi används. Samma litiska beslutsfattarna, förfatmingstexter,samman ter-som ettgenom

förekommer olika håll får olika be-i viss klart och sammanhängandemån skall kunna bestämmasättmer men
tydelse beroende hur aktörerna definierar och vilka verksamheter skall utlösa vilkaviss situationanvän- samten
der begreppen. begreppVissa definierade förarbeten förpliktelseri och befogenheter läge tillkom-är i visstettsom
till lagar eller förslag till lagtexter. andrai I och olika aktörer den struktur samhällets agerandeitexter sam- mer som
manhang får informella betydelser, till inför dessa påfrestningar kräver och omfattar.tennersamma mer
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2

begreppViktiga

olycka, allvarlig rtorning,begreppenGenomgång ytorav
katastrofpåfesrning ochextraordinar händelse,mårkris,

rädd-tilldenlag hartjänstlagen Enligt dennaanvänds förandrakatastrof och utsessomtermeregreppet
derekvirerabefogenheterlångtgåendeningsledarekatastrofkaraktär. Begreppenhändelserbeskriva är att re-att av

nödvändiga.bedömereller honhaninstruktio-författningstexter,utredningar,hämtade från somsomsurser
hindra och begränsauppgiftRäddningstjänstensreglerarandra ärberedskapsplaner och attsta-texter somner,

miljö. Räddnings-elleregendommänniskor,skadorverksamheter.myndigheternasochtens ansvar
direktademetod avhjälpaalltsåråder insatserkrig eller krigshot tjänstensinnebär ärBeträffande vad attensom

olyckan.inträffadedenkonsekvensernatydliga ochbegreppentveksamhet: äringen är storaansvaret av
kan be-mindre omfattning,ellerolycka,kravhändelser ställer Enandra störredet gällerdeñnierat. När avsom

skall klarasamhälletnormalbåde skrivas rtorningotydlighetråder däremotberedskapsamhällets avsomsom en
ansvarsfördel-ochbeträffande ledningsvårigheterofficiellanvändasskallvilka begrepp irörande utanno-ensom

befogenheter ning.och vilkaoch vilketmenklatur somansvar
deräckerdäremot inteVid allvarliga störningaraktörer.samhällets olikabör åvila resur-

koordina-varförförfogarräddningstjänstenterminologi övertillämpligSyftet med genomgången är somserav
kanFörloppetflera sektorersmellan insatser.krävsinnebörd begrepp tionpraktiskfinna några som an-att aven

synnerhetsamhället,förkonsekvenser ilångsiktigaförenkling be-tilldärmed bidravänds idag och ävenaven
ellerbeskriver situationberörda.för de Begreppetkatastrofberedskapentillkan bidragreppsfloran ettenattsom

förgrundenoch såledestillstånd inte utgörärförbättras. term somen
aktörer.samhälleligamellan olikaansvarsförhållanden

störningallvarligolycka ellerStor utrednings-också andraanvänds istörningBegreppet
allvarlignormal ochmed olika valörer:och då stör-katastrofsituationerdelasriskutredningenzochHot-I texterupp

olyckabetraktanormal störningning. En äri två att som engrupper:
skall kunna hanteras inomhändelseellerhardär räddningstjänstenolyckor, ra-somansvaret annan° stora

kommunerberedskapnormalasamhällets inomförsamhällsfunktioner.viktigaallvarliga störningar i men°
kan lik-allvarligmedan störninglandstingoch närmasten

definierasoch andravid detmed regeringenräddningstjänsteninträffar aktiverasolyckorNär som ensom avstora nas
fred.samhället iRäddnings- påfrestningreglerasbefogenheter i svåroch dedet somansvar
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Kris tillstånd människa kan befinna då hon råkarsig i isom en
Begreppet och relateradekrix krisberedskap, sådan livssituation hennes tidigare erfarenheter ochtermer som atten
krishantering och krisgrupp förekommer samband med inlärdai reaktionssätt tillräckliga förinte hon skallär att

samhällets beredskap diskuteras. Ordet kris används förstå och psykiskti bemästra den aktuella situationenatt
vissa sammanhang4 med begreppet påfrest- Ordet krissvår kommer från grekiskans "krisis" bety-synonymt som
ning längre fram detta kapitel.i der ungefär avgörande. Inneboende ordet finnsi såledespresenterassom

Ordet kris liksom ordet katastrof något mode- betydelsenär kris skeende innebär föränd-ärettav att etten som
ord deti vardagliga språket. Det används dagligen medi-i ellerring riktning.i kris alltsåEn inteären ett sta-annan

för beteckna händelser och situationer digvarande tillstånd.störreatterna av
eller mindre betydelse för olika människor eller Vad dettai sammanhang kan betraktas krisgrupper som som en
för enskilda. Ekonomiska och psykologiska förhållanden kan definieras med utgångspunkt hur dei centrala aktö-
rubriceras kriser liksom plötsliga händelser eller uppfattar situationenö:som ut- rema
dragna förlopp. Säkerhetspolitiska situationer liksom betydande värden spel hotasstår°
sjukdomsförlopp, olyckor och katastrofer kan alla falla begränsad tid till förfogandestår°un-
der samlingstermen kris olika sammanhang.i omständigheterna präglas betydande osäkerhet.° av

Begreppet kris också benämningen psykisktär ett

Extraordinära händelser

Begreppet extraordinära händelser används flertal ochi ett
formella sammanhang för beskriva problembildenmer att

Forcemajeure är användstermen som vid händelser där samhället bör ha beredskap. hellerInte
inom juridiken för beskrivasådanaatt dessa kan entydigt definieras,situationer istället beskrivs
omständigheter kan befria partsom en de utifrån utmärkandevissa drag. En extraordinär situa-från behöva fullgöra ingångetatt ett innebärtion den avviker från det normala, uppstårattavtal. Ett motsvarande uttryck i äldre

plötsligt och förvarning, hotar grundläggande värdenutansvensklagtext "händelserär de högreav
och kräver snabba beslut. Därtill kännetecknas den enligthand komma". Motsvarigheten utomlands
Utredningen ledningsövning för Regeringskansliet7enligt Nationalencyklopedinär latinets omvis

major, engelskansAct of God,och tyskans av:
den omfattandeHöhere Gewalt. betydelse förDet svårt samhälletär ochär exaktatt ° attange av

vad skall räknas force majeure. förl människormånga och berör nationellt eller in-som som oss
års köplag1905 exempel ternationelltangavssom

"krig, införselförbud eller därmed jämför- det inledningsvis finns begränsad information° att omhändelse". årsl köplag används1990 vad häntsomuttrycket "händelser kontroll", vilketutom den utlöser aktivitet massmedierna,i vilket° att stor re-allmänt omfatta störreanses en grupp sulterar höga krav ställsi information frånatthändelser force majeure,än bl.a. strids-
Regeringskansliet och myndigheteråtgärder arbetsmarknaden. Med

den dygnetpågår och inblandade begrän-att runt gerhänsyn till önskemålet bättre preciseraatt
sade möjligheter till vila.de ansvarsbefriande omständigheterna

försesavtal ofta med force majeure- eller
Begreppet extraordinär händelse kan också sammanfattasbefrielseklausuler.

händelser orsaker deså rimligen inteextremasom attav
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börför vadhållpunktersäkrafinns någrainteDetförplaneras Detdärmedoch somförutsägas inte ärkan trots
uppräknadepåfrestning. Debetecknas svårvilka kravförutseförsökaochplaneranödvändigtdetta ovansom enatt

detdärsituationerexempelallaområdenavid dessa ärolika institutionerställas extremakan komma attsom
ochsamordningolika insatser,krävsallmännaför detmöjlighetfinns resurserhändelser. ingen avDet typeratt av

tilldockansvarsfördelning. De inteolika former ärforce storåberopa majeure.härsigavsäga avattansvar genom
påfrestningvadfastställa svårvilldenförhjälp ensom

Svår påfrestning innebär.egentligen
avvikerkännetecknas DenpåfrestningEn svårallvarligbegreppetanvände att:riskutredningenoch avHot-

ochhastigtnormalt, uppstårbetraktasfrån detdetdär den ansågscenariersjugenomgångstöraingi somsomaven
hotarförvarning,mindreellerberedskap fred. oväntatsamhällets i utanställa krav samtnödvändigt meratt
Flerabeslut.snabbakrävervärden ochgrundläggandefreds-definieradeinkluderadefinns i 12scenarierDessa
meddet nödvändigtvilketberörs,samhällssektorer görexemplifieravalt förregeringenområdentida attutsom

flerakoncentrerad instanser.insatskoordinerad ochsärskilt god.behöverberedskapendärområden avvarasom
ansvarsfördelningdenUtgångspunktentillståndbeskriva de ärförsamlande nor-somattRegeringens attterm

grundenskallmyndigheterolikamellanfinnsmaltocksåvilketpåfrestning,utlöser svårdessa scenarier varaärsom
påfrestningar.vid svårautredningstexterandrafleraförekommer äveniär term somen

allvarligpåfrestningSåväloch lagstiftning. svår ensomen
förkoordinerassamhällsinsatserkräverstörning attatt tillståndutdragetEtt

led-förutsättervilketbästa i sinkunna utnyttjas sätt, tur dagligt tal någotpåfrestning iordetBetydelsen är somavningsförmåga. såledesinnebärtrötthet, denpsykiskellerfysiskorsakar ett
allvar-mellan begreppenlikheternaMed anledning av samhälletpåfrestningVid svårförlopp.utdraget enföranalysgmppenharpåfrestningoch svårlig störning att akutadenför hanterafinnastillräckligamåste attresurseranvända begreppet svårvaltbegreppsbildenförenkla att behövsde åtgärderförutsesamtidigtochsituationen sombegreppframställningen. Dettaden fortsattapåffemzingi utdragetkonsekvenserna iklaraför möta ettatt meratt avoch harförfattningstexterförekommer inämnts ensom omfördelasmåsteinnebärakantillstånd. Det att resurseroch vilkabeträffandedefinitiontydligare statens ansvar samhället.olikamellan nivåer iöverförasoch ansvarbe-vad inomanspråkbör i äntas rymssomresurser som

allvarlig störning.greppet
ocholycka svårmellanSkillnadengod be-särskilt stordär ennämnda entidigare situationernaDe

påfrestningradioaktivanedfallnödvändig omfattar äm-redskap är av
påfrestning intedefinieras svår ärDetinfrastruktursystem,viktiga över- en en-störningar isvåra som ensomnen,

olycka ellerexempelvis svårhändelseskildoch hjälp-massflykt asyl- ettdammbrott,och sa-svämningar ensomav
sabotageellerolyckakan svårbotage. Däremotkemikalie- ut-allvarlig terrorism, etttill smitta,sökande Sverige, en

Påfrestningenpåfrestning.bli ärtill svårvecklasi ettstörningarfarligaoch utsläppolyckor ämnen att ensamtav
omfattaeskalerar tillhändelsereller flerafaktum när attdatasystem.samhällsviktiga en

allvarligadetoch uppstår stör-samhälletflera delarkanpåfrestningarsvåraExempliñeringen visar avvar
grundläg-ellersamhällsfimktionerviktiga näranspråk ningar idock knappastkanuppstå. Listan göra att vara

skedetta kanViktigthotas.gande värden ärlik-säkert situationerheller attatt noterafullständig. inteDet är att
krävshändelsenhanteratid.mycket kort Förförpåfrestningar atttilllederuppräknade svåranande de att

samverkar.samhälletsektorerolika inomsvårighets- flerakan variera isamhället eftersom situationerna
olyckamedsambandlägetskillnad från iTill storgrad. en
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ställs därmed andra krav lednings- och beslutsförmåga
Hot/risk Vilka grundläggande Vilka myndigheterpolitisk nivå vid påfrestning.svår Behovenen av sam-

värden hotas berörs och vilkahällsinsatser olikainom områden kan förväntas kvarstå
åtgärder krävsunder lång tid. Efter Estoniakatastrofen har de långsik-en Olyckor liv. miljö och egendom polis, räddningstjänsttiga samhällsinsatserna inneburit politiska beslut fat-att och sjukvårdmyndigheter fattat beslut och verkställttats, att egna re-

geringsbeslut, praktisk hjälp och psykologiskt stödatt er- Förutom ovanstående tillkommer svår påfrestning:vid enbjudits dem direkt berördes olyckan eller detsom attav Svår fungerandeett beslutsfattande,sam-funnits behov stöd tjllgodosetts,inte informa-av som att påfrestning hälle med förtroende ledning, samordning
lämnatstion från det offentliga samhällets aktörer till deut för våra folkvalda och information ochav

personligen berörda, medierna och allmänheten och myndigheter kommunikationatt
ytterligare behov kommunikation mellan dessaav parter

nödvändig.varit
Skillnaden mellan olycka och påfrest-svår det följandeI kommer olika sidor begreppetstor katastrofen en av

kanning alltså betraktas artskillnad belysas ochän kommer knytas di-som en attsnarare en resonemanget att mer
gradskillnadf° vilket kan illustreras följande rekt till densätt: situation Estonias förlisning innebar.som
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3

Estoniakatastrofen

katastrofI detta kapitel diskuteras begreppet ocbden innebörd
olika ocb lägger den språkligaordet. Förutominstanser ipersoner rent

betydelsen ordet kan det tolkas olika beroendeav var,
bur ocb det anvands.av vem

haveri har kommit beskrivas dade och döda. behöver då frågastonias Det inteatt som vara om mass-
Även"Estoniakatastrofen både dagligt tal, mediernas be- eller dödlighet hotar hela befolkningar.i i smitta som

skrivningar olyckan och formella sammanhang förutsätts således katastroferandrai situationer iav mer vara
denna kommitté, Analysgmppen för Nationalencyklopedin.såsom namnet

granskning Estoniakatastrofen och dess följder. Vad ärav
katastrofEn nationelldet kännetecknar katastrofsituation jämfört medsom en

de andra beskrivits detta olyckahaveri tvekan den enskildasituationer i avsnitt Estonias är störstautansom
ordet katastrof alltVi oftare till exempel medi- upplevt modern tid.Sverige Merparteni imöter passage-som av

beskrivningar rad olika medborgareknap- svenska och de svenskarsituationer 552ernas av en somsom rarna var av
kan liknas vid händelser Endastförlisning. fanns ombord livet. totaltEstonias 501 137 989mistepast som av

rädd-ktmde räddas. döda omhändertogs92personer av
Omstörtande och förstöring ningsmanskapet.
Ordet katastrof kommer från det grekiska ordet Olyckan skedde farvatten dagligen trafikerasi som av
katastrophe betyder omstörtande och förstoring. liknande fartyg och olycksförloppet mycket snabbt.En-som var
ligt Nationalencyklopedin omfattar det naturkatastrofer "mayday" det, enligt de beräkningarnödanropetFrån tog

drabbar människan och orsakar materiell förstörelse, den internationella haverikommissionen,gjorts 25som som av
exempelvis vulkanutbrott, jordbävning dylikt. högaoch Andra för den långa ochminuter 155 r1io våningarmeter
exempel katastrofer digerdöden, svält- passagerarfarjan försvinna havet.i Kvaratt vat-uppges vara ner ovan
katastrofer och ekokatastrofer uppkommer efter fanns endast höststorrnen och de överlevandetenytan somsom
människans inverkan lyckats fartyget till livflottar och räddningsvästar.sig inaturen. ta ur

Katastrofberedskap innebär, enligt källa, den hade inträffat. lyftes tillofattbaraDet De intesom uppsamma
beredskap finnas för minska skadeverkning- anländemåste räddningshelikoptrarna inom några timmarattsom som

händelse katastrof Samordning hjälp- frös ihjäl det kallai i vattnet.arna av en av
avgörande betydelse för såväl katastrofpla- Räddningsarbetet direkt anslutning till Estonia-iärresurser av
för det praktiska omhändertagandet ska- katastrofen leddes den finska Sjöräddningen medneringen assis-som av av
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katastrof"Olyckan blevframför den svenska sidan. Extraordinära enallt från somtans
och överlevande analysgruppen harkrav ställdes svenska samhällets beträffande Flera anhörigadet somresurser

känslor och erfarenheter beskri-med inblandade län- har utifrånsjöräddning och koordination sinaövriga mött egna
"olyckan blev katastrof.haveriders räddningstjänst. Utvärderingar räddningsinsatsen Estoniasvit som ensomav

har upplevt myndighetersuttryck beskriver hur depekar flertal svårigheter och brister Dettasammanta-ett som
olyckans konsekvenser.hanteringbidrog arbetet försvårades" och försenades. och beslutsfattarestillget att av

förockså bristande förtroende detmateriel bidrog kommunikations- UttrycketFörutom brister vittnari om
bemöta de människordet offentliga förmågasvårigheter till påverka olyckans konsekvenser Sverigesi attatt som

bristande tillit till förmå-drabbats och därmed ocksåakuta skedet. om
katastrofkaralçtär.hantera händelserOlyckans väldighet och det antalet dödsoffer lå-stora att avgan

samtal medoch överlevande harmed ordet katastrof. anhöriga iknappast beskrivas Mångasig änter annat
maktlöshetuttryckt de har käntHändelsen det svenska folket och analysgruppen ikom försätta männis- attatt en

olyckanpolitiska beslut eftersamband med dekor andra berörda länder kollektiv chock ochi i togssomen sorg.
tillräckligt till dembeslutsfattarna lyssnatoväntad; det fanns visserligen beredskap för eftersomDen intevissvar

Östersjön, sammanhang be-besluten fattades. har flerafartygsolycka de Det iscenarier innanen men som var
omyndigförklarade.upplevdeeldsvåda möjli- skrivits detänkta exempelvis grundstötning, eller sigatt somsomvar

kollision, plötslig förlisning dennaintegen en en av om-
Hjälpbehovet större änfattning. del befolkningen hade erfarenhe- resursernaEn stor av egna

utrednings-katastrof används vanligenfrån med liknande färjor vilket förstärkte den inte iBegreppetter resor
tillståndvilken Ide drabbades kunde för klargörapersonliga inlevelsen i situation. Det typtexter att som avses.av

förekommer istället begreppenha dessa sammanhang mårellervarit jag någon står mig nära.som
Socialstyrelsendöds- pâñertning och utgårhaveri drabbade hela landet eftersom exzraordinár situation.Estonias

för beskriva situationdock från begreppet /eatastrrøfoffren och kom från ochi Sverigemånga attorter runt envar om
nöd-sjukvårdeninnebärdet drabbade alla psykologiskt händelsen den prioriteringar inomi att ansessomoss var-

vändiga:nationell katastrofmeningen en

En katastrof för den drabbade då det akuta hjälpbehovet så"Katastrof situation är stort-
förstärk-Ordet katastrof kan också beskriva den upplevelse och si- tillgängliga efterförhållande tilli ävenresurser,

kvalitetskrav kannormala upprätthållas förenskilde intedrabbar den plötsligt och ning,tuation ovän- attsom som
alla patienter."olycka.förlorar anhörig ocksåi Detnära ärtat en en en

katastrof med dödsolycka ochlivet för deni är omsom en
undkommer med livet behåll. de enskilda drabbadei För sjukvårdens möjligheter upprätthålla kva-Beträffande att
människorna detta katastrofsituationer psykolo- somatiska vårdenden förlisninglitet Estoniasär inomett var
giskt plan relation till de totala materiella ska- katastrof. de förhållandevisi betrakta Förinteänsnarare att som en
dorna eller dödssiffrorna. med sjukvården till-överlevande kom kontakt fannsisom

anhörig får dödsbud kata- avseende.För dettaräckliga ioväntat äretten som resurser
strofen detta fullbordatögonblick faktum.i Men uppfattning hanteringenanalysgruppensDet ärett sett att av

samhällets perspektiv bakgrund den storskaliga ställde andra krav sjukvårdensEstoniakatastrofenmotur av orga-
katastrofberedskap skall finnas det uppenbart hade förmåga klarainte flera fall Be-är nisation iän attsom av.man
för denna katastrofberedskap användsbegreppet överlevandessituation tillräcklig för deredskapen inte mötaattvar

olika aktörer. och samtidigt tillgodosebehov lugn och läkningav mass-av
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:talldeffamfbrallt ochEstoniakatamøñn krav samordning det allmanna: insattapå organisationav
for psykosocialt stod.

dem abonnerade dennatillgång till och personsökare tjänstmediernas krav tillgänglig information och via som
landetsnådde därför omedelbartinnebar från NyhetenSannolikt trycket hos TT.ögonvittnen intervjua. nästanatt

vilket föranledde honomCarl Bildt,massmedierna arbetssituation för den sjukhusper- statsministersvår att om-en
och samla berördaprofessionella inleda rad aktiviteter minist-sonal saknade stöd från informatörer. gående ensom

beskrivits analys-andra medarbetareheller behovet psykosocialt stöd till de drabbade och isåInte somav rar
delrapport.blev tillgodosett tillräcklig utsträckning, framför allt förstaintei gruppens

lång sikt.
katastrof för deför statsledningenEn kris en-

katastrof är nyhet drabbadeEn nationell storen
denskedde internationellttidigt det fråga olyckannyhetsbyrån TrotsPå TT insåg vattenattatt varvar omman

flera skäl. det förstanyhetsmeddel- direkt svensk angelägenhet Förkatastrof Därifrån gick brådskandeett aven en
Stockholm,Tallinn ochtrafikerade linjen mellanande direkt nödanropen från uppfattats ochEstonia Estonianärut

innebar delenfärjan befarades ha sjunkit. Halvtimmen vilket störstanär att passagerarna somavsenare, man
svenskar.under olycksnatten Avbekräftade uppgifter hade sjunkit befarades omkomnafått Estonia sän-att varom

svenskaUtrikesdepartementet och denprioriterade nyhe- detta skäl inleddedes IT-flash vilket den högstärut,en
ochmed samlanådde ambassaden Tallinn arbetet insärskilda larmkedjor. Larmet iigångsätter attgenastten som

och svenskavidarebefordra information hurexempelvis Regeringskansliet Sverigedå rad inom ompersoneren

27



PRESENTATION

medborgare drabbats. För det andra bistod den svenska frågan omhändertagande omkomnaSverige ochi om av
Sjöräddningen finska kollegor med räddningsarbetet. bärgning fartygetsina av

detFör tredje Estland och varandra både politiska ledningenstår Sverige samband med katastrofenDen inära
geografiskt och historiskt. utövades det den agerade ochregeringen, avi-av var som

Det också naturligt olyckan, med dess omfat- serade åtgärder och kommande beslut. Estoniaolyckanattvar var
tande konsekvenser för svenska medborgare, föranledde utifrån detta perspektiv betrakta händelseatt som en som
den svenska Enligt den uppfattning ställde särskilda krav landets ledning.regeringen att agera.

analysgruppen uttryckt första delrapport får deti det akuta läge rådde under olycksnatten och da-Isom en som
naturligt både denför avgående och tillträdandeden därefter behövde problemen definieras, situationenanses garna

statsministern, främsta företrädare för regeringsmak- och olika tänkbara analyseras, beslut fattas ochscenariersom
uttrycka och deltagande med de drabbade disponeras bästa försvåra-Situationensätt.ten, att sorg resurserna

erbjuda för mildra konsekven- des brist information kombinationbetydande isamt statens attresurser av en
olyckan. med personliga stressupplevelser för inblandade aktörer.serna av

ochI med olyckan skedde utanför landets samordning mellan myndigheters och andra aktör-Engränseratt
hade svenska myndigheteringa för räddningsarbe- åtgärder krävdes för de krav ställdesmötaattansvar ers som

Den svenska Sjöräddningen agerade därför förfrå- samhället efter Estoniahaveriet.tet.
från den finska räddningsorganisationen befint- detenligt Analysgruppen kan efterhand konstatera brastigan att

liga avtal. Den svenska sjukvården olyckans kon-de överle- såväl samordning förmåga hanteraitog emot attsom
vande de kom till och krisgnipperSverige sekvenser. avgående samordnade intenär igång Den regeringen isattes

särskilt drabbade enlighet med den planering tillräcklig utsträckning det brasti ochsina insatser iorter
fanns. Polisen och identifieringskommissionen akti- informationsutbytet med den tillträdande detregeringen isom

verades enligt ansvarsområden. oklart det akuta veckan följde från olycksnatten ochsina Det läget ochivar som
inledande skedet efter haveriet hur svenska myndigheter beträffandefram till regeringsskiftet. Samordningen in-
skulle beträffande katastrofens efterverkningar. visade bristerformations- och kommunikationsarbetetagera

Att svenska myndigheter exempelvismed automatik kimde dåinte både det akuta skedet och längre sikt,i
kopplas för omhändertain omkomna stod tidigt klart. frågan bärgning bereddes den regeringen.att om av nya

vilkaMen rättigheter, möjligheter och skyldigheter hade
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4

beredskapenFörändringar i

detta kapitel de omständigheterI någrapresenteras av
totalfbrrvaretrmed eventuella förändringarlødnger isammansom

uppgifter utredning.underdrsom

sationskulturen skiljer från andra länderstid har flera utredningar och myndigheter organi-sigå senare som
arbetat med utifrån användbara definitioner satoriska miljö.vissaatt av

stärka samhällets katastrofberedskap. militärabegrepp De
för fredstidBeredskaphoten framstod skuggan detSverige, deså imot som av

myndighe-beredskapen svårigheter politiska beslutsfattare ochkalla kriget och den nationella till Destor somsom
längre hantera händelse påfrestningardel uppbyggd för bemöta, framstår svärainte måste iär att ter sam-avsom

fred kan och skiftande slag.lika sannolika. Samtidigt har hoten tryggheten och hället Hoteni många ärmot vara av
de den traditionella krigshotbilden dåsäkerheten fredstid aktualiserats de olyckor och ii änartgenom av annan var
gick kommer". hotkatastrofer inträffat framförallt under tid. huvudscenariot ryssen DettaIn- attutsom senare

ochlättare illustrera både medborgarnasriktningen samhällets beredskap har därmed förskjutits möjligen iattav var
vilket sannolikt gjorde det lättarefrån krig till påfrestningar fredstid. ställs myndigheternasKravsvåra i ögon

Med hotbild för kunde pla-myndigheter och andra offentliga aktörer beträffande be- förstå. denna ögonenatt man
krig och krigshot.redskapen, framför allt uttalas kraven ledning och le- och totalförsvaret för Detövanera

tydligt beskriven ochdarskap. fanns fiende, rollregeringensen var
mili-understryka klargö- de metoder behövdes för avhjälpa hotenAnalysgruppen vill behovet att varsomav en

rande praktiskaterminologi grund för den tära.som anpass-
ochkatastrofsituationer. Idag då samhällets aktörer utreder möjligheternatillgängliga för iIningen av resurser

redan för beredskapen förplaneringen för hantera händelser katastrofkaraktär svåraviss mån övaratt att anpassaav
krigshotetfred istället för inför det tidigarebegreppens definitioner viktig grund. Definitio- påfrestningar iutgör en

mångdimensionella och fleraligger också till grund för lagstiftning sker det bakgrund imotstyrsom an- avnen
fiende mobi-Erfarenheter fall diffusa hotbilder där det finnssvarsfördelningen olika kani situationer. inte atten
samhället förfo-och lärdomar lisera ställer kravmed fördel inhämtas från andra länder kan Det i sin attmot. tur

nödvändigtvis behöverfrån internationella erfarenheter samband med metoder inne-i inteövergöras gar som
krävs.händelser bära traditionella militärakatastrofkaraktär. utgångspunktenMen att resurserav

fred ställs enligt analys-och Vid påfrestningarden svenska förvalmingsstrukturen iorgani- svåramåste itas
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särskilda skapas ökade förväntningaruppfattning krav samhällets nedmonteras det attgruppens sam- om re-
ordnade myndighetsorganisationen och totalförsvaret.kom- tillförs fråninom i statenresurser surser
bination med ledarskap politisk Analysgruppen förbättra samhällets katastrofberedskapnivå. För att anser
vill understryka behovet de aktörer flera utredningar liksom skrivelse till-regeringen iansvarigaäratt attav som en
för samordning och beslutsfattande kanaler för till totalförsvarets kan viktig be-gångupprättar resurser vara en

förmedla och kommunicera med berörda ståndsdel. dessa anspråk för hantera konse-information Om iatt tas att
både och längre påfrestningar fred innebär detakut skede sikt. förutsättning kvensernai En svåra iett att sta-av
för meddetta planeringen inriktas skapa uthållighet och åtagande utökas jämfört idag. Dettaär att att tens ansvar

landstingenslängre sikt, den har ledningsansvaret får till- får dock inkräkta kommunernas ochinteatt som
till analysfunktion och får löpande behöver klargöra och hur dessagång Statenansvariga näratten ansvar. resurser

och utvecklingen. Analysgruppens skall anspråk skall besluta får ske.läget i såattrapporter tas samt vem somom
uppfattning förutsättningar för användas fred krävshur detta skall skapas Skall totalförsvarets iävenresurserom

beredskapslagstiftningen.redovisas längre fram dennai även översynrapport. en av
med deanalysgnippens totalförsvarets flera håll anförs samhället,Det mening Påär attatt resurserre-

åtgärderdet vill både det civila, och vid behov det finns, skall kunna hantera och vidta desäga ävensurser, som som
inträffa.militära skall kunna användas klara händelser kan gäl-försvaret, för behövs Detiallaatt typerav av som

påfrestningar fred. kräver klarläggande ler allt från normalt tillstånd, olikasvåra Detta viai stör-typerett ett avav
vilka detdet gäller och beslutar till kan innebärai uppstårsituationer svår ningar situationeratt att envem som som

och krig.påfrestning råder. Syftet med använda totalförsvars- extraordinär eller påfrestning Försituation svåratt
förberedelser olikaenligt analysgruppens uppfattning, skall ske krävskunnamåste, så givetvisatt att avresurser vara

skall finnas be-och ändamålsenlig ledning förstärka inriktas dels detsamordning slag. kanDessa att engenom
delsde samhället redan förfogar händelserna deolika redskap för hantera uppstår,inomöver närattresurser som

riskerna förverksamheter och skall alltså andra förebyggande verksamhet syfte minskaDe iinte ersätta attsystem. att
befintliga allvarligt inträffar.någotresurser.

åtagandeStatens utökas Civilförsvarets beredskap
totalförsvarsbeslutI Gränsdragning mellan normala Riksdagen fastställdestörningar 1996 årsrapporten genom

och påfrestningar effekterna totalförsvarets skall utformas de kansvåra såut- att attresoneras om av resurser
ökad användning totalförsvarets fred. Både stärka samhällets samlade förmåga förebygga och han-i attav resurser

effekter fred.och berörs. effekt påfrestningar Uppgifterna civilapositiva negativa En positiv i för detsvårateraav
får användas skulle kunna de försvaret formulerades beslut enligti i följande:att statens attresurser vara samma

då den inträffade skadan civilbefolkningensituationer vida överrtiger värna° attnor-
mala kan funktioner återställas snabbare med kunna genomföra internationella fredsbefrämjandestörningar ° att
minskade konsekvenser för de berörda. och humanitäranegativa En insatsernega-

effekt sidan skulle kunna bli samlade samhällets samlade förmågativ andra den stärkaå svåramöta°att att att
beredskapen ekonomiska skäl fred.minskades de olika nationella påfrestningar iiav sys-

eller verksamheterna. Bolagiseringar och avregle-temen
Ävenoffentlig verksamhet, med ökat effektivitets- detta sammanhang krävs definitionringar vadiettav en av en

och marknadstänkande, kan innebära den civila påfrestning präglas sådan tydlighet deti sin svår ärtur att attsom av
beredskapen skallidag finnas dessa verksamheter råder tvivel dylik hari situationinte uppstått.närsom om en
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analysgiuppens uppfattning ansvarsförhållan-Det är att
myndigheter vid påfrestningar fredden mellan svåra i

och länsstyrelser kantydliga kommunermåste så attvara
mindre enhetblir för försituation svårnär attagera en en

lagen. fårde för den skull bryterhantera Detmotutan att
ellerosäkerhet befogenheter ñnan-rådainte sigvareom

siering insatserna.av
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5

Estoniakatastrofen innebar
svår påfrestning samhällen freden

Slutsatser betvajfznde /ZüZtZXITOfOC/Jbegreppen
påfrestning;var ochderaspraktiska användning.

slutsats tidigare och omfattning, skall dock hanteras ordinarie avseddut-n av resonemang en ens av
gångspunkt för analysgruppens arbete det ka- hälso- ochlokal räddningstjänst, sjuk-organisation såsomär att var en
tastrof drabbade Sverige förliste. Händel-Estonia vårdnär etc.som

självfallet betrakta extraordinär kriterier flera försitua- De sammanhangi använtsattsen var attsom en som
fastställa relationtion. vad påfrestning ställas tillkan isvår ären

Estoniakatastrofen uppfyller samtliga de kriterier Estoniakatastrofens konsekvenser.som
utredningar och håll ställts föri fastställa Evtonia/eatastrøjførn väntade 00/2nøwnala;avvek detannat attupp

Östersjönvad påfrestning samhället och extraordinärsvår beredskap fanns för fartygsolyckorvissen en
Definitioneninnebär. behövs för kunna fast- Katastrofens omfattningsituation denna storlek.inteatt men av

ställa extraordinära krävs från samhällets sida och fartygshaveriets förödande konsekvensernär visaderesurser att
för de krav ställs det offentliga. beredskapen otillräcklig.att motsvara upp som var

Förslag har lämnats till regeringen innebärande Den uppstod plötrligi och förvarning; fartyget läm-Oatt utan
begreppen fredstillstånd och krigstillstånd skall nade Tallinns hamn kvällen den september för27ersättas.

Östersjön,krigsfara och katastroferiKrig, fredstid enligt försla- korsa själva olycksförloppet snabbtsåattryms var
tillstånd definieratinom påfrestning och skeddesvår de flestaså inteoväntatget ett attsom passagerare

samhället, vilket föreslås föranleda beredskapstillstånd. hann fartyget detsig innan sjönk. Räddningsarbe-ta ur
Införs denna ordning krävs tydlig definition begrep- korn snabbt ochinte igång med tillräckligteten av nog om-

katastrof, dvs. påfrestning samhället fred.svår fattning för rädda alla demi lyckades sigpet atten tasom ur
nuvarande beredskapsstegenDe med skärpt respektive fartyget.

högsta beredskap föreslås kompletteras rned tredje Den botade gvnndlaggande effekt det of-varden. Enett steg av
katamofberedx/eap tillämpa vid fredstida påfrest- fentliga Sveriges agerande efter katastrofen blivitharatt- -

samhället.ningar tilltron till samhällets förmåga hantera konse-att att
Olyckor och andra har katastrof-störningar, kvenserna denna katastrofinte rubbats.som av
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för efter-skulle inblandade aktörerför räddningsarbetet Den innebar betydandeDen kravde snabba beslut ° stressatt
katastrofen undervil- pågick dygnetkunna omhändertagande omkomna, hanteringenövergå i runtett som avav

den första tiden.ket skedde.inte
föromfattandebetydelse samhallet ocbDen mångavar av

ställde katastrof-Estoniakatastrofen kravmänniskor direktdels eftersom Förutomnzanniskor, många attvar
långsiktiga konse-analysen den Eekdrabbade, psykologiskt hanteringdels därför visarmånga attatt ett

helapersonligen berörda för detkvenser för såväl deplan identifierade med de drabbade.sig som
vill bakgrund desvenska samhället. Analysgruppenfanns infbrma-begränsadDen innebar det inledningsvis motatt av
analysen har inneburiterfarenheter den genomfördarådde oklarhet fartygetdetsituationen;tion somom varom

vad katastroftill raden kriterierhade ombord, vilka de hur tillägga följandeförlist, antalet av envar,personer
hur innebär tillfoga:hade räddats eller omkommit, svårtmånga som

konsekvenserkatastroffår de berörda ocbskadade de vilka åtgärder förväntades långsiktigaEn°som avvar,
långsiktiga ef-diskussion vilka deoch vad försvenska myndigheter och samhallet. Enregeringen omsom var

katastrof kan bli, vad kan påverkafekternamöjligt genomföraatt etc. somav en
dessa och vad detta innebär förställde höga omfattningenvilketDen utlöste aktivitet medierna,istor sam-av

beskrivs och analyseras dehällets katastrofberedskapkrav och infonna- iinformation från regeringen
frånmed utgångspunktRegeringskansliet. Informations- följande Estonia-tionsarbetet avsnitteninom

Regeringskansliet räckte till. katastrofen.beredskapen inteinom
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någraoch andra länderBegrepp itermer

En översiktlig bur andra ländergenomgång i några påav man .rer
begrepp relateras till samballetr leatamofberedrkap.:om

orskning kring katastrofer uppstod komplexitet har omfattning,USA under hanteringen,i i stor ger om-
1950-talet då hotet från kemiska stridsmedel och leder till resursbrist ochriktade fattande skadeverkningarmot an-
befolkningen framstod realistiskt. disaster såle-Syftet med forsk- dra brister. Definitionen begreppet utgårsom av

kunna förutsäga händelsens eller tillståndets konse-ningen befolkningens reaktioner des huvudsakligen fråniattvar
händelse det utlösandesådant anfall. Definitionen vad kata- kvenser, från specifika indikationer iinteettav av
strofbegreppet innebär och vilka dess underkategorier händelseförloppet.
skall terminologihar debatterats sedan dess. kan definieras medhazard DHA:sBegreppet Begreppetvara en-
dera och detfrån den fysiska händelsen, dvs. orsaker till disaster finnsnaturkata-utgå något utgörsom enen som
strof liknandeeller teknologisk katastrof, eller från händelsernas listor tänkbara finnsI Sverigescenarios.överen
sociologiska särskilt sårbarteller psykologiska konsekvenser. definierat områden där samhället12 ärsätt

påfrestning församhället skall kunna hantera kriser och tänkas innebäraFör och kan svårstör-att sam-ensom
ningar de utvecklas till katastrofer krävs bland hållet fredstid."innan iannat
kunskap och kompetens de drabbades behov stöd FN-organets användning vilkettennenom av av eønergengr,
och bemötande liksom genomtänkt kommunikation innebärmed nödläge med omedelbar risk liv ellerför vä-ett
både drabbade och andra berörda kombination sentligamed tyd- skador relativt näraliggande disaster.i är tennen
liga ansvarsförhållanden bör finnas reglerade lag. särskilt tidsintervall disaster deti En Emergency dåär ettsom av en
definition begreppet katastrof från de berör- föreligger nödläge och omedelbar ellerutgår risk för liv vä-av som en
das perspektiv och samhällets för bemöta dem sentliga skador. däremot beskrivsDisasterattansvar som en mer ge-

tyngd denna sida samhällets nerell, utdragen period då resurskapacitetenåt insatser. försämras.ger av

"Disaster", "hazard". och "emergency" "Crisis Hollandmanagement" i

FN-organet DHA" använder begrepp disaster, Holland används de engelska begreppen ochI crisis crisissom
hazard och ligger det utgångspunkt för terminologin rörandeBegreppet disaster nära managementemergency. som
svenska begreppet påfrestningar kännetecknas beredskapen. tillbeskrivs skillnad från begreppetwåra Cnlrzlv,som av
händelser sker plötsligt, oförutsägbara, disasterinnebär uppträder till följdnågot inteärsom en som som av en en-
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händelse tillståndskild olycka eller ettutan somannan
förlopp. kanuppträder resultat Ursprungetett ettsom av

skilda faktorer.diffust och förloppet kan stegrasvara av
behöver fattas,kan råda ovisshet vilka beslutDet om som

olika och osäkerhetkonflikter mellan intressen vemom
beslutsfattande Därför talarskall ha det ansvaret. mansom

till skillnad frånHolland disasteri mi: management re-om
definitionerna be-finns också flera likheterlief iDet av

disaster och gäller osäkerheten,Detcrisis. t.ex.greppen
tendensen besluts-samordningsbehovet, tidspressen, att

behovet masskommuni-fattande läggs högsta nivå, av
händelsen efterhand granskasoch behovetkation iattav

och analyseras.
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7

Statens Organisationsform

En övergripande samhallet:presentation organisationav
for hantera olyckor och påffestningar ifred.wåraatt

katastrof kan innebära alla tillgängliga domstol. Exempel centrala myndigheter Socialsty-ärattn re-
användas förmåste och lindrastå dess relsen, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket Luftfartsver-ochsurser att emot

verkningar. kommunerna,Staten, kyrkan, frivilligorgani- ket. arbetssättDeras och regleras deorganisation genom
sationema och andra involveras vid katastrof. det föl- instruktionerI utfärdar.regeringenen som
jande beskrivs övergripande hur samhället organiseratär

Länsstyrelserför fred hantera olyckor ochi påfrestningar.svåraatt
län direktfinns länsstyrelse lyderI varje i principen som

Riksdag och regering under Länsstyrelsen har uppgifter inomregeringen.
En grundläggande uttrycksprincip bekant den räddningstjänsten, den sociala hälsoskyd-i omvårdnaden,som
svenska regeringsformen med all offentlig makt detutgåratt m.m.
ifrån foÅketF allmännaGenom val utses representanter

Självstyrande kommuner och landstingtill riksdagen har till uppgift stifta lagar ochattsom att
regeringsbildare. sedanDet skall och landstingenregeringen Kommunerna självstyrandeär är inom sinautse som
riket. geografiska områden" Kommunernas och landstingensstyra

beredningFör regeringsärenden finns verksamhet regleras kommunallagarna ochettav rege- genom genom
ringskansli, vilket det departementi ingår för skilda verk- åtskilliga specialförfattningar, vilka begränsar de kommu-
samhetsgrenar. fördelarRegeringen ärendena mellan nala handlingsfrihet också dem sär-organens men ger
departementen. Departementens uppgift bereda skilda maktbefogenheter. exempel detEtt be-är äratt senare
och expediera de ärenden stämmelserna räddningstjänst.regeringen. landstingensI uppgiftavgörssom av om

ligger kunna erbjuda god hälso- och sjukvård."att en
Självständiga förvaltningsmyndigheter

Katastrofens karaktär avgör vilka aktörerUnder lyder bl.a.regeringen antal fristående somett stort cen-
involverastrala förvaltningsmyndigheter. har tilldelats be-De vissa

stämda uppgifter och skall verka hela Sverige. Katastrofer kani Dessa drabba Sverige olikatvå Närsätt.
myndigheter har beslutanderätt, deras be- katastrofplatsen belägen inom Sveriges kom-även är gränseregen om
slut kan överklagas till eller till förvaltnings- deregeringen områden direkt drabbade förär utsättasattmer som
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områdengällermed varandra. inomde verka Dettapåverkas aktörernapåfrestningar. Framförallt inom t.ex. som
ochoch sjukvård, ordninghälso-räddningsinsatser,katastrofområdet.kommuner finns Aven regeringeni rörsom

följer beskrivningNedaninformation.bli inblan- säkerhetmyndigheter kancentrala och regionala avsamt ensamt
räddnings-verksamheternaregler inomvilkadade. styrsom

Även ochinformationsjukvård.och hälso- ochinträffarkatastrofer sådana tjänstEn är ut-typ somannan av
behandlas.inblandade. ledningsansvarmedborgareanför där svenskaSverige ärmen

Estoniakatastrofen. sådana fallsådana händelser hör ITill
el-inblandad mindre utsträckningräddningstjänstenblir i

fredRäddningstjänst ibetydelse. Tillalls. Istället får andra aktörerler inte stor
räddningsinsatserde operativaMed räddningstjänstinformationoch Regeringskanslietregeringen strömmar avses

vidförskyldigakommunernaochambassader. Informationenoch utländskafrån medier ärin attstaten svarasom
el-hindraför försökafara därför,olyckshändelser ellermyndighetervidareförrnedlas tillbehöver analyseras och att

miljö.egendom ellermänniskor,skadoranhö- ler begränsaomhändertagandeoch berörda. Bemötande och av
föreliggerräddningsinsatsSkyldighetviktigoch överlevande blir dessa situationer görariga i en-att enen upp-
snabbt ingri-behovetmed hänsyn tilldast, detgift för myndigheterna. ettavom

förkostnadernavikt, insatsendet hotadebåda dessa pande, intressetsfinnas förLämplig si-organisation måste
ellerpåkallatomständigheternaoch i övrigtmindre självständiga aktörereller ärMångatuationer. att statenmer

förkommunenbehöva insatsen.olika områden kommermed inom att svararsam-ansvar
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Kommunal räddningstjänst munal verksamhet skall länsstyrelsen föröverta ansvaret
kommunVarje skall räddningstjänstplan räddningstjänsten de kommuneri berörs. Innefattarupprätta en som som

skall tillställas länsstyrelsen, räddningsverkStatens statlig räddningstjänstinsatserna skall länsstyrelsenävensamt
andra berörda kommuner. får beslutaRegeringen för samordningen mellan den statliga och kommu-om svara
ändring planen efter framställan fråni Statens räddnings- nala räddningstjänsten. länsstyrelsenNär tagit över ansva-
verk. för räddningstjänsten, skall den också räddnings-ret utse

olyckaNär inträffar kommun kommu-i ledare.en en svarar
räddningskår för såvida detinsatserna frågainte finns möjlighet förDet omfat-regeringen,är även närnens

statlig räddningstjänst. Räddningskårens tande räddningsinsatser lqävs, bestämma vilken läns-ärom attresurser
anpassade efter den riskbild finns kommun.varje styrelse eller statlig myndigheti skall översom taannan som
Mellan kommuner finnsvissa avtal samverkan mellan för räddningstjänsten eller flera kommu-inomansvaretom en
räddningskårema. myndighet tilldelasDen dåutseransvaretner. som

Vid räddningsinsatsvarje skall det finnas räddnings- räddningsledare. kan också självRegeringen övertaen ansva-
ledare för Räddningsledareninsatserna. för räddningstjänsten och räddningsledare.som retansvarar utse

alltid ledningsplats. samordnasDär Räddningsledaren har detupprättar insat- fören yttersta ansvaret
med ledningsläkare och polisinsatschef. räddningsinsatsen. skall bland fatta beslutDenneserna en annaten

Räddningsledaren kan beordra enskilda delta inriktning och resursfördel-i insatsens prioriteringar,även att om
räddningstjänstens arbete och använda eller förstöra och underhåll, informationstjänst ledaning åtgär-samtan-

egendom. Statliga eller kommunala myndigheter derna skadeplatsen.nans
skall med personal och egendom delta räddningsinsatseri

Polisens roll vid räddningsinsatseranmodan räddningsledaren. Räddningsledaren ärav
huvudansvarig och räddningstjänst föreligger Polisens uppgift vid räddningsinsatser föravgör när är att ansvara
och den skall avslutas. skadeplatsen, trañkreglering,när avspänning utrymning,av

finnsDet särskilda bestämmelseringa för katastrofer efterforskning, och bevakning.genomsökning
räddningsledaren har befogenheter vid polisiära polischefendenså- Inom organisationen ärutan samma an-

dana händelser. för Underställd polischefen finnspolisinsatsen.svarig en
polisinsatschef leder polisens verksamhet fältetsom

Länsstyrelsens uppgifter inom räddningstjänsten och samverkar med räddningsledaren. rädd-Polisens och
Länsstyrelsen skall efter hörande med kommunerna lä- samverkari ningstjänstens vid Både poli-insatsen.resurser

och berörda myndigheter de planer läns- och räddningstjänsten larmasupprätta SOS-centralerna.vianet som sen
styrelsen behöver för kunna Statenssittutövaatt ansvar.

sjukvårdensHälso- och roll vid räddningstjänsträddningsverk får meddela föreskrifter innehållet iom
planerna. Hälso- och sjukvården skall samverka med räddnings-

Länsstyrelsen har för räddningstjänst skadats.tjänsten fallnågon Ivissa innebärnär insatsenett eget ansvar en-
vid utsläpp radioaktiva och beslutar då bart samverkan beträffandeämnen Vid fallsvårareav transporter.vem som

Ärskall räddningsledare. kan sjukvårdsgrupper delta själva räddningsarbetet.ivara
När kommun drabbad län händelseninom mycket inträder katastrofberedskap.än är svårmer en artsamma av

kan berörda räddningsledare komma Sjukvården vid räddningsinsatser består ochsjuk-överens om vem av
skall leda skerinsatsen, beslutas dettaså inte ambulanstransporter katastrofberedskap vid akut-som om samtav

länsstyrelsen. sjukhus. katastrofberedskapenI ingår beredskapäven att
Om det fordras omfattande räddningsinsatser kom- sända sjukvårdsgrupperi till skadeplatsen. lednings-En
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ochskadeonxrådetsjukvårdsarbetetläkare leder inom styr
vård kanolika sjukhus därskadade tillmedtransporterna

ges.

räddningstjänstroll vidFörsvarsmaktens
FörsvarsmaktenskallräddningsledarenbegäranPå av

förallvarligt hinderräddningsinsats någotdelta intei om
föreligger.detta

underFörsvarsmakten lyderinsatsstyrkaEn egetur
räddningsledaren.underlydermilitärt befäl i sin tursom
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Civila förberedelser för åtgärderoch vid krig

Yötalffrrsvar sddan verksamhet hehbvsfbr förbereda ochar attsom
bedriva den militära ochcivila verksamhet erfordras krig utbrytersom om

I detföljande lämnas övergripande beskrivning den civilaen av
delensorganisationforrn särskilt vad galler raddningrganrt,

halso- och infbrrnation.sjukvård samt

stärka Sveriges försvarsförmåga kanör kommer tillregeringen stånd mellan dem bedriver civil verksam-att som
besluta höjd beredskap. Vid höjd beredskap skall kom- het.om

landsting och kyrkliga kommuner vidta de kommun,Varje landsting och kyrklig kommun skallsär-muner,
skilda åtgärder frågai planering och inriktning medverka sådan beredskapsutbildningi berör dem.om av som
verksamheten nödvändig för de skall skallDe till de krigsorganisa-är ingårm.m. som att attse personer som

Ävenkunna fullgöra sina uppgifter totalförsvaret.inom får nödvändigtionen utbildning.
enskilda och företagorganisationer skyldiga kommun hemskyddI skall det finnasär varje medattsom ett
fortsätta verksamhetsin krig skalli då vidta sådana uppgift dels förmedla mellan kommunenåtgär- informationatt
der. och befolkningen, dels skydda, räddaverka för ochatt

hjälpa befolkningen med stridshandlingarsambandi samt
Beredskapsförberedelser i kommuner och verka för nödvändig försörjning.att trygga
landsting Kommunen skall hålla länsstyrelsen underrättad om
Kommunerna, landstingen och de kyrkliga kommunerna beredskapsläget. Länsstyrelsen kan besluta kommuneratt
skall vidta de beredskapsförberedelser behövs för de- eller landsting skall bistå varandra.som

respektive verksamhet under höjd beredskap. Detta Landstingsstyrelsen för den civila hälso- ochras ansvarar
skall ske samverkani med andra berörda statliga, regionala sjukvården. En beskrivning hälso- och sjuk-närmare av
och kommunala aktörer. Planer skall ñrmas med uppgifter vård vid krig följer nedan.

vilken verksamhet avsedd bedrivas underärom attsom
Myndigheternas beredskapsplaneringhöjd ochberedskap, krigsorganisationen, vilkenom om perso-
verksamhet vid höjd beredskapnal skall tjänstgörasom m.m.

Kommunstyrelsen för ledningen den del myndighetVarje skall verksamheti sin beakta total-ansvarar av
det civila försvaret kommunen skall bedriva. försvarets krav. planering skallDeras ske samverkan mediav som

Kommunstyrelsen skall också verka för den civila verk- de statliga och kommunala myndigheter, sammanslut-att
samheten får enhetlig inriktning och samverkan och näringsidkareningar berörda.äratten som
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myndighetenberedskap skallUnder höjd regering-myndigheter tilltotalförsvaret hänförs vissaInom
utredningar det civilaövergripandeuppdragbetydelsefulla. centralkrig särskiltfunktioner Eni göraär enssom

särskilt beslut frånefterområdeför samord- försvaretsfunktion harmyndighet inom varje samt, reger-ansvaret
de funktionsansvarigainrikta och samordnadärmed s.k. funktionsansvarigoch ingen,ning utgör myn-enm.m.

verksamhet.och civilbefälhavarnasdigheternasmyndighet.
Överstyrelsen total-högsta civilakrig denCivilbefälhavarenför funk- iför civil beredskap har äransvar

civilområde. Sverige in-försvarsmyndighetenRikspolisstyrelsen inom ärcivil ledning,tionen etttransporter m.m.,
harCivilbefälhavarensådana områden.räddningsverk för delatsäkerhet,för ordning och Statens i tre upp-

ledning och samordning.funktionen civilgifterräddningstjänst, Styrelsen förbefolkningsskydd och inompsy-
ledasamordna planering,skallCivilbefälhavareninformationsberedskap och Social-kologiskt försvar för

och uppföljninginriktningledningsövningar,hälso- och sjukvårdstyrelsen för samt avm.m.
personal Civil-utbildningverka förskall fredstid dessa ochmyndigheternafunktionsansvariga i iDe m.m.av

föreskrifterlänsstyrelserna defår meddelabefälhavarenmyndigheter med uppgiftersamråd med inomövriga
totalförsvaretplanläggningen inombehövs förmålsättning,utarbeta underlag för beslutfunktionen avom som

andrameddelaCivilbefälhavaren fårcivilområdet.planering,beredskapsförberedelser ochsamordna ävensvara
förutommyndigheter under Försvar-statliga regeringen,för utbildning och övningar m.m.

beredskaps-föreskrifter inriktningensmakten,del planläggningen hos deFörsvarsmakten får avta omav
förberedelser.beredskapsmyndigheter.myndigheter ärsom

verka förCivilbefälhavaren möj-krig skallfimktionsansvarigaskärpt beredskap skall den I störstaUnder att
civilaverka förförsvarseffektfunktionen liga uppnåssamordna verksamhetenmyndigheten inom attattgenom
verk-bedrivercivilamyndigheter och andra sinaandra myndigheter.och med organ

där de civilaenhetlig riktningmedsamheterberedskap skall de funktionsansvarigaVid högsta enmyn-
med militär-Tillsammansförsvarsåtgärderna samordnas.informerad händel-digheterna m.fl. hålla regeringen om

Civilbefälhavarenskallvid Försvarsmaktenbefälhavarenrespektive ansvarsområde ochseutvecklingen inom om
samordnas.militära försvaretdet civila ochverka föråtgärder.vidtagna och planerade att

Överstyrelsen ochlänsstyrelsernafår meddelaCivilbefälhavarenskall fred leda ochfö beredskapcivil i annansam-
förvaltnings-med statligacivil myndighetregionalfimktions-ordna beredskapsförberedelserna vid övriga

civil-verksamheten.föreskrifter för Det ingår iuppgifterMyndigheten skall särskilt, bl.a.myndigheter.ansvariga
underrättad lägethållabefälhavarens sigrekommendationer, verka förutarbeta råd och att omansvarattgenom

upprätthållaförsökaoch allacivilområdetför det civila för-frågor inomenhetlighet sätti ärsom gemensamma
ochcentrala myndigheterförbindelsen medmellan det civila regeringen,verka för övergripande samverkansvaret,

civilbefälhavare.kunskaper deförsvaret utveckla övrigaoch det militära samt om
central förvaltnings-psykologisktförsvarföinför och under höjd beredskap. Styrelsenömsesidiga kraven Myn- är

funktion-psykologiska försvaret. Somför detmyndighetskall också samordna utbildning frågordigheten i ärsom
Överstyrelsen samordna plan-leda ochmyndighet skall dencivila försvaret. förför det ci- sansvariggemensamma

kunskappsykologiska försvar, spridariketsbedriva studier läggningenvil beredskap skall operativaäven avsom un-
civil-inklusivesäkerhetspolitiken och totalförsvaret,civila försvaret,derlag för krigsplanläggningen detinom om

folkrättensmöjligheterbefolkningens inomplaneringen, inriktningen och uppföljningensamordna att ramarav
och samordnamotstånd, främjaCivilbefäl- bjuda ockupantleda förledningsövningar, övningarstörre samtsamt en

områden.dessainformationmyndigheters inomdet civila försva- andraoch militärbefälhavare vadhavare avser
beslutefter särskiltberedskap ellerhöjdUnder annarsret.
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skall myndighetenregeringen dessutom bevara och besluta användning räddningskårer för uppgifterav om av
stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda. berör den kommuneninte för omfördelningsom egna

Socialxzyrclven fimktionsansvarig myndighet för mellan länen civilornrådet.är Motsvarande be-inom rätt att
hälso- och sjukvård, socialtjänst miljö- hälso-och sluta omfördelning har länsstyrelsen vad gäller kom-samt om
skydd. Socialstyrelsen skall således samordna beredskaps- länet.inommunerna
förberedelser och planering därav, samordna och genom-

sjukvårdHälso- ochföra lcrigsplanläggning, för utbildning personalsvara av
och för genomförs redovisaövningar beredskaps- Hälso- och sjukvården totalförsvarsfimktion be-äratt samt en som
läget för Under höjd beredskapregeringen. skall Social- civil och militär del. militära sjukvårds-står Denav en en
styrelsen kunna informera händelseut-regeringen skall krig komplement till denorganisationen i ci-ettom vara
vecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen vila. totalförsvaret finns lager sjukvårdsutrusmingInom av
inom område vidtagnasitt och planerade läkemedeloch kan användas lcrig.åtgär- civilai Densamt om som
der. Vid skärpt beredskap skall Socialstyrelsen samordna hälso- och sjukvårdens katastrofberedskap nöd-utgör en
verksamheten inom sitt ansvarsområde och med andra vändig del krigsberedskapen.grund för och Ambitio-av
myndigheter totalförsvaret.inom för hälso- och sjukvården krig skall hålla dei attnen vara

Länssryrelxen den högsta civila totalförsvarsmyndig- medicinska behandlingsresultatenär nivå isamma som
heten och skallinom lånen samverka med försvarsornrå- fred för det flertalet patienter.stora
desbefälhavaren vid Försvarsmakten för åstadkomma Vid fredstida katastrofer och krig kan det krävasiatt sam-

enhetlig inriktning och ledning totalförsvarets olika ordning hela landets sjukvård. ställer kravDettaen av av
delar och ändamålsenlig användning civila och milj- samverkan mellan civil och militär sjukvård olika ni-en av

skall skeDetta riskanalyser,tära och samgrupperad ledning krävssamordnad såvälvåer. Enresurser. genom samver-
kan, planläggning och detövning inom civila försvaret. regional och lägrecentral högre regionalnivånivå, som
Länsstyrelsen skall stöd och underlag till kommu- har Socialstyrelsen,för detta centraläven nivå. Ansvaret nivåge

och berörda myndigheter, och företag sjukvårdsstyrelse.organisationer överbefälhavaren och hö-Försvarets Påner
för deras beredskapsförberedelser. ledningen civilbefälhavareregional ochnivå utövas avgre

Vid höjd beredskap skall länsstyrelsen länet regional landsting,militärbefálhavare och lägreinom nivå av
verka för möjliga försvarseffekt detta försvarsområde. Vidare samverkarlänsstyrelse ochstörsta uppnås. Iatt
ligger samordning och enhetlig inriktning det civila distriktsnivå hälso- och sjukvårdsledningen inomav
försvaret, samordning mellan det civila och militära för- landstinget med primärkommunal ledning militärasamt

verka för länets tillgångar fördelas och förbandschefer.svaret samt att att
utnyttjas försvarsansträngningarnaså främjas. Länssty-att

svåra påfrestningarInformationsberedskap för irelsen får då meddela föreskrifter verksamheten hosom
fred föroch krigandra regionala och lokala civila myndigheter med statliga

förvalmingsuppgifter länet, medinom undantag för civil- myndighetVarje har fred och krigi för infor-i attansvar
befälhavaren. verksamhet till allmänhetsin och medierna. Ettmera om

sådant har kommuner och landsting.ävenansvar
Räddningstjänst räddningsinsatser fredstidNär rädd-i pågår, ansvarar
Under höjd beredskap har räddningstjänsten ningsledarensina samverkan med polis och sjukvårdi förutöver att
Vanliga uppgifter för upptäcka, utmärka och information förmedlas till medierna.röja Sjukvårdenattansvar ansvarar
farliga områden för information och till sjukhusen.patienterna Po-m.m. om

Civilbefálhavaren har under höjd beredskap lisens informationscentral har tillgång till denrätt registreringatt
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uppgifthar tillpsykologiskt försvarförStyrelsenskadeplatsen och informerarsköter vid uti-polisen attsom
skall fungeraberedskapsorganisationfrån denna. upprätta un-somen

direkt fara för krig.och vidbistå derpsykologiskt försvarStyrelsen förfredstid skallI
ochanalyseraskall krig stämnings-Myndigheten iutforma ochderas arbete medandra myndigheter i att

landet följa rapporteringen i natio-opinionslägetsamhället ipåfrestningar isprida information svåra samtom
skallnyhetsmedier. Vidareinternationellanella ochrekommendationer förochutarbeta rådfred, ettattgenom

medtillsammanspresskvartercentraltpåfrestning upprättasinformationsverksamhetenf Om rå-svåren
högkvarteret,det militärafrån bl.a.informatörerbegäranpsykologiskt försvarskall styrelsen förder ge

Överstyrelsen civil beredskap.förochRegeringskanslietinformations-myndigheter derasstöd och hjälp till andra i
medi-kunnacentralt presskvarterSyftet medsamråd med medie- ärefterMyndigheten skallarbete. attäven, geett

information.allmänhetenoch därigenombe-utvecklingen mediernasanalyseraföretag, följa och ernaav
Även länsstyrelserna och kommu-civilbefälhavarna,skallfred. Myndighetenpåfrestningarredskap för isvåra

händelseförstärka informationsresurser iskall sinaberedskap förbeslutunderlag förutarbeta regeringens nernaom
krig.medieområdet. av
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Hälso- och sjukvårdens planering
och organisation katastrofberedskapenav

för psykiskt och socialt stöd

Har redovisas bakgrund den svenska organisationensom en
få nationell, regional och lokal katastrofberezirkap.

ehovet beredskap för psykiskt och socialt hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har således ingenav en
omhändertagande vid katastrofer någonting olika direktivrätt landstingen och kommunerna, deär översom re-
aktörer det svenskai samhället under de decenniet kommendationer och råd publiceras endast vägle-ärsenaste som
fått ökad medvetenhet hälso-När och sjukvården dande och befogenhetoch myndighetens inskrän-om. ansvar
planlägger, utbildar och katastrofberedskap ker till följa verksamheten.övar sigutgör att
psykiskt och socialt omhändertagande betydelsefullen
del. Samverkan och samordning informationav

Som sektorsansvarig myndighet för hälso- och sjuk- skall kunna användasFör samhällets optimalt iatt resurser
vården Sverigei utarbetar Socialstyrelsen allmänna råd samband katastrof krävs samordningmed nationell,en

hälso- och sjukvårdens katastrofberedskapf Syftet regional och lokal lokalaär nivå. Den hälso- och sjukvårdenom
de allmänna råden skall förutgöra det akuta omhändertagandetatt över- kan behövaett gemensamt som ansvarar

gripande underlag för planering och utbildning. all-De stöd form erfarenhetsutbyte,i akuta handled-råd ochav
råden riktar till hälso-männa sig och sjukvårdens ning. SocialstyrelsensDet uppgift följa och stödjaärme- att

dicinskt och administrativt ansvariga och till sjukvårdshuvudmannens katastrofplaneringäven samt att sam-
räddningstjänsten, polisen och Försvarsmakten infor- ordna informationen huvudmannen mellanävensom mot men

särskildmation. I skrift behandlas frågor psykiskt myndigheter och allmänheten.en om
och socialt omhändertagande. Avsikten ge all-är att

Katastroforganisation regionalt och lokaltriktlinjer till landsting och kommunermänna för plane-
ring, och Landstingorganisation utbildning vad gäller det psykolo-
giska, psykiatriska och sociala omhändertagandet och Landstingen Sverige har skyldigheti erbjuda ochstö- godatt
det vid olyckor och katastrofer". lättillgänglig hälso- och sjukvård till dem behöverstora som

Det väsentligt påminna landstingensär och det För detta skall möjligt vid olyckoratt ävenom att storavara
kommunernas självstyre och självständiga för och katastrofer krävs särskild katastrofberedskap. I So-ansvar en
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omhändertagandepsykosocialtfor inomGrupperdet centralt hoscialstyrelsens allmänna råd framgår att
landsting och kommunochlandsting vid akutsjukhusvarjevarje samt

och socialtjänsten skallhälso- och sjukvårdenprimärvårdsdistrikt bör finnas katastrofplan, kon- För atten som
vid olyckorden hjälp erfordraskunna erbjudarevideras. detta krävs all berördtinuerligt Utöver storaatt somper-

särskildSocialstyrelsenoch katastroferSocialstyrelsen be-sonal får information och utbildning. att orga-enmenar
landsting och kommun.finnassker mellan den varjebehovet samordning nisation måste inomäven atttonar av

krigsberedskapenfifredstida katastrofberedskapen och
katastrofledningsgvuppPsykologisk-piykiazwük PKLsamverkan med andra berörda myndigheterliksom att

flesta akutsjukhus börSocialstyrelsen de inrättaExempel berörda myndighetervid planeringen.krävs attanser
med särskild kata-beståendeflygräddningen, kom-länsstyrelsen, försvaret, och PKL-gruppsjö-är personeraven

utbildning.strofpsykologisk och -psykiatrisk GruppensSOS-centralenräddningstjänst, polisen ochmunens
ochplanera, ledauppgift skall blandsamverkan med olikaDessutom även attannattros- sam-uppmuntras vara

ka-sociala omhändertagandet viddet psykiska ochordnasamfund och frivilligorganisationer.
katastrof-med sjukhusetssamarbetetill tastroferlandstingets övergripande uppgift iingårI näraatt attse

-kansli.och primärvårds- kommitté ochkatastrofplaner sjukhusinomupprättas
katastrof-planerna liksomdistrikt och övas, attatt

katastroferomhändertagande vidPsykiskt ochsocialtmellan primärvård, sjukhus ochberedskapen samordnas
POSOMkommun.

Socialstyrelsen finnasbör det enligtframförallt all- kommunlandstingsområdet varjeInomInom engageras
skall kunna meddeltagareför beredskapsgruppmänpsykiatriska jourmottagningjourmottagningar, ageravarsen

s.k.deltagareöppenvårdspsykia- kort varsel. iungdomspsykiatri, delar Sammansättningenbarn- och enavav
vanligt dockkanföretagshälsovården, kuratorer och psykologer POSOM-grupp variera, ärtrin, attsamt gruppen

frivillig-socialtjänsten, kyrkan ochfrånoch psykiatriska omhän- bestårsjukhuskyrkan det psykologiskai av personer
socialchefenunderställdbörbarn och ungdomar Gruppendertagandet katastrofdrabbade. organisationer.Då varaav

ofta elevvården och skol- kommunen.inblandade samverkar iär
psykologisk och psykiatrisk kata-Uppbyggandetoch den psykiska barn-hälsovården med primärvården av en

utvecklatsstrofberedskap harSverige ioch ungdomsvården iPBU. överensstäm-
exempelråd.Socialstyrelsens allmänna Sommelse med

Stock-akutsjukhusKommuner samtliga somatiskakan inämnas att
dessutom finns länethar ochoch den sociala holms län ihar kommunstyrelsen PKL-grupplokalPå nivå enen

särskilt drabbadesandraför de samordningsgrupp.distriktsnänmden storstäderna Påi orteransvaret att somsom
Jönköping, Lindesberg,Borlänge,Estoniakatastrofen;får det stöd och den hjälpkommuneninomvistas ärsom av

ochoch Vilhelmina finns PKL-Norrköping, Uppsalakrig. omsorgsarbetet viderforderlig, fred såväl i Ii ensom
krisgrupper.eller andrafamiljeomsorgen, äldre- och POSOM-grupperkatastrof kan individ- och

utbildningsförvalt-handikappomsorgen och barn- och
involveras.ningen
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10

Stockholms läns landstings
katastrofmedicinska beredskap

En beskrivning planeringen för organisationenav
det leatarlrofinedicins/ea arbetet landstinget.inomav

Stockholms läns landsting finns enlighet med Social- beskrivningdet. Därför kommer endast kortfattadi gö-en
styrelsens allmänna råd central medicinsk katastrof- akutsjukhusens psykosociala för anhörigainsatseren ras av
plan.4° ramplan förDen och ledning och överlevande. har valt iställetorganisation Gruppenär närmareatt atten se

länets hälso- och sjukvård vid olycka eller kata- de erfarenheter landstinget ñck insatserna istorav en genomsom
strof fredstid och också grundeni för den beredskap Estoniakatastrofen och vill försökasamband med speglautgör
Stockholms läns landsting skall ha för kunna dragits.de slutsatser Dettanågra imötaatt presenterasav som

påfrestningar samhälletsvåra vid kriser och krig. Pla- Beskrivning.i avsnitt,nästa
från har reviderats bland fyrabakgrund kortfattat centrala delar1994 det följande beskrivsI iannatnen mot av

de erfarenheter gjordes medicinska katastrofplan:samband medi Stockholms läns landstingsEstonia-som
katastrofen PKL-funktionen, infonna-grund smikturförändringar katastrofmedicinsk ledning,ävenmen av

hälso- och sjukvårdeninom Stockholms läns landsting.i och samverkan.tion
Efter Estoniakatastrofen skedde omfattandeett

katastrofmedicinsk ledningutrednings- och utvärderingsarbete landstinget.inom Ut-
förliga utarbetades bland akut- Vid ellerolycka katastrof olikaledningrapporter utövasannat storav en
sjukhusen deltog hälso- och sjukvårdensi sjukvården.insatser, nivåer inom Normativ5° och strategisk led-som

exempel kannågra Huddinge sjukhus denning Centralanämnas medicinskaär katastrof-utövassom rap- av
port redovisar åtgärder räddningsarbeteti ledningen CMKL, ledning medi-operativ utövassom av
olycksplatsen, färjeterminalen och sjukhuseti och cinskt ledningsansvarig skadeområdeti och lednings-av
Södersjukhusets rapport mycket redovisaringående akutsjukhus, vårdcentralansvarig eller sjukvårds-inomsom
det psykosociala arbetet. dettaUtöver har Nordvästra område.
sjukvårdsområdet landstinget övergripandeinom gjort akutsjukhusen finnsPå utsedd katastrofledareen en som
utvärdering landstingets insatser. har det initiala ledningsansvaret till dess katastrof-av en

Analysgruppen har del dessatagit och ledning Organisationenövertar inom primär-rapporter ansvaret.av
utvärderingar och finner det vården likadaninte motiverat återgeatt ut.ser
samtliga och åtgärderinsatser vidtogs det akuta ske- Som tidigare ledsi räddningsinsatsen skade-inämntssom
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samverkan med polis-området räddningsledare iav en För katastrofmedicinsk planering inomdetinsatschefen och medicinskt ledningsansvarig. Då
Stockholms läns landsting svarar:till den skade-medicinska ledningsansvaret kopplat iär katastrof-Den centrala medicinska

exempelvismedicinska kompetensen kanområdet högsta kommittén skall sammansatt avsom vara
ambulans förstledningsambulansfunktionen den som från Hälso- och sjuk-representanter

akutbilssjuksköterskan hakommer till skadeområdet eller vårdsnämndensstab, HSN,Centrala
räddningsin-ledningsansvaret till dess läkare kommer. Då ambulanssjukvårdavdelningen för och

bedöms bli exempelvis vid olyckorlångvarig, katastrofmedicinsk planering i nord-storasatsen
sjukvårdsområdet. sjukhus-särskild ledningsläkare.eller katastrofer lannas västraen

akutsjukvärden, primär-styrelsensstab,
vården, Smittskyddsenheten,PKL-PKL, Psykologisk-psykiatrisk

SOS Stockholm.och Alarm ikatastrofledningsgrupp grupperna
Sjukvårdsdirektören, HSN arbetet.lederakutsjukhus Stockholms länsSamtliga somatiska inom
Kommitténs uppgifter är attharlandsting har lokal PKL-grupp. Varje grupp enen sjukvårdens rådgi-hälso- och0 varadärsamordnare och dessa referensgruppingår i ävenen katastrof-vande inom detorganförför Centrala avdelningen ambulans-representanter områdetmedicinska

katastrofmedicinsk planering liksomsjukvården och ex- utifrån riskinventeringar och0
katastrofpsykologi ingår.perter åtgärderanalyser initiera som

den CentralaPKL-funktionen iäven ochminskar faran för olyckorrepresenteras stora
de lokala medi-medicinska katastrofkommittén i katastrofer i länetsamt

ochakutsjukhusen. följa och bedöma resultatcinsk katastrofkommittéerna 0 upp
katastrof-kvalitet genomfördakanhar antalVarje PKL-grupp avett resurspersoner som

medicinska insatserhjälpa psykologiska debrieñngtill med genomgångar,
fortlöpande del forsknings-ta0 avskall samverkan ske medEnligt katastrofplanernam.m. detoch utvecklingsresultat inomkommunen, och kyrkan.primärvården

områdetkatastrofmedicinska samt
åtgärder inomvid behov initieraInformation

landstinget
konstaterasde centrala och lokala katastrofplanernaI att
all katastrof-information väsentlig del iutgör en katastrofmedicinsk planeringFör
informations-medicinsk verksamhet". Man att sjukvårdsområdenakutsjukhus och inommenar

målgrupperskall ledningsarbetet. Somansvariga ingå i lokala katastrofkommittér somansvarar
massmedierna,definieras drabbade och deras anhöriga, för lokala medicinskaattsvarar

katastrofplaner utarbetas och reviderasandra akutsjukhus sjukvårdsområdenoch samt samver-
årligen.myndigheter. samordna informationkande Vikten attav

understryks.med andra involverade myndigheter

Samverkan
räddnings-Stockholms läns landsting:katastrofplanen försjukvårdslagen har landstinget skyldig-Enligt hälso- och

Kustbe-Försvarsmakten,polisen, länsstyrelsen,samhällsorgan, första handsamverka med andra tjänsten,het iatt
lokaltrafik,Storstockholms Statensexempel vakningen, järnvägarstatlig och kommunala myndigheter. Som

medicinska och Banverket.samverkansorgan den Centralainämns
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inledning

lagts flera aktö- belyses, bland med hjälp minnesbilderomfattande arbete har ned Här annattt avav
från dem deltog stödarbetet, stöd-för dokumentera och utvärdera de det of- några iinsatseratt somrer av

Estlineterminalen och länsfentliga gjorde efter förlisning. för- verksamheten StockholmsSverige Estonias iI
landstings Estoniakatastrofen. sammanfatt-orden ofta dessa och utvärderingar Eninsatser inämns att rapporter

till- slutsatser landstingets utvärderingkommit till för velat lära det inträffade, ning görsatt ta av som egenman av
erfarenheterna. god bild hurSammantaget insatsernavara ges en av av gav.

Stockholms förberedskapen fungerade det gällde Polismyndighetens länoch inomorganisationen insatsernär
katastrofen. anhöriga till polisanställda omkom ombordkonsekvenserna Esto-mötaatt somav

och för den personalen redovisas kortfattat lik-detta kallat Beskrivning söker analysgruppenI niaavsnitt egna
stödverksamheten sjukhusbidra till denna samhälleliga ambition lära den psykosocialaEstonia- Ersta iatt av som

katastrofen. har övergripande Stockholm.Strävan varit sättatt ett
ochbelysa väsentliga delar det den totala Vidare redovisas psykosociala Borlängeinsatser itvå utgörav som

psykiskt stöd Norrköping. Redovisningen har koncentrerats till detkatastrofberedskapen land: och socialti Vårt
information kommunikation berörda. stödarbete utfördes de båda kriscentrum,och mellan i orternassamt som

Jakobsgården respektive riksorganisationsUnderlaget för sammanställningen bygger dels Pensionärernasmöten
lokaler stadshuset.och samtal med antal olika berör- isättett personer som

kapitel sammanfattas utvärderingdes katastrofen. exempel kanSom Inämnas representan- ett en genom-av som
Svenska kyrkans det psykosociala stöd-från landsting, kommuner, frivilligorganisationer, kyr- förts insatser iter av

stift och och församlingar.kan, Regeringskansliet och andra myndigheter liksom arbetet riksnivå, i pastoratre-
exempel frivilligasfrån massmedierna. detta har Därefter följerUtöver insatserpresentanter ett engrup- som

Röda korsets del psykosocialadel utredningar, mediematerial beskrivning Svenska detitagit rapporter,pen avav
ochmed vilket framgår källförteckningen stödarbetet Stockholm svenska kommuner.i någrai avsnittet imera, av

förhoppning fram-Bilagor. följande beskrivningen händelser efter analysgmppens dennaDetDen är attav
till för-Estoniakatastiofen väsentliga delar uppgifter ställning skall kunna bidra ytterligare fördjupabygger i att

dessa ståelsen för de psykosociala konsekvenserfrån källor. Estonia-som
katastrofen fick för människor land.många i vårt

Psykiskt och socialt stöd för berörda
Information och kommunikation med berördabakgrund omfattande material tillgäng-Mot äratt ettav

och landsting analysgnippens granskning Estoniakatastrofen ochligt kommuner har analys-insatser inom I avom
dess följder har frågorvalt första del spegla de insatser gjor- ingåtti närmareäven attatt se omgruppen en som

kommunikation mellan olika be-des hela landet redovisa det akuta stöd- hur information ochöver attgenom
sambandarbetet Norrköping och Stock- rörda fungerade med händelsen.platser: Borlänge, itre parter

andra del detta belyses inledningsvisholm. I avsnitten av
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Utredningsarbetenmassmediernas roll samhället och deras betydelsei som
förmedlare information till allmänheten och dem hur det svenska samhälletFrågan skall sinorganiseraav som om

särskilt berörda. följande kapitel belyses frågor katastrofberedskap framtiden harI i föremål förär varitett ettom
massmedier och relation till myndigheter och antal utredningar underintegritet i kapitel dettaår. I istort ettsenare
till dem drabbade. anslutning till detta lyfts redovisas sammanfattningI alla dessai avsnitt någraär ettsom en av av
kapitel förmedlatsfram intryck till analysgruppen vid utredningar.som

med dem överlevde fartygs-någramöten av som
Internationella jämförelserkatastrofen.

Beskrivningenandra del avslutas med direktiv till analysgmppenDenna i I regeringens interna-sägs atten re-
myndighetersdovisning berörda informationsar- tionella erfarenheter gällande inforrnationsarbete ochnågraav

bete samband med Estoniakatastrofen. myndigheters bemötande överlevande och anhöriga tilli av
Även bidrar till belysa samhäl- omkomna kapitel redovisasdenna redovisning skall beaktas. avslutandeIatt ett

lets förhållningssätt samband med extraordinär hän- resultatet jämförande studier hur europeiskai någraen av av
delse. analysgruppens syfte förmedla bild länder har katastrofberedskap. LänderDet organiserat sinär att en av som
hur samhällets beredskap för hantera informa- Finland, Storbritannien och Neder-såg Norge,ärut att presenteras
tionsfrågor helt karaktär den länderna. fallstudievanligtvis kapitlet redovisasI tåg-än ävenannan avav en som en
präglar verksamhet. olyckanmyndigheters Eschede Tyskland, den 1998.i i 3 juni
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l

stödverksamhetenoch socialapsykiskaDen

Estlinetenninaleni

"katarzrøjplatr" krücenzrum.bli ochakutErtlineterminalen kom på gångatt en
minnesbilderfrån dem deltog arbetet.några iHar presenteras av som

personliga minnesbilderdet följandeStockholm ligger Estlinetemiinalen.Frihamnen I återgesi som
alla dessadel samtal medseptember förbyttes analysgruppen avitidiga den tagit någraDen 199428 avmorgonen

berördaförsökte stöd anhöriga ochden människorstillsamma vanligtvis råder åti termina-stämningen gesomsom
katastrofnatten. Urvaletefterlen gradvis liknade kaos.i något är representa-morgonensom
framförts till analysgruppen från fleraför åsiktertivt som

Ledning och samverkan håll.
Tidigt upprättades ledningsstab terrni-ienmorgonen

Minnesbildernalen med anhörigaför arbetetorganiseraatt att ta emot
jourledarenden september meddeladesoch centrala tillledningslälmre den På 28utsågsEn nattenpassagerare. av

Stock-Jourhavande kurator samtal frånmedicinska landstinget förkatastrofledningen ingå iinom ettatt genom
Estlinetenninalenledningsstaben hjälp behövdes vidmedicinska holms socialjourterminalen och leda deni attatt

jourha-berörda. jourledaren kontaktadeförinsatsen. Till hjälp fick han sjukvårdsgnipper.två Ensin att ta emot
terminalen.kuratorer begav tillsamordna vande kuratorer ochöverläkare PKL-koordinator 16 sigoch utsågs att

sambandscentral ordinariejourledaren utgjordesjukvårdens verksamhet. sinpsykosociala en
samlade och vidareförmedlade informa-arbetsplats ochdet deltog under de dagar dåpsykosociala arbetetI ter-

TV-sänd-följa radio- ochblandrninalen lcriscenmim från olikautgjorde tion, attannatett genompersoner gre-
personal från sjukvården och denStockholms län: ningar.inar

församling, Estline-komminister därlandstinget, kuratorer och Oscarspsykosociala beredskapen En iinom
terminalen ligger, informerades olyckandiakoner ochsocialsekreterare från kommunen, präster, ett te-om genom

vid sextiden från beredskapsplanläggarentrossamfund lefonsamtal ifrivilliga från Svenska kyrkan och andra samt
grund hon vecka tidigareStockholms stift.Röda korset. Påfrivilliga från Svenska attav en

tilldebrieñng, och medhade kurs Estoniaåvilade ledningsstaben ingickBland de uppgifter varit i restensom
vilket far-hon exakt terminalen låg ochkom till termjnals- Talliim,och stöd anhöriga vissteåtmöta varatt ge som
socialjou-handlade Efter telefonkontakt meddetbyggnaden och bemanna den telefonjour inrätta- tygatt om.som

hjälp behövdes terminalen.vård stod det klart Kom-fanns förväntningar somatisk ides. Det inga attatt renom
kontaktperson församlingsgruppringde ikomma behövas. ministernskulle att en en
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före"Lugnetskulle stormen"vidta åtgärder för till och dryckatt att matsom se
levererades till terminalen. Efter ytterligare samtal med terminalen det vid halvsju-tiden fortfa-I var morgonen
kollegor den ochi andra församlingar begav hon rande lugnt. de jourhavandesig En kuratorerna har efter-iegna av

till terminalen. hand beskrivit lugnet förestämningen stonnen".ner som
En Botkyrka församling,i vid tillfället arbe- Fler och fler kollegor från Jourhavande kurator ochpräst som

tade med utvecklingsprojekt för Jourhavande socialjouren samlades riktigt vilkaingen visste insat-prästett men
motsvarighet till socialförvaltningens Jourha- behövdes. rådde ovisshetär Det hur många män-som en ser som om

kurator,vande ñck också han kännedom händelsen niskor skulle komma tillti- terminalen och behöva stöd.om som
digt kontaktadeHan missionsförsamlingen uppenbartDet förlisning berördeEstonias männis-morgonen. attvar

Hallunda och begav tillsammansi med kollega däri- kor helasig Sverige också från flera andra länder.ien men
från till terminalen.

Är det det borde liteinte så avspärrat"att vara
komministernNär från församling anlände tillOscars

terminalområdet kunde hon köra bil området, vil-in irätt
ket förvånade henne. frågade polisHon termina-inne ien
len området borde med tanke detinte spärras attom av,
förväntades människor skulle komma dit. Eftermångaatt

l detta inleddes området terminal-avspärrning runt. av
byggnaden.l. har efterhandKomministern reflekterati över att

tillräckligt anhö-vid för erbjudaavspärrningen inte attvar
tillfredsställanderiga skydd från journalister.

"Det amatörmässigt"var
Ledning och information saknades det oklartinitialt, var
vilka hade för vad. Så småningom växtesom ansvar en or-

fram för mottagandet anhöriga bland stöd-ganisation av
arbetarna själva. dem kom ochNågra bör-tog emot som
jade listor med adress och telefonnum-göra upp namn,

andra serverade kaffe och erbjöd stödsamtal. Egnamer,
blev nödvändiga då det fannsinitiativ fråga.inte någon att

framgickDet sedan för stödarbetama det fannsatt en
ledningsstab terminalen och enligt uppgift arbetade deni
med fram passagerarlistor.att ta

Sambandet mellan ledningsorganisationen och led-

Ertlineterøninalen blev akut kriscenmzmett
defbrstaunder dagarna efterkatastrofen. Omkring

anhöriga kom45 0 till terminalen och samtal5 621
registrerades telefanjouren.i
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också"tänka den sörjerhalm"Jagförlisningsplatsvid attför räddningsarbetet Estonias personenningen
polisen fannsanställda inomfaktumhurinformation Detbristfällig, detverkade svårt om-att en gruppatt omvar

terminalen.arbetepolisernasmärktes ibord iEstoniagick.räddningsarbetet
genomfördechockade sinadetMånga i närmaste menvar

med anhö-saknade följdetelefonnummer till dehaft särskilt ändå. Kollegorborde uppgifterPressen attett
stöd.terminalen förtill tillringa riga att ge

stödarbe-övergick alltfleröppnadestelefonjourNär av
Åk ochde anhörigaoch låt sittaintepå gångkom olikatelefonjourenden. Tilltill bemanna enatttarna

kall buss"minuter ii 20väntavilleringde ochanhörigasamtal. Oroliga envetatyper av
samlasanhörigaförordnadesUnder dagenbesked kundetillförlitligahade överlevtvilka attutrymmemensom

Ariadne Värtahanmen. Bussarhotellbaren ihögstreviderades hela iti-Passagerarlistor fannsinte uppmenges.
förbestämde siganhöriga dit.de Envid prästernaöverlevande, skrevs vissaför inden. Små attözn, tog avnamn.

understödbuss för kunnafölja medallmänhet och ifrånmed samtalsamtal blandadesDessa ettatt resan.varaen
oförstå-dehotellettill visstVid framkomstenonödigtavvisades möttesMassmediernamassmedier.även av

vägradestod parkeradetaxibilarende.det fanns Förareframförts,uppfattningbryskt, enligt attsomavmensomen
personalhotellgäster ochochför bussenlämna platstilljournalister vidare ansvarig.tid slussa någoninte varatt

ankomst.inför de anhörigasundranderingde oavbrutet.Det
bättrebusstransportemaorganiseradesEftersamtalkomjourhavande kuratorernaTill de ett tagetten av

mellanskytteltrañkgickbussombordoch Varjeskullefartygetmed beskedMariellafrån M/ S somatt an-om
hotellet fanns någonterminalen och så småningomkollega lyckadesöverlevande.lända med Ennågra personannan

Även hotellet för-anhöriga vidbemötandet detill stöd.meddelade stabs-ochMarieharrmöverlevande ispåra avupp
katastrofeninformationtakt medbättrades iderasledningen att omnamn.

spreds.ordnadesterminalenökadeantalet anhöriga iNär en
tillförombads köa ringadär deform reception attav

känslor hosväckte"Estoniakatastrofen äventerminalsbyggnaden.telefonjouren itrappaen upp-
allmänheten"

detkuratorernafråga tillanalysgruppensåterkommer"Vi På attuppges
tillhörde siganhörigalitet antalendastpersonuppgifterostruktureratbörjan noteradesFrån avett somvar

demEstoniakatastrofen. AvefterJourhavande kuratoröverlänmadepolisen småningomringde sådem som men
Jourhavande kuratortillvändeallmänheteten sigutlovadesanhörigasamtalen medblanketter för arbetet. I som ur

däremotefter detmånadernaveckorna ochdagarna,förmedlas.kundeinformationkontakterförnyade när varmer
tillupphovEstoniakatastrofen givitochuppgifterna mångabehövdepolisenProblemet attuppgavsomatt sam-var

känslor till liv",gamlaväckeroch "Detstöd-omöjliggjorde för ångestmedlade listorna Detin menaroro.namn.
talat med.analysgruppenkuratorernakrisarbetetunder termi- någonsamtalen, iarbetarna följa avatt upp

föranhörigavände mångaTill Jourhavande sigotillfredsstäl-upplevdesvilket prästnalen och även somsenare,
ordnabland medsaker,med olikahjälpochanteckningarförde docklande. attEn annatprästerna attegnaav

medhjälpte tillJourhavandeminnesgudstjänst.ochfamiljer prästkontakt medhålla någrakunde det attsättet
Underhemförsamlingar.med derasförmedla kontakterfortfarandemed löpande information. "Detförse dem är

arbetetEstoniakatastrofenefterhalvårlöfteringde och ñckdedjupt migsår i upptogs upp-ettatt om nyett som
uppföljande själa-ochtill mellan 50%skattningsvis 30tillbaka.ñck Att inte någonkontakt någontinginte avreage-

vård.rade detta"

53



SAMHÄLLETS FÖRINSATSER STÖDPSYKISKT OCH SOCIALT

Att träffas och tala Estonia blir för jobbigt"om
Jourhavande kuratorer ñck uppföljande stöd. Tvåeget

ordnades veckan efter arbetet terminalengruppmöten i
och kuratorerna erbjöds möjlighet individuell kon-att ta
takt.

Komministern Oscars församlingi försökte till
stånd eftersamling för alla dem hade arbetet ien som
kriscentIet detdels svårt vilka hadeattmen vetavar som

där, delsvarit upplevde det skullenågra bli "för job-att
bigt 77

.
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landstings insatserlänsStockholms
stödarbetetpsykosocialadeti

stöziarbetetpsykosocialadetkapitel beskrivsdettaI
Karolinska sjukhusetsjukhus,Huddinge

skedet.akutaSöderyukbusetjiumfbiallt detiocb

sjukhusHuddingeuppgifterbyggerredovisning somenna
Mariella,anlände M/Sdagenkvällen den förstaSocialstyrelsens Påhämtatharanalysgruppen somrapport,ur

och dagen,underräddningsarbetethade deltagitoch isjukhusens natten1997:15,SoS-rapport rapporteregna
omkringOmbord farms 000Stockholm. 1tillinvolverademedkompletterande samtal passagerarepersoner som var

detfannshändelserna. Dessutomhade bevittnat ettiarbetet. som
skulle förasuppgiftenligtombordöverlevande30-tal som

ficklcrisenhetIarmas sjukhusAkutsjukhus HuddingeSödersjukhuset.till en
fannsstöd. krisgruppmed Denbiståndbegärankontaktade SOSfyraklockanOmkring somommorgonen

till arbetet.hjälpteterminalen iplatssjukhus, iHuddingeStockholm.akutsjukhusAlarm itre
varandra isjukhus avlösteHuddingefrånombads då KrisgrupperSödersjukhusetochKarolinska sjukhuset orga-

denmed 29till och 18.00arbetadeterminalen ochEstline-vidför anhörigastödkrisgrupper sep-nisera som
tember.be-psykosocialalarmades dendettaterminalen. På sätt

gickkatastroflarmallmäntStockhohn.redskapen Ingeti
Finlandöverlevandesvenska itillKrisstödut. Åbofördes till universitets-överlevandesvenskasjuk-dessa Någraför PKL-gmppernaNär representanter

katastrof-sände, begäransjukhusHuddingesjukhus.platsen.ledningenbistod determinalenkorn tillhus av
Vid ankomstenbistå dem.dit förkrisgruppledaren,kom tillanhörigastödbestod åti attInsatserna enatt somge

direkt tillöverlevande sinde 11till 10SverigeOmkringtelefonjouren. 450terminalen och bemanna reste avatt
kris-initierade uppföljningsamtal hemort. PKL-giuppenochterminalentill 5 621sökaanhöriga kom sig avatt

hemorten.arbetetförtelefonjouren. Ansvaretregistreradeshela landet ifrån
sjuk-Huddingetelefonjourenbemanning övertogs avav

stödinsatserOrganisationterminalenkrisarbetet iKarolinska sjukhusetoch avhus när
telefo-öppnadeklinikenungdomspsykiatriskaochBarn-avvecklades.
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för anhöriga omkring halv nio. En PKL-gmpp stöd. Personalgrupper från Huddinge sjukhusner deltogorga- som
niserades förmiddagen och klockan 13.00 räddningsarbetet,i fick debrielingöver sjukhusets kris-tog av egen
ledningsfunLtionen för de psykosociala insatserna sjuk- personal från S:t Görans PKL-grupp.samt tre teamav
huset. Ett kriskansli öppnades. hadeDå redan kris-en
telefomnottagning etablerats och anhörigrum förbe-ett

Karolinska sjukhusetBristen information gjorde samordning deretts. av
psykosociala komplicerad Telefonjourinsatserna initiativ togsmen
ändå. PKL-gmppen och kiisenheten vände tillsig Cen- Vid IO-tiden den september28 öppnades telefonjouren
trala avdelningen för ambulanssjukvård och katastrof- sjukhuset bemannades för sjuk-som representanterav
medicinsk planering och SOS Alarm för höra sjuk- husets PKL-grupp. Telefonjouren bemannad dygnetatt om var
husets hjälp erfordrades. Efter dagar fick sjukhuset uppdragirunt. ett par att upp-

Kriscentrum Nord.rätta
Stöd till anhöriga
Anhörigrummet besöktes anhöriga Kriscentrum Nord110 fick stöd-av som
samtal och erbjudande uppföljande sådana. Rummet landstingetsDå krisinsatser samordnades den oktober4om

bemannat fram till och med helgen. inrättades kriscentrum. Karolinska sjukhu-var ett gemensamt
Infonnarions- och kristelefonerna bemannades fram skötte administrationen och samtliga PKL-grupper iset

till och med den oktober4 1994. landstinget deltog arbetet. Telefonjouren kriscentreti i
bemannad dygnet fram oktober,till den däref-11runtvar

Kriscenmnn Syd skedde nedtrappning verksamheten.successivter en av
tidigareSom samordnades de psykosociala stöd-nämnts Den oktober14 upphörde bemanningen och därefter var

länet efterinsatserna i dagar.några Huddinge sjukhus fick telefonsvarare inkopplad.en
uppdragi Kriscentrum Syd. Detta innebarupprätta Sammanlagt registrerades inkommandeatt 756 samtal

bland sjukhuset tillsammans med Kriscentrum från såväl anhöriga myndigheterochatt ochannat vänner som
Nord, Karolinska sjukhuset, bemanningen denövertog massmedier.av
telefonjour funnits Estlineterrninalen.isom

Aktiv uppföljning telefonkontakterav
Vård överlevande Många deav ringt till Estlinetenninalensav personer som

överlevande15 från Estonia vårdades Huddinge sjuk- telefonjour under de första dygnen hade fått löfte upp-om
hus. Samtliga fick psykologisk hjälp dagen efter följande kontakt. Denna genomfördes vidsenast Kriscentrum
olyckan, flestade falli psykiater. De överle- Nord under perioden den oktober27 till den decembergenom 12en
vande önskade fick uppföljande samtal.även 1994.som

Personal lcrisarbeteti Personal krisarbeteti
115 involverades krisarbeteti sjukhuset: från63 sjukhuset engageradespersoner arbeteti Estline-psy- personer
kologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, mentalskötare terminalen och Kriscentrum Nord. Bland dessa återfanns

för kuratorer, sjuksköterskor och skötaresamt frånrepresentanter den psykiatriska
verksamheten, psykologer från och barnpsykiatrin,vuxen-

stödinsatser för personal för Sjukhuskyrkan och psykiatriskt skoladerepresentanter
En ansvarig varje PKL-grupp sjukhusen Stock- läkare.iur
holms läns landsting tillsåg personal fick erforderligtatt
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Anhöriga ñckStöd för personal en resursperson
sammanlagt anhöriga,Södersjukhuset komTill 183utgjorde stöd för personalSjukhusets vän-PKL-grupp som ar-

saknade eller överlevande.arbetskamrater tillellerkriscentrumet.bete i ner
uppföljande arbetetdeterbjöds IAlla resursperson.en

Södersjukhuset överlevandeanhöriga ensjukhuset kontakta viavalde att
återbesök.erbjödsanhöriga till saknadeförfogande för telefon ochsärskilda lokaler tillsjukhuset ställdesPå

komma. förste kornförväntadesanhöriga Den om-som
krisarbetetPersonal iseptember. Under detdenkring halv 28nio morgonen

krisarbetet. Blandfrån sjukhuset deltog ianhöriga till krismottagningen.första dygnet korn 2915 personer
personal personalförutom sjukhusetsdessa fanns även

överlevandeMottagande sjukhus för sjukvårdsom-sektorerna Södrafrån psykiatriskade inom
sjukhusprästen.under rådetöverlevande förväntades komma till sjukhuset30 samt

kunna möjliggöra helakvällen eller För attnatten. att
S:t Görans sjukhuskunde hållas evakueradesöverlevande sammangruppen

psykosociala arbetetroll dethuvudsakligaundersökning och Sjukhusets iskulleavdelningar.två Där registrering, var
hjälparbetet. Tillengageradpersonalevaku- stödja varit iske. avdelningarnaprimärbehandling En att somav som

vid ochpersonal akut-sjukhuset komhoppades debrieñngintagningsavdelningen.erades På så sättvar
företags-från socialtjänsten,intagningsavdelningar,och undvikaunderlätta de överlevandes ankomstman

öppenvårdsmottagningar.psykiatriskahälsovården ochmassmedial uppståndelse.
kyrkans försam-Sjukhuskyrkan, Svenskapersonal frånöverlevande. Totaltmidnatt anlände de första FörRunt

genomfördesförsamlingaroch esmiska och lettiskalingarsjukhuset.vårdades överlevande31
arbe-motsvarande debrieñng sjukhusprästen. 29 teamav

Aktiv uppföljning debrieñng.tade med
har följtsSamtliga överlevande kom från Sverige upp.som

beredskapKristeam iskedet ochsamtalskontakt erbjöds det akutaEn i senare
Åtta förförbereddeshjälpare in-kristeam med varjeerbjöds överlevande boende två ideltagande gruppträffar för ii

arbetet underengageradesstödarbetet inte iStockholmstrakten. isatser men
komsjukhusförsta dygnen. Till Szt Göransunder den deför dessa gruppträffar inleddesPlaneringen två sam-

överlevande, ñckanhöriga elleroskadade,träffen manlagtden november ägde den första 15veckan och 3första som
Drabbade barnfamil-uppföljning.individuella samtal ochkura-överlevande inbjöds och gruppledare28 var enrum.

stöd bamldinikerna.träf- ñckUnder de första månadernaoch psykolog. jertvå genomtor en
veckan och därefter gånggång ifades en var-gruppen en

de inbjödsvecka under fem månader. Av 28 somannan
och dessutom tillkom två.kom 22 personer
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Stockholms läns landstings utvärdering insatsernaav

Analysgwuppen sammanfattatbar här lärdomar
landstingets under Ertøniakatartrøfen.insatserav

Informationsbehov präglade den akutacentrala medicinska katastrofkommitténen
situationenuppdrog utomstående utvärdera sjukvår-expert atten

dens med anledninginsats Estoniakatastrofen. hadeAnhöriga till saknade döda detUt- och och ivännerav
gångspunkt för värderingen informa-insatsen Medicinsk ka- akuta skedet framförallt behovett stort attav var av
tastIofplan Stockholmsfår läns landsting. Analysgruppen vad hade hänt. uppgiftertion Bristen över-omom som
har valt sammanfatta de slutsatser inkorrektaframförs levande, döda och saknade, ofullständiga ochatt motsom
bakgrund belysa framföralltde lärdomar olika aktörer passagerarlistor skapade kaotisksträvan situation,attav en
fått händelserna efter katastrofen. för de anhöriga korn till Estlinetenninalen.av som

Katastrofpanen till fördel Bristande ledning i terminalen
utvärderingen dirigera-I konstateras den centrala katastrof- erfaren ledningsläkare och sjukvårdsgrupperEnatt

planen utgjcrde stöd den oförutsedda katastrofeni des till terminalen, fråninga patienter katastrofenett ut- trots att
anför Sveriges medicinskaDe åtgärder vid- väntades dit. utvärderingenI dettagränser. initiativsägs attsom sanno-

för sjukhusen fick optimalt medicinskt likt berättigat Estoniafallet, deti inte innebärtogs patenter attvar men
resultat konstateras detDet nödvändigtinte det skulle berättigat andrai situationer. Det sakna-att att ut- attvar vara
färda katistroflarm, uppgifterna samband med kata- desi överhuvudtaget samordnad ledning den totala in-ett av
strofen fördelades mellan sjukhusen och den verk-övriga Ledningsläkaren och personal exempelvissatsen. tog
samheten fick nämnvärdainga störningar. informationsansvar.initiativeget ett

vårdRinga behov somatisk Ingen samordning det psykosociala stödarbetetav av
i EstlineterminalenkonstaterasDet vidare den katastrofmedicinska insat-att

första hand bestodinte somatisk vård.i Sju överle- Sjukvårdens huvudsakliga sambandinsatser i med Esto-sen av
vande fördes akut med helikopter till Huddinge sjukhus niakatastrofen blev psykosocialt stöd till anhöriga och vän-
och överlevande kom dygn38 till Huddinge och arbetadeKrisgrupper terminalen och derasi insatserett senare ner.
Södersjukhuset, med livshotande skador.ingen värderas berättigade. konstateras dockDet bristenattsom
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utvärderingensjöräddning. Enligtsåväl polisler hospsykosocialasamordnad ledning de insatsernaäven somav
högre admi-ha skettsamverkankunde sådanstödgruppernas utnyttja-medföra inte ävenkorn enatt att resurser

ledningsnivå.förfanns nistrativoptimalt och det organisationdes ingen samver-
och frivilliga stödpersoner.med socialjour, kyrkankan

informationlntern
med övrigaoch samverkanutbildningBehov bedömsinformationsarbeteSjukvårdens internaav som

hjälpinstanser samband,med in-otillfredsställande. förklarasDetta att
ochformationsteknik rapporteringsrutiner inteochbland utbildning ärUtvärderingen övningvisar anpas-annatatt

medicinsk ledning. Förcentralsjuk- sade tillberedskapen behövs förförändringliksom viss ettgaranteraattattav
särskildainformationsflöde krävs rutinerkontinuerligtpsykosocialt stödoptimaltvården skall kunna även ut-ge

personalliksom särskild isambandsmedel,modernaochanför sjukhusen.
centrala staben.densamverkar medVikten sjukvården iatt organ sam-av

under-psykosocial verksamhetockså bedriverhället som
informationMassmediernas behov avstryks.

resurskrävande
Stöd överlevandes anhörigatill informationmassmediemas behovbemötaFör attatt av

berörda krävdes bety-medgenomföraoch intervjuersomatisk vård debehovetSom tidigare nämnt attavvar av
polisdå hjälp fråntillfällenfannsdande Detbehovetöverlevande kornDäremot äveninte stort. resurser.av

och anhöri-framföralltsäkrabehövdes för patienternasexempel-psykosocialt bli desto Behovenstöd större. attatt av
överlevandestödsamtal och till de integritet.för anhörigavis vänner gas

och godakunde bemötas hjälp personligamed initiativav
ambulanssjukvård ochföravdelningenCentralaförberedelser.

får lovordkatastrofmedicinsk planeringkonstaterades ha behovEn ett stortannan grupp som
denutvärderingen Cen-konstaterasAvslutningsvis ipsykosocialt personalen involve-stöd den attsomav var egna
katastrof-ambulanssjukvård ochförtrala avdelningensrades Estoniakatastrofen.i

lokalacentrala ochmedverkan denmedicinsk planering i
Samverkan sjöräddningmed polis och Individuella kvalifika-värdefull.katastrofberedskapen var

samarbetsviljaochinitiativförmågaambitioner,från denstadium placerades tioner,tidigtPå representanterett
särskilt.ledningscentra- lyfts framkatastrofledningenmedicinska icentrala
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psykosocialaDet stödarbetet

inom Polismyndigheten i Stockholms län

kortfattadEn föpresentation insatser anhöriga till polisanrtálldaav
omkom faEstonia och den peittønalen.som egna

Krisstabens arbetestoniakatastrofen korn bli påfrestningatt en
Polismyndigheten Stockholms läni handlingsplanPolismyndigheten saknade63 förattgenom an- en
ställda omkom och grund myndigheten tillsam- dåpsykosocialt händelserstöd vid särskilda Estonia-attav

med Rikspolisstyrelsen försvarade huvuddelen krisstabenkatastrofen fickinträffade. innebarDetmans attav
den svenska polisens arbete till följd katastrofen. börja Eftersommed skapa krisorganisation.attav myn-en
Analysgruppen har därför valt här kortfattat beskriva hardigheten decentraliserad och polismästarnaäratt ett eget
hur myndigheten organiserade det psykosociala stöd- enbartverksamhetsansvar kunde denna krisstab råd-vara
arbetet för anhöriga till de polisanställda omkom, för givande.som
de överlevande och för den verksam-personalen förmål sinnågra Krisstaben formulerade antalsamtegna ettav
de lärdomar gjordes det arbetet. Rikspolis- het och det övergripande verka för det i varjesom av attvar att
styrelsens och polismyndighetens övriga insatser polisdistrikti och avdelning skulle krisgrupp.sam- startas en
band med Estoniakatastrofen har beskrivits utförligt Krisstabeni skulle för samordning, stöd och infor-ansvara
analysgmppens tidigare till och tillmation polisledning. stödRåd ochrapport. grupperna

till anhöriga ringde till krisstaben skulle också iingåsom
uppgifterna. Man åtog sig inventera förmedlaochäven att

Behov psykosocialt stödav och genomföra utvärdering kris-externa attresurser en av
Klockan omkring chefen för organisationen.närtrevar morgonen po-
lisens arbetsmiljöenhet fick 70-tal anställda vid Stödarbetet inriktades första handi insatspersonal,veta att ett
Polismyndigheten Stockholms län fannsi med arbetskamraterEstonia. och anhöriga till saknad personal, överle-

konstateradeMan samtliga polismästardistrikt läneti vande och personalen krisgrupperna.i AV resursskäl beslu-att
hade anställda med Estonia och behovetinsåg tade hänvisa anhöriga till saknade inteatt attav man som var
psykosocialt stöd Ett hadetimmar anställda vid myndigheten till landstinget.stort.var par senare
myndigheten krisstab. Krisstaben ñck informationupprättat händelseutvecklingenen om
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arbeteKrisgruppernaspolismyndig-Länskommunikationscentralen vidgenom
kris-och avdelning bildadespolismästardistriktmedstod kontakt I VarjeStockholms län i sin iheten i entursom

personaldebrieñnghandledare ochbestodRikspolisstyrelsensEstlineterminalen, in-insatschefen avgrupp som
krisgrupperkrisarbetemed erfarenhet i vissaoch vålds-formationscentral, identifieringskommissionen samt re-av

Arbetet påverkadesfrån ledningsgruppen.förmedladesInformationenroteln vid polismyndigheten. presentanter av
olikadistrikt involverades iinsatspersonal fleraioch direkta sätttill faxvidare krisgmpperna via möten. attgenom

Estlineterminalenexempelviskatastrofen, iarbetet medhändelserna följdes ocksåskildringar iMassmediernas av
förun-ochinformationoch med passagerarlistor,krisstaben och krisgiupperna. senare

dersökning.handled-fick tidigt arbetetPersonalen krisstaben ii
genomföra stöd-målsättningKrisgruppernasoch debrieñng.ning attvar:

med arbetskamrater ochenskilt ellersamtal i even-grupp
personalen riktig informationinsatspersonal,tuell att ge

stöd-ryktesspridning,försöka hindraför attatt genom
stöd tillochminneshögtider transporter an-gepersoner,

med för underrättastöd cheferhöriga, åt attatt ansvarge
stödet tillför psykosociala övriganhöriga och det perso-

nal.
fickkrisgruppernasinvolverades iDe egensom

debriefing.

överlevandeochStöd till anhöriga
katastrofen fick kris-drabbadesfamiljVarje genomavsom

uppgiftkontaktpersonarbete attvar gevarsgruppernas en
stöd.praktiskt känslomässigtsåväl som

överlevde katastrofen fickfem polisanstålldaDe som
ochpersonalkonsulentermyndighetenshjälp psy-genom

enskiltStödet såväl ikiatriker. som grupp.gavs
deönskanfannsBland anhöriga mötaattomen

uppfatt-och bildaställa frågor sigöverlevande för att en
dock kris-Dethur Estonia.situationenning varvarom

kommasådant bordestabens uppfattning initiativettatt
därförsjälva och staben inga ini-från de överlevande tog

denna fråga.tiativ i
berörd personal.Stödarbetet omfattade även

herärdesStockholms lanPolismyndigheten i av
omkom,därför anställdaEstoniakatasrrofendels 63att

meddaâfbä myndigheten, tillsammansdels att
huvuddelen den.svaradefö"Rikspolisstyrelsen av

katastrofen.till följdsvenskapolisens arbete av
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Anhörigförening bildades RPS Rapport 1995:8. I konstateras intressetrapporten att
förslag frånPå krisgrupperna ordnade krisstaben föri omhändertagande och bearbetning traumatiskasamver- av

kan med ST-polisväsende anhörigträffar upplevelser, liksomsmå- mental och förberedelse införträningsom
ningom medförde anhöriga bildade stödförening. händelser, ökat polisorganisatjonen eftersvåra inom Esto-att en

niakatastrofen. resultat dettaSom har Rikspolissty-ett av
Belastning polismyndigheten relsen bland utbildningsinsatser för deninitierat lo-annat
På Rikspolisstyrelsens uppdrag dokumenterades och kala polisorganisatjonen och nätverkinternt förett
utvärderades polisens insatser samband medi Estonia- informationsspridning, erfarenhetsutbyte och utveckling
katastrofen och resultatet presenterades Estonia-studien,i området mental och debrieñng.inom träning
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5

stödarbetetsjukhus iErsta

sjukhusöverlevande Erstastodarbetetfbranhöriga och pådet psykosocialaEn redovisning av
arbetet.sjukhusets lärdomaroch presentation några avav aven

därefter skulle de anhöriga fortsättamed ledare ochsjukhus. Sjuk- träffarSödermalm Stockholm ligger Erstaiå
hand.knu- träffasdiakonisällskap, ideell föreninghuset Erstaägs att egenenav

fortsattkompletteras medkompsykiatriska kliniken GruppernaSvenska kyrkan. ingår öppet-till Den attten
desåvälhus-verksamhet. UppläggningenkatastrofberedskapStockholms läns landstings mö-öppnainte i avmen

medformades samarbetestödarbetet för ispela väsentlig rollhar kommit i näragruppmötentena an-att soman-en
olika faser fickdet deras behovhöriga, ihöriga och överlevande. styra ut-somvar

födde idénockså anhörigaoktober budet.Storkyrkan den DetEfter sorgegudstjänsten 2i attom upp-var som
område och hög-minnesmärke sjukhusetsförafrån sjukhus därlästes meddelande Ersta1994 attettett an-upp
förlisning. Anhörigasettårsdagentidlighålla EstoniasBakgrunden till dettahöriga inbjöds till stormöte.ett avvar

psykosociala arbetetdokumentation detoch behovpsykiatriska klinikenanhöriga hört till densigatt avegna avav
sjukhus enkätimder-fram tillledde Erstaverksamhet höll läggas småningomkrisgruppernas såpåtalat attatt

tidigarebelystes analysgruppenssökning, vilkenhade behov ianhöriga menade deMånga rapport.stortatt ett avner.
publiceringsammanställa enkäterna förarbete medkontaktade därförstöd och sjukhus Ettfortsatt Ersta attatt

sjukhuset.sjukhus och Karolinska sjukhuset pågårHuddinge som ansva-
psykosociala stöd-samordningen landstingetsförrade av

lärdomarViktigakomplettera sjuk-förslagoch framfördearbete attett om
ochstödarbete med anhörigasjukhus psykosocialaFörslaget accepterades. Erstaverksamhet.husens egen

kontinuerligtharöverlevandeskulle pågåttanhöriga småningomSyftet med det första så ävenmötet attvar
del sjukhu-Analysgruppen harsedan hösten tagithändelseutvecklingen, 1994.information juri-allmän avomom

arbetet vilkaoch lärdomarerfarenhetersamband medfrågor och försäkringsfrågor. Idiska mötet sets sam-avegna
manfattas det följande.för fortsattmöjlighet delta ierbjöds anhöriga iatt grupper

delades kategorier:stödarbete. Grupperna in i vuxna som
till berördaLyssnaochtill överlevande och barnanhöriga, anhörigaförlorat

främsta lärdomen.denlyssnaoch och Viktenbestod mellan 7 15Varje nämnsatt somavpersonergrupp avunga.
drabbastill människorför psykosocialt stödeller sjukhuspräst. Planerläkare, kuratorgruppledare,två avsomsom var

utgångspunkt för plan-upplevelser braomfatta traumatiskaplanerades tillverksamhet 15Stödgruppemas äratt en
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punktAttläggning, och katastrofbered- sättaorganisation övning av
skapen de arbetar hai erfarenhet sjukhusetorganisationen måste En har fått mångaärmen som en ittannan som
flexibel attityd till innehållet planerna och beredda anhöriga besvaratsi massmediernas förintresse Estonia-vara av

olika individers särskilda behov. individ katastrofenDen likaåren, uttryckermöta mångaatt attsom genom attmen
drabbats traumatisk upplevelse, förlis- det påfrestandeEstonias det skrivsinte någonting Esto-är närav en som om

besitter den främsta kompetensenning, det galler under lång tid. Betyderjust nia det samhället lar glömtnår atten
hans eller hennes upplevelser, vilka yrkeskunska- alla andra glömtHar själv frånjag Uppmaningaroavsett utom-

den stödjande har. olika håll det dags punkt livetän måsteär sättaper att attpersonen attom -
vidare upplevs hån.många lanVem avgöraettav som-

Det långsiktiga perspektivet individ beredd Politikerpunkt Mass-når är sättaatten
bästaFör långsiktiga stöd skall kunna erbjudas bör medier Allmänhetatt en-

ligt sjukhusets uppfattning anhöriga möta samma perso-
Behov nationell katastrofberedskapdet akuta skedet. Erfarenheterna anhörigasi avner som av

uppfattning uppgifterna indelas akut omhän- Efter Estoniakatastrofen hari drabbade fått mycketvissaatt: ettom
dertagande med krisbehandling, och långsiktigt då stöd, andra hjälp högalls. har gradingen insatsernaett gottex-
empelvis sjukvårdens psykiatri vid detta beroendeinte bosatt och vilken lokal be-varit varitärtar att upp- av var man
levs tillfredsställande. redskap funnits. de behovFör täcka drabbades vidattsom

nationell katastrof det be-Erstakliniken atten anser- -
Möte med andra drabbats hövs nationell katastrofberedskap försom en ansvararsom
Sjukhuset har goda erfarenheter låta anhöriga samtliga drabbades stöd samordnaoch hjälp och kanmötaattav som
varandra för samtal och stöd. Bland finns till hjälpinsatserna landet.expertis viss över
del motstridiga uppfattningar detta enligt sjuk-om men
huset bland anhöriga själva.inte kan ändåIngen annan
riktigt förstå" synpunkt ofta har framförts.är en som
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psykiska och sociala verksamhetenDen

drabbade kommuneri

fbrkapitel redovisa: xtödinxatserna anhöriga Borlänge ochNorrköping.I detta i

sammankallande frånflera kommuner bedrevs omfattande psykosocialt Me-44ett person. personergruppens
medstödarbete efter Estoniakatastrofen. Analysgruppen har talls pensionärsklubb Estonia.var

valt här exempliñera med redovisning de åtgärder de första åtgärderna vidtogsEn organi-attatt en av som varav
vidtogs Norrköping. telefonmottagning för anhöriga och massmediernaBorlänge ochisom sera

förhandhos polisen. samlades sedanKrisgruppen i en
Borlänge lokala krisgrupp stöd-Iakobsgårdens församlingshem, därbestämd lokal,

informationsverksamhet ägde under veckaDen lokala krisgruppen Borlänge bildades ochi 1988, innan rum en
begreppet etablerats. finns med nedtrappning.POSOM-grupper I successivgruppen

kyrka, polis,för ambulans, räddningstjänstrepresentanter
arbetetOrganisationoch socialförvalming. från arbetsplatsTre varje avpersoner

kärna och kompletteras antal Ijakobsgården organiserade krisgruppen arbetedenna med isittutgör treetten
Svenska sjuk- telefonjour, och sammanställningfrån bland kyrkan och registreringresurspersoner annat avgrenar:

Vården. eftersökta omhänder-målsättning stöd och uppgifter angåendeKrisgruppens är: utgöraatt samtpersoner
för räddningspersonal Till krisgruppen anslöt under dagendrabbade, anhöriga, och tagande anhöriga.hjälp an- av

den psykiatriskainblandade vid och mindre olyckor, förmedla från imottagningendra större att resurspersoner, a
lasarettskontakt med sjukvården vid behov verka för utbild- Borlänge, Sjukhuskyrkan Falun och Faluisamt

fanns platsoch information olyckor och kriser. katastrofgrupp. Sammanlagt 26ning om personer
dagennformation krisgruppens kontaktpersoner finns för utföra de olika uppgifterna. den andraFrånattom

polisens länskommunikationscentral, arbetade krisgruppen skiftlag.SOS Alarm, i
Sjukhuskyrkan, Falu lasarett, skolor,PKL-gruppen

Telefonjourindustrier och flygplatsen Dala Airport.tunga
telefon-telefonlinjer bemannades. InformationTre om

samlasKrisgruppen spreds till allmänheten och de drabbade genomnumren
kontaktadeden lokala krisgruppen startade under polisen och massmedierna.Arbetet i Krisgruppen ävenmorgonen
hänvisade anhö-september då information olyckan för- Metalls expedition Borlänge sedanden 28 1994 iom som

medlades vakthavande befäl vid Borlängepolisen till telefonjouren.tillvia riga
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Under de första inrättades tele- Borlänge kommunförtvå nätterna även representanter representanteren samt
fonjour för anhöriga bemannades heltidsanställdesför försäkringsbolag.via 90 000 Senarepräs-som av en person av

kommunen för erbjuda de anhöriga hjälp med ekono-ter. att
miska, juridiska och försäkringsfrågor.

personuppgifterRegistrering av
Psykiskt socialt omhändertagandeoch kort ochpåringde lämnade uppgifterAnhöriga de saknadesom om
lång siktregistrerades blanketter utformats kris-som som av

Registreringsarbetet skedde både krisgruppen saknades familjer, släktingarDe och korni ivänner stortgruppen.
och hos Borlänge och utbytte löpande infor- ochpolisen antal till Jakobsgården krisgruppen ochi togs emotman av

Omhändertagandet bestod framföralltmation. resurspersonerna.
september påbörjade polisen signalements- lyssnande. ville ha kontakt med sjukvårdDen 30 De präst,av som

beträffande de saknade. Arbetet genomfördes eller ñck hjälp med detta.krisgruppupptagning någon ortannan
ijakobsgården och anledningen till detta polisen till kontakter med skolor därKrisgruppen initiativatt togvar
och krisgruppen barnbarn, till demiljön, be- det skulle finnas anhöriga,eniga att attantogvar orn som nu var man
kant för de anhöriga, bättre lämpad för saknade erbjöd stöd.ochmånga av var ge-
nomförandet Jakobsgården avslutadesdetta arbete. krisarbetetdet akutaDå itungaav

och etableradhade familj fått Stödpersondrabbadvarje en
Informationsmöten länge stöd-kontakt med kommunens Hurrepresentant.

drabbade familjernaAnhöriga ringde hade behov vad funnits till hands för de ärett stort att vetasom av personema
fortfarande kontakt.hade med deras anförvanter krisgruppen högst olika, dem håller Påhänt någrasom men av

anhörigadel träf-hade sådan information förmedla. förslag från fortsatteUppgifter krisgruppeningen attatt en
saknades överlevande och anträffade fasdöda och iom grupper.

fanns heller tillgå.passagerarlistor informa-inte Denatt
Sorgehögtidlista medfanns detion 44som envar namn personer

sorgehögtidfrån pensionärsklubb i StoraMetalls med Lördagen den oktober höllsEstonia. 1 1994rest ensom
tillmötesgå de anhörigas behov informationFör Tunaatt av

kom krisgrippen med polisen Borlängeiöverens attom
Anhörigforeninganordna infonnationsträff under eftermiddagen och atten

samla anhöriga möjligt plats för Borlänge bildades den novemberså Imånga 3 stiftelsen Esto-1994attsom en ge
dem den knapphändiga information gick fram niaoffren anhöriga,och nationell förening anhörigaförattsom en
till dess. Till inbjöds förutom anhöriga och överlevande. Verksamheten har finansieratsmötet även perso- genom

från Bilspeditionnal och eventuellt kunde ha bl.a. statliga bidrag och donationer.ASG som
haft chaufförer med Estonia.

stödpersonalenförInsatserTill informationsmötet den första dagen korn omkring
och beslutade informations- och100-150 Krisgruppen hade under arbetet iattpersoner man resurspersonerna

skulle hållas dagligen, länge krisgruppens verk- Jakobsgården sammankomstså ochmöten genomgången egen av
samhet pågick iJakObSgården. samlades händelser.Som uppföljande ägde200 Ett den oktober24mötemest ca rum
anhöriga och berörda. inleddesVarje och vid ytterligare tillfälle sammanträffade1994möte präst, ettenav man
därefter lämnades praktisk information och slutligen med överlevande från Estonia. bidrogDessaäven möten
förmedlades polisen uppgifter från Rikskrimina- till bearbetning upplevelserna samband med stöd-igenom en av
len. inforrnationsarbetet deltog vid tillfällenI arbetet.vissaäven
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Kontakter med massmedier och koordinatorband med katastrofen utsågs attgruppens
leda Samordningsgruppen.frånbeslutadeKrisgruppen att representanter massme-

ijakobsgården. förskulle kommadier Dettainte in att
KriscentrumIstäl-skydda chockat tillstånd uttalaanhöriga från sig.iatt

kyrk-kommunen, polisen ochsamarbete mellan PRO,massmedierepresentantcrnakorn med Ilet överensman
bildades kriscenmnn förskulle lämnas krisgruppen. ligalöpande information motta-representanter ettatt avom

lokaler stadshuset underhjälpte till förmedla gande anhöriga PRO:s iLokalpress, lokalradio och iTV att mor-av
Under den första veckanden septembertill krisgruppen och mötestider 1994.aktuella telefonnummer 28gonen

dygnet därefter detkriscentret bemannat öp-runt, varvarm.m.
Verksamheten avslutades dendagtid. 14och bemannatpet

utvärderingKrisgruppens den oktoberoktober och 17 Estoniajouren.ersattes av
framförs uppfattningenutvärdering arbetetI atten av

Estoniajourenkontakter med kyrkan,hade mycket godakrisgruppen po-
bemannadinrättades telefonjourmassmedierna. kyrkanssjukvården, och I regilisen, kommunen Deäven en som var

tillfrån den oktoberoch under dagtid och funktion 17 1994enligt hänsynsfulltsistnämnda uppträdde igruppen
ochmellan den dendenbedömningen 15 augusti 1995respekterade överenskommelser. 16 juni 1995Den samtegna

ochmobiltelefonbestodberedskap hand-krisgruppen hade januari 1996. jouren12vissär attatt av engenom
verksamhet.ansvarade hela tiden för dennautarbetat, samlingsplatslingsprogram fanns utpe- samma personen var

frekvensen för utnyttjande Esto-genomförts.kad och hade Mätningarövningar avav
denminskning fram till 16successivniajouren visar en

Estoniakatastrofen och desshändelser kringjuni 1995. Då
Det psykosociala stödet i Norrköping ökning årsdagenaktuella kundeföljder viss noteras,envar

ökning.september medförde exempelvisdeltog denOmbord 1995pensionärer i 28Estonia 56 enenvar som
viktig del krisarbetet i Norr-arrangerad riksorganisation EstoniajourenPensionärernas en avvargruppresa av

ñck anhöriga, allmänhet,köping. dennaytterligare fem från Norrköpings- GenomPRO massme-samt personer
Östersjön krisgruppsarbetare m.fl.dier, myndigheter,området. Bland andra färjor gemensamenpassagerarna

möjlighet frågor rörandekontaktpunkt och Estonia-förlisningsnatten fanns flera norrköpingsborunder attsom
katastrofen besvarade.räddningsarbetet.blev tillvittnen

vid tillfället förNorrköpings kommun hade Estonias
Stödkontakter for anhörigaledningsplan för kris, beredskapförlisning enligt befintlig

lasarett fanns också krismottagningNorrköpingskrig utsedd ledningsgrupp Påeller i sin sattetur ensom sam-en
sammanställning kon-förSamordnings- och här ansvaradekrisorganisation kallades även avmanman en som

samarbeteskulle följastakter med anhöriga Idenna ingick från polisen,I ettrepresentanter upp.somgruppen.
till samtliga.kyrkan kontaktpersonerlandstingets Svenska Missionskyrkan, PRO, medkrisgrupp, utsågs

stöd-stöd till lokalakommunledningen. Samordningsgruppen sittsocialjouren och Denna gavgrupp sva-
bildades anhöriga.stödorganisationeroch det arbetet. ochrade för samordning operativa som avgrupperav resurser

Sedan vid lasarettet Norrköpingfinns i1989 gruppen
Information till anhörigarädd-uppföljningsarbetet efter avslutadföransvararsom

ansvarsområdenuppdelningdebrieñng och andra åtgärder, Samordningsgruppensmed hjälp Iningsinsats avav
uppgiftñck socialtjänstens organiserapsykologiska uppföljningsgruppen PUG. iden Denna representant att

anhöriga. förstaförför landstingets inforrnationsmöten Detinsatser iöver gemensammatog ansvaret sam-grupp
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medlemmarhölls Vid miljö ocheftermiddagen den september. organisationens29 utspisningmötet mö- varmen
för tillockså medmänskligt stöd anhöriga ochdeltog Samordningsgruppen, från vännertet representanter ettur

de saknade.kommunens bidragsavdelning från Folksam.samt
vidlandstingets ansvaradeSyftet med försöka anhörigas frå- PUG-gruppenFör insatsermötet attvar svara

och ledning detpraktisk sakkaraktär, exempelvis vilka lasarettet Norrköping. Planeringoch så i av ope-gor av som
genomfördesekonomiska skulle försäkrings- arbetet Samordningsgruppenkonsekvenser olyckan rativa i av

ocksåfrågor, chefskuratorn och koordinatorn för PUG,vid dödförklaring m.fl. frågor. Enligtrutiner somupp-
lasarettets krismottagning.gifter hämtade med från samordnade arbetet Kris-intervju representanter so-ur en

de första dygnen ochcialförvaltningen präglades stark och höllmottagningen tvåviss stäng-öppetmötet av oro
beslut låta stödlänmades obesvarade och des därefter, Landstinget fattadefrågoraggressivitet. Många attnytt om

infomiationsmöte och uppföljning ske länge behov fanns.utlovades. så
Socialtjänstens uppgift Samordningsgruppeninformationsmöten hölls den september ochTvå i30 somvar

för informationsmöten fördå frågor dödförklaring och tidigareexpertpanel besvarade nämnts att an-en ansvaraom
till medlemmar ochbouppteckning, höriga. erbjuda stöd PRO:sförordnande god Attuppsägningav man, av

uppgift, liksom stödjahyresavtal kontaktpersoner ocksåoch pensionsfrågor. polisen lämnades all-Från attvar en
stödverksamhet. socialtjänsteninformation läget. skolor och dagis Hosi sinmän om

kriscentret bemannat.Med hjälp informationstiäffarna fanns nattetid,nådde inte115 jouräven när varav man
Även för det arbetetanhöriga. etablerat kontakt med polisens in-oktober hade ansvarige operativaDen 3 man

samtliga gick Samordningsgruppen.anhöriga. i
höll presskonferenser regelbun-Samordningsgruppen

Minneshögtid dagens förmiddag.det från den första
deltogoktober minneshögtid planerats arbetet SamordningsgruppenDen hölls I i8 även pastorenen som av

för kyrkan ochSamordningsgruppen. från Missionsförbundet representantsom
förkriscentret avvecklades han Estoniajou-när tog ansvar

Samverkan katastrofarbeteti bildades referens-dennePå initiativren. av person en
församlingar, vilkenmed medlemmar från olikakatastrofarbetet samverkade flera politiskaI Den grupporgan.

bland behandlade ceremoniella frågor.ledningen fattade tidigt stadium rad beslut annatett en om
förgenomfördes debrieñngNorrköpings lasarettroll och fastslog den skulle följa arbetet Påsin attegen men

delta involverad personal.praktiskt. arbetet delegerades tillinte Det operativa
Samordningsgruppen. beslutade vidare ställaMan att

NorrköpingSvenska kyrkans insatser ikommunens informationschef till förfogandegruppens
deltogde församlingar Svenska kyrkan ioch kriscentret skulle placeras stadshuset. Kommu- En inomiatt av som

blandHedvigs församling Norrköping,för alla kostnader och ställa stödarbetet iåtog sig ståatt attnen resurser var
samtal,erbjuda berörda möjlighet tilltill förfogande. annat attgenom

genomföra andakter och TV-lokal val delta ochPRO:s stadshuset naturligt kris- Estoniajoureni iett envar som
stödinsatsersänd minnesgudstjänst kyrkan. Långsiktigaoch naturlig samlingspunkt dit anhö- imångacentrum en

med vad brukligthörde Med hjälp kontaktnät har enlighet i situationerriga gjorts isig. organisationens ärsomav av
försam-oväntade och våldsamma dödsfall,och uppgifter aktuella underlättades arbetet med plötsliga,resenärerom

erbjudit möjlighet deltamed fastställa drabbade lingen har till exempelvilka de vilket gjorde iattatt att sorge-var,
föranhöriga och fortsatt kontakt med densnabbt kunde kontaktas. roll kriscentretPRO:s i präst ansvaratsomgrupp

minnesgudstjänst.blev tillhandahålla teknisk och för begravning ellerutrustningatt att svara
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Anhörigförening iställetmed minnesstund vidareföra traditionen utan
tradi-själva utforma den fortsattaanhörigförening erhöll överlåta till anhörigaNorrköping bildadesI atten som

avslutadestatligt bidrag för verksamhet.sin Föreningen tionen.
Samordningsgmppen pågickEnligt uppgifter frånarbete den oktobersitt 31 1996. ett

kontaktpersonsuppdrag fortfarande under börjansenhösten bildades förening 10-talUnder An-1999 en ny -
Samordningsgmppens träffar med kontaktperso-inför beslut frå-höriga för bevarad gravfrid vid 1996.Estonia i av-

underomkomna avslutades dockeventuellt omhändertagande augusti 1996.ett nernagan om av
idaguppfattning Samordningsgruppenoch utanför Estonia. En iinuti är att an-

bearbetningNorrköping kommit långthöriga i sini av
Långsiktigt stödarbete samband med Estoniakatastrofen.upplevelserna Upp-i

EstoniakatastIofen massmedierna ochmärksamhet kringSamordningsgruppen medverkade till årsdagen iatt av
frågan bärgningåterkommande fokuseringförlisning uppmärksammades. EttEstonias minnes- avomen

återkom-de omkomna dockmed fartyget ochavtäcktes samband minnesstund.i Be-monument uppges varaen
mandeslut fattades dock Samordningsgruppen skulleinte orosmoment.attom



SAMHÄLLETS FÖR STÖDINSATSER PSYKISKT OCH SOCIALT

Svenska kyrkans insatser

sammanfattningEn zitvardering kyrkans insatserav en av
det psykosocialastodarbetet riksnivå,i pa i

och församlingarocbi pastorat

analysgruppens tidigare belystes översiktligt planet, och församlingar. erfarenhet böri Dennarapport pastorat
det arbete Svenska kyrkan utförde samband med medföra lokalplanets beredskap utvecklas ytterligare.i attsom
Estoniakatastrofen. detta kapitel harI valt attgruppen re-

Massmediekontakterdovisa sammanfattning den utvärdering kyrkansen av av
genomfördesinsatser efter Estoniakatastrofen. Slut- konstateras harutvärderingen vidare massmediernaI attsom

och förslag framförs utvärderingen har viktig roll katastrofsituationer och deti planeringvarit i isatser attsom av en
bakgrundintresse, analysgmppens uppdrag be- kris- och katastrofberedskap bör planeras förmot attav mas-av

lysa vilka långsiktiga verkningar Estoniakatastrofen fick smediekontakter och informationsvägar.
för det svenska samhället och vilka lärdomar kan gö-som

Den rikskyrkliga organisationenför framtiden.ras
Beträffande den rikskyrkliga verksamhe-organisation av

Svenska kyrkans roll konstateras revidering riktlinjer för Svenskaten att en av
utvärderingen konstaterasI Estoniakatastrofen med- kyrkan och de fria trossamfundens vidinsatseratt stora

förde religionens och kyrkans roll uppmärksammades, olyckor föreslåsoch katastrofer bör ocksåDetgöras.att att en
dels det individuella perspektivet där behovet för församlingsmedarbetareminneslista bör fram.att tasur av
ñnna religiösa uttrycksformer och bearbeta existentiella rikskyrkliga behöver vidareDen organisationen utar-
frågor tydliggjordes, dels samhällets perspektiv där kyr- beta beredskapsplan innehåller ochur en som ansvars- re-
kans funktion diskuterades. Kyrkan ha dold roll sursfördelning, samordning och interninformation, lik-anses en

bör studeras, inför organisatoriska föränd- larm- jourfunktioner. sambandinte minst och med detta börIsom som
relationenringar mellan Svenska kyrkan och samhället.i krisledningsgmpp vid krissi-permanent utsesen som en

kan etablera krisledningskansli förbereddtuation iett en
De lokala församlingarnaoch viktigastpastoraten lokal Kyrkans hus Uppsala.inom i
Erfarenheterna samband med Estoniakatastrofen Kommunikationi och samband mellan rikskyrkan ochvisar

det viktigaste kyrkliga arbetet ägde det lokala stiften bör katastrofplaneringen.ingå iävenatt rum
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erfarenhe-stiftsnivå tillvarataBehovetmöjligheterna förankrakonstateras ävenDet även attatt ut-att av
föreslåsunderstryks och detEstoniakatastrofenefterriksorganisa-policybesluttalanden och måste ternatas avsom

samband med dettaskallutvärderingar Iutredas.akut bör nämnsledare göras.i situationtionens atten
ochsärskilt drabbadepersonal och ipräster pastoratatt

Stiftsorganisationen synnerhet efterstödsamtal,församlingar bör erbjudas i
med förlisning,samband Estoniaskrisarbetet justföreslås för riks- iberedskapsplan, liknande denEn mensom

dödsfall.enskildaexempelvis efterallmänt svårarespektive stifts-bör finnas förorganisationen, ävenäven
organisation.

församlingarochPastoratkontaktpekar ocksåErfarenheter efter Estonia att
kräverflera berörsKatastrofer för med sigochetableras snabbt mellan stiftsorganisationenbör pastoratattsompas-

föreslårUtvärderingenledningsfunktion.genomtänktkatastrof.drabbas Dettaoch församlingar entorat av ensom
ochskallhur dennaorsaker.bland psykologiska sammansättas.betydelse Mot- utövashar överöversynannat av

kyrkorummeteftererfarenhetsamband Estoniakommunikation och Engäller för ärsvarande även attannan
börmämiiskor. Kyrkornabetydelse förhar mångaoch stiften.mellan rikskyrkan storen

tiderstillhet och andaktenskilddärför föröppnavara
och församling-de berörda bäst. Pastoratensom passar

möjliggöra detta.former förbör finna attarna
katastrofer böreventuellaplaneringsarbetet införI

kontakter med andrapersonligaupparbetaingå sam-att
samverkan akutahällsfunktioner för bästa i situationer.

och försam-deAvslutningsvis konstateras att pastorat
möjlighetberedskapsplaner hadehadelingar störresom

samband med Estonia-krav ställdesde imötaatt som
utarbetasberedskapsplaner iföreslåskatastrofen. Det att
med andrasamverkanoch församlingarsamtliga ipastorat

börsamhällsfunktioner. Planernaberörda även övas.

från församlingargjälavârdare iPräster och
stödarbetet Es-tline-medverkadeStockholms ii

temzinalen.
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Svenska Röda korsets insatser

En redovisning deovganisatioizenrav
det psykosocialastodarbeteti Stockholm ochi i några svenska

kommuner imatrcrfoi drabbade Estland.isamt

and de organisationer deltog med frivilliga hetsgrenar till verksamhetGruppens inriktadesmöte.ettsom
stödarbetetinsatser i för anhöriga och överlevande fanns ledning och psykosociala stödinsatser.organisation av

Svenska Röda korset. Organisationens centrala sekretariat landetDen och kontakta-organisationen inom utomegna
ligger hundratal från Estlineterrninalen, och des och såväl Finska Estniska Röda korset erbjöds bi-ett meter som
verksamhet bedrivs distrikt hela landet.i 24 stånd.i

Organisationens verksamhet omfattar både sjukvår- Katastrofgruppen ledningsstabenvände tillsig iäven
dande och sociala har omkringinsatser. Man röda- Estlineterminalen frivilligamed erbjudande500 psyko-om
korslärare och 100-tal utbildade första Eftersocialai insatser någranågot inte. tim-ärett grupper som men svar gavs
hjälpen och utbildar hemvärns- och civilsamariter för avvaktan beslutade katastrofgruppen initiativäven egetmars
uppdrag totalförsvaret.inom tillfyra Estline-skulle bege sigatt en grupp personer

del denEn sociala verksamheten består telefon- terminalen.iav
jourer Jourhavande medmänniska och Jourhavandesom

Stödarbetet i Estlineterminalenkompis. Med hjälp frivilliga genomförsinsatser ävenav
besöksverksamhet fängelser och andra institutioner anlände vänthallenDå fylld ochanhörigagruppen var av

hem.i liknande verksamhet bedrivsEn sjuk- detäven uppenbart fler stödpersoner behövdes. platsPåmen attvar
hus med hjälp sjukhusvärdinnor uppgift be- fanns frivilliga fråntvå Röda korsets stockholmsdistriktsär attav vars
söka och samtala med och konvalescenter.patienter verksamhet Team City. samtal medI ledningslåkaren er-

Svenska Röda korset den internationellaingår i röda- bjöd såväl stödpersoner lokaler och ñckgruppen som se-
korsrörelsen har långvarig erfarenhet uppgiftinsatser frivilliga behövdes.i så- 10 mobilise-Dessasom attav nare om
väl krig vid olika påfrestningar fred. radesi det centrala sekretariatetvia och Stock-som genom

holmsdistriktet, frivilligasände från Jourhavandesom
Katastrofgrupp sammankallas kompis och från nätverket VidEnar. ettiden fanns för-
På den september28 sammankallades stärkning1994 plats. Ytterligare tiotal fanns be-morgonen etten personer
katastrofgrupp med från olika verksam- redda bistå arbetet behov.vidirepresentanter att
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Stödarbete hotell Ariadne och utökatmedmänniska med flerJourhavande personer
Ledningen terminalen informerade lokaler fanns öppethållande.i attom

terminalen uppföljandetillgängliga Ariadne och infor- efter arbetethotell för fortsatt stöd iDagarna togs
försökt stöd ochmed anhörigatill anhöriga. från Röda korset kontaktermation När tre gesom manpersoner

anlände konstaterades det rådde brist såväl informa- hjälp.att
stödpersoner och det oklarttion vem som ansva-som var

EstlandEkonomisk hjälp till anhöriga irade Röda kontaktade därförför verksamheten. korset
Röda korsetsamarbete mellan Svenska och Estniskaledningen terminalen och till förstärkning fri- Ii såg att ettav

ekonomisk hjälpinsamling förvilliga kom till hotellet. under kvällen ombesörjdes genomfördes SverigeSenare ien
särskilt stödEstland. fond inrättades föravlösning de frivilliga. till anhöriga i Enäven av

fortfarandeinvolve- till barn och ungdomar. Fonden finnsGenom Röda korset ñck personalen varit öppensom
stödsamtal, för bidrag.rad katastrofarbetet hotellet tidi en senare

debrieiing.
Insatser i distrikten

Psykosocialt stöd till besättningen ombord berördes särskiltRöda korsets distrikt landetTio i avav
M/S M/SMariella och Isabella Kronoberg,Estoniakatastrofen: Dalarna, Jönköping,

Västerbotten, Västernorrland,Vid ettiden bad Finland Svenska Stockholm, Uppsala, Väst-systerorganisationen i
Östergötland.Örebro dessasamtligaRöda korset med stöd för far- manland, och Ihjälp den besättning avom

distrikten ochfanns fanns beredskap för psykosocialaMariella deltagit räddningsarbetet. insatser. Ii Dettyget som
med kris-s.k. kretsarna kontakterbehov såväl ñnsk- svensktalande stödpersoner. de lokalaEtt ortenstogsav som

ledde tillhjälp erbjöds kontakternafanns stödgrupp bestående och intetimmar tre menpar senare en av grupp
dock meddel distrikt bistod Röda korsetñnsktalande och från den psyko- Itvå någon insats.personer personer en

lokal och filtar.sociala redo för Mariella anlände till materiell hjälp, exempelvisstödgruppen insats.
Stockholm gick dåomkring 23-tiden och stödgruppen

Telefonjourerombord för bistå besättningen.att
verksamhettelefonjourersLiknande för far- Samtliga distrikt utökadegjordes besättningen sinainsatser även

samtal.antalIsabella. inte något störretyget mottogmen

Övriga personalinsatser Stöd till egen
involverade stöd-och frivilligaRöda korsets ungdomsförbund genomförde särskilda personal iFör varitin- som

Mariellaterminalen och ombordför ungdomar berördes katastrofen, arbetet organisera-nå isatser att som av
bland utökades för Jourhavande kompis. des stödsamtal.jourenannat

denna telefonjour förstärktes Röda korsetsUtöver även
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9

överlevande berättar

Flera dem överlevde katastrofenvill dels delberätta historia,sinav som en av:om
Za/eningsprocexsen,delsfør erfarenheterför inför framtiden.samhallet skall tillvara deras Zaraatt attta

ediernas berättelser katastrof blevde överlevande kontakten med varandra och densnart somom var
och känslomässiga hademånga tiden direkt efter för- alltmer avlägsen. förväntades vidare, de livetEstonias De

lisning. Försöken kontakt hademed överlevande låg behåll. anhöriga olyckanDe sini mist sina iatt som sorgsom
sjukhus stundtals från mediernas sida. de överlevande förväntadesnärgångna andra sörja.intevar men

Stark kritik har förts fram från överlevande chocken hade hade dehur den första lagt mångaNär sigmot aven-
skilda och medjournalister behandlade dem. tala med andramediernas skild- överlevande behov varandraI attav

katastrofen kundeñck de personiñera hade Hurringar de "lyckligt lot- människor det de medvaritav om.om som
tade, de mirakulöst undkom döden denna katastrof sjunka snabbt Vad berodde haveriet på Huri Estonia såsom
där människor livet. Mediemas Hur måddeså många skildringar skulle de överlevande vidare livetmiste isom
redovisas de följande kapitlen.i andra överlevt finner meningtvå Hur återigen isom man

Efter hand, mediernas gick livet människor omkring dörapportering in i signär närett settman
skede och längre beskrev olycksnatten riktadesinteannat

ViII berättalängre de överlevande.intresset inte bärgnings-Närmot
frågan diskuterades medierna, vilket den gjorde hela hös- Flera överlevande har samtal med analysgruppeni i uppgi-

fram till beslut1994 december, skildra- de upplever behovregeringens i berätta detvitten att ett stort attav om
des framför allt och politikers uppfattningar de upplevt. vill samhället skall lära deti De någotexperters attsom av
frågan också anhörigas. anhöriga skildrades de har med och de villDe självavarit förstå för attmen som omsom
sörjande och flera fall liveti till kunna vidare med dennaregeringen i erfarenhet. Nå-motpartsom en genom

Överlevandesdenna fråga. inställning skildrades de överlevande har kontaktat räddningstjänsten förinte. gon av
flesta överlevdeDe Estoniakatastrofen hade be- bidra med erfarenheter och för frågor besva-sinaatt attsom

gränsade fysiska skador. Därför skickades de flera fall di- rade gjordevarför gjorde rädd-i underom somman man
rekt hem efter de allra första dygnen finska sjukhus. ningsarbetet.Av

Överlevandede svenska medborgare medverkat552 med har också böcker kata-Estonia iöver-restesom om
levde ytterligare de51, överlevande bosatta strofen och flera har slqivititre av var egna.

ÖverlevandeSverige. utspriddaDe hela landet och tappade beskriver behov flera villplan.sina Deövervar
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orsak till Estonia-fattats, vilket han kande med villförstå vad det De sin attvara enmenarvar om. se egenvar som
enda känslordeständigt aktuell.katastrof lite utifrån. vill frågan Hanroll det Dei år attstor menarmervar ensom

samband med successivagjorde de visades tvåförsöka vad det ijust över- stats-attatt varsomvar somsvar
skulleoch fartygetförordade de omkomnaledning efteråthar uttryckt han söktelevde. ministrarNågon attatt

försökdärefter har alltandra havet, varitñnns. ville hurfrån den sakkunskap Han att ettettveta tas upp ursom
vidare.tillrätta för kommarationellt lägga sakenolyckor och katastrofer haröverlevande från andra sätt attstora

Överlevande hur deanalysgruppenuttrycker föröverlevande själv kanlyckats vidare och vad man som
misslyckats hante-samhället har iolika uppleverför uppleva glädje livetkunna i igen. sättgöra attatt

Estoniakatastrofens följder.överlevande har för analysgruppen uttrycktFlera ringenatt av
Styrelsenoktober beslutadeoffentliga samhället i 1996de besvikna det inte givit Når regeringenär attsom
för kon-psykologiskt försvar skulleforskare och fördem tillbaka. berättar deDenågot mött statensatt organvara

efteranhöriga till de omkomna Estonia-bemötta takter medpsykologer för stöd känner sigatt sommen
överlevandede överlevande.katastrofen exkluderades Enforskningsobjekt. fyllt flertal enkäter och be-harDe i ett

framfördehananalysgruppen berättaterbjudits har föringående frågor hälsasin inte öns-närattsvarat om men
infonna-skulle delockså överlevandeväldigt dåligt. kemåletuppföljning flera dem Någramår taatt avtrots att av

Regeringskanslietupplevt ñck han frånhar till de omkomna ochanhöriga tionen gränsensignärmar attsvareten
beslutadeSPF initia-gemenskap med dem. måste någonstans. egetsenare

skulle erbjudas information. Näröverlevandetiv ävenatt
Överlevande föreningbildar Galärkyrkogårdennationella minnesvården viddenen

katastrofenefterStockholm invigdesöverlevande Djurgården årSom beskrivits träffades itidigare trere-en grupp
överlevande välkomna.för samtala kändeSödersjukhuset Stockholm inte siggelbundet i att

överlevandehar framförts flerauppfattningtill julen veckan.upplevelser, fram i Ensina 1994 gång avsomom en
samhället haranalysgruppen har intekuratorer och varitMed vid dessa sammankomster mött attannan somvar

berätta vadkunskap. villde velat erbjuda Deträffas lyssnat sinpersonal från Södersjukhuset. fortsatteMan näratt en
undermänniskordå Stöd- de hurmånad under det första halvåret 1995gång extrem stress,vet omreageraromper

livräddningsutrust-föreningen ochförening bildades. fartygetsde överlevandes utrymningsvägarNeptunus, om
Överlevande återkommervid hårt väder.medlemmarnas funktionSyftet med föreningen verka för ningensattvar

myndighet velattill besvikelsenefter samtalen ingensociala och fysiska hälsa förbättra insatserna i över attsamt att
Även värdaerfarenhetertycks derasdrabbade. lyssna,och följderna förkatastrofer ingen ärminimera attatt anse

lyssna till.kommit föreningenssjösäkerhetsfrågor har att attengagera
det främstorsaker skulle utredas vitt-haverietsmedlemmar. När var

intresserade den internatio-nesmål från besättningenverksamhet har sedan bildandet främstFöreningens som
överlevandesvenskahaverikommjssionen.jämföra hur och nella Deutbyta erfarenheter,bestått måri somatt man

fickhemortenden lokala polisenöverlevande bosatta förhördeslära skratta deigen. Av isig är svarasom av
misstankar brott. Desyftade till uteslutafrågormedlemmar föreningen.Sverige 32 iär att omsom

fartyget,tillståndet inte speci-fick allmänna frågor om
överlevandeAnalysgruppen möter Flera de överle-och förlopp.fika händelserfrågor avom

haverirapport-analysgruppenmed analysgruppen berät- vandeöverlevande har vidDe möttmöten attuppgersom
medinträffadetill vadsamhällets hantering förklaring intede har känt utestängda från stämmersigtat att somens

där handen flotteupplevelser.han derasde frågor katastrofen. uttryckte EnNågon sägerrör attatt manegnaav som
med haverirapporten.känslor med de beslut låg finnsdet alltför lite ivarit i inteansåg att som
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överlevande träffas hösten 1998 vande deras det tidsförloppgenomgång visatatt att som
efter katastrofenFyra år träffades överlevande vid till- haverirapporten beskrivertvå fordoninte intestämmer, att

fällen Ersta sjukhus Stockholm. Ytterligare korrekt och deras tidigarei vittnesmål förvan-möteett surrats att
ägde Syftet med träffarnai klarlägga skats. ställer också frågandei år. till varförDe sig deattrum mars var passa-som
vad egentligen hände förliste.Estonia Genom haverikommissionensi betraktatsintenär ögonsom att gerare som
jämföra uppgiftersina vad skedde demed besättningen.vittnen, Besättningsmän har förhörtssåegna om som som
polisprotokoll förhören gjordes dagarna efter kata- till den internationella haverikommis-åtta gångerav som upp av
strofen med uppgifter haverikommissionens slutrapporti sionens representanter.
vill de komma till klarhet med vad inträffade under överlevande framför också tillDe yttrandei sittsom reger-
katastrofnatten. de bidrar med erfarenheter beträf-ingen sinagärnaatt

Mötena resulterade skrivelse, undertecknad fande räddningsarbete ochi 27 Yttrandet avslutas medannat.en av
de svenska överlevande lämnades till vädjan rekommendationoch till regeringenav att startapassagerarna som en

skrivelsenregeringen i januari framför de överle-i år. I kompletterande haveriutredning.en
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IO

roIIMediemas

förmedlare information dzkkuteras.Medierna: roll samhallet ochderas betydelsei som av
sådant intrajfjftzt till de direkt berörda och till allmänheten.Medierna rapporterar om som

rollUndersökningar mediernasolyckor eller händelser där människor ommistertora
försvar kort tid efter ka-Estoniakatastrofen, tilldrar Styrelsen för psykologisktlivet, såsom sig in- togett stort en
omfattande studie beträffandetastrofen tillskapar behov informationDetta i situation initiativtresse. ett enav en

roll. Studierna be-mediernas och kommunikationensdär det ofta råder knapphet information. Vid Estonia-
spridninghandlar såväl mediernas nyhetsförmedling ochkatastrofen skedde olyckan havet dit enskilda inteute

samband medinformation kommunikationenkunde Mediernas roll förmedlare infonna- isig.ta somsom av av
och myndigheternas personliga bemö-granskare, förklarare och tolkare händelseförlopp räddningsinsatsention, av

med de anhöriga.inträffade tande och kommunikationspelade viktig roll för de bilder det aven av som
Över-genomförd samarbete medskapades berörda Studien,människors ii inre. ärsom

beredskap, räddningsverk,berörda styrelsen för civil Statens Sta-människor främst kan räknasDe ärsomsom
med forskare frånkärnkraftsinspektion och Sverige,de överlevande, de omkomnas anhöriga och vänner, tens

Såväloch Finland och Estland, har resulteratarbetskamrater till omkomna, anhöriga överlevande, i sju rapporter.
de olika del-kvalitativ metod harräddningspersonal, andra hjälpare, fotografer och kvantitativ ijourna- använtssom

studierna.lister skildrar nyheten det inträffade allasamtsom om an-
dra kommer direkt kontakt med katastrofen ochisom

Nyheters dramaturgidess följder. fler berörda,Givetvis så inteär även än om
nyheterna belyser, kvali-upplever samhället Rapportende Estonia isåsättannat att otryggt genomsomgenom

de första da-Händelsen metod, nyhetsförmedlingen underoch därmed berörs illa händelsen. kan 19tativävenav
ochefter katastrofen och nyheternas dramaturgiåteruppväcka traumatiska upplevelser hos personer som garna

beskrivstill publik. Syftet med delstudienförlorat anhöriga tidigare olyckor eller katastrofer. förmedling isini
underlag för diskussionMassmedierna kanalen mellan det inträffat och inledningenär att en omsom som ge

och funktioner,samhället förmedlar bilder, joumalistikens uppgifter inteMediernai övrigt. sina sina attnormer,
korrekt ellerfast mediernas handlandeberättelser och tolkningar det skett. Medierna kan slå varitomav som

berördadirekt och indirekt be-också erbjuda och dramatik inblick det belyser hurRapportenitröst samt ge en
bland känslomäs-inträffade. handlades medierna ochi visar attannat
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anhörigas till början fick täcka ñnlandsfärjasiga området, Mariella, hörde nöd-ireportage om sorg en en annan
bristen fakta kring händelseförloppet. och kontaktade Helsingfors förRadioöver anropet genast att

mayday-relaymeddelande skulle sändas.ett
Nyhetens spridning Helsingfors Radio hade uppfattatinte Estoniassom
I "Estoniakatastrofen, sändemassmedierna och all- mayday-anrop istället kallat panpan-medde-sårapporten ett
mänhetenw redovisas kvantitativ undersökning lande, används eller fåtal i sjö-när äretten om som en personer
mediernas roll spridare nyheten förlisningen. nöd. efter detta sjönk enligt de beräk-Minuten Estonia,som av om

frågorDe besvaras bland hur och efterhand, och ytterligareningar gjorts i minutär när män-annatsom som en se-
Åboniskor informerade det inträffade, hur de därefter begärde Sjöräddningen Helsingfors Radiosig i attom nare

valde följa händelseutvecklingen och vad de skulle sända mayday-relay. Räddningsinsatsenansågatt ettom var
den följde.de Två perspektiv lyfts fram frånrapportering igång.

den pressetiska problematiken och hur kontakt med Sjöräddningen Stockholm fickrapporteringen; Genom i
denna händelse skiljer från andra nyhetshändelser. kännedom den befarade förlisningen. DärefterTTsig En om
jämförande studie genomfördes Estland. uppgifternavidtog arbete med kontrollerai genast ett att

Resultatet undersökningen brådskandemedierna, olyckan och dess omfattning. förstaDetvisar attav om
framför tidigtallt radion, förmedlade nyheten "IT-meddelandet sändes klockan löd: "Färjan01.31om som
Estonias förlisning till den svenska befolk- sjunkit."befaras haEstoniamerparten av

därefter valdeningen. flertal media-Dagarna ett av
En katastrof nyhetär storkonsumenterna följa nyhetsfönnedlingen envia TV. Meratt

hälften de tillfrågade journalisterna för massmediernas sida kan likhetstecken mellanansåg Frånvaritän sättasattav
påstridiga och ungefär tredjedel nyhet och katastrof Nyhetsredaktioneri rapporteringen ansåg ärstoren en en or-

medierna respekt för de drabbade. Kvällstidninga- för snabbt kunna disponeraganiseradevisat att extraav resurser
fick befaradekritik de tillfrågade. händelse kata-då och viktig inträffar. Denmest storma av en

Östersjönstrofen föranledde massmedierna insättaatt
"Färjan Estonia befaras ha sjunkit" inhämtaför information och rapporterastora attresurser

massmedierna de förstaAtt förmedla information det inträffade. Med tanke hur mångaatt passagerarevar om
Estoniakatastrofen till beslutsfattare trañke-och allmänhet vanlig dag med de fartygenär storaom som en reser som

Östersjönförvånande.inte de viktigaste uppgifterna för redan de förstaEn knapphändiga uppgif-av mass- rar gav
medierna olika kanaler snabbt tidigt handenoch olyckan för den skulle kunnavia i sluta iär att ett terna attom en
skede händelseutveckling informera det katastrof.sig in-av en om
träffade. Därför kontaktar de polisenheter, räddnings- sändes tidigt till Estline-terminalen förReportrar att
centraler, akutsjukhus och andra berörda för söka information rederiet ankomsthallen,instanser via andra kon-iatt
följa skeendet det kan komma bli nyhe- taktade den svenska sjöräddningen, fyrstationer området,iatt storaav som
terá för läsare, lyssnare och flygräddningen, akutsjukhusen, Sjöfartsverket,intresse många tittare. regeringenav

Östersjörederier,drygEn efter det första mayday-anropet från och Regeringskansliet,timme övriga SMHI,
Estonia sände den svenska nyhetsbyrån första polisen andra myndigheterTT och och kunde tän-ett organ som
brådskande meddelande fartyget befarades ha kas ha information lämna det skett.sjun-att attom om som

Åbokit. Nödropet hade då Sjöräddningen och fanns olycksplats där kundenått Ma- Deti ingen reportrar vara
riehamn, där det först rådde oklarhet vad larmet och fånga intryck skildra. arbetetDetatt mestaom upp som
egentligen gällde. första denmayday-anrop fångades gjordes första och dagen skedde telefon.Estonias natten per

Ävendirekt Silja befann närheten. Nyhetsteam sändes också till Estlineternlinalen och andraEuropa sigiupp av som
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olycksplats vittnade förlisningen.platser där Omhändertagna omkomna och överlevande fanns Deingen som om
räddningsarbetarna, deland. fannsögonvittnenisattes somsom var

räddningsarbetet från kringliggande fartyg ellerbevittnat
Medierna söker ögonvittnen och överlevt katastrofen.de själva med Devarit se-som

medierna eftersom de lågoch för första tillgängliga förKlockan sände radions02.00 P 3 P 4 gången intenare var
ombord andra fartygolyckan klockan startade sjukhus eller befannnyheten och TV sig inte06.00 när somom

kvällen denöde do- anlöpte hamn förrän först framåtsändningar nyheten det 28sina Estonias septem-var om som
hela ber.minerade sändningarna. fortsatte detSå morgonen.

nådde nyhets-nyhetsbulletiner bilder från haveriplatsenUnder den följande dagen sändes Deextra som
medpubliken nyhetsteam fick följalöpande etermedierna. Kvällstidningarna kom med ii ut togs av som

räddningshelikoptrar från örlogsskolor.flera extraupplagor och morgontidningarna arbetade EttBerga team
deterbjöds ochmed skulle publiceras dagen ef- från platsTV4 07.12rapporteringen närmorgonensomman

nyhetsbilder med livflottar,olycksplatsen återvände sändes ochfanns kvar TV-Det ingenting änter. annat
medierna. räddade och döda människor från haveriplatsen.livflottar kunde filmas och sändas Ii en ny-som

intervjuadeshetssändning dagenMedierna försöker vanligen den första TVi 4i rapporte- ensenare
med helikoptern och be-från olyckor och katastrofhändelser bilder chockad varitringen visaatt reporter utesom

under dagen ñckolycksplatsen och förmedla med rättade det han upplevt. Senarefrån intervjuer ögonvitt- om som
med he-katastrofen ytterligare journalister och nyhetsfotografer följadet används förDet är sätt göraattnen. som

till olycksplatsen.begriplig för intresserade. efter Estoniakatastrofen likoptrarMen
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åskådliggöra fartygshaveriets och räddnings- och behov. och medFör TV-sändningarintegritet intervjueratt
tänkta förlopp publicerade dagspressen grafiska kontinuerligt dageninsatsens överlevande sändes under svenskai

illustrationer. grundade första hand de och utländska medier och de framträddeDe sig i isam- personer som
manställningar uppgifter gick fram vid samtal dessa sändningar kom flera fall efterhand ständigti iatt attav som
med berörda myndigheter. kopplas med och personiñera Estonia-samman

katastrofen. Flera dem har berättat för analysgruppenav
Medier närmar sig överlevande fyra efter katastrofen igenkändahur de drygt årännu är

räddningshelikoptrarnaDär landade, finska och Estoniaöverlevande grund de deUtö TV-intervjuersom av
Åbo,vid universitetssjukhuset väntade ställde dagen efter katastrofen.i ienorma pressupp- upp

båd med för länders medier. TVmångarepresentanter
Svenska sjukhus överlevandetar emotsände direkt med och rapporteradereportrar team som

räddningsarbetet samtidigt bårar med överle- Södersjukhuset och Huddinge sjukhus blev nämntsom som som
vande och omkomna rullades förbi bakgrunden. de svenska sjukhus mottagande för de överle-i som var

Åbo Åland. Ävensjukhuset kunde medierna fritt Finland de fickInne vande lämnat ochi sigröra som upp-
bland de överlevande och genomföra från massmediabevakningen.intervjuerf leva det starka trycket BådeFram-

Åboför allt vid sjukhuset tycks personalen ha saknat be- Arlanda, dit överlevande fördes med flyg, och vid Hud-i
redskap för den från medi- dinge sjukhus, där helikoptrar med överlevande landade,anstormningenmötaatt stora

sida och samtidigt tillse de skadade undersöktes väntade mediernas för bilder ochatt representanter att taernas
och fick adekvat vård. Sjukhusen hade haft drygtintervjua ögonvitmen. ettsom

Svenska sökte fannoch svenskar dygn förbereda inför den väntadeintervjua sigreportrar att att anstorm-
medan utländska medier eftersökte respektive lands- från medierna ordnade presskonferenser och läm-sina ningen

bland de överlevande. Vid sjukhuset genomfördes nade information dettamän sätt.ut
under dagen också presskonferenser där överlevande be- Södersjukhuset hade utlysts presskonferens därPå en
rättade vad de upplevt under den överlevande skulle medverka.svåra påannonserat Ettnatten. attom man

Åbo,plats där Carl Bildt journalister sökte därför dit förPå antali statsminister sig närvara.stort atten annan
träffade estniska och finska kollegor eftermidda- överlevande ångrade efter ha tänktdocksina De sig igenomatt

ordnades presskonferens under vilken från sjukhu-saken. löstesstatsminis- Situationen attgen, en genom en person
berättade de han haft med överlevande sedan tidigare hade medierna,imöten mötatern att ettset,om som vana

Åbo. levande berättade för journalisterna de överlevan-sätt om
Sjukhuset och sjukvårdspersonalen saknade tillräckliga des och känslor. accepterades journalis-situation Detta av

för klara kommunicera med massmedi-att att terna.resurser av
och samtidigt de chockade överlevandesvärnaerna om

80



INFORMATION BERÖRDAOCH KOMMUNIKATION MELLAN MEDIER. MYNDIGHETER OCH

Medier och integritet

Förutsättningarna for 17mxättfbhnedlapå nyheten dåliga,att ett var
olycksplamfzznnr,ingen heller förutominte några de personligen drabbats.ágønvittnen, som

onkurrensen mellan massmedierna hård. samtal från telefon. Eftersom han hadeär reporterns attvana
Snabbhet förmedlingen nyheteni viktigt med medierna ställde hanumgås ochintervjuär ettav upp en
konkurrensmedel, närheten till publiken berättade han väntadeFörut- besked sin Genomett annat. att om son.

försättningarna nyhetsjoumalister bra arbete journalisterna ñck han också information han fåttgöra inteatt ett som
traditionellt det rådande läget direkti efter tillgång till tenninalen. Under den följande dagensätt inne ivar

Estoniakatastrofen dåliga bilderminst det intervjuades han flera både radio och TVnär gångersagt av som av press,
skett saknades och ochögonvittnena svårtillgäng- ökande ovisshet öde spegladesEn successivt ivar om sonens

Öunsliga. En del nyhetsförmedlingen innebar kata- Elmar ansikte och förmedlades till TV-tittama.stor attav
strofen ñck speglas de anhörigas och överlevandesi ansik- Vid femtiden eftermiddagen fick Mikael,sonen

andra metoder användes. räddats livflotte och fannsäven ombordten men som ur en nu en
Finlandsfärja, kontakt med hemma bostaden.sin imor

Estlineterminalen ringde omedelbart EstlmetenninalenHon och lämnade
Öun Öun,Elmar kom till Estline-terminalen efter lunch- beskedet Mikael hade överlevt. Familjen juststrax att som

tid för försöka reda vad hade hänt hans hade fått Mikaels fanns med bland deinteatt ta attvetasom son namn
Mikael. Med hade han sonhustrunsig och barn- överlevandes, hördesina högta-återigen sina itre utnamn ropas
barn. När han fickinte besked informations-några larna och ñckvia besked.ett motsattnu
centralen terminaleni gick han byggnaden för terminalen ropadePå barnen sinvägut att utur ett utse ur av

utanförnågon med mobiltelefon kunde hjälpa honom glädje hade överlevt. TV-teamEttöver när-om att pappan
till deringa där besked kundeinstanser finnas. made familjen och bildernasig familjen med fnm ochatt av

ÖunGenom arbete Nacka kommunsitt hade Elmari de barnen kablades hela världen. hadesmå Deövertre ut
sedan tidigare kontakt med del journalister. dem under dagen kastats mellanEn hopp och förtvivlan och fåtten av nu

Öunstod och talade telefon utanföri terminalen och för ho- besked. badpositivt Ett TV-team Ehnarett annat
Öunberättade Elmar telefonerna inne följa med för studioni termina- och där berättade hanintervju iattnom en

len gick använda och frågadeinte han ñck glädjenringa överlevt och såöver överatt ett att attom om sonen sorgen
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Öun tidningen bilderpåtrångande hadedärmed blicera intervjuerFamiljen hadeandra det.gjortmånga inte
kommunalrådet ochchefen för POSOM-gruppen,överlevande ansikte.Estoniakatastrofensgivit ett

kyrkvärden.
Anhöriga i Lindesberg

i vinschenBilden kvinnanberedskap avLindesberg fannsV1d POSOM-gruppen vissi
bil-kvar vid deanledning särskilt dröjafinnsinformationstryck från Detför bemöta väntat att en avatt ett massme-

med fram kor-publicerades arbetetdersköta kon- innandierna. Räddningschefen utsågs attatt somgruppens
oidenti-avslutat. Bildenrekta passagerarlistor visarutanför räddnings-takter med medierna samlades envarsom

lyftshänger vinsch ochfierad omkommen kvinnade lokala iPOSOM-lokal. förväntadeMan sigtjänstens att ensom
hu-ansikte ochtill helikopter.skulle från livflotte Hennesoch Nerikes Allehandatidningarna Bergslagsposten enen

hon bärbild. enda klädervudfrån rikspressen i Dekomma istället kom inte är enreportageteam synsmen
Även hennesflytvästmidjekort jacka och En sittermedier sökte tilloch TV-bolagen. utländska Lin-sig trosor. om

fingrar.från hennes stelahängeröverkropp,desberg. annanen
räddningsflotte underihjälLindes- har frusitkommunalanstållda kvinnorna från Hon ideAv 33 natten.en

livlöskvinnan hängervackra iBilden denomkom samtliga. Fleraberg med Estonia somreste ungaavavsom
bak-havetmed det mörkahelikopterns vinsch stormiga ibarnomsorgen.dem hade barn skolor och Ex-inomiegna

bräcklighetmänniskansillustrationdrabbades återfanns grunden blevskildring hur Lindesberg avenpressens av
krafter. Bilden denstarkauppslag under rubriken: barn ännu"22 sörjer sina mot naturens avett mam-

fyllde hela mittuppslagetdöda kvinnan ioidentifierade37ITIOI . Rubriken löd: "Dö-efter katastrofen.dagenExpressen
TV 4 dens hav och livlinan.

rubriken beskrevs kvinnanbildtexten ochden skolaseptember från I över-TV visade den4 29 somett reportage
döda.stod alla Dedenarbetade levande,Lindesberg omkomna kvinnorna i övrigadär dei atttexten nu varen av

med kvin-tillsammansför livet underkämpatkollegor köketchef för skolköket. intervjua-Hennes i nattensomsom
henne från bilden.känner Devinschen igenoch Närbilder skolbarn ides berättade sin vet attsom nansorg. avom

honFotografenhon dog.visades hon död, deordnats skolan minnsdeltar den minnesstundi i närär vet attsom
varkenskrev Mendöd, liksomberättade flera barnensamtidigt mist är texten.reporternreportern att somavsom

stund då bil-denhennes familj eller hennes imed vissteInslaget avslutades med intervjusina vännerenmammor. en
hon levde eller död.den publicerades säkertkangråtande flicka det bästatonårig göraatt varomsom sa man

Årets nyhetsbild".Bilden fickför hjälpa drabbats bara finnas till. prisde är attatt somsom

Lokala Bergslagsposten är nära
lokalredaktionensBergslagsposten villePå jour-ingen av

katastro-nalister skriva katastrofen. upplevdeMan Utdrag de pressetiska reglerna:att urom
flera Publicitetsregelfen låg för omkomna 7Denära. var personer som

integriteten""Respekteraden personligaredaktionen Bergslagspostens redaktör gjorde där-kände.
Överväg publicitet kansomnogabestämde för undvikaför medvetet val och sig inter-ett att

Avstå frånprivatlivets helgd.kränkaville dem respekt ochmed de anhöriga. Man visavjuer
uppenbartsådan intepublicitet ettomdem och därmedinte, närgångna störareportage,genom offentlig belys-allmänintresse kräverriskera och värre.göra smärtanatt sorgen ning.

gråtande anhöriga ochIstället för bildervisaatt pu-
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Mediernas berättelse Kent Saraochom redan där, det verkade alla journalisterBarney som omÅtta överlevande fördes till Mariehamns centralsjukhus hade samlats honom. ända detI minrunt rummet sattavÅland och där väntade medierna dem. råddeFörstäven bara stycken. också chefsläkaren ochnågra Där satt
relativt lugn sjukhuset tryckte massmedi- Sveriges generalkonsul Mariehamn. Bland journalisternaett isnartmen

för de överle-intervjua. En fanns Torbjörn från Aktuellt och killeHermingeatt atterna personer av en som
vande, Radio Malmöhus hade skickatHärstedt, har skildrat upplevelse DeKent inte många,sin mötet treupp. varav

fyra stycken.med medierna sjukhuset Mariehamn den bok hani i
hade redan förväg bestämt skulle bliJag deti mig:skrev månaderna efter katastrofen: en

monolog.Jag skulle makabra detaljer, detinte in var
klar Och ville frågor efteråt. Jagjag jag inteöver. svara

berättade hur tänkt lägga börjadehade det ochjag såupp
lunchtid kom personalen märkte"Framåt litein, vi nästan Jag

Ärförtvivlan hos dem: det kan hjälpanågon här de tillfällen liv då harDet i mitt jagettav er som var nog av-
försöker hålla journalisterna borta de haft ordvi kände vägdeinsisterar sinnesnärvaro. Jag jag varjestörst attoss, men
de vill träffa någon lät läpparna, detjag jag vissteöveratt ut att ettav er. som var av

kändes detDet vädjan från demz- deNi viktigaste tal skulle komma hålla liv.jag mittiatt attvar en
behöver det kan tänkainte...men någon Medvetet ändrade del detaljer, istället"vi"jag jagär attav er som er en sa
ställa kan tänka det journalisternaupp... inte mig för för framhäva"jag" några gånger inte migatt attag var som

hade bett dem lägga fram saken det här hjälte. till alltför dyster. OchJagnågon såg inte jagsättet. attsom vara
Paul engelsmannen, hade hanBarney, upplevde hade fullständig kontroll vadjag översagt att attvar som

beredd träffa varför han ställdeJag inte hände berättade redanjag Sara visste jagnäratt vet attpressen. om-
han verkade och alert,pigg veckotidningarna skulle höra skulle säkertpositiv Visig.typupp, men vara en nog av

själv. pratade det, ochjag Vi igenom Morten, Sara bli erbjudna middagen sponsrad, tänkte jag.tre attsom
kändeDe lite främmande för träffa journalister,jag. sig kom till slutet berättelsen sade alla fall:När jag jag iatt av
tyckte väljag något det har fråga dånågon måste OK, Mennågon något omsätt äratt attmen av oss som-

berätta lite vad hade med kändevi varit Jag höll de redan packa ihop, det kändes absurt demig närattom om.
antagligen bättre deform vad gjorde, och trodde sleti ihop för komma därifrån.jag sin utrustningän att

kanske kunnamig hantera eftersom hade ganska lugnsituationen jag hela kändes tillställning. DeDet ensom
erfarenhet mediaviss sedan tidigare och hade blivit formerna för presskonferensen kände frånjag igenyttreav

intervjuad under lopp. detnågra gånger årens hade med tidigare, kunde lutajag varit jag mig motom
Jag förstod det här läget ändå riktigt vad det lite bilderna ganskai inte kanrutin. Men jagattvar man se var

jag in medtagen och fast talademig på. skärrad, logjag jagrätt närgav om
Vid den här tidpunkten hade arbetskamrater också det hördesmina Sara.Jag i vissa avsnitt jagtror att att var

Maggan och Christer, Lind ochMargareta Christer bra det långt till kändeMeninte gråten. jagtagen, var
Wallentin kommit till Christer hjälpteMariehamn. ändå efteråt hade ansvarsfullt,mig ochjag jagatt pratat sansat

duscha och håret, fortfarande håretjag blöt hade bra sammanfattning.itvättaatt gettvar en
och hade fått sjukhusets morgonrock. fotenmig trodde sekund det skulle bliEna Jag inte såatt storen

paket, fingrar högerhandeni omlindade uppståndelse det här journalister.två efter med någramötetvar var
tillsammans, och rullades till journalisterna. övertygad flera andra hade berättatså jag Jag sinaut attvar om

Redan konidoren korn fotografer springande för historier, det här bara skulle bli beskrivning blandi att att en
foton Christer korn rullande med rusade de andra.mig. Så Det fortsatte lappar helamånga innär strömmata att

och lämnade helt förvirradeiväg vad det frågan eftermiddagen. dem kom från TorbjörnEn Herrninge,oss var av-
korn tillom När för presskonferensen Paul märkligtvi han hade med från Aktuellt.varit Detrummet var som var
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sändesmed henne TVzs Aktuellt där denIntervjun ityckte ringdejag, såjag upp.
klipptes ihop med den tidigare gjorda medintervjun Kentlyckades varandraNär gickvi såsmåningom tag
Härstedt. Båda gjorda sjukhusmiljö och deintervjuerna ärdet fick höra vad hanrysning mig jagnärsom en genom
intervjuade bär båda sjukhusets kläder vilket kan titta-hade vill bara berätta för dig attJarl-Jagsäga: geatt

intrycket de och blir intervjuadeAlfredius har sända din sitter ibestämt För helasig så attatt gott ren samma rumsom
berättelse Aktuellt Och vill bara dig, föri i jag tillsammans.varna
efter det kommer bli likt.här ingenting sig och överlevdehur Sara ochHistorien Kentatt möttesom

Ur: Det kunde ske,Kent Hämtedts berättelseinte tillsammans skildrades följetong mediernasom om isom en som
Estoniakatastrøfên, förlag,Albert Bonniers 1995 startade de dagarna efter katastrofen. sökteDånärmaste

medierna människor känslosamt och personligtettsom
ofattbara publiken kundeñck och omedelbart genomslag medi- kunde förmedla detIntervjun såi sättett stort att

förstå.sjukhus Mariehamn låg Hedrenius.På Saraierna. samma
ödeMedierna sökte kontakt med henne för höra Mediernas romandserade berättelse dethennesatt om som

sida den berättelse Härstedt Efter och Hedrenius tillsammansdem. Härstedt SaraKent givit Kent mötte närav som
tvekan de räddade sjunkande färjan skulle kommabeslutade Hedrenius dag denviss Sara någon sig attsenare, ur

svenska blev där-hon kommit till och Huddinge sjukhus följa både dem och den allmänheten. DeSverige inär
andrasStockholm, ställa med för alltid förknippade medTV-intervju. Estoniai i ögon.att upp en
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Myndigheternas informationsarbete

myndigheter arbetetDe direkt blev ansvariga isom
Ertoniakatartrofemefterver/eningar informationspli/etmed bade

ocharbetade olika satt.

aväl medier de personligen berördes ledningsgruppen praktiska uppgiftersigutan togsom som an somav
katastrofens verkningar information behövde bland till delsökte vad Hon såg vänt-göras. annat att en avom som
egentligen hade spärrades journalister kunde skiljas frånhänt där havet, vilka räddats, hallen såute attsom av

saknades och omkommit, hur olyckan skett, vilka anhöriga.som som
åtgärder vidtagits samhället och anhörigavartsom nu av

Poüsenskulle vända sig.
Riks-för informera myndigheternas arbete Vid polisen förbereddes och inrättadesAnsvaret initiativatt om av

anhö-åligger myndighet. det följande polisstyrelsen telefonmottagning ditvarje ansvarig I nattenges exem- en
till poli-pel hur de berörda myndigheterna kunde vända Också medierna vände signågra riga sig.av genom-

för-förde informationsuppdraget. och eftersom polisen viktig källa, blandRegeringen Regerings- annatsen, var en
kansliet från allra första mycket aktiv väntades polisen ha uppgifter hur sakna-början roll i mångatog en om som
hanteringen Estoniakatastrofens följder, vilket des, varifrån de korn och vilka de faktum dethar Det attav var.
redovisats utförligt saknades passagerarlistor och tillförlitliga förteckningaranalysgruppens första delrapport,i

lämnas personal befann ombord vid förlisningenutanför beskrivningen här. Analysgruppen den sigövermen som
behandlar infonnationsarbete. uppgifterstatsledningens roll kapitel försvårade polisens Dei 9 i avsnittet som
Analys. hade förts knapphändigafarms överlevandevartom var

under de första morgontimmarna.
Söderqukhusetsinfonnaüonschefkauastül Efter beslutades polismyndigheten itimmar attett par
Estüneternünalen Stockholms län skulle leda polisarbetet och föransvara
Vid Estlineterminalen Våldsroteln uppdrogs förbemannades informations- infonnationsarbetet.ett att svara
kontor redan under den första Eftersom det uppgifter rörande efterfrågaderegistreringnatten. mest personerav

medierna.trängande behovet efter katastrofen och telefonnummer dit förmedlades viatimmarna attvar
fram och förmedla kallades Södersjukhusets Våldsrotelns telefoncentral antalinformation ävenmottog ett stort

och lämnade faktauppgifter.informationschef till katastrofledningsgmppen vid samtal från massmediernain ter- ut
telefoncentralenminalen. hade dock formell roll och ställning stöd för dem bemannadeHon Somingen i som
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fanns där de uppgifter ñck lämnas dade". anmäldes till Opinionsnänmdpromemoria Expressen Pressensuten som
fanns nedskrivna. Uppgifterna fanns endast nedtecknade och fälldes fall för denna publicering.i två

svenska, till andra språk fick denöversättning göras av
svarade telefonen. Efter bara arbetei någon timmessom Sjöräddningen

begärde våldsroteln förstärkning från informations-
Sjöräddningen MRCC engagerad räddnings-isom varenheten vid Stockholmspolisen. personalenDen egna arbetet under hade till första flyg-uppgift larmanatten atträckte till för besvara alla samtal från såväl medierinte att helikoptrar tillräddningen för möjligtså mångaatt somanhöriga och andra oroliga.som räddningsaktionen. detta vidtog informa-När gjortvarMyndighetens plan för särskilda händelser respektive
tionsarbetet där sjöräddningens egentliga huvudinsats ge-beredskapsplanen polisen bruk. hel-inom inte i Intesattes nomfördes denna Information riktades till bådenatt.ler skedde larmning till polisdistriktnågon intern övriga i
massmedierna Estline,och berörda SOS-instanser så somlandet. Vakthavande befäl avstod från sända medde-att ett SjöfartsverketcentIalen, Utrikesdepartementet, polisen,

lande till polismyndigheterna eftersom han utgick från att frågormed flera. Sjöräddningen svarade ochFrån maninformationen förmedlades radio ochvia TV Ute
rollinformerade de kunde skeendetiinstanser som enpolisdistrikten ñck information olika och slump-viaman dockgrund katastrofens följder. fanns for-ingenDetavkanaler, förutom medierna nåddes demässiga via genom meddela polisenmell skyldighet för räddningstjänsten attkontakter med aktuella resebyråer och berörda männis-

eftersom olyckan skedde utanför landet.
kor.

med rädd-Sjöräddningen sökte kontakterFrån man
Åboningsledningen grund den mängdeni storamen avbegärde passbilderExpressen ut medfördesamtal dit blockerades telefonlinjen. Det attuppgifterNär de saknade började kommaom namn vände tillmassmedierna sig denökande utsträckningifram vände till polismyndighetensig Expressen Stock-i

Sjörädd-svenska Sjöräddningen för information.attholm och begärde passfoton dessa. Under kvällenut av kommunika-vanligen från formulär iningen utgår ettoch den september begärdes28 330ännatten mer pass- framgåskallmed massmedierna vilket det vaditionenfoton normalt fram dessa fotografierAtttio. ärut mot ta ochinträffat, vilka åtgärder vidtagits av vem.som somomständligt och tidskrävande arbete för personalenett
vilket resulterade långt öppethållande denna kväll.i extra

FlygräddningenBildema publicerades dagen efter Expres-utan namn
"DÖDA Ävenförstasida under rubriken: saknade räd- flygräddningen ARCC hade till infor-uppgiftsens att

den genomförda räddningsinsatsen. Undermera om upp-
draget kom information främst från helikopter-de
besättningar deltog arbetet. Journalister tilli sökte sigsom

Utdrag de pressetiska reglernaur helikopterdivisionen vid ÖrlogsskolorBerga tidigt mor-
§ Visa alltid offren för brott och olyckor och anstormningen svår såmötaattgonen var press-möjliga hänsyn.största Pröva noga ofñceren ñck förstärkning frånbegära Högkvarteret.
publiceringen och bild medav namn Helikopterbesättningar med ytbärgare förintervjuades
hänsyn till offren och derastagen de arbetet.TV Som tidigaresina inär nämntstog pauseranhöriga.

fick journalister följa med helikoptrar olycks-tilliäven ut§ Observera hela föratt ansvaret namn-
platsen för och skapafotografera sig uppfattningatt en omoch bildpublicering faller den som
vad hade skett och vad räddningstjänsten gjorde.återger materialet. som

morgonsändningar medverkadeI TV 4:s representan-
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till medierna underSjöfartsverkets informationPlatschefen vid SOS-centralenför räddningstjänsten.ter
beredningregeringensberättade där bland POSOM-organisationenannat avom

statligaliksom för andrauppdragSjöfartsverkets ingår,Estlineterminalen.och läget vid Igrupper
verksamheten.informeramyndigheter attett omansvar

Sjöfartsverket berördes tidigt informa-Sjöfartsverkets uppgift föradetSåledes att utvar
angående deandra berördamedier ochtillberedd denSjöfartsverket anstormning tionPå intevar man

aktu-regeringsuppdrag blevochsjösäkerhetsfrågorinnebar den första dagen.medierna katastrofenfrån somsom
katastrofen.med anledningverket elladen information lägetdelEn avstor sam-om somav

utredningargenomförde deSjöfartsverkethann sökaeftersom Närlade kom medierna inteviain somman
stängde utreda-bärgningsfråganbeslutat itelefonerna ringde oavbru-information regeringensätt närannat om

periodunderarbetaför intensivtSjöfartsverket informeraMedierna ville in sigsig i utanatt entet. rengenom
rapporterade lö-Sjöfartsverketstörd medierna.Sjöfarts- blirörande fartyget ochtekniska frågor att avom

offentliga ak-och andraarbetet tillpande regeringenställdes också frågorinspektionens detrutiner omommen
fullföljdesinformationsansvar inteverketshur räddats och Sjö-många törer utanannat mensompassagerare, som

kommenteradesoch dåsidan.ha lämnats DåSakfrågor teknisk kanfartsverket saknade kännedom sägasavom.
utredningsarbetetpågåendemed detinformationsavdelningen svårigheterbesvaraskunde inte avnatur av

ytterligaremedierna, vilketkommunikationsministern iverket.fick hänvisas till sakkunniga inomutan
kring rollfördelningen.skapa oklarhetbidrog tillframkom verket drabbatRedan attatt varmorgonen

kon-Sjöfartsverket lämnademedsambandpersonal hade med I IEstonia. internt attrest ettattgenom
rådetdag Etiskasekvensanalysutiedningen,anställda uttryckteinformationsblad till Sjöfartsverkets samma som

höll båda utredningarnasställningstagande,de drabbades lämnadegeneraldirektören deltagande med sittsitt an-
plats ochpresskonferenser närhöriga. representanter samma

anordnadesbärgningsfråganfattade beslutSjöfartsverket plan iVld den här tiden hade regeringeninte någon en
deltog.utredareSjöfartsverketspresskonferens därkris och katastrof.hur skulle händelseför iagera avman
Kommunika-också medsamarbetadeSjöfartsverketolyckor, incidenterhade erfarenheter från tidigareMan

Ävenmed medierna.kontakternationsdepartementetverksamheten. idär medierna riktatoch kriser intresse mot
här tiden förekomunder denkontakter med anhörigamedkatastrofen liknade dockhär ingenting varitDen man

genomför-viddykningaranhöriga. Estoniaden de- Dåoch den första dagen initiativtidigare störstaupptogs avom
kortfattatinformerades TTdecember viatelefonfrågor efter despersonalens tid besvara i 1994len ettattav av

slutförts enligtbekräftade uppdragetarrangerades meddelandepresskonferensbästa förmåga. inte,Någon attsom
vände för planerna.den ditverket siginstans många atttrots att var

frågor besvarade.sina
förändrasinformationsarbeteSjöfartsverketsriktades tidigt sjöfarts-Mycket uppmärksamhet mot

inforrna-generaldirektör ochñck Sjöfartsverketchef, sjösäkerhets-inspektionen högste 1996ansvarige nyvars
innebarvilket blandtionsarbetet förändradeskatastrofenIslanddirektören, in-tjänsteresa när attannatvar

harpersonellt.förstärktes Detinfonnationsavdelningenuppgifter medierna bristerträffade. kom iDet i om
kris- ochutarbetatsEstoniakatastrofen ocksåkrävdes från efterinspektionsrutinerna och kommentar enan-en

löpandeochfärdigkatastrofhandbok 1997återvände denchef. sjösäkerhetsdirektörenNär 29svarig somvarsom
verket.och uppdaterasseptember han fokus för mediernasstod intressei en av

anordnades. framträdde ocksåpresskonferens iHan ett
flertal nyhetssändningar TV.i
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Utredningar katastrofberedskapom

nder 1990-talet har antal utredningar gärder minskar risker och påfrestningargjorts särskiltärett som
vad gäller samhällets katastrofberedskap. Några dessa stort:av
har nyligen avslutats. Nedan följer kortfattad redovis- ledningen samhällets åtgärder vid allvarliga stör-°en av

väsentliga delarning utredningar analysgruppen viktiga samhällsfunktionerningar i befogenheterav av som samt
bedömt relevanta för uppdragsitt och bidrar till med tvångsmedelingripasom attsom

fördjupa förståelsen för behovet stärkt beredskap åtgärder samhällsplaneringen innebäri verk-att °av en attsom
framtida katastrofer. samheter kan medföra risker i omgivningenmot som upp-

fyller säkerhetskraven
Hot- och riskutredningen, SOU 1995:19 försörjningen med elkraft°
Utredningen påbörjades februari och slutfördesi 1993 åtgärder helaintegreringen hotskalan fred-krigi° av
under Uppdraget bestodjanuari 1995. analyserai på-att
frestningar och risker det fredstida samhälleti Utredningen underströkvissa vikten det finnasmåstesamt attav en
frågor totalförsvarets civilainom del. Utredningen beskri- myndighet kan leda och alltså fatta beslut bin-ärsom som

tidigare olika vad dande för andrascenarion myndigheter ochnämnts kommun-ver som genom som organ; av
kan hända vid påfrestningar och risker det fredstida styrelseni lokal länsstyrelsen länsnivånivå, ochsam- reger-
hället. Syftet med utredningens förslag öka medve- central Kommunstyrelsen ochingen nivå. länsstyrelsenattvar
tenheten hos myndigheter och andra de föreslogs kunnamåste ålägga andra myndigheter ochgöraattom attorgan
bedömningar vilka risker och hot finns samhället deltai med personal och egendom. Utredningen bedömdeav som

för kunna vidta åtgärder skyddar människor, del fall kunnaregeringen i verksamhe-måsteatt attsom styraen-
egendom och miljö. allmän inriktning åtgärdernaten, t.ex. attgenom ge en av

De lågsju scenarion till grund för utredningen eller besluta rättsliga eller ekonomiskasom attvar genom om
följande: medel de statliga myndigheterna, kommunerna ochsom

massflykt asyl- och hjälpsökande till Sverige, landstingen behöver för kunna medverka. Regeringen° av att
långvarigt avbrott elförsörjningen,i bör bedöma hur ledningen åtgärder mellan län skall° av
omfattande avbrott vattenförsörjningeni åstadkommas och myndighet regionalt leda° utse atten
nedfall radioaktiva jordbruksom-inom verksamheten.ämnen° ettav
råde Utredningen hävdade samhället berettmåsteatt vara

område består fleraöversvämningar i län kunna vid alla slag plötsligtingripa inträffade på-° ett attsom av av
brist högteknologiskasvår frestningar. Situationerna kan inträffa växlar och där-° varor som

utsläpp stadskärnainom med kraven åtgårder. den allvarligasteKriget på-° ärett stort av gas en
frestningen. Samhällets kunnainsatser måste snabbtgöras

Utredningen fann fyra centrala områden där behov och smidigt. Myndigheter,åt- och företagorganisationer iav
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samhället menadesMed påfrestning förkrig flyktingar.det civila samhället har ledningsansvar svåri i attsomsamma
allvarlig viktigaskulle medföraolika inträffade störning ifred och ofta slag ledning behöver detsamma av men- -

och därmed fara församhällsfunktioner många männis-slag verkställande enheter och för kunnautrustning attav
fara försäkerhet eller hälsa ellerliv, personligalösa de uppgifter kommer föreligga. korsattsom

miljön eller egendom.omfattande skador Re-utredningen klargöras vilka risker mycketbehöver enligtDet
kan karaktäriserasmenade påfrestningvilka kan ställasförekommer samhället och krav svårgeringeni att ensom som

betrakta normalt,från detden avvikervid olika slag påfrestningarinsatserna är attstora att somsomav av-
förvar-mindre ochhastigt, ellerolyckor, viktiga samhällsfunktionerallvarliga uppstårstörningar i oväntat utanmer

snabba be-värden och krävergrundläggandebehöver samhället speciella för hotaroch krig. krigI ning,ett resurser
koncentreradochnödvändiggör koordinering in-finnas slut ochsvårigheterna. Dessa måsteövervinnaatt resurser

finns oftaVid sådanflera situation in-redan fred och de skall enligt utredningen kunnagivetvis instanser.i sats enav
utlöserbegränsad information och denanvändas för lindra påfrestningar då. händel- ledningsvisDeäven storatt

bland medierna.kan för- aktivitetåtgärderna sikte intesammantaget tarser som
präglasBeredskapsåtgärderna borde enligtoch regeringenoch det fordras det skälet både flexibilitetutses av

förbättra samhälletsoch inriktasVerksamhe- helhetssynhandlingsberedskap. avsedda förResurserna attenav
öka förmå-och flexibilitetgrundläggande stabilitetfred och krig det också möjligt för Sverigei gör samtattten

har inträffat.påfrestningar Ka-statsmakterna hanteradelta de internationella hjälpinsatser svårai att somgansom
sjukvårdenhälso- ochräddningstjänsten,hosbeslutar pacitetenom.

betydelse för samhällets för-avgörandeoch polisen har
detvid påfrestningar. Regeringen ansågmåga svåra att

svåraRegeringens proposition Beredskapen mot klara extraordi-god grund förområden finnsdessa atten
påfrestningar samhället fredi särskilda kravunderströkDensituationer.nära att som

denskulle uppmärksammaspåfrestningar iambition för be- ställs vidredovisades svåraI regeringenspropositionen
samhället fred. fortsatta planeringen.redskapen påfrestningar isvåramot

spelarkommunernamenade vidareredogöra förHuvudsyftet Regeringeni propositionen att enatt reger-var
samverkanvilket krävervid påfrestningarförebygga och han- central rollinriktning arbete med svårasittingens attav

och företag.myndigheter, Länssty-för mellan organisationpåfrestningar redovisa hursvåra samt ett systemtera
föroch övadväl uppbyggd organisationrelsen hasäkerställa beredskapen fredstida påfrestningar måsteatt mot en

ledning ochoch tidigt kunnaräddningstjänst igångborde utformas. Riksdagen biföll denpropositionen 14 sätt
läns-räddningstjänstensamordning måstemaj 1997. övertasnär av

vidomfattandestyrelsen vid Regeringen avsåghade Totalför- insatser.Regeringen i propositionen 1995/96:12 att
för led-länsövergripande ledningvidgat det säkerhetspolitiska området till behovförnyelse,i pröva ansvaretavsvar

länsgränserna.påfrestningar samhället fred. Total-gälla svåra i ningen överävenatt
informationsverk-effektivskulle sådant deförsvarets utformas Regeringen ansågsätt attett att enresurser

ochför myndigheteravgörande betydelsesamhetskulle kunna stärka samhällets förmåga hantera svåra är attatt av
de åtgärder be-skall kunna genomförapåfrestningar. andra somorgan

StyrelsenDärför föreslogsvid påfrestningar.utgick ifrån kan hövs svåraRegeringen många situationer tän- attatt
råd ochuppgiftenpsykologiskt försvar skullesamhället fred. förkas innebära påfrestning Mansvår i attges geen

infor-ochrekommendationer till myndigheterexempliñerade med katastrofartade olyckor, natur- organ om
skulle Styrelsen förVidarevid sådanakatastrofer, tekniska fel viktig sabotage, all- situationer.mationi utrustning,

begär, kunnamyndighetpsykologiskt försvaroch omfattande tillströmningvarlig terrorismsmitta, om enav
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lämna expertstöd för infonnationsgivning Ledningsövningen har utförts olikasvår på- inär moment.en
frestning inträffat. första delutvärderingen hade mål delsDen ut-attsom

arbeta exempelsamling extraordinära situationeröveren
skulle kunna inträffa respektive departementsinomsomsvåraMyndigheters uppgifter inför och vid

ansvarsområde, dels belysa behovet krislednings-attpåfrestningar enav
för departementen. departementorganisation Varje sam-uppföljningEn ochHot- riskutrednjngen presentera-av manställde de extraordinära kimde identi-situationer somdes 1997 FridSven med syfteRune underlagutgöraattav ñeras. departementen menadeEn majoritet någonattavför överväganden mål- och resultatstyming.om särskild ldisledningsorganisaüon behövs. Istället börinteUppföljningen innehåller exempelåtta svåra på-

den tillfälliga krävs genomförasanpassning successivtsomfresmingar nedfall radioaktiva ämnen, översväm-t.ex. av den ordinarie Informatjonsflödetinom organisationen. inoch dammbrott.ningar Myndigheters vid sådanaansvar till departementen kanaliseras till förstärktmåste enpåfrestningar cenüal, regional och lokalnivå redovisas
departementetmottagandeenhet för fördelas tillinom attövergripande nivå.en Önskemålenhet. från hänvisas tillansvarig pressen press-

enheten och anhöriga till berörd myndighet.ansvarig
frånDelutvärderingar utredningen om andra ledningsövningen byggdeDen två scenarier.

Iedningsövningar för Regeringskansliet kärnkraftsolycka och det andraDet tåg-ena var en en
Den december beslutade1 1994 olycka. Enligt sammanfattningen från det vik-regeringen övningen äratt en
ledningsövning skulle genomföras för Regeringskansliet. Iedningsövningar förekommertigt inom Regerings-att
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Övningen bli följande.roller föreslogsaktörernasolikasamla Depåvisade brister.kansliet. Attvissa sär-
tydligrollfördelningentillDelsledning ärStatsrådsberedningens Regeringen:skild kompetens under attsean-

förebygga,sektor förfinnsoch varjeinomordinarie organisa-lämpligt. En anpassningsågs attatt ansvaravvara
och samordnaledaha förmågaha beredskapfastställd generellframförföredration ansågs attsamtatt envara

högstaverksamhetsområde, delsrespektiveoch administrativatekniska inomkrisledningsorganisation. Det vara
framfördeArbetsgruppenområdesvis ansvarig.Informationsverksamhetenmindre väl.stödet fungerade upp-

ledningsorganisationdet bör finnasfattningenmedierna uppvisade brister.främst att engentemot
Regeringskansliet.belysahade mål inomledningsövningentredjeDen attsom

myndigheter: Inom sittCentrala sektoransvarigaarbetsformerRegeringskanslietsoch organisation,pröva
Övningen identi-myndighetbör respektiveverksamhetsområdeutgick fråntekniskt stöd.och behov ett sce-av

förelig-de bristeranalysera riskerfiera ochflygplanskapning.terroraktion ochmednario samt somenen
med andrasamverkanförekommande fallåstad- ipåvisade svårigheter med iLedningsövningen myn-att ger,

beredskap ochsäkerställaböroch Dedigheterinformation. Enväl avvägd ochkomma intern extern organ.en
samord-ochsektoriella ledningenklaraförmågakommunikationen Regerings-viktig slutsats inom att avattvar

länsstyrelser,kunna bistå regeringen,förbättras ningenkansliet skulle kunna översyn samtav sam-genom en
medmyndigheterandraochkommunerlandsting,kontakter departements-och ökadeverkansrutiner över

underlag.fackkunskap ochbefatt-hur viktigamåsteDepartementengränserna. veta
områdesvisabör ha detLänsstyrelserna: Dekontorstid.utanför Enningshavare kan nås ansvaretäven annan

händel-dessahanteraberedskap och förmågahaoch departe-mellan myndigheterslutsats kontakter attattattvar
fördelaochbefogenhet prioriterabör hasamverkan Deochbör följa normala rutiner över attattment ser.

de förförtydligasbörstatliga Detinfor-bör förbättras. Bristendepartementsgränserna att svararresurser.
myndighetermellaninformationsfönnedling bådeallmänheten,Regeringskansliet, tillinternt inommation

allmänhet och medier.tillandrahela ochpåtaglig underoch till mediernatill myndigheter samtorganvar
katastrofbered-särskildhållabörLandstingen: Demed och spelarstatsråden sinViktenövningen. är enattav

skap.underströks.roll vid övningarna
kommunala led-viktigt denDetKommunerna: är att

och andramed landsting,och samverkanningen stat
svårabefogenheter vidSkyldigheter och fungerar.organ

påfrestningar i fred, Dssamhället 1998:32 förgenerella förslagvidareföreslogArbetsgruppen att
skall ha bordeaktöreroch vilka rollervilketRegeringskansliet tillsattes augustiarbetsgrupp iEn inom tasansvar

innebärandesektorfram föroch be- varjefrågor skyldigheternaför utreda1997 att:att om
derasregleras in-bör iMyndigheternassamhället fredpåfrestningarvid ifogenheterna svåra ansvar-

struktionercivilbefalhavarens.k. ledningskedjför den regeringen,an -
kommunlagenreglerasbör ilandsting och kommu- Kommunensberedskap, länsstyrelser,vid höjd ansvar-

kompletterasvidare inomLagstiftningen bör res-ner. -
ochbefogenhetersärskildasektor med depektivefann förmågan hantera på-Arbetsgruppen svåraattatt

skall haSamhälletnödvändiga.skyldigheteraktörernasförbättras de olika ärfrestningar måste att somgenom
allahanteraförmågaberedskap ochanaly-identifiera ochdels vad gällerroller tydligt typeratt avattanges

besluts-normalasamhälletshändelser och detförvidta åtgärder förvägrisker minimera äri attsamtsera
användas.skallledningsfunktionerochförbereda ochkonsekvenserna, delsriskerna och begränsa som

olika händelser.kunna hantera
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Försvarets forskningsanstalts användarrapport: vardagliga olyckor och störningar-Gränsdragning mellan normala störningar och påfrestningarsvåra-svåra påfrestningar väpnat angrepp.-
Projektet, slutfördes under hade1998, uppgiftsom som

belysa vikten gränsdragning mellan normala Regeringen åtgärder för säkrare samhälle böratt stör-av en att ettanser
ochningar påfrestningarsvåra vad sådan vidtas. Ett handlingsprogram för säkrare samhälle börgräns-samt en ett

dragning kräver. Syftet belysa skillnader mellan de arbetas fram. arbete börDetta inledas med kartlägg-attvar en
krav olika hotbilder ställer samhället, bl.a. vad gäller och utvärderingning pågående samarbeten, tvär-av
behovet ändrade finansieringsprinciper. sektoriell försöksverksamhet lokal utbildningnivåav samt

I lämnades följande väsentliga förslag: för den förebyggande verksamheten.rapporten
Regeringen bör påfrestning förelig-svår Enligt uppfattningavgöra när har frågorna° regeringens led-en om

avgörande betydelse förning möjligheterna hanterager att en
definitionEn påfrestningarsvåra behövs vilket påfrestning.svår kommerRegeringen under° våren 1999av

innebär övergripande redovisa överväganden frågornasina rörande ledningiatt staten tar ett attansvar
Planering mellan statsmakterna och och informationsberedskap.ansvariga Länsstyrelserna bör bli° skyl-myn-
digheter för påfrestningar börsvåra etableras och base- diga ha beredskap och förmåga hantera svåra på-att atten

enhetlig grund frestningar samhället fred, ha befogenhetiras en samt att
För påfrestningarsvåra bör särskilt regelverk fin- och fördelaprioritera de statliga kan bli aktu-° ett resurser som

Beslutsfattandet bör då ligga den s.k.inom ella utnyttja. Regeringen pekar vikten rik-ävennas. att av
ledningskedjan och de totala konse-nivå så tade med syfte deninsatser enskilda människans för-atten
kvenserna kan överblickas högre kon-inte förebygga ochmåga begränsa konsekvensernaän attmen att av
takten med drabbade områden kan upprätthållas olyckor. Vidare framhålls frivilligorganisationerna böratt
En beredskapslagstiñningenöversyn nödvändig kunna viktig roll det gäller° förbättraär männis-närav atten
för för krig högrei utsträckning kors förmåga hantera olyckor och viktigastörningar iatt avsattaresurser att
skall kunna användas fred.i samhällsfunktioner.

framhållerRegeringen det civila försvaretsatt resurser
skall kunna användas för stärka samhällets samlade för-att

1998/99:33,Regeringens skrivelse Beredskapen påfrestningarmåga fred.svåra i gällerDettamötaatt per-svåra påfrestningarmot samhället i fred sonal, materiel och ledning. Administrativa och legala
Regeringen skall årligen lämna redovisning avseende strukturer finns det civila försvaretinom för ledningen som
beredskapen för påfrestningarsvåra samhället fred, och beredskapsåtgärderi skallorganisation kunna ut-av
huvudsakligen områden därinom det enligt vidproposition nyttjas påfrestningar.svåra
1996/97:11 skall finnas särskilt god beredskap. Regering-

Översynredogörelse grundas för denmyndigheters principerna särskildaFrå-ens rapporter. av
ledning planläggningenoch inforrnationsberedskap kommergor om att

redovisas i propositionen säkerhetspolitiska1999 års tillkalladeRegeringen under juli utredare för1998om atten
kontrollstation. för den särskilda planlägg-principernagöra översynen av

Enligt finns detregeringen behovinte något ningen.av en mer
preciserad definition begreppet påfrestningsvår Utredaren konstaterade insikten samhälletsav att attom
samhället fred. Beredskapeni påfrestningarsvåra kan beredskapsförberedelser behöver till säker-mot anpassas en ny
indelas hotnivåer:i hetspolitisk börjar bli allmäntsituation spridd. kon-Dentre
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föromvärld och drar konsekvenser dessaverksamhetsområden och skerkreta innebörden för olika i vår to-av
fortfarande oklar. talförsvaret.organisationsdelar emellertid Utre-är

bl.a. totalförsvarsresursernaskilda föreslårdaren och befogenheter Regeringen attattanser ansvar
stärka det svenska samhälletskall kunna användas förledningsnivåer hela skalan från fred till krig behöver tyd-i att

påfrestningar fred.får sedan betydelse för planläggning och vidliggöras. svåra iDetta
snabbt ochdet civila försvaretkanhur Regeringenutnyttjas. attanserresurser

samhället vidför stödjasäkerställande smidigt skall kunnasärskilda planläggningen, dvs. utnyttjasDen att enav
skall särskilt gälla lednings-påfrestning fred.ledningsförrnåga, bör enligt utredningen framtiden Dettai svår iom-

material och la-ledningsresurser, personal,högsta och de särskilt utpekade ifatta både den ledningen system, varor
ochsjukvårdsutrusming,central vattenreningsutrusmingcivila och militära ledningsorganen nivå, an-ger,som

dra lämpligahar sådan betydelse för riksledningen, specifika ochatt resurser.en
sammanhållna förberedelser bör vidtas för deras funktion

Ledningsfrågoronormala förhållanden hela skalanoch säkerhet under i
försvaretsdet militära och civilafred till krigsfarafrån påfrestningar samhället Regeringenisvåra attanser

Äveninnehålla styrande ledningsorganisation bör utredas.och krig. Planläggningen bör också genomgången av
sektorer kan bli be-bestämmelserna de olikariktlinjer för säkerställa ledningskedjans olika nivåer inomatt att som

nödvändig. Däref-påfrestning fredmed och centrala lednings- rördakan bindas de högsta svår i ansesav ensamman
lednings-samladbör enligt regeringen översynter avenorganen.

för-det militära och civilaoch samordningsfrågornasärskild beredskapsenhet bör inomorganiseras i Rege-En
fred genomförasden framtida för påfrestningar såringskansliet med uppgift administrera svåra i attsamtsvaretatt

övergripande beslut kan fattassärskilda planläggningen. år 2001.senastett
hälso-samhällssektor,flera styrande begrepp behöverUtredaren Regeringen varjeansåg att t.ex.att anser

desjukvård, skall för kunna hanteratill det nuvarande regelverket för ochförtydligas och stör-attansvaraanpassas
kan drabba sektorn.breddade hot- och risk- och påfrestningar Attextraordinära till densituationer ningar to-som

innebärskall kunna användas fredstiddet internationella samarbetet. talförsvaret ingenskalan och till ökade iDe
syftaroch rollfördelningen detfredstillstånd och krigstillstånd bör förändringnuvarande begreppen utanav ansvars-
han-fredssamhällets förmåganormaltillstånd och beredskap- till stärka det normalamed begreppenersättas attatt

bättre beskriv- risker ochstillstånd. bör för stömingar.De utnyttjas att teraensenare
användasskall kunnaför total- totalförsvarsresursernaskall kunna går Förning gränsen när attges av var

utbild-kontinuerlig ochhelt eller delvis kan anspråk för övnings-försvarsresurserna i regeringen atttas att anser en
särskilt vad gäller hurföreslagen ningsverksamhet bör finnas,med stöd tillhantera situationer gräns- resur-av en

civila myndigheterna.skall underställas dedragning anpassad lagstiftning. ansvarigaserna
böroch ledningsövningarLedningsseminarier genom-

försvarFörändrad omvärld omdanat föras.-
överlämnade denRegeringen 4 1999 propositionenmars

Förändrad värld omdanat försvar. I propositionen tar-
fasta de säkerhetspolitiska förändringarregeringen som
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14

Internationella jämförelser

analysgruppens första delrapport beskrevs har lett till det finnsi avsnittet princip överordnad ledningatt en av
Processen olyckor inträffat undernågra de räddningsaktionema där olika myndigheterstörstastora som senare

utanför land.år vårt finns representerade.eget
det följande korthetI exempel huri Vid sjöolyckor huvudräddningscentralennågra utnämnerges en

katastrofberedskapen Finland,organiserats Norge, Stor- "on Coordinator" och vid olyckor landi utnämnerscene
britannien och Nederländerna. redovisas ocksåHär den lokala räddningscentralen räddningsledare.en
fallstudie tågolyckan Eschede Tysklandi inträf-iav som

Hälsomässig och social beredskapfade slutet kapitleti juni I sammanfattas1998. någraav
huvuddrag beredskapsplanerna.i och katastrofpsykiatrisk beredskapKris- reglerasi Norge i

olika föreskrifter och lagar kommunhälsotjänst-såsom
lagen, läkarlagen, sjukhuslagen och socialtjänstlagen.

Norge hälsoberedskap från begränsad tillLagen 1955 ärom
Räddningstjänsten förhållandengälla krig. finns förslag tilli Det ävenatt ett
I Norge Justitiedepartementet för den adminis- lag "Helsemessig sosial beredskap forslag tillansvarar ny og ny-

samordningen räddningstjänsten.trativa Med rädd- lov daterad juli den gamla1997, lagen.ersättaav som avses
denningstjänst Norge organiserade verksam-i förslaget anförs bland följande:Iavser man annat

het skall rädda människor från död eller skada till Beredskapen bör baseras huvudsakligensom samma
följd akut olyckshändelse och utförs och finns samhället underinte nå- organisation iav en som av resurser som

särskild myndighet. fredstid med klara ansvarsförhållanden och mindre regel-gon
Den samordningen åvilar de huvud- idag. Beredskapenoperativa skall flexibel ochtvå styrning ställerän vara

räddningscentralema förHRS, Nord-Norge placerad krav fungerande risk- och krishantering.i åliggerDet
Bodö och för Syd-Norge placerad under led- departementet hai Stavanger, infonnationsplan med generellaatt en

de respektive polismästarna.ning båda rädd- regler för information,Dessa fördelning arbetsuppgifter ochav av
ningscentraler för det övergripande räddnings- ansvarsfördelning händelse olycka.ietc. storansvarar av en
arbetet vid olyckor. omfattar både luft- ochAnsvaret Informationschefen skallsjö-, samordna arbetet och kan vid
landräddrring. Landräddningen blir dock oftast överlåten behov tillkalla bistånd från särskilda kris-regeringens

lokala räddningscentraler finnsLRS informationsenhet.inom varjesom
polisdistrikt och leds polismästaren. Vidare förslaget katastrof berörav attanger en som

Norsk räddningstjänst samverkar med myndigheter, hälso- och socialsektorn bör hanteras olika bero-nivåer
frivilliga med merkantila verksarrrhe-organisationer ende omfattningen och omständigheterna i övrigt. Ensamt

exempelvis sjöfart. skyldigaDessa ställa skall hanteras lägstaprincip varje situationär möj-ärter, att attresurser
till räddningstjänstens förfogande. samverkans-Denna liga effektiva Katastrofplanema för de allra flestanivå.
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materiellpsykisk, religiös ochdokumentet fysisk,psykosociala stöd- ligtakutsjukhusen innefattar etablering om-av
bästenskilt ellervårdnad. de drabbadebistånd och bistånd Det ibåde fackpsykiatrisktinsatser, är grupp somgenom

Reaktioneruttryck för vilka behovenkanfrån och den norska kyrkan.kommunerna är. somge
drabbatsvanliga hos demha initialt ochföreslås kommun bör organi-Det varje äräven av enatt somsenareen

uppgifter.de olika aktörernasolycka beskrivs, liksompsykiskt och socialt stöd och länserad för varje svårattgrupp
beredskap kan utlösasbör ha katastrofpsykiatrisk somen

Mediemas roll vid olyckorextraordinära händelser.vid stora
informationsarbete frånfungerandeberedskapsstatu- Vikten välklarhet den nationellaskapaFör i ettatt av

skallunderstryks. Allmänhetenmyndigheternas sidaför katastrofpsykiatriutarbetade 1996Kontoret ettsen
information, vilket förut-kräva snabb och korrektberedskapen till akut- kunnaschema för kartlägga säntsatt som

och räddnings-samarbete mellan mediaschemat ställs frå-kommunikationscentraler.medicinska I sätter ett gott
ledning.gor som:

Justitiedepartementet,informationshäfte frånberedskapsplanfinns katastrofpsykiatrisk I etten-
länsstyrelser,polisdistrikt ochdistribuerats till landetsskall mobiliserasvilka kriterier skall till för dennaatt som-

inforrnationsar-för dessa myndigheterspsykosocial handfasta rådlarmas eller tillkallas vid behov av gesvem-
katastrof. Infor-olycka ellerbete samband medstödtjänst i storen
vägledning förfungeramationshäftet syftar tillleder denna att somvem-

skall skötas förkontakterna med mediernahurledaren utpekad förvägiär att samar--
skall fungera väl.allvarliga olyckor betetvarslas psykiatrisk hälsopersonal vid-

överlevandebl.a. anhöriga ellerhäftettraumatiska händelser Ieller sägs att som
bör rådgöraintervjuade mediernatill allmänheten, tillfrågas bliinformationsmaterial rådfinns såsom att avom-

olycks-informationsansvarigmed familjemedlem ellerpsykiska reaktionerinformation mmom
platsen före eventuell medverkan.

underlag för vidareut-inkomna harDe utgjort attsvaren
Norska kyrkanberedskapen.veckla och förbättra den framtida

och katastroferkyrkans uppgifter vid olyckorNorska är
Heltäckande Justitiedepartementet.skrivelse frånreglerade iomsorg en

huvud-vidräddningscentral liksomVid lokaloch krispsykiatiin har först de varjeKatastrof- tio årensenaste
ställföre-ochvägledning räddningscentralernamed hälsoberedskapsplanerna. tjänstgörkommit Eni präst enen

biskopsdöme. Deunderlätta trädare utsedda biskopen varjeutarbetats för inomheltäckande harför att avomsorg
och kallas tilloch funktionerbistånd för kyrkansaktörer har till uppgiftarbetet för de åt insatseratt ansvarargesom

räddningscentral.uppdrag polis eller PrästernasHelhetlig Veiledningdrabbade människor. upp-avomsorg: om
uppdaterade,planergifter innebär de skall tillkatastroferrollefordelning ulykker äratt attetter seogoppgaver og

tillkyrkanstill polisen,december rådgivare organisera tjänsteröverlämnades till Justitiedepartementet i vara-
sorgegudstjänsterför ochmed den drabbade, organiseraföreligger utkast. Målsättningenoch1998 i är att ansvara

drabbade fåruppmärksamhetsärskild intedet praktiska samarbete krävs åtöversiktligt beskriva samt somgesom
döda.och socialsektorn, lan- hemmellan olika hälso- sinainstanser inom

bästa bistå drab-sjukhus, kyrkan m.fl. fördets sättatt
roll beredskapeniorganisationernasDetillsattutarbetat arbetsgruppbade. Dokumentet är av en

blandharBåde nationellt och lokaltför katastrofberedskap. organisationerKyrkorådets somresursgruppav
norskaFolkehjelp ochNorska Röda korset, Norskde drabbade innebär andraheltäckandeEn en-omsorg om
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Frälsningsarmén uppslutning och aktivitet andra planeringår avtal med räddnings-iären t.ex.som av serna
betydelse för hälso- och socialberedskapen. Civilförsvarettjänsten, eller andra med uppgifter istor

Flera omsorgsfunktionerna, såväl akutfasen beredskapssammanhang.i för undvikaDetta görsav att attsom
använder frivilligorganisationernassig räknartjänster. med redan engageradnågon iärsenare av ettman annatsom

dessaMånga har utarbetat planer och förberett sig nätverk.av
olika uppgifter. Räddningscentralerna, polisen och kyrkan Svåra olyckor drabbat har haft betydelseNorgesom
har ofta god bild hur kan bistå.organisationerna för utvecklingen katastrofpsykiatriskI beredskap,en av t.ex.av
akutfasen det räddningscentralen eller polisen de- brandolyckan vid Sandeñord,är Jotun Alexanderi 1976,som
lar uppgifter till de frivilliga. frivilligaDen Kielland",insatsen oljeplattformskatastiofen Nordsjön,iär 1980,ut av

betydelse för norsk räddningstjänst. branden Hotell Caledonien Kristiansand, flygo-i 1986,stor
Nedan följer kort presentation lyckan vidnågra organisa- Brönnöysund, bussolyckan Måbodalen,1988, ien av

tioner involverade i flygolyckan vid Hirtshals, och brandenär 1988, 1989, isom omsorgen:
Norska Frälsningsarmén kan mobiliseras kris- Scandinaviani Star, 1990.

situationer enkla och klara kommandolinjer. Fräls-genom
Finlandningsarméns omfattar kläder, ñltar ochmat,resurser om-
Räddningsväsendettill de behövande.sorg

Norska Röda korset, från börjanNRK, Räddningsväsendets högsta ledning, och tillsynär styrningen
beredskapsorganisation och beredskapsar- ankommersatsningen Inrikesministeriets räddningsavdelning.
betet speglas organisationsstrukturen.i Hjälpkåren Länsstyrelsernas räddningsavdelningar förär ut- ansvarar
bildad första hjälpen ochi specialtränad för arbeta vid verksamheten länen. sköter brand- ochi Kommunernaatt
olycksplats. Besökstjänsten har fasta krisgrupper räddningsväsendet under ellerantingenupprättat ieget ansvar sam-

flera ställen landet.i arbete med grannkommunerna. Brand- och räddnings-runt om
Ungdomens Röda harkors viktigaste funktion väsendet, räddningstjänstensin i och befolkningsskyddet äratt ett

hjälpa till med barn och myndighetsstyrt med beredskap för räddningsar-systemomsorg unga.
NRK landets ambulanser30 och dri- bete vid alla slags olyckor. hälsocentraleräger för220procent av ansvarar
professionell ambulanstjänst kommuner. Sedani 64 primärvården och tid har professionella kris-ver senare

slutet 1960-talet har kurserNRK för ambulans- bildats anslutning till hälsocentralema.iav egna grupper
personal och driver ambulansskola. stadgar lagförslag,I NRKs står I träda kraft föreslåsi 1999,ett attsom avses

krissituationerorganisationen och vid olyckori och det nuvarande brand- och räddningsväsendet, räddnings-att
katastrofer fredstid skall ställa till samhälletsi för- och befolkningsskyddet bildartjänsten räddnings-resurser ett nytt
fogande. har tecknatNRK ramavtal med Direktoratet för väsende.
civil beredskap och hjälpkåren distrikteni den lo-ingår i

Räddningstjänstenkala räddningstjänsten.
Norsk Folkehjelp fackföreningsrörelsens humani- räddningstjänst alla deI åtgärder myndigheter,är ingår som

hjälporganisation, organiserad distrikt. frivilligatära i 16 och andra sammanslutningarär organisationer vid-som
Organisationen disponerar ambulanser, transportbilar, olycks- och katastrofsituationer.itar
Snöskotrar, pulkor Räddningsmyndigheten kommunen för led-ietc. ansvarar

samband medI beredskapsplanering bör kommunerna vid olycka.ningen Man lokala nätverk ochutnyttjaren
skaffa översikt vilka frivilligasig mycket verksamhetenorganisationer bygger frivillig verksamhetöveren av

finns kommunen, vilkai de har, vad de kan bedrivs kommuninvånarna själva. kan dockDetsom resurser som av
bidra med, hur de kallas och information hur innebära svagheter alltförvissa liten enhet skallom resur- om en
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producera de behövliga Länsstyrelsen eller Albatross, Tallink,tjänsterna. Estonia, och1993, 1994, 1995, tåg-
Inrikesministeriet kan enskilda fall meddela bestämmel- olyckorna ijokela, ochi Jyväskylä,1996, 1998.

räddningsverksamheten. högre myndigheten Finland talarDen storolyckor vilket också inklu-Iser om man om
har, den bedömer det nödvändigt, bestämmanderätt derar katastrofer. skall ochI princip organisationom samma

det gäller exceptionellt olyckor, uppgiften användas vid storolyckor andra olyckor.vidnär stora men resurser som
leda den praktiska verksamheten fältet kvarstår hos Räddningsmyndigheten den kommun, där olyckai in-att en

den lokale ledaren. träffat för räddningsledningen. Vid storolyckor,ansvarar
centralaDe myndigheter för räddnings- vilkas verkningar sträcker områden ledssig över storasom ansvarar

grundade tillsammans medtjänsten medborgar- verksamheten länsstyrelsen eller30 ministeriet.av
Frivillig räddningstjänstorganisationer förslag till lag för räddningsväsendetår 1964, I lagtsär ettsom en ny som

del landets offentliga räddningstjänst. del dessa fram följande:En då brådskande åtgärderstår situationerärav av
beredskapsorganisationer med riksomfattande verk- krävs kan med vidta de nödvändigainte vänta atten man
samhet medan andra och samfund stöder räddnings- och skyddsåtgärderna tills förfarandet med be-organisationer
verksamheten. ingick central- viljade exceptionella befogenheter1998 42 organisationer enligt beredskapslageni
kommittén för frivilligtjänst. Frivilligorganisationemas har fullföljts".
verksamhet bestäms respektive verksam- kommunerna och räddningstjänstens områdeorganisations I inomav
het och karaktär. den frivilliga räddningstjänstenI har myndigheterna planer beredskapingår förgjort ica upp

utbildade frivilliga. Finska Röda30.000 korset kontakt- hälsocentraler och sjukhus underhållsresurser vidär samt
för Frivilligorganisation räddningstjänst och koordinerar storolyckor. Röda korsetFinska har tecknat avtal medett

frivilligorganisationernas verksamhet alla förvaltnings- Social- och Hälsoministeriet samarbetsfrågorvissaom
nivåer. vad gäller första hjälpenutbildning, första hjälpen-

verksamhet, beredskap vid storolyckor och första omsor-
Beredskap gen.
Efter Tjernobyl krav förbättrad beredskap.restes en

Psykosocialt stöd Finska Röda korsetinomInformationsberedskapen vid olycka fungerarstoren
följande Inrikesministeriets jourhavande Finland har alltmer börjat uppmärksamma detjänste- Isätt. man psy-

larmas från nödcentral, larmar kologiska effekterna följer olyckor. Undernågon i sin 1990-man tursom som av
inforrnationsenheten vid statsrådets kanslis7° talet har det psykosociala stödet kommunerna ochjour. jouren i i
larmar informationsenheten därefter larmar frivilligorganisationerna effektiviserats. Frivilligorganisa-minis-som

eller skallministrarna. Denna snabbt. Alla däribland Finska Röda korset, startade riksom-tioner,tern ettprocess
departement har informationsenhet hand fattande projekt psykosocialt stöd har lett tillitaren egen som ensom

informationen gällande de frågorna. Statsrådets omfattande produktion informationsmaterial i ämnet.om egna av
informationsenhet hjälper och koordinerar vid behov Sedan riksomfattande psykologgruppi 1993 står en
samband med olyckor eller det skäl be- med 40-tal psykologer beredskap fördygnetistora annat ett nmt attom av
hövs fungerade redan under biståDetta vid storolyckor Finska Röda korset försorg.systemmera resurser. genom
Estoniakatastrofen. Efter Estoniakatastrofen har infor- Psykologgiuppen också telefonkonsultationer dygnetger

arbetat för bättre förberedda de professionella kommunalagång krisgrupperåtmatörer nästaatt runtvara som
hand mängder utländska journalister finns vid flertalet hälsocentraler.att ta storaom

psykosociala stödet innebär förutom det psykolo-Detm.m.
Finland har drabbats flera olyckor och olycks- giska omhändertagandet praktisk medhjälpävenstoraav exem-

tillbud allvarlig under de fem Sally pelvis administrativa göromål, söka reda stöd-åren,art senaste t.ex. attav
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Storbritannienbarntill-bistå vid begravningsarrangemang,attgrupper,
Räddningsväsendetstädhjälpsyn, m.m.
Räddningsväsendet StorbritannienEfter tågkatastrofen iyväskylä kunde Finska Röda organiseras Inri-i av

indelatOffice. Storbritannienkorset konstatera det psykosociala omhändertagandet kesministeriet, iHome äratt
grevskap har brandkår medfungerat grevskap ochväl. varje50 etten

glesbebyggda områden kom-antal regionala divisioner. I
Estonjakatastrofen finskt perspektiv frivilliga brand-pletteras den ordinarie brandkåren medettur

Brandkårens uppgifter, släckningsarbete och före-Estoniahaveriet medicinsk synpunkt kårer.utgjorde inte nå-ur
Finland.arbetsbörda för De 70 patientertunggon som

omhand finska sjukhus föranledde kapacitets-ingatogs
eller behandlingsproblem.

kunde identiteten fastställasVid identifieringsarbetet
samtliga omkomna. Erfarenheterna från identiñerings-

arbetet kommer tillvaratas de riktlinjerna föriatt nya
rättsobducenter.

under räddningsinsatsen mellanKommunikationen
olika och helikoptrar fungerademyndigheter, fartygteam,
mindre bra, vilket har belysts iäven rapporter som ge-
nomförts svenska Styrelsen för psykologisktinitiativ av
försvar.

Åtgärder förbättra beredskapen vidhar vidtagits för att
storolyckor7 1:

sambandscentialer för brandförsvar, polis, hälsovård-
m.fl. under uppbyggnad. totalt centralerFyra 13är av

redan bruk och fungera med resultatiär gottuppges
sedan två år

manual för riskbedömning och åtgärder finnsen nu--
vid centralvarjemera

vikten olikaoch nödvändigheten samordningav av-
aktörers räddningsinsatser har uppmärksammats.

I samband med gudsrjansten den 26
Ertoniasfbrliynings-november vid1994

möjlig/yet laggaplatt erbjödsde sörjande an
forblommor och kramar i vattnet attner

hedra de om/eomna.
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Beslut samord-byggande brandsäkerhet, har utökats till bli allmänna gärder olyckan kräver. bildaatt attsom om en
räddningsverksamheter. ledningscentialer och larm- polisen, också oftast leder arbetet. IDe ningsgrupp tas av som

byggts krigstida skydd håller höga polis, brandkår,för ingår tjänstemän inomsystem ett attnu gruppensom
behoven katastro- kommun, militär rådgivare från berört departement.till beredskap för vidmötaatt samtanpassas

fer, det benämns disasters. Samordning mellansom myn-
digheter och Viktig delorganisationer utgör en av

Omhändertagande och omvårdnadkatastrofberedskapen. av
katastrofdrabbadeInrikesministeriet har publikation medgivit ti-ut en

omvårdnadenteln "Dealing with disasters". följer sammanfatt- och dem drabbatsHär Omsorgen enen om som av
publikationen föreslås vägledning för katastrof hjärtat det brittiska katastrofarbetet. gäl-Detning iärav som vara en

lokala myndigheters ler skadade och traumatiserade deras anhörigaoch för räddningstjänstens, såvälge en ram som
detaljerade katastrofplaner. räddningsarbetet.och och dem deltagitorganisationers I tex-mer som

Överlevande,understryks dessa riktlinjer räddnings- oskadda omhändertasinte ersätter är sär-ten att som en
riktlinjer komplement till dessa. skild plats, Survivor Reception Centre,tjänstens upprät-utgörutan ett ett som

Nyckeln till fungerande katastrofberedskap lokala myndigheterna. överlevande behöverde Deär att tasen av
myndigheter tala kläder, toalett-räddningstjänsten, lokala och initialt dryck, med,någonregeringen mat, att

kontakt Oftasamordnar förberedelser och katastrofscenarier. artiklar och hjälp med med anhöriga.sina övar att
finns katastrofplan applicerbar alla har de värdefull information lämna olyckan ochDet ingen är attsom om

katastrofer, finns polisen för denna information till ochdet utgångspunkter ärtyper att tas varaav men som ansvarar
skall Behovet psykosocialt stöd till de överle-Katastrofarbetet det dokumenteras.integrerat igemensamma. vara av

fundamentaltvardagliga arbetet och de första vande samordnas de sociala myndigheterna ochåtgär-är att ge-av ges
derna från den lokala den lokala kapacite- de lokala myndigheternas krisgrupper.nivån. Omutgår nom

otillräcklig vanligtvis finna Polisen har till uppgift underrätta anhörigastår i när-är attten attresurser en om
belägen kommun. samordnad beredskap dödsfall. personligen och polisen åtföljs nå-För uppnå Detta görsatt en av

räddningstjänsten kopplad till de lokala från de sociala myndigheternas kristeam. Polisenmåste ärnäravara gon
myndigheterna. katastrof räddnings- central kontaktpunkt för dem söker eller vill lämnaVid somen ansvarar en

katastrofplatsen Personal från polisen ñnns plats sjuk-för ledningen vid och samordnar information.tjänsten
och anhörig- och överlevandecentrum förmyndighet polis, brandkår och hus, bårhusinsatserna. Varje såsom

Vittnesuppgifter, ochhälsomyndighet har roll vid katastrof. lo- dokumenterasin De namnregistreringgivna atten
kala myndigheterna skall stödja räddningstjänsten och dokumentering.i annan

uppgift förfråg-det längre perspektivet leda rehabiliteringsarbetet. Polisen har dessutom handi att ta om
överle-den lokala otillräcklig tidi- från drabbade, samla information frånOm kapaciteten instår ningarär som

vanligtvis finna närbelägen vande hur de och de finns, samlai mår innämnts att ante-mortemgare resurser var-
kommun. myndighetens roll kan material och förteckning saknade.centralaDen övergöraatt att uppvara ge

till polisen skall möjligtspecialisthjälp sådan efterfrågas, exempelvis vid Telefonnumret sånär snart somen
kämkraftsolycka. lämnas till medierna och andra berörda.

berörda kommer till kata-Man mångavet att att resa
stIof- eller olycksplatsen. Ett mottagningscentrum upp-

Strategisk samordningsgrupp nödvändigt polisen bemannas medochsårättas ärom av
Vid samordningsgrupp för polis, lokala myndigheter och frivilligorganisationer.olyckor bildasvissa svåra atten

fattas för och journalister släppsstrategiska beslut skall kunna de långsiktiga Centrumet in.åt- intespärras av
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Frivilligorganisationema Mediacentrumet bör ligga katastrof-näracentrum.
katastrofplanEn bör enligt skrivelsen innehålla plane- området möjligt och bemannas med representanteren som

för frivilligorgartisationernas verksamhet vid kata- för dering för katastrofarbetet.organisationeren ansvararsom
strof och skall omfatta: Inforrnatören skall involverad ledningenivara av

vilka finns tillgå lokalt och vad katastrofarbetet och vid den strategiskaorganisationer närvaraattsom-
kan de bidra med samordningsgruppens Mediearbetet skall inled-möten.
listor tillgängliga hos den lokala myndig- ligga hos polisen för till den lo-ningsvisöver övergåattresurser senare-
heten kala myndigheten. Vid behov kan från centralexperter
frivilligorganisationer planeringen inforrnationsmyndighet rekryteras.ingår i måstesom-
kunna deras stöd tillförlitligt, håller katastrof kan leda till frågor försEnärgarantera att att upp
god standard och uthålligt departementet skall dåregeringsnivå. Det ansvarigaär sam-
det formella för hjälparbetarna, vilket ordna ochtillförlitligt genomtänkt frånmåsteansvaret ett svar reger--

informatörerna mediecentrumetingen. De ansvariga iutrettvara
rollerna mellan olika klar- skall huvudsak hålla kontakt med departement.organisationer måste i ansvarigtvar-
lagda katastrof väcker från allmänhe-Varje intresseett stortm.m.

informationStor efterfrågan kan välta organisa-ten. en
Mediekontakter och dess vanliga informationsarbete. därförtion Det är
Polisen samordnar katastrofarbetet och för medi- viktigt katastrofplan innehåller planer hur all-attansvarar en
ekontakterna. de lokala myndigheterna har mänheten regelbundet informeras, inklusive detaljerMen även om
uppgifter involveras mediekontaktema. det arbetet och relevanta telefonnummermåste pågåendei attsom
Omedelbara åtgärder katastrofplatsen omfattar kontakta.kon-
troll tillträde, upprättande kontaktpunkt för medi-av av

Nederländernaekontakter närheten katastrofområdeti för attav ge upp-
Räddningsväsendetgift hur de kan och får arbeta, utnämnande kon-om av en

taktperson för medierna, normalt polisman, hjälp Nederländerna hör räddningsväsendet till Inrikes-Isamten
kan erhållas från centralbyrån för information, verksamhetsområde. kommun skyl-Cen- ministeriets Varje ärsom

tral Office of Information. dig beredskapsplan. för katastrof-Basengöraatt enupp
Medierna kommer försöka överlevande beredskapen, både avseende administration verkstäl-ochintervjuaatt

och anhöriga. skall ställaOm för lighet, skall ligga lokal Brandförsvaret kommu-intervju nivå. ien person upp en
skall vederbörandes hälsotillstånd först den har det operationellaFör olycka in-övervägas. näransvaret stornen en

ställer för kan stöd träffar och borgmästaren räddningsledare,intervju presstjänsteman ansvarigärsom upp en ge
hjälpoch med förberedelser. denne kan delegera till brandchefen. Näransvaretmen en

viktigtDet berörda myndigheter utvecklar katastrof inträffar aktiveras Central Command Teamär att en
bra relation till alla känner väl borgmästaren,be- polischefen, brandchefenså sig utgörsatt parterpressen som av
handlade. Medierna kan viktig kanal sjukvården.för informa- och chefen för hälso- ochvara en

och fråntion myndigheterna, exempelvis Alla sjukhus haruppmaningar motsvarandestörre trauma-team,
för förmedling viktiga telefonnummer eller för svenska sjukvårdsgrupper, dvs. kirurgspecialistseniorav enuppma-

bloddonationer behövs. med traumainriktning,ningar anestesiolog och ellertvåatt treom en
utbildadEn informatör, rekryterad sjuksköterskor.från polisen eller möjligt samverkar sjukhus vidOm två en

lokalade myndigheterna kontakterna med katastrof. det sänds medan detorganiserar Från trauma-team utena
medierna och leder arbetet vid media- andra skadade.upprättatett tar emot
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fallstudieOlyckan Eschedeieller flera kommuner drabbadeOm två svårår enav en -
inträffade den tågolyckanolycka kan, det nödvändigt, provinschefen i För-1notsva- Den juni 1998 svåraste3ärom

medTysklands historia.landshövding och direktiv till borg- bundsrepubliken Ettrande intercitytågingripa ge
Eschede, liten stadför tolv spårade hög fartdessa behåller i iinsatserna imästarna, ansvaret envagnar urmen res-

och Hamburg. Vidpektive kommun. mellan urspårningenHannover pres-
dragspel;Blir olyckan omfattande den hantera sades 101inte går ettatt att passagerarevagnarna samman som

eller för omkom och skadades.lokal regional 88nivå insatserna övertas ansvaret
Celle,Olyckan utlöste katastroflarm storkommuneniregeringen.av

Eschede hör.det råddningsområde till vilketkrissamordningscenter, National CrisisRegeringens ärsom
samtliga frivilligorganisationer,Co-ordination har utarbetat manual Räddningstjänsten ochcentre NCC, en

larmadesreglerar nämligen katastrofberedskapsorganisationenåtgärder för krishantering, Natio- ingår isomsom
tillsammans med detoch manual och ingick räddningsinsatsernanal manual decision-making crisis iinon en

järnvägsaktiebolaget Deutsche Bahn AG.för katastrofhjälp relief manual. båda tyskaDisaster Dessa
und-till olycksplatsen förhandböcker för hur beslutsfattande Bland dem först komredogör översiktligt attsom

själva. Snabbt platsolika kriser och skadade Eschedebornaoch samordning skall till vid sättatyper varvarav
närbe-deltog konferenskatastrofer, det krävs beslut också 50-talet iregeringsnivå, inär prästert.ex. enmen som

logistisklåg bra till frånde skall användas underlag för de manualer lägna Celle. Olycksplatsenockså syn-somsom
olika håll och det fannsdepartementsnivå. punkt; den kunde frånutarbetas nås två gott

helikopterbasplats för räddningsfordonen.enskild för beredskapen EnVarje minister ansvarigär straxom
till olycksplat-Hamburg sände snabbt helikoptrardepartement. departement har utanförinom Varjesitt ett

råddningsmanska-halv efter detsamordningscentrum. eller flera departement ochOm En timmetvå år attsen. en
omhän-samtliga skadadeinblandade olycka samordnas kommit till olycksplatsenNatio-i insatserna petstor varen av

Co-ordination stödorganisation dertagna olika sjukhus.nal Centre. NCC är en
tillkänd anhörigaolyckan blivit begavaktiveras vid behov. Så sigsnartsom

hänt.Vid behov aktiveras National Information olycksplatsen för reda vad IThe Cen- att ta en gymnas-som
de omhandstrategiska frågor tiksal närheten olycksplatsenuppgifter handtre i präs-är togsatt ta avavvars om som

rödakorsare och psykologer.information, samordning information frånrör ter,av reger-
Lüneburgsktenskild lilla staden Eschede belägenkan aktiveras iDenna Denorganisationingen år ettetc. av en
skadade förtshedlandskap, där jorden sandrik. definns olika enheter; enhet för NärInomminister. ärcentrumet

arbete föråterstodpressinformation, enhet för information till allmänheten, bort från olycksplatsen ett tungt
utgjordes fri-till delenenhet för information till anhöriga och samordnings- räddningsarbetarna, störstaett avsom

uppgiftblev derasvilliga från Tyska Röda korset. Det attteam.
skulleför de omkomnasamla mortem-materialante att

I dTys k anhöriga skulle kunnakunna identifieras och för dea n att
Räddningsväsendet eventuellt hit-tillbaka personliga tillhörigheter, som man
Förbundsrepubliken Tysklands delstater har hög tade.16 en

sargadegrad självstyre. författningar, parlament de omkomnahar Många så svårtDe att manvarav avegna
egentligen fun-enkelt kunde huroch och lagstiftar själva exempelvis polisvå- mångaregeringar inte avgöra manom

sållsamla sand sila densende och kommunal förvaltning. Tyskland finns knappt Genom ochI nit. ettatt genomupp
avskil-personliga tillhörigheterråddningsledningscentraler räddningsområden. kunde kroppsdelar,400 i 326 m.m.

hadepatologiskaoch överlämnas till deträddningsområde bor ungefär institut,Inom 250 000 invånare. jasett som
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Ävenhand identiñeringsarbetet. kvinnlig räddningsar- sjukhus. oskadade länmade olycksplatsenEnom som
betare sade först hoppades finna, borde ha dejag inget hadeså registrerats innan sig iväg. Dettaatt att men gav

hoppadessmåningom finna det underlättat för anhöriga sökte informationjag något, så inteatt att som om
blev kvar sanden. Efter fem dagar arbetet olycks- vad hänti deras släktingar eller värmer.var som
platsen avslutat. antal hjälparbetare och insatspersonalEtt stort annan-

bistå räddningsmanskapetFör med psykosocialt använde mobiltelefoner. gjorde tele-Dettasigatt attav
stöd fick Röda korset uppdrag och samordna stundtals överbelastat,i vilket försvårade viktigupprätta nätetatt var

Celle knappt mil från olycksplatsen.i Till kommunikation mellan räddningsfordon och sjukhus.tvåett center -
detta knöts psykologer, psykiatrisk befintliga radiofrekvenserna visade otill-Deexpertis, sigpräster,center vara-
personal från brandkåren och liksom medarbe- räckliga.järnvägen

från olika den akuta Avsaknadorganisationer. Förutom samordning förplägnaden till rädd-tare omsor- av av-
räddningspersonalen lades vikt vid erbjuda ningsmanskapet.stor attgen om

dem långsiktigt stöd för förhindra traumatiskatt post
verksamhetDen bedrevs vid det psykosociala Omkring ingick räddningsmanskapet:1 800 istress. som personer

har dokumenterats för den från brandkåren de flesta frivilligarbetare, från500 270centret att storanoga
räddningsinsatsen skall kunna utvärderas. Statliga räddningstjänsten,medel frivilliga sjukvårdare, läkare270 80 va-
har ställts till förfogande för möjliggöra detta, frivilliga, 100-talet poliser, tyska och brit-många 200att men rav

ekonomiskt stöd från håll har kommit tiska soldater och 80-talet frivilliga från kyrkan, flera.exem- medäven annat
pelvis från Finska Röda korset. slutrapport skall TågolyckanEn uppmärksamhet medierna.irönte storpre-

den farms flera30 juni 1999. skäl till detta. förstaDet Det givetvissenteras var
Tyska Röda korset redogör olyckans omfattning med döda och skadade.i "Das många Detrapporten

Zugtmglück Eschede" för hur räddningsarbetetin fung- andra det drabbade högteknologisktatt ett transport-var
erade. harI det fungerat väl, medel, förutsågs trañksäkert alternativ tillstort sett att ettanser man men som vara

områden behövervissa förbättringar ske för flyg- och biltransport. tredje tider arbets-Det iatt attman var av
skall bättre rustad framtiden. Nedan följer löshet och ökande isolation, visade liten stadsi några invånarevara ex- en
empel brister behöver åtgärdas: -Eschedes- exempel hjälpsamhet, solidaritet, ochmodsom man anser

rådde alarmeringsfasenDet osäkerhet olyckans och självuppoffring demi drabbades.iom omsorgen om som-
omfattning. det rördeMan Kontakterna mellan räddningsmanskap och joumalis-visste sig tågo-att om en
lycka, det först räddningsmanskapet kom fungerade de flesta fall mycket bra. farms dockDetinär termen var
till olycksplatsen, hur omfattande undantag. Exempelvis ombads räddningsarbetareinsåg någrasom man
olyckan låna kläder ekonomisk tillsina ersättning jour-att ut motvar.

borde ha funnitsDet registreringsfunktion, nalister för de obehindrat skulle kunna tillträde tillatten som-
noterade och adress skadade fördes olycksplatsen.tillnamn som
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Analysgruppens intryck
refererade ländernas katastrof-Huvuddragen dei ovan

Ländemas beredskapFöljande intryck.beredskap ger
det lo-räddningsarbetet skall utförasfrånutgår att

kommunen,kala planet. ocksåDet iär som omsorgsar-
till de drabbade skall be-det psykosociala stödetbetet,

räddningsinsatslokalt viddrivas. Om ärresurserna en
hjälp sökasotillräckliga skall Näri ommunen.

räddningsarbetet under-aktörer omfattasmånga av
stryks vikten samordning.av

komplementviktigtFrivilligorganisationerna är ett
länder del räddningstjänsten.till och deli en aven- -

kommunernaunderstryks det viktigt in-Det äratt att
finnsvilka ñivilligorganisationerformerar sig somom

kan bidra med.tillgå och vad deatt
vikten informations-flera planerna betonasI av av

och allmänhe-såväl berörda medierarbetet mot som
ten.
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Å
Söndagen den oktober hölls sorgegudstjänster2 kyrkori över
hela Sverige. omkomna hedradesDe med minuttyst samten
själaringning landets allai kyrkklockor. I Hedvigs kyrka, i
Norrköping, direktsändes kyrkangudstjänsten TV branni I ett
ljus för saknad människa.varje



PROCESSEN

Inledning

samtal medviktiga slutsatser frånpresenterades analys- sammanfattadet föregående någraavsnittet att
områden.olika dessa omfattandegranskning de åtgärder vidtogs expertis inomgruppens av som

erbjuda drabbadesför dem Esto-i Sverigeorter att avsom
och skriftliga källorIntervjuerÄven rollniakatastrofen psykosocialt stöd. massmediernas

dedenna haroch viktig del underlaget för varitEstoniakatastrofen och åtgärder för information Eni rapportav
genomfördes underhundrataletmyndigheter belystes. drygtkommunikation från centrala intervjuernågra ar-som

delrapporten från analysgruppen.analysgruppens betet med den förstadetta följer redovisningI avsnitt en av
syftehar kompletteratsframhålla analys- omfattande iarbetsmetoder där det viktigt intervjuerDessaär attatt

området katastrof-fördjupa kunskapernaförhållningssätt anhöriga och överle- ytterligare inomgentemotgruppens
defullständig förteckninginformations- och beredskap. intervjuervande Ennågot översamt mass-om gruppens

redovisasunder analysgruppens uppdraggenomförtsmediearbete. som
Bilagor.i avsnittet

Seminarium samhällets katastrofberedskap delarbetetAnalysgruppen har vidare under tagitom ettav
utvärderingar,antal utredningar, minnes-redovisas innehållet detHär i seminarium stort rapporter,gruppensom

Bilagor läm-led kunskapsinhämtandet. Inbjudna anteckningar, I avsnittetarrangerade promemorioriett m.m.som
fullständig källförteclming.till detta centrala områdenseminarium inomexpertervar nas en

betydelse för den svenska för katastrof-organisationenav
beredskap. föredragshållare yrkesrollerFlera i sina in-var

Estoniakatastrofen och deladevolverade följdernai av
erfarenhetermed yrkesmässiga och personligasig sinaav
motsvarandedetta. föredragshållare deladeNågraav

med följdernamed erfarenheter efter arbetetsigsätt avav
branden Göteborg.i

Psykologiska, religiösa och kulturhistoriska
aspekter

inhäm-detta de kimskaperUtöver övrigapresenteras som
däriblandområdena psykologi och psykiatri,inomtats

särskilt katastrofpsykiatri. redovisas religiösa och kul-Här
turhistoriska perspektiv följderna katastrof.av en

har direktAnalysgruppen har begränsat till frågorsig som
anknytning till händelserna efter Estoniakatastrofen.
Redovisningarna skall därför anspråkslösa försökses som
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Analysgruppens förhållningssätt

detta finnsI kapitel beskrivet bur ønalysgruppen
arbetat med kommunikation med berömdaochmedier

stoniakatastrofen och dess följder väcker syfte komma kontaktI med möjligti så mångastort att som
frånintresse dem personligen berörda katastro- de direkt och informeraberörda analysgruppensärsom av av om

fen och från medierna. Därför utarbetades redan från bör- arbete antalhar också brev till desänt ett stortgruppen av
plan för kommunikationjan med olika och medanhöriga och överlevande. Genom samarbetein- Erstaen grupper

bådasjukhus och Styrelsen för psykologiskt försvar,tIessenter. som
har upparbetade kontaktkanaler till anhöriga ochmånga
överlevande, har analysgruppen möjlighet sändagivits att

Kontakter med anhöriga och överlevande brev till sammanlagt adressater. Information1 800ut ca
enlighet med direktiven informationsbladI har analysgruppen knutit till har regelbundet förmedlats detsig via -

referensgrupp psykologisktbestående företrädare för de överle- "Estoniainfonnation" Styrelsen fören av som-
vande och de omkomnas anhöriga. Referensgruppen för.har försvar enligt uppdrag från regeringenett ansvarar
regelbundet haft sammanträden och deltagit vid analys- Inbjudan till hearings har framförts via iäven annonser

ochseminarier de aktuellaI några har följtsMötena medexpertmöten.gruppens ortema.samman- pressen upp
hang har fler anhöriga och överlevande referensgrupp- pressträffar de aktuella syfte lämnai ytterli-än orterna att

medlemmar deltagit. information analysgruppens arbete.ens gare om
viktig del analysgruppens arbeteEn har samtalvaritav

med antal de personligen berörts kata-ett stort av som av
Öppenhet och insynstrofen. harDetta skett s.k. hearings, dvs.attgenom

anordnats särskilt drabbades direktiven uttalas analysgruppensI arbete skallöppna möten, präglasorter attsom
katastrofen. Uppföljningar dessa har öppenhet och Enligt analysgruppensgjorts insyn.möten mening ärav av av

vid videokonferenser, den första för beskriva därför kommunikationi juni med dem personligen1998 berörtsatt som
arbetslaget och den andra då förstaden delrapporten katastrofen särskild vikt. Analysgruppens sekretariatöver- av av
lämnades till novemberregeringen i särskild har bemötandet berördaår. En kontak-organiserats så attsamma av som

till Estland arrangerades för för- analysgruppeni augusti 1998 brev och telefonsamtal har prio-resa att tat genom
djupa bilden anhörigas livssituation. arbetet.riterats iav
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Massmediakontakter försvarspsykologisktStyrelsen förrespektivegeringens
hel-tillgängligomedelbart sinblev iutred- websidorunder helaharNyhetsmediernas varitintresse rapportenstort

estniskaSammanfattningarsökte den.het för demarbete haranalysgruppens varitningsarbetet. En princip i som
websidor.publiceradesoch engelska regeringensberedaarbetets kravmed respekt för integritet ävenöp-att

massmedierna.kontakterna medpenhet och iinsyn även
beredningsprocessRegeringens

Överlämnandet delrapporten berednings-den första vidtogöverlämnatsdelrapportenNärav en
ledde fram till regerings-till regeringenöverlämnades inomden första delrapporten regeringenNär somprocess

innebaranalysgruppenden februari Förefter det beslutet 1999.direkt lltillbjöds medierna presseminariumin ett
beträffande åtgärderkornmunikatjonsansvaretdettavideokonferens.informerats vid Semina-anhöriga attatt en

överlämnadesrekommendationerföljdoch upphov tillutländska medierbevakadesriet även rapportensavgavav
kommunikationenefter tydlighet ianordna till Strävanutlandet. Syftet med regeringen.till publicitet också i attstor

mediernainnebar frågor frånsidafrån analysgruppenspresskonferensistället förseminarium attattett var er-en
fallflestaregeringsbeslutet de allratillmed anknytning iarbetatfördjupad inblick hur analysgruppenbjuda ien

statsråd. denoch Ihänvisades till ansvarigtfram till regeringenanalys och därefter kommitmed granskning och
del-behandlatssådant redan irördefrågornaslutsatser rekommendationer. månoch som

utredningstexten.hänvisades tillpubliceradesinleddesSamtidigt presseminariet rapportensom
websidor. Påhela internet två separatarapporten re-
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Seminarium framtidaom

katastrofberedskap

Kommunikation ochnalysgruppen psykiskt ocharrangerade den socialt kris- ochoch21 22 ja-
katastrofarbetenuari 1999 medseminarium Kommunikation ochett temat

psykiskt och socialt bemötande katastrofer. Seminariet deti I inledande blocket under deltagarnaseminarietut- gavs
gjorde väsentlig del analysgruppensi arbete med grundläggande orientering väsentliga frågoren att en om som
inhämta kunskaper samhällets katastrofberedskap vad katastrofin- innebär för individen, vilka reaktioner denom en
för den kommande delrapporten Syfteti utlöser och vilka behov den katastrofdrabbade har kortämnet. attvar

Ävenseminariet skulle belysa framförallt de katastrofdrabbades och lång sikt. samhällets beredskap för be-mötaatt
perspektiv och tydliggöra individens behov inforrna- hoven speglades. Behovet behandladesinformation sär-av av
tion och psykosocialt stöd samhällets beredskap skilt och här belystes bland vad krävssamt att annat av myn-som

dessa behov.möta digheter för informatjonsfönnedling skall fungera än-att
Till inbjödsseminariet antal med damålsenligt.ett stort personer re-

lation till samhällets för katastrofberedskap.organisation blocketI deltog följande talare: Samhällets karaszrofhe-
ÖverstyrelsendelEn dessa inbjöds talare och andra recitkap, Bo Riddarström, överdirektör, förav som som

diskussionsdeltagare. Under deltogseminariet Civil Beredskap, Individens reaktioner katastrofen,även ochbehov ire-
för anhöriga och överlevande analys- Abbe Schulman, överläkare, Centrum för Kriskunskap,presentanter samt

ledamöter. Stockholms läns landsting, Kommunikationens hetydehezgruppens
Seminariet arrangerades med kort varsel och analys- katartrofheredrkapen, Bertil Flodin, docent, kommunika-

kunde konstatera förintresset deltaga tionsforskare.gruppen att att var
stort.

Erfarenheter Estoniaolyckanav
ämnesområdenCentrala andra blocketDet belyste samhällets beredskap för Esto-

Seminariet indelades huvudblock:i Kommunikation niakatastrofen. antal talareEtt olika invol-sättsex som var
och psykiskt och socialt kris- och katastrofarbete, Erfaren- verade katastrofarbetet deladei med erfarenhetersig av
heter Estoniaolyckan, Erfarenheter Göteborgs- och lärdomar. Särskild tonvikt lades vid frågor kom-av av om
branden, Vad kan lära överlevande och anhöriga, munikation med och stöd till dem drabbades.av som
Kommunikation myndigheter, massmedier och berörda Under det deltog följande talare:ämnetgemensamma

Samverkan kring katastrofarbete kort och lång Eva Fellenius, sektionschef Centrala avdelningeninomsamt
sikt. för Ambulanssjukvård och Katastrofmedicinsk planering,
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Estland Ettoniakataszrokn. ombord överlevdedrabbadesbdrt Av 3 esmit/eamedborgare 6267 personerav
Esilandt Ertoniasförlimingfnnsminnesmar/ee 7211125171.iöver

Stockholms anledningläns landsting, beredskaps- Göteborgs långsiktiga medGöran Pettersson, insatser avnare av
planläggare Stockholms Henrik brandkatastrofen, informations-Stift Svenungsson,i Inger Magnusson,samt
biskop Skoglund, direk-konsulent, Svenska Röda korset,Svenska kyrkan, Göranemeritus, Birgitta Berggren, utre-

Svenska kyrkan Kicki Hultin, nyhets- ochPolismyndigheten Borlänge, Marling, f.d.dare, Evai tor, samt sam-
hällschef, Television, Göteborg.planeringschef Television, SverigesRapport, Sveriges Kerstin

Johannesson, leg psykolog, Akademiska sjukhusetBergh
överlevande och anhörigaVad kan läraviUppsala. av

första seminariedagen avslutades medDen program-en
Erfarenheter Göteborgsbranden förmed-innehöll berättelser och minnesbilderpunktav som

de människor överlevdenyligen inträffade branden Göteborg medförde lade Estonia-någraDen i somnya av av
efter de personligabeträffande bland samverkan mellan katastrofen. tänkta diskussionenlärdomar Denannat myn-
lågmält ochviktig slutsats anförandena ñck karaktärendigheter, massmedier och berörda. En öppetettvar mer av

Estoniakatastrofen påverkade samtal mellan talarna, Estonianhöriga ocherfarenheterna från övriga semina-åt-att
och samband med Göteborgsbranden. riedeltagare.gärder insatser i

Härstedt,block talade: Johansson, poliskommissa- Talare Hviid, Saradetta Morten Boje KentAageI var:
Polismyndigheten Lilled, samord- Hedrenius, Urban Lambertson och MikaelGöteborg,i Larsrie,
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Kommunikation myndigheter, massmedier och Samverkan kring katastrofarbete kortochpå lång
berörda sikt

andra seminariedagen inleddes med frågor avslutande blocket handladeDen hur deisvenskaDetom myn- om sam-
digheternas för tillgodose olika katastrofberedskaphällets skulle kunna framtiden.organisation iatt grupper se u

individers behov information vid framtida kata- hur olika aktörer kan samverka förFrågan förbättra in-atav av en
strof. Med anledning Estoniakatastrofen ställdes bland för de drabbade del diskusionen. Eftersatsernaav var en av

frågan kraven svenska myndigheter olika talarnas anföranden hölls avslutande diskussionannat om ser en som
beroende olyckan inträffar eller lan- bland handlade varför det samhälletinom svensla iut utom annatom om

Ävendet. mediernas roll och faktorer deras hög fortfarande berörspåverkar grad Estoniahaveriet, in-som av som
arbete diskuterades. Blocket avslutades med belysning träffade den september28 1994.en

mediernas skildringar de människor berörs Medverkande talare: Myndigheter: lednngsberedvkapiav av som av
katastrof. Fredholm, laborator, Försiarshögskolanframtiden, Larsen
Talarna under detta block Informationsberedskap Karlstad, informatör Nylén,Polisens roll och Larsi midvar: som

Körlof,samhallet, generaldirektör, Styrelsen för rikskriminalchef, Rikspolisstyrelsen, TrosxanfiøndeøzsBjörn roll,
Psykologiskt Sveiska kyrkan,framtida Tesfai Skoglund, direktor,Försvar, Regeringskansliets roll kata- Görani
strofer, Gustafsson, kansliråd, Information Rosenbad, enhets-Inge Fiivilligorganirationernax roll, Margreth Köppen,

Odlander, pressombudsman, Utrikesdepartementet,Jens chef, Svenska Röda korset.
Marling ochMassvnediernax roll katastrofen, KickiEvai

Hultin, Sveriges Television, Massmediemas skildringar av
Referat anförandendrabbade, Liselotte Englund, doktorand och avJMG

talarnasanföranden.medicinjournalist, Radio. Bilagor referatSveriges I avsnittet återges av
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aspekter,Psykologiska
kulturhistoriska perspektivreligiösa och

och föreståndare vidnder analysgruppens arbete har kunskaper Brander, Laurenü-tydelse, Boin- präst
Weisaeth,hämtats bedömt stiftelsen Lund,rad områden Havet gravplats, Larsinom i pro-gruppen somen som som

vid Oslo, katastrofosykoløgzs/erelevanta för granskning följderna efter fessor Kris- ochuniversiteteten noggrann av
Atle ledare för for krise-Estoniakatastrofen. Med anledning samhällets CenterDyregrov,organisation,attav psy-

Brand-kiska och sociala stöd till anhöriga och överlevande psykologi till anhöriga,Bergen, Att lyssna Kristinaisamt
sjukhus, Erfaren-kommunikationen myndigheter psykiater och klinikchef vidmellan medier, och be- Erstaänge,

Oddsamband för denna Reme,rörda med katastrofen han Alexander IGelland-olyc/ean, Kristiani står i hetercentrum
Kielland-fonden.företrädare för Alexandervill här lyfta fram de områden ochnågra prästrapport gruppen av

refereras föredragshållamas anfö-särskilt under denna del BilagorI avsnittetvarit intressesom av av
granskningsarbetet. randen.

perspektivSeminarium begravning kulturhistorisktindividuella och samhälleliga Död ochom ur
konsekvenser Estoniahaveriet Nils-Arvid profes-Analysgruppen vände tillav sig Bringéus,

ñlosoñe doktor förAnalysgruppen den teologie ocharrangerade 16-17 1998 emeritus, et-attett enmars se- sor
Estoniakatastrofenindivi- nologisk belysning till förståelse försyfte behandla frågor hurminarium att omvars var

församhälle dess följder för framförallt anhörigader och påverkats Estoniakatastrofen. Till och ävenmenav se-
samhället Uppdraget resulteradeinbjöds antal yrkesliv i promemoriaminariet i sina iett stort. enpersoner som
med titeln perspektiv. Ikommer kontakt med de existentiella och etiska fråge- D021 kulturhistorisktochbegravningi ur

denna helhet.ställningar uppkommer då livsavgörande händelse Bilagoravsnittet återges promemoria i sinsom en
inträffar livet.i

Under vilka etiska frågeställ-belystes delsseminariet
Estoniahaveriet,uppkom med anledningningar som av

dels hur de anhöriga och överlevandes livssituation påver-
kats, hur samhället påverkas händelse medi stort av en

ÄmnenEstoniahaveriets och föredragshållaredimension.
författare,språkför Ylva Eggehom, SorgEtt i ettvar: sorg,

Nordin, professor psykiatri vidlivs-tidsperspektiv, Conny i
Linköpings hovpredikant,och Ceremoniers he-universitet
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AVSNITT PRESENTATION6 EN AV ANALYSGRUPPENS SLUTSATSER

Den november demonstrerade anhöriga17 1994
beslutet bärgningsfrågan drog tiden.imot att ut

Fackeltåget gick Rosenbad där de sörjandemot togs
bland företrädare för regeringen.emot annat av
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inledning

Brister i den svenska organisationenanalysgmppens första delrapport presenterades slut- av
katastrofberedskapsamhälletsefter granskning myndigheters, inklu-satser gruppens av

och Regeringskansliets, redovisassive agerande efter andra del, kapitel analysgruppensregeringen I i nio, upp-en
Estoniakatastrofen. belystes sambandåtgärder fattning statsledningens roll och agerandeI iävenrapporten om

vidtogs andra samhällsorgan, Svenska kyr- med Estoniakatastrofen. kapitel följerI genomgångsåsom 10som av en
kan, massmedier och för anhöriga till och analys informationsarbetet Regerings-organisationer inomäven av
omkomna och överlevande. kansliet.

intryckkapitlen analysgruppensI 11-13 presenteras av
förhållningssättSamhällets i samband med särskiltbrister beredskapen för katastrofer. belysesHäri

katastrofer kommunikationlednings- och samordningsfrågor samt
ÄvendennaI andra delrapport analysgruppens slut- och samverkan mellan samhällets offentliga aktörer.presenteras

och uppfattning gällande samhällets förhållnings- kommunernas vid påfrestningar be-organisation svårasatser
i samband med katastrofer. inledande delen handlas.Densätt inne-

håller flera principiellt viktiga frågor.
Den första samhällets förhållningssätt fråganiär om

omhändertagande omkomna efter katastrofer. det för-Iav
kapitlet återkoppling till för-görssta en resonemang som

des i den tidigare delrapporten.
I det andra kapitlet behandlas anhörigas rätt att om-

händerta och begrava omkomna och komma tillsina att
införtals beslut fattas den högsta starsledningensom av

och myndigheter beslut med konsekvenser för den egna-
livssituationen.

Mediernas nyhetsförmedling och agerande relationi
till överlevande och anhöriga frågor deras inte-samt om

det tredje kapitlet.gritet ipresenteras
Analysgruppens intryck hur det psykiska och socialaav

för anhörigastödet och överlevande har fungerat kort-
och långsiktigt redovisas därefter kapitel fyra tilli sju.

redovisning analysgruppens statsledning-En av syn
symboliska roll händelser Estoniakatastrofeni iens som

kapitel avslutar den första delen analysavsnittet.åtta av
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FÖRHÅLLNINGSSÄTTSAMHÄLLETS KATASTROFERI SAMBAND MED

Värdigt omhändertagande

sammanfattning forslagEn Analysgvmppem redovisadeav
förhållningssätt frågan omkomnagällande samhällen till omhändertagandeom av

katastrofer.samband med olyckor ochi nom:

hellernalysgruppens arbete med granska fria havet. sjönk det fria havet. finnsEstonia- DetEstoniaatt
katastrofen och dess följder väckte frågan vilket för- internationella överenskommelser omhänderta-inga omom
hållningssätt svenska samhälle har till följderna omkomna det fria havet.gandevårt av en av
katastrof, synnerhet rörande frågan omhänderta-i om
gande omkomna. Med anledning detta analyserades iav av redovisade slutsatsAnalysgruppens
den tidigare delrapporten den svenska möjligheterstatens ochbakgrund svensk lagstiftningMot genomgångenav avoch eventuella skyldigheter frågan omhän-iatt agera om internationella överenskommelser fann analysgruppen i
dertagande omkomna från Estonia."av tidigare delrapport varken den svenska regeringensin attdet följande sammanfattning analysgmp-I ges en av omhän-eller svensk myndighet hade skyldighetnågon att
pens resonemang. analys-derta omkomna från dock enligtEstonia. Det var

frå-principiellt ändå agerade iregeringenrätt attgruppenIntresse föroch omhändertagandeettansvarav
gan.omkomnaav

konstaterade det vid de förhållandenGruppen att somomhändertagande omkomna från skulleEtt Estoniaav rådde den akuta saknades för efter-i situationen resurserkräva rimligt antagande endastDet ärstora ett attresurser. forskning och omhändertagande ROV och mätt-genomhar både förmåga och genomföraintressestater att ettav nadsdykning. fanns således praktisk möjlighetDet ingen
sådant arbete, fall det antali sigrörvart ett stortom om omhändertagande under de förstainleda dygnen.att ettomkomna. Aktuella framförallt hadedeärstater som
medborgare ombord. finns dock svenskDet inte någon

Frågan varför omhändertagande omkomnaettlagstiftning reglerar detta, och det endast Sveriges avärsom
inte inleddesagerande omfattas analysgruppens gransknings-som av

uppdrag. inhämtade kunskaper tekniskaAnalysgruppen deom
folkrätten regleras bland kuststaters bestäm- landvinningar under områdetI år gjorts inomannat som senare

manderätt till havsområden olika utanför det dykeriteknik och bärgning. analysgruppenExpertisi zoner egna som
Utanför dessa reglerade områden finns det s.k. samtalat med mycket snabbterritoriet. ochintervjuat visar ut-en
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Analysgruppens redovisade förslag tillveckling kan föra med tillverkningsig typersom av nya av
förhållningssättdykfarkoster för bruk.privat

vidAnalysgruppen behandlade de religiösa, psykolo- analysgruppen uppställer innebärDe principeräven attsom
giska och kulturhistoriska perspektiv aktualiserades olycka allt för människormåste så mångagöras attsom en som

frågan då omhän- ske vetskap dehur väljer det gäller möjligt skall räddas. Det måste istat att attagera somav en om
medborgareJämförelser risker.dertagande döda gjordes med utför räddningsarbetet kommer för Ar-utsättasattav

bedömeragerandet vid antal internationella olyckor syfte betet bör avslutas först räddningsansvarigaistörre närett
det svenska samhällets förhållningssätt till det längre finns möjlighet linna drab-inte någonutrönaatt att attom

följderna katastrof skiljer från andra samhällens. bade vid liv.sigenav
fann formulera för loka-Gruppen skäl de grundläggande Efter olyckor bör insatser göras ävenatt stora att

såväl tillför önskvärt samhälleligt förhållningssätt lisera och omhänderta omkomna. bör gällaprinciperna Detett
Ävendet gäller räddning människor och omhänder- lands till detta bör ske full vetskapsjöss. inär även attav som om

tagande omkomna vid olyckor uppfattning det risker för dem utför Uppgiftenmedför arbetet.en somav som-
enligt avbrytsanalysgruppen ha starkt stöd samhället. omhänderta omkomna det längrei inte ärnärett attsynes

uppgifterna alltförmöjligt utföra det innebäratt utan att
fysiska och psykiska risker för personalen ellerstora upp-

ställer olösliga tekniska problem.
Uppgiften får aldrig reduceras till fråga attomen

olycksplats. destäda samhälle byggtupp" I etten
värderingar Sveriges nedärvdautgör gemensammasom
inställning till frågor liv och död viljanmåste att om-om

döde ochhänderta omkomna från respekten för denutgå
de efterlevande. uttryck för erkännandet deDet är ett av

efterlevandes med beaktande vad dennärmast rätt att av-
avlidne ha uttalat önskan bestämmamå sinsom om-
begravningen den anhörige. Utövande deras rättig-av av
het del människas sorgearbete.fundamentalär enen av

uttryck för respekten förocksåDet principenär ett att
levnad,människan sträcker bortom hennessig principen

omhän-avspeglas och andra kulturersi vår sätt attsom
derta döda.sina

omständighe-finns fall, till havs,Det minstinte när
det omöjligt finna omkomna. har detSå varitgörterna att

alla tider, kommer det också framtideni så i ävenatt vara

fån identifierades.Samtliga omkomna Ertønia
oønkomnafbadesSvenska kortege till andakti ien

Riddarbolnzskyrkan den oktober En andakt hölls20
Uppsala domkyrka.iaven
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teknikens utveckling ökar möjligheterna det omkomna får hand med hänsyn till riskeri sista avgörasgöraattom
förr omöjligt. också framtiden be- för personalen och resurstillgången.Havet måste isom var

traktas det längre möjligt utreda misstankar brott kan åklagarmyn-inte Förnär är att attsom en grav om
vidare omhändertagandet omkorrma. dighet omhändertagande omkommenbeslutai närav om av

detta behövs för genomföra utredningen.att

Ansträngningar finna och omhändertaatt Försvinnanden till historiskt perspektivsjöss ur
saknade förhållningssättetpersoner Vid olyckor till har historisktsjöss sett
Som analysgruppen redovisat första har poli- annorlunda. människor har tidernai sin varit Mångarapport genom

enligt gällande regler generellt till uppgift söka försvunnit till havs och och anhöriga harinte i sjöar, tvingatsattsen
efter och omhänderta omkomna. Ofta dock det faktum det lokalisera ochinte gårgörs trots acceptera att att
detta för finna döda. sker vik- omhänderta omkomne. dessa fall har havetAtt denansträngningar så Iäratt

för medborgarnas förtroende för samhället. och till lands hartigt benämnts "den graven ceremoniervåta
finna har ofta den och möjlig-Att saknad betydelse för genomförts för hedra ornkomneäven rätts- atten person

verkningama för anhöriga. försvunnende för de anhöriga bearbetaEn göra attperson sorgen.
dödförklaras reglerna kan tillämpas. Etnologiska undersökningar dockmåste innan ivisar att manom arv

Ãterñnns återfinnaden saknade kan dödförklaring fall tid mycket angelägen försökainte i vissa gången attvar om
först efter det anmälts saknad. tillgrepden drunknade. Lyckades10 år integöras sätt,att annatpersonen man

Om påträffas död land det naturligt för efter urgamla magiska åtgärder. Enär mönster tupp, etten person man
samhället denne omhändertas användesde anhöriga kan ljus eller bröd kunde hjälpmedelså utgöraatt att ett som
förrätta begravningsceremoni. Motivet försådant förhållningssätt för den drunknade skulle kunna hittas.Ett att

viktigt för kande anhörigas Sedvänjan dessa långtgående försök finna den försvunneär att attsorgeprocess.
komomhänderta till sjössomkomna lagstadgad skyldighet för bland ha den försvunnitinte varitär annat atten som

sinmyndighet; normalt åvilar det de anhöriga tillhöra varelser förloratnågon status,att attom- somen grupp av
mämiiskor.besörja detta. Gas-de blivit bortdeñnieradeattgenom som

kallas, be-eller strandvaskare, dessa döda kimdetar som
Räddningstjänstens uppgifter traktades ibland fara för omvärlden.ensom
Polisens såväluppgift efterforska saknade fartyg följdes tidigareregleras Dödsfall ombordi inomatt
räddningstjänstlagen och enligt denna skall polisen efter- handelsflottan sjöbegravning. jord-marinen Ensom av
forska har försvunnit under sådana fästningsakt ägde då ledd båtens befälhavare, ochomstän-personer som rum, av
digheter det kan befaras föreligga fara för deras liv eller kroppen lyftes därefter överbord med tyngder andraelleratt
allvarlig risk för deras hälsa. anordningar säkrade den sjönk.attsom

Människor eller kan befaras sjönöd efter-iärsom vara
Försvinnanden till idagsjössforskas Sjöfartsverket, Sjöräddningen. uppdra-Iav genom

efterforska och omhändertaingår inte omkonma. befaras faraNär inågon görsget att ute vatten storavara an-
räddningstjänstenOm påträffar den eftersökte, för rädda dessa. Eftersökningarnasträngningar attom- varar

händertas denne död. Sökandet efter ofta till dess det längre finns hoppinte kunnaäven är att attom personen om
fortsätter ofta tid efter det rädda liv. förekommer idag omkomnaDet ävenatt experter attpersoner en perso-

området bedömningen de rimligen försvunnit sökesgjort måste isiga sjöar gåttisarnanäratt utevara ner som
döda. långt myndigheternaHur räddningstjänsterna påträffas död denneinom Om undan-ivatten tasupp. en person

efterforska och omhänderta tagslöst omhand.går i sina ansträngningar att
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Sökandet efter olycksorsak anledning till Estoniaolyckan skallhaveriutredningen efteren åter-attom
omhändertagande områdetAnledningen att experterupptas. uppges vara

kritiserarredovisat preliminära bedömningarolycka inträffat det naturligt söka efterNär är att somen orsa-
flertaloch ifrågasätterVid olyckor haveriutredning, syfte haveriutredningensken. tillsätts istörre ettrapporten

denna.förbättra säkerheten grundläggande antagandenbland lärdomar för iannat att att
sammanhang framhållaAnalysgruppen vill dettaoch undvika liknande olyckor. särskild finnsEn utrustning i att

granska och analysera de händel-uppdragflygplanen vad sker under flyg-registrerar är attsom som gruppens
faktum.efter det haverietoch skall frågor kring den inträffat Denkunnaningen ettatt varsvar ser somsom ge

arbetehaveriutredningens uppdrag ocheventuella omkomna påträffas vid internationellaolycksorsaken. De som
omfattar uppdraget frågansökandet omhändertas. omfattas hellerefter den s.k. lådan brukar Inteinte.svarta vem

bär skuld till haveriet.Under har mycket långtgående eller vilkainsatserår gjorts somsenare
för hand flygolycksoffer. exempel dåEtt äratt ta om

flight utanför Kanadas kust.Swissair störtade111 som
flertalet omkomna kunde då omhändertas.Det stora

Analysgruppens slutsatserÄven vid fartygsolyckor tillsätts haveri-stora
gällerräddningstjänst detsvenskutredningar. Vid arbetet med dessa utredningar det Praxis inom närär °

omkomnaomhändertagandedock omhändertas.lika självklart omkomnainte är göraattatt an-av
utsträckning vad åvilarvidareunderDet analysgruppens intryck strängningar iår änär görsatt somsenare

räddningstjänsten enligt lag.allt för återfinna och identifieraansträngningarstörre att
har alltomkomna. Under ansträngningarvid flygplans-Det årinsatserna större° senaresynes som om

identifieraomhänderta ocholyckor för återfinna,har påverkat handlandet vid andra olyckor. gjorts att
olyckor och katastrofer, såvälomkomna efter större

haveriutredning gällandeKrav Estonias till lands till sjöss.om ny som
förlisning analysgruppen formuleratförhållningssättDet° som

samband medbeträffande agerandetdet den internationella iNär gäller Estoniakatastrofen har större
medolyckor och katastroferoch nordiskatIansportarbetarefederationen det överensstämmertrans- sam-

agerande tiderna.hällets uppfattning ochportarbetarförbundet brev tilli öppetgemensamt ett genomre-
framfört Önskemålgeringschefema Finland och Sverigei
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Anhörigas principiella rätt

Slutsatser frågan förhållningssättrörande statsmakterna: enskildatillom
berörs olycka eller katastrof5107:om av en

Ordnandet med gravsättninganalysgruppens direktiv framhålles granskningatt en
Estoniakatastrofen och dess följder särskilt viktig för begravningslagens regler framgår den avlidnes viljaAvärav att
stärka allmänhetens förtroende för statsmaktemas och fråga kremering långtoch deti gravsättning möj-äratt om

det offentliga agerandeSveriges samband med händelser ligt skall följasi den egenskap anhörig elleri när-av som av
katastrofkaraktär. Förtroende och tillit del stående eller ordnar med gravsätmingen." Lag-utgörav en av annars

samhällets beredskap inför katastrofer och händel- stiftningen bör syfta till stödja enskilda människor de-svåra iatt
strävanden själva finna lösning. fårDen inteatt ut-ser. ras en

analysgruppens tidigare delrapportI redovisades formas den otillbörliguppfattas inblandningså atten som en
diskussion den principiella innebörden enskildas angelägenheter.regeringens iom av
agerande frågan skulle bärgasEstonia eller finns dock skyldigheti för anhöriga ellerinte. Det ingen när-om

finner viktig del förklaringenHär till varför stående ordna med begravning. Snarare kan talaattman en av man
förtroendeklyfta fram mellan de berörda och rättighet för efterlevandede själva anordnaväxteen attom en en

statsmakterna. begravning, samhälletsfrån sida medinnan griper inman
de åtgärder för stoft eller kremeringgravsättning av som

åsikterDen avlidnes vilja och anhörigas till ändå blir nödvändiga.sist
avgörande bakgrund detta harDet granskaär mot attav som man

hand denDet första avlidne själv underi livstiden vilka faktiska konsekvenser agerande fråganär regeringens isom
bestämmer vad skall hända med kroppen efter döden. vad skulle hända med de omkomna ombordsom om som
Om den avlidnes vilja känd får vanligen de anhöri- ñck förinte Estonia anhöriga.är

åsikter finns dock undantag då denDetavgöra.gas
Staten har ingen skyldighet attavlidnes och de anhörigas uttalade åsikter lämnas agerautan av-

seende. gäller det fall samhällsintresseDetta Anhöriga upplevde deras bestämmai väger rättett att attsom om
individens vilja. avlidna åsidosatts den svenska lämnadesinaän intyngre statenav en

118



FÖRHÄLLNINGSSÄTTSAMHÄLLETS KATASTROFERSAMBAND MEDI

Stockholm närhetenförlisning minnesandakt Djurgårdenårsdagen Estonia: hölls i iPå avav en
uppfördes invigdesminnesvärd ochGalar/eyr/eogårdendar nationellden plats renareen

tredndagen.

handanhörigaagerande hindradeStatens att tavilken destämningsansökan till Stockholms tingsrätt i yr-
sina avlidnaefterforska och omkade skyldigprövat attatt statenom var

skyldighet handläggastatsmakterna hadeellerde omkomna efter Estonjakatastrofen, Trots intebärga attattsta-om
rad beslut ochde ändåefterforska dessa frågor agerade åt-skyldighet hjälpa de efterlevandehar attten att genom en
framhölls det,tidigare analysgärder. analysgruppensanhöriga ville Ioch bärga de omkomna. De även attatt staten

nationellkaraktärEstoniakatastrofensåtgärder bakgrundförbjudas övertäcka eller vidta andraskulle mot avatt av
medborgare,omkomna svenskakatastrof medde omkomna. Slutligengjorde det omöjligt bärga mångaattsom

statsmakterna initiativha riktigtskulle fastställas de anhöriga haryrkades det det måste variträtt togattatt att anses
följderkatastrofensaktiv del hanteringen iomkomna. till ochförsöka ñnna och bärga de i avatt

statsmakterna dessa avseenden.slogs fast domstolarna inteDet attav
statsmakterna dockagerande stannade intehand deskyldighet söka efter och Genom sitthar någon taatt om

eventuella medverkanallmännasefterlevande vid ställning för detEstoniakatastrofen för deomkomna efter att att ta
omhänderta omkomna.åtgärder syfte Statenbli begravda det tillskall möjlighet låta de omkomna i togattatt

med andrabeslut, avtalstatsmakterna ytterligare ingångnade hade önskat. hellerInte ärsätt sta-ett stegen-som -
sådana åtgärderinnebar inteefterle- och stiftad lagdomstolsprövning skyldiga bistå de någraligt denna attatt ter -

åtgärder skallförsök till sådanavidtas ochomhändertagande. kanvande sådana försök till någoni attav
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hindras och bestraffas. Därmed har statsmakterna för- Europakonventionen. Analysgruppen har dock erfarit att
hindra plundring också de facto fråntagit de ageranderegeringens ändå uppfattasmångautom att an- ettav som

höriga och närstående möjligheten själva hand kränkande deras privatliv. sammanhangetingrepp i I kanatt ta om
avlidna. har haftsina De möjlighet fullgörainte vad vid arbetet med den svenska begravnings-nämnasatt att
nonnalt ankommer dem fråga ordnandet lagstiftningen framhöllsi denna lag ñck utformasinte såsom attom

med begravning. den kunde tolkas det offentliga otillbör-att att ettsom
ligt blandade angelägenheter.sig i privatasätt

Statens agerande ingen kränkning denvar av bidragande orsak tillEn anhöriga uppleveratt att sta-
enskildes rätt enligt prövning i den europeiska har deras ställe redan framhållitssig i haten satt synes som
kommissionen den bristande kommunikationen mellanvarit statsmak-

målet mellanI anhöriga ochtvå svenska statens ville och den enskilde under beredningsprocessen.terna
dessa anhöriga inför den europeiska kommissionen för de

efterfrågadesAnhörigas mening intemänskliga rättigheterna Strasbourg, fastslageti att re-
beslut täckageringens kränkteEstonia deras Analysgruppen konstaterade analysen händelseut-över irättatt av

till respekt för och familjeliv,sitt privat- bestämt vecklingen efter förlisning statsmakternaEstoniasnärmare att
själva hur kvarlevorna efter deras anhö- borde ha sökt kontakt med anhöriga redarätten för de-avgöraatt att ta

skulle behandlas.riga De anhöriga åberopade artikel 882 uppfattning hur dei borde förfara med kropparras om man
konventionen angående skydd för de mänskliga rättighe- kunde påträffas kundevraket. sådan kontakt hai Ensom

och de grundläggande friheterna. parallellt med de tekniska undersökningartagitsterna som ge-
fannKommissionen beslutet övertäclming nomfördes under perioden oktober-decemberinte 1994.att om

uttryck för bristande respekt för de anhörigas Självfallet får praktiskaunderskattainte de svårig-rättettvar man
till skydd för och familjelivsitt enligt kon- heterna anhörigaprivat- med ñnna och avgränsaatt avgruppen

Bedömningen grundadesventionen. det knappast och inhämta deras sådantMöjligen skullemening.att att ett
möjligt tillfredsställa önskemålen från alla anhö- arbete redan tidigt lett samlattill slutsatsen någotattvar att

riga. Man beslutet syftadeansåg till skydda handlande bak-med offentligt stöd möjligt. Motäven inteatt att vra- var
ket från plundring också säkerställa friden för grund politiskade yttranden fällts högsta nivåattmen vra- av som
ket skulle betraktas begravningsplats. viljan ställa tillKom- förfogande framstår uppgif-som attsom en om resurser

hänvisademissionen beslut till konventioneni sitt inleda och fullfölja sådana kontakter emellertid inteatt ten att
medger för bedömningar frånvisst statlig sida olöslig.utrymme som
enligt artikel

Möjligheterna ställa statligaatt tillanhörigaDe hävdade också de hade be- resurserrättatt av
förfogande utreddesbegravningen släktingar ochsinastämma över attav re-

beslutgeringens kränkte deras till religionsfrihet borde också rimligtvis haDet möjligt förvarit statsmak-rätt en-
ligt artikel 9.83 fannKommissionen vid i velatsin prövning allvar de uttalanden tvågöraterna,av om man av som
detta klagomål tydde kränkninginte något regeringschefer offentligen framfört, medparallelltsom en attav
artikel utredningar undersöka hurövriga eventuella aktioner av

de anhöriga själva för bärga omkorrma med statligaatt re-
Agerandet uppfattades kränkandeettsom skulle kunna underlättas, samordnas och organise-surser
ingrepp i privatlivet för resultat och undvika kaosuppnå och ovärdigaattras

ÄvenStatsmakternas agerande innebär sålunda rättsligt sådant utredningsarbetesituationer. skullesett ett
kränkninginte de mänskliga rättigheterna enligt mycket väl ha kunnat leda till slutsatsen något samlaten av att
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uteblivitagerandet utlöst förmodligen ha el-till åtgärder faktiskt valdahandlande möjligt, och handi sistainte avvar
mildrats.december lerslag kom beslutadet i åtminstoneregeringen attsom nu

och därefter. redan framhållits föreliggerSom ingen1994
rättslig skyldighet för vidta åtgärder.staten att

slutsatserAnalysgruppensGrundläggande felbedömning
det vikthändelse katastrofkaraktärefterhandgjorde den svenska vad IiHär regeringen är stor° aven avsom

be-med demstatsmakterna kommunicerargrundläggande felbedömning. Visserligensigvisat att somvara en
tillsynnerhet anhörigahändelsen,rättsligt eller fel enligt ikan inte något rörsövergrepp om-annat av

särskilt sammanhangStatsmakterna bör,svensk läggas komna. iinternationell eller lag regeringensigvare
kamstrof,beslut skall fattas följdpsykologisk eller poli- dåtill last. handlar detSnarare som en av enom en

berördasdede för inhämta meningtisk felbedömning det läge inträdde sittgöra yttersta attav som genom
Förhållningssättet bör präglasolika frågor.uttalanden kombåda regeringschefemas imånga att av res-som av

lyhördhet förför den enskildes ochhandlande före- pekt situationuppfattas utfästelser. Statsmakternassom
berördas åsikter och uppfattningar.grunden till det defaller den djupaste och starkasteutgöraatt

enskildauppfattning deanalysgruppensoch kommit präglamisstroende många Detmissnöje är° attattsom
principielltolycksoffer haravlidnadet offentliga agerandetefterlevandes hållning till Esto- ståri nära ettsom

det gällerföreträde framför det allmännaniaärendet. rättennär
fullgöra vadbesluta begravning ochagerande medskall tilläggas statsmaktemasDet attattatt somom

frågased och bruk ankommer demstatliga enligt isannolikhet skulle ha destörsta accepterats omre-om
anordnandet denna. Statsmaktema börmöjlig- intemöjligt förin så pröva utansnart attsatts avsurserna som

detvidta åtgärder innebärsynnerliga skälheterna kropparna efter de omkomnabärga attatt somsom var
efterlevande frånverket hindrar deoffentliga självaHade detta för-tillgängliga för dykare. iregeringen sätt

längt fas, skulle detta.själva räddningsarbetet in i många,nästa
kanske de verkningar detde allra flesta, negativa som nuav
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Mediemas bevakning, berördas integritet
och myndigheternas infonnation

detta kapitelI belysesmediernas agerande relation till överlevande ochanhörigai
bakgrund analysgrnppeøzsgranskning oebanalys enligt direktivenmot attav

skall hänsyn effekternatill de långsiktiga fbr dessata grupper

Spelregler för radio och TVdel massmediarapporteringen direkti press,storn av
anslutning till Estoniakatastrofen tidigare Vid Estoniakatastrofen, de flesta dåi situationervar, som som en

inriktad skildra hur människor berördes och händelseoväntad påverkar människornämnts, mångaatt storav som
haveriet. de första pressfotografemaNår anlände heli- inträffar, hade medierna kanske avgörande betydelse föri
koptrar fanns synliga haveriet. medierna, nyhetsförmedlingenspår För och opinionsbildningen. Rapporte-av
vilkas uppdrag första skede förmedlai händelse- ofta känslomässigt laddad och anhörigaringen mångaett attvar var
förloppet och det begripligt för publik, rådde och överlevande har berättat för analysgiuppen desingöra attex-
traordinära arbetsförhållanden. upplevde mediernas bevakning påträngande. Att ävensom

den befolkningen uppfattade bevakningen dettaövriga
tidigare refererad undersökningvisas isätt en som genom-

Chockade intervjuades förts uppdrag Styrelsen för psykologiskt försvar. Avav
Överlevande förts till sjukhus Finland intervjuades. den framgåri tillfrågade56% 1000 ansågattsom attav personer
Andra medierna de flögs till bevakningenSverige anhöriga och överlevande alltförnågonmöttes när när-av av var
dag Chockade och sörjande anhöriga ställdes inför gången.senare.
joumalistemas frågor vid Estlineterrninalen och i sam-

Tryckfriheten grundlagsskyddadband med minnesstunder efter katastrofen. Såväl ärstrax
överlevande anhöriga har berättat för analysgruppen Tryck- och yttrandefriheten regleras svensk grundlag,isom

mediernas skildringar har påverkat deras liv skild- ochregeringsforrnen tryckfrihetsförordningen,att genom-
överlevandes kamp för livetringar eller saknaden ef- funnits och yttrandefrihets-i 200 år,änav av som mer genom

de omkomna och bilder dem tillsammans med grundlagen från 1990-talet. radioPress, och harTVter utta- storav
landen dagarna efter katastrofen. frihet förmedla nyheter och framföra åsikter.att

det följandeI skall analysgruppen föra Frihet kan innebära enskilda männis-ett att rapportera attresonemang
de slutsatser kannågra dras beträffande lång- kor riskerar åsamkas skada och lidande deras käns-om attav som om

siktiga effekter för de personligen berörda och drabbade. lor och angelägenheter exploateras medierna.privata i

IZ2



FÖRHÄLLNINGSSÃTTISAMHÄLLETS KATASTROFERSAMBAND MED

publice-från sådankan skada märmiskor.medieföretagen Avståbakgrund detta har ringtagit initiativMot somav
kräveruppenbart allmänintressearbetet vadstriktare för det praktiska intetill ringän attett namnsom omnormer

"Spelreglema förgrundlagens de s.k.I anges.ramar.anges av
för publicistiskfinns etiska reglerradio och TVpress,

Yrkesreglertillbaka till dessa regler,verksamhet ända I1923.gårsom
intervjuobjelct. Upp-särskild hänsynutvecklas finns s.k. portal-ständigt bearbetas och § Visa motett ovanasom

samtalet förintervjuade huruvidadenstadgande: är avsett pu-om
för information.blicering eller enbart

vidfotograferingsuppdraghänsyn vid§ Visa samt an-och skall ha frihetradio TV inom"Press, största ramen olyckor ochsamband medbilder, särskiltskaffning iavtryckfrihetsförordningen yttrandefrihets-för och
brott.nyhetsförmedlare ochgrundlagen för kunna tjänaatt som

Härvid gäller dockgranskare samhällslivet. attsom av
kraftigaöverlevande har möttAnhöriga ochoförskyllt lidande publicitet.skydda enskilda mot genom

reaktioneruttryck formellEtiken första hand isig inte itar en
hållning inför denregeltillämpning i ansvarig analys-samtal medoch överlevande harFlera anhöriga iutan en

radiouppgiften. etiska reglerna förpublicistiska De vilka kraftiga reak-press, förvånadesberättat de överattgruppen
skall stöd för den hållningen."och TV ettvara medi-det de hade uttalatde efter sig itioner möttes attav

fortfarande blirdehar beskrivitFlera attpersonererna.
efteregendom"och upplever "allmänigenkända sigpublicitetsregler,Reglerna indelas huvudavdelningar:i somtre

anslutning till katastro-medierna direktha framträtt i ireklam. Publici-yrkesregler och regler redaktionell attom
fen.utgångspunkt vidyrkesreglema kan fungeraochtets- som

har uttryckt för analysgruppenAndra överlevandekonsekvensermediernas agerande och debelysning atten av
berättafortfarande har behovde hade ochanhörigadetta överlevande och omkomnaskan för de attstortett av

räddningsin-den första fasen efterupplevelser. Isinalång sikt. om
bedöma destånd självade dock inte i attsatsen person-var

upplevel-de berättadekonsekvenserna sinaligaPublicitetsregler att omav
journalister.förfrågor korrekt infor-Reglerna behandlar bland serannat om

och fram-de mediernas vinklingfall beskriverfleraIpersonligaoch skyddet för enskildas integritet.mation om
berättelser förderasdramatiseringarställningViktiga exempel dessa somär: som av

de kännerpersonligen har inneburit sig närgångetdemallmänhetens för-Massmediernas roll samhället och§ i att
efterhandexploaterade. Flera har ångrat siniallsidig nyhetsför-troende för dessa kräver korrekt och personer

stöd ochhade democh önskarmedverkan givitnågonmedling. att
med-konsekvenser derasÖverväg vilka tänkbaraupplyst demkränka privatlivetspublicering kan§ omsomnoga

ktmde få.verkan mediernaiuppenbartsådan publicitethelgd. frånAvstå inte ettom
anhörigatidigare konstateratAnalysgruppen haroffentlig belysning.allmänintresse kräver att
de kris-bevakningskydd från mediernaserbjödsmöjligaalltid offren för brott och olyckorVisa§9. största genom

drabbadesärskilt hårtfannsoch stödgrupperoch bild medpubliceringhänsyn. orter.Pröva somnoga av namn
Även mellanskillnadenfanns kunskapvid sjukhusentill offren och deras anhöriga.hänsyn omtagen

mediernasdrabbades ochde intressen.delarregler gäller tillämpligaVad dessai i§ 11. sägssom
chockadevill understryka männis-Analysgruppenbildmaterial. attäven om

de konse-överblickaÖverväg förväntas ståndkor kan iintenamnpublice-konsekvenserna§ 15. attvaranoga av en
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kvenser kort och lång sikt deras medverkan medi- klagan. lämnai Att upplysningar denna enskildatillrättsom om
kan föra med för demsig personligen behöver berörda bör, enligtintervjuas analysgruppsns meningerna utan som

stöd från klarare kan överblicka helheten åvila såväl informationsansvariga vid sjukhuset och kris-ipersoner som
från professionell synvinkel. Sjukhusens informations- och Stödgrupper de journalister och bildournalisteren som
personal kan exempelvis, vilket skedde fall efteri något de berörda.mötersom

ÖverlevandeEstoniakatastrofen, förmedla information till medierna såväl anhöriga har lerättat försom
de överlevande själva behöver framträda medan analysgruppen först chockfasei hade lagtnärutan att att senare,

de fortfarande befinner chock.sig i kände de ståndsig, mediernassig i skild-att reagera
Analysgruppen vill detta sammanhangi betona efter de de medverkatringar hävdar,intervjuer De vilketatt

sjukhusen liksom andra offentliga har stöds psykologisk analysgrutpenexpertis varit iettorgan av som
infonnationsansvar samband medi katastrof inträf- kontakt med, månader alltför kort förtdäratt att treen att
far. ocksåDet deras uppgift tillse enskilda berörda framföra klaganär beträffande publicering medierna.iatt att
får bästa förutsättningar rehabiliteras. Analysgruppenatt

Diskussion etikvill fasta uppmärksamhet dessa ansvarsområdentvå omatt
kan komma innebära konfliktsituation. Nyhetsrapporteringens etiska aspekter efter Estonia-att en

katastrofen d:skussionhar kommit bli föremål föratt
Prcssombudsmannen och opinionsnämndpressens bland medierna och joumalistut-vid landetsinomannat

kännerDen illa behandlad publiceradsig i artikel bildningar. anledningDebatten aktualiserades medåtersom en av
kan vända till allmänhetenssig pressombudsman för diskoteksbrandenPO den oktober där30 Göteborg1998 i

råd eller för anmäla tidningen. Anmälan medierna flera fallmåste avstod från publicera bildmaterial,iatt att att
skriftligt och komma tillin PO månadergöras inom genomföra med hän-och bevaka begravningarintervjuertre

efter dagen för publiceringen. Det till drabbadeopinions- visning konsekvenserna för de personligenär pressens
nämnd beslutar klander tidningar för brott och berörda.motsom om

de etiska reglerna och behandlar ärenden, sambandFörutsättningarna för nyhetsförmedlingenimot som som
gäller tillämpningen god publicistisk sed. Klander skall med branden Göteborg skilde väsentligt fråni sig omstän-av
publiceras den klandrade tidningen.i digheterna efter Estoniakatastrofen. rådde cxempel-Det

Kvällstidningarna Idag och ochExpressen anmäldes för brist bildmaterial från olycksplatservis ingen in-
och fälldesPO för respektive publiceringar efter formationtvå förmedlades löpande till medierna frinen myn-

katastrofen. gälldeDet publiceringartvå passbilder digheternas länge räddningstjänstenssårepresentanterav ar-
med och skildring från minnesstund. beteMånga pågick. Därefter informerades medier och berördanamn en en
inslag och publiceringar anmäldes aldrig, innehål- andra kanaler, vilketvia innebar bristen informationtrots att att
let kan tyckas illa med derimma angivna pressetiska aktivt motverkades myndigheter.ansvarigaovan av
reglerna. Bilden den omkomna kvinnan vinschi en an-

Information och mediermäldes deninte, prisbelönades nyhetsbild.åretssom
För medierna skall fullgöra uppdragsitt irfonnera,att att

kort klagotidFör granska och kommentera nyheter behöver de braS1 un-
För publicering skall fällas derlagopinions- möjligt från det offentliga samhällets aktörer.att en av pressens som
nämnd klagan ha lämnatsmåste denin känner Det enligt analysgruppenssig uppfattning vktigtärav som att
illa behandlad månaderinom efter den aktuella publi- myndigheterna öppenhet samarbetetvisar i medtre nassme-

förutsätterceringen. Det alltså enskilda har kännedom dierna. väl fungerandeEtt informationsarbete frinatt myn-
de pressetiska reglernas innehåll och föra dighetersin och andra berörda aktörers sida, där sakakta ochrättom att
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beslut psykologi bör de statliga journalistutbildningamaplanerade åtgärder och tydligtinformation ingå iom
grundnivå. bör också erbjudas möjlighet tillframförs, minskar risken för mediernas skildringar ba- redan Detatt

fortbildning dessa för journalis-de personligen berördas känslor och upplevelser. fördjupning och i ämnenseras
arbetar med frånkorrekt och lättillgänglig information och bildjournalisterSaklig, rapporteringtergenom som

kanaler från myndigheter och massmedier kris- och katastrofsituationer.lämpliga är, en-
minska de psykiska viktig erfarenhet analysgruppens arbeteligt analysgruppens mening En ärsätt attett att av

hos människors reaktioner efter chockartad upple-påfrestningarna och långsiktiga effekterna de varierar enperson-
personliga. de långsik-ligen berörda. velse, reaktionerna djupt Förär att

enskilde låterlevande debatt bland journalister, blivande konsekvenserna för den sig inter-En pågår tiga som
tilloch allmänheten enskilda människors skall bli och för möjligheternajournalister vjuas inte negativarätt attom

skall goda möjligt krävstill bakgrund Spelreglema för rehabiliteringintegritet såmot som varsam-av press, ra- vara
dio medmänsklighet kunskap bland alla de yrkes-och TW vilket också ökar förutsättningarna för het, ochatt ens-

med dem drabbas ochkildas respekteras och reglerna följs. kommer kontaktiintegritet grupper som som
personligen berörs katastrof eller olycka.av en

Kunskap utbildninggenom
Journalister och bildjournalister rapporteradesom om
Estoniakatastrofen liksom krisgruppemas, räddnings-var Analysgruppens slutsatser

och sjukvårdens personal betrakta be-tjänstens att som myndigheterna öppenhetviktigtDet visar iär° attÄvenrörda katastrofen. redaktionsledningarnaav som massmedierna. detta arbetesamarbetet med För
skulle urval bland bilder och och be-intervjuergöra ett krävs myndigheter har organisa-att permanentendöma vad indirekt berörda,skulle publiceras blevsom för informationsarbete också kan ition som agerabåde urvalsprocessen och sittgenom genom ansvar som Informationsarbetetextraordinära situationer.
arbetsledare för besökt olycksplatsenreportageteam som dessa från särskild hänsynmåste i situationer utgå
eller drabbade.mött till berördas behov och utsatthet, vilketde ärävenAnalysgruppen vill framhålla vikten debrieñngattav risken för psykiska påfrestningarminskasättett atterbjuds alla yrkesgrupper kommer kontakt medisom de överlevande och anhöriga både kort ochför
olycks- och katastrofoffer eller deras anhöriga. Det är lång sikt.
analysgruppens uppfattning kunskap mänskligaatt om re- det åligger myndigheternaAnalysgruppen° attanserchefsnivå redaktione-aktioner vikt inomär ävenstorav balansera mellan informationsansvaretintressetattenskilda bildjournalisteroch skallför att reportrarrna er- Utgångspunk-och enskilda människors integritet.

adekvat stöd traumatiska upplevelser.bjudas efter
enskildes skyddas.den integritetmåsteten attvaradet analysgruppen arrangeradeVid seminarium som informationspersonal personalSjukhusens liksom°framfördes från flera håll behovet journalisterattav som överlevande ochvid kris- och Stödgrupper skall gefrån katastrof- och olycksplatser har viss ut-rapporterar vilka konse-anhöriga till omkomna information ombildning psykologi. Enligt analysgruppens krävsi mening medverkan medierna kankvenser i intervjuer i

självkännedom och psykologisk kunskap hos den arbe- Även journalister och bild-komma för dem.attjournalisten bildjornalisten, förtande och avgöraatt vem från katastrofer börjournalister rapporterarsomkan och börintervjuas intervjuas. Ettintesom vem som vilketupplysa möjliga konsekvenser och i sam-omtill behöver alltidnej intervju nej, inteär ett etten men Över-manhang publiceringen kommer ske.attinnebära ett till omkomna skall enligtlevande och anhöriga
katastrof-Analysgnippen utbildning iattanser
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analysgruppens uppfattning informeras kunna kan ochintervjuasäven avgöraom vem vem somsom
möjligheten framföra klagan beträffande medi- bör för mediernas strålkastare. Analys-inte utsättasatt

till allmänhetens pressombuds- därför katastrofpsykologi skallrapportering föreslår atternas gruppen
analysgruppens uppfattningDet de statliga journalistutbildningama redaningå iär attman.

klagotiden idag månader för kort och där- grundnivå erbjudas fortbildning för redanärtre samt som
för bör förlängas. verksamma journalister och bildjoumalister.
Analysgmppen understryker vikten de andra bearbetaDebrieñng och möjligheterjour-att attav psy-
nalister arbetar med bevakning bild-kriser och kiska intryck bör erbjudas journalister,som av
katastrofer har ktmskaper hur krismänniskor journalister och andra yrkesgrupper kommer iiom som

behövs bland för de skall kontakt med olycks- och katastrofdrabbade.Det annat attreagerar.
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Samhällets psykiska och stödsociala

till anhöriga och efteröverlevande Estonia

Har beskrivs inledningsvis vilka utgångspunkter analysgruppen har for ochslutsatseranalys
den psykiska ochsociala katastrofennozlverksamheten vid olyckor ochstoraav

Analys och slutsatser stödarbetet kort ochhar tidigare framhållits Socialstyrelsen avet att
lång siktsektoransvarig myndighet hälso-för och sjukvård ut-som

formar allmänna råd för sjukvårdens medicinska katastrof- granskats stödarbetet Estline-De insatser iärsom
beredskap, däribland det psykiska och sociala omhänder- terminalen, akutsjukhusen Stockholm ochi i några av
tagandet vid olyckor och katastrofer. allmänna kommuner drabbades katastrofen.de särskiltDestora som av
råden riktas till sjukvårdshuvudmän och kommuner, kortsiktigt ochGranskningen har långsiktigtett ettmen per-

information till andra samverkande samhälls- ochspektiv analysgruppens slutsatser redovisas ka-i varjeutgör även
Syftet tillhandahålla allmänna riktlinjer för pitel. Avslutningsvis sammanfattas intryckär attorgan. gruppens av

planering, och utbildning vad gäller det huruvida de övergripande målen för samhällets psykiskaorganisation psy-
kologiska, psykiatriska och sociala omhändertagandet och och sociala stöd uppnåddes samband med Estonia-i
stödet. katastrofen.

Sjukvårdshuvudmärmen och kommunerna avgör
målsättningSamhällets övergripande medsjälva vilken utsträckning allmännaSocialstyrelsens rådi

psykiskt och socialt stödskall följas. analysgruppens intryck hänsynDet iär att stor
utsträckning till råden då den katastrofmedicinska be- Målet för samhällets psykiska och sociala arbete vidtas stora
redskapen planeras. Därför har granskning olyckor och katastrofer de drabbas skall erbju-i sin är attgruppen som

det psykosociala stödet samband med das den aktuella och ohälsastöd psykiski Estonia- i situationen attav
katastrofen haft de allmänna råden skall samhälleliga skall kom-sikt förebyggas. stödutgångs- Dettaen avsom
punktema för värdering åtgärder och plettera det individens sociala nätverk.insatser. Enav an- som ges av egna

och central utgångspunkt har anhörigas och Beredskapen skall omfatta både direkt och indirekt drab-varitnan
överlevandes erfarenheter och uppfattningar. Med bade Särskilda hänsyn bör till människor från andratasegna
dessa utgångspunkter har analysgruppen kring särskilda behov.kulturer och människor medresonerat
och dragit slutsatser det psykosociala stödet och Ambitionen olika samhållsorgan skall samverka iär attom om
anhörigas och överlevandes livssituation efter katastrofen. stödarbetet. exempel sådana rädd-Som nämnsorgan
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understryksutbildning och informationBehovetpolisen, hälso- och sjukvården, social-ningstjänsten, av
den psykologiska,de medverkarkyrkan här betonas vikten hänsyn till Vikten itjänsten, att tas att psy-somav av

adekvat katastrof-sociala beredskapen harolika konfessioner och frivilligorganisationer. Samverkan kiatriska och
understryks, liksompsykologisk/psykiatrisk fortbildningskall ske mellan olika kunskapsområden. Samord-även

sker.olika psykologiska och sociala stöd- viktensamhällets samövningning attavav
Uppmärksamhet riktas hälso- och sjukvår-sjukvårdshuvudmannen.skallinsatser initieras även motav

före, under och efter kata-formu- dens för informationdessa målsättningar skall kunnaFör uppnåsatt enansvar
medrekommenderas samverkanleras Socialstyrelsens allmänna råd hur det psykiska och strof. Deti att massme-

psykosociala stöd-olika detsociala stödarbetet skall och vilka uppgifter dier sker iorganiseras att organengenom
exempelvis presskonferenser.bör utföras akuta stödarbetet och lång sikt. arbetet samordnardetisom
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5

Psykisk och stödverksamhetsocial

Stockholmi det akuta skedeti

I detta kapitel analyseras :tbdinratrerfbrpsykosociala anhöriga Ertlinetervninaleni
föroch överlevande akatgjuklzusen efter förlikning.Stockholm under det akuta skedet Estonia:i

väl stämde samhällets ambitioner samband med Estoniakatastrofen. Detinsatser i rim-ärattur om av
kunna erbjuda stöd katastrofen drabbar den enskilde ligt det psykosociala stödet kunde hanär att anta att genom-
med händelserna efter Estoniakatastrofen förts och ändamålsenligt ledningenAnalys- systematisktmer om

vill här belysa enskildheter förutsätt-det haft bättre anpassad efternågra i sammansättninggruppen en
psykosociala stödarbetet. ningarna.

Estlineterminalen Erbjudande Stödperson, noteringom av
personuppgifter och uppföljningTill Estlineterminalen korn under de första dygnen efter

fartygskatastrofen omkring människor, flertalet Enligt allmänna skall drabbad450 Socialstyrelsens råd varjeav
dem anhöriga till saknade. terminalen de familj omedelbart erbjudas stödperson.I ellermöttes ettav person en

antal stödarbetare från från social- kontakt med den eller de stödpersonerPKL-grupper, vidareDet sägsstort att
från olika trossamfundtjänsten, och från frivillig- kontakten etableratsskall ha den fortsatta bör hasom un-

Efter samtal med hjälparbetare och med kunnaorganisationer. der de första dygnen. uppföljning skallFörtvå att
anhöriga det analysgruppens intryck Socialstyrelsenske rekommenderar uppgiftersituationen iär att att om
det kaotisk. hjälparbetarnaMånga har drabbade registreras.närmaste var av

de saknade ledning för det psykosocialauppgivit arbe- Analysgruppen har fått klar uppfattninginte någonatt om
och den ledningsstab fanns plats framförallt vilken utsträckning erbjudande stödpersoner kundeitet att som om

ägnade massmediearbete, dvs. presskonferenser. under stödarbetet terminalen.sig åt i Det in-ärges gruppens
Analysgmppen har ändå fått bild lov- tryck stödarbetarna registrerade dem sökte tillmånga sigatt atten av som

värda genomfördes detta kaos. personligainsatser Den terminalen, liksom dem ringde dit.i Registreringensom
initiativrikedomen bland hjälparbetama. skedde huvudsak blanketter tillhandahöllsDen istorvar som av po-
medicinska ledningen terminalen organiserad för lisen.i ettvar
traditionellt skadeområde med somatiskt skadade Blanketterna första hand avsedda för polisensitrots att ar-var
det känt väntades till terminalen identifiering ochinga vil- bete med förberedelser för omkomnapatienterattvar av
ket har uppmärksammats landstingets utvärdering samlades efterhand. blev tillgängliga för stöd-i De inteinegen
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andra sidan stöd-arbetarna förrän tid grund detta kunde gifter anhöriga och saknade ochPå åen omsenare. av
uppföljning anslutning till arbetamas arbete med följa stödsamtalen.ske krisarbetet vil- Attingen i nära att upp-upp

kom skeket upplevdes mycket otillfredsställande flera följning stödarbetet Estlineterminaleni attsom av av av
stödarbetarna. november-december, får alltförförst i sent.anses vara

vill analysgnippen föreslåUppföljning beträffande till samband med detta So-Iringt attpersoner som
telefonjourmottagningen, användande begreppetsammanlagt noterades cialstyrelsens regü-treøing5.621 av om-

viktig del poli-samtal, skedde först november-december. hade eller förtydligas. Registrering ii Då prövas ärper- en
fastställa antalet saknade ochfått psykosocialt stöd hemorten eller arbete med att om-soner som an- sens

sambandbort. Sammanlagt till komna. sjukvård och socialtjänstanhöriga i306 Närsätt näranat sorterats agerar
saknade med katastrofer sker med syfte erbjudaåteruppringdes från Nord,231 Kriscentrum Ka- registrering att

rolinska erbjudande kan avböja.sjukhuset. Vid tillfrågades de psykosocialt stödåteruppringningen ett som man-
därför före försäkraanhöriga vilket psykosocialt stöd de hade fått och Vårdpersonalen sigregistreringmåsteom om

insamlandet skerde hade behov ytterligare stödf Endast hänvisades den tillfrågas vilket syftei9% att vetom somav
vidare för psykosociala åtgärder. samtycke. kan uppfattasDetsitt attsamt armars somger

Enligt samla uppgifter iställetanalysgruppens fungerade samord- myndigheternamening sig åt ininte ägnar att
sidan polisens arbete med samla för stöd.ningen å in attattav ena upp- ge

130



FÖRHÄLLNINGSSÄTTISAMHÄLLETS SAMBAND MED KATASTROFER

Särskild hänsyn till barns och ungdomars behov stödarbetet efterfrå-och krisreaktioner lämnades ochom
Socialstyrelsen rekommenderar mellan gades heller utsträckning.separation inte i någon störreatt
barn och föräldrar möjligaste undviks och Möjligheterna för stödarbetama återkomma tilli mån sär-att att an-
skild hänsyn och ungdomarstill barns behov. höriga påverkades också, tidigare poli-nämnts,tas attsom av

stödarbetet Estlineterminalen fanns hand de uppgifter registrerades.I i togrepresentanter sen om som
för barn- och ungdomspsykiatrin. analysgruppens Erfarenheter samtal haft medDet från de analysgruppenär
intryck de gjordes det akuta skedet för- anhöriga dock det hade önskvärt informa-insatser i i visar varitatt att attsom

hand riktades familjerhela kompe- krisreaktioner och möjligheten stöd ochviss tionsta mot att attmen om om
tenskonkurrens uppstod, särskilt fråga för hjälp funnits tillgänglig skriftlig form.i insatserom
barn och ungdomar. viktigt fastslå konkur-Det är att att

Skydd drabbade ytterligare traumatiserandefor frånde hjälpbehövande aldrig får kata-uppstå irens om en
stiofsituation. stress

anhörigagenerellaKrisgruppernas strävan att separera
Information massmediernas haroch berörda från representanter

bild fåttanalysgruppen terminalen analysgruppen uppfattat försök skydda drab-En situationen i ett attsom av som
anhöriga och berörda kände frustration och bade från ytterligare traumatiserande Estline-många Iär att stress.

ilska bristen relevant information. hade terminalen fanns journalister och fotografer tidigtMångaöver ta-
dit, istället för söka information hemifrån, plats. har det vid sex-tidengit sig i Det uppgivitsatt tron att morgonen

de skulle frågor. till deSjukvården hade fanns fler journalister och stödarbetare anhörigasina inte änatt svar
information börjadeför denna ändå saknade. Vid åtta-tiden, allt fler anhörigaprimärt åtog sig näransvar men

förmedla den och ñck därför del komma till terminalen, började skilja anhö-ansvarigaatt mottaga attstoren av
frustrationen. besked döda och saknade och medier gjorde dock beklagligtvisVäntan riga åt. Man inga sär-om
kom bli mycket påfrestande för de anhöriga och skilda för anhöriga lämnade terminals-påver- insatseratt som
kade det psykosociala stödarbetet. Rederiet saknade byggnaden.kor-
rekta passagerarlistor och den svenska polisen hade svårt

Psykosociala stödinsatser for involverad personalfram information räddningsarbetets utgång.att om
andra del detta analysavsnitt, krisarbetetbehandlar hade önskvärt de deltogI Det varit i iatten av som som

för samhällets katastrofberedskap, belyses ochEstlineterminalen hade fått bättre stöd under arbetetorganisationen
dels den information, orsak tillgenerella bristen dels be- uppföljande stödsamtal efteråt. bidragandeEnnågra
rörda myndigheters och massmediernas arbete för söka skedde torde oklarheter gällande lednings-så inteatt att vara
information. kommenteras kortfattat hur hälso- och och samordningen de psykosocialaHär insatserna.ansvaret av
sjukvårdens för information efter katastrof fung-ansvar en

Stockholms läns landstingerade under stödarbetet Estlineterminalen.i
krisarbetet Estlineterminalen avveck-samband medI iatt

Information leømñs effekternahjälp och lades sjukvårdens psykosocialasamordningenövertogsom var om av en av
traumatisk upplevelse stödverksamhet Stockholms läns landsting CAKinom av

samtal med stödarbetare och anhöriga be- och PKL-referensgrupp. Karolinska sjukhuset ochGenom som en
fann terminalen har analysgruppen fått bild Huddinge sjukhus fick uppdrag Kris-sig i i organiseraattatten av
de anhörigas behov det Nord Syd för det fort-dominerande akuta läget respektivei Kriscentiumatt centrumvar

telefonjourverksam-information händelseutvecklingen. psykosociala stödarbetet ochSituationen sattaom
medgav ingående information det fortsatta heten.inte att om

131



FÖRHÅLLNINGSSÃTTSAMHÄLLETS 1 SAMBAND MED KATASTROFER

Som tidigare har länets katastrofmedicinskanämnts
Analysgruppens slutsatserarbete, däribland den psykosociala verksamheten,

samordningen polisens och stöd-utvärderats uppdrag Brister iden centrala medicinska avav
Estlineterminalenarbetarnas arbete bidrog tillkatastrofkommittén ilandstinget och resultatet dennai attav

uppföljningen kontakter med anhöriga blevutvärdering sammanfattades tidigare kapitel,i i avsnit-ett av
starkt fördröjd.Beskrivning.tet

kompetenskonkurrens särskilt frågauppstod,Viss i
och ungdomar,för barn stödarbetet iinsatser iom

Psykosocialt förstöd överlevande Estlinetenninalen konkurrens de hjälp-trots att om
behövande aldrig bör katastrofsitua-SödersjukhusetPå vårdades överlevande, uppstå i31 16 envarav per-

kom från andra länder svenska tion.Sverige. Deän över-soner
kris-levande hade önskvärt informationhar aktivt följts flesta ñck kontakt Det varittidigtDe att omupp.

reaktioner och möjligheten stöd och hjälpmed professionell Stödperson utanför sjukhusets PKL- attomen
funnits tillgänglig skriftlig form under stödarbetetoch erbjöds möjlighet delta iorganisation iäven att grupp-

Estlineterminalen.träffar. i
Åtgärder förvidtogs skilja anhöriga frånHuddinge sjukhus vårdades överlevandePå 15 attsomsom
medierna Estlinetenninalen medsamtliga ñck psykologisk hjälp och erbjöds i överensstämmeräven upp-

följande hälso- och sjukvårdens målsättning skydda demsamtal. att
drabbas katastrof från ytterligareDet det psykosociala stöd erbjöds trauma-som ensynes avsom om som

borde ha möjliggjorts föröverlevande tiserandeoch deras anhöriga det akuta skedet huvud- Deti i stress. an-
och berörda kunna områdetsak fungerade höriga lämnabra. har dock till analysgruppen fram-Det övriga att

förts ostörda.synpunkter överlevande kände sigattom man som
lednings-Oklarheter gällande och samordningsan-forskningsobjekt under vistelsen sjukhusen.ettsom

för de psykosociala Estline-Några sjukvårdspersonalen vid till- insatserna ivissanämner även svaretatt
terminalen bidrog troligen till generella stöd-fällen de överlevandes deså situation över- atttagen attvar av

levande erbjöds personal och frivilligaupplevde detta besvärande. insatser intenärmast somsom
hade deltagit stödarbetet.kan härDet de överlevande inågranoteras att av upp-
Överlevandelevde och deras anhöriga erbjöds psyko-de bristande förståelse för behovetmöttesatt av av

Överlevandestöd akuta skedet. erbjödssocialt detträffa andra överlevande för samtala och jämföra iatt att
tid möjlighet träffasupplevelser. efter för fortsattBland dem ñnns uppfattning de iattatt en gruppen om

stöd.motstånd bland sjukvårdspersonal till idénmötte attom
genomföra gruppträffar.
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psykosociala stödarbetetDet
håll det akuta skedetandra landeti i

stödetEn utvärdering det psykosociala orterav
Ertoniakatartrøfan.särskilt drabbadesavsom

skadade och döda.besked överlevande,nalysgruppen vill Därgång påminnaän att tan er-omen om
hade drabbats, där bjödsgemenskap med andrastödverksamheten olika landet samband med bjödsi iorter som

stödarbetareoch dryck. fanns professionellaEstoniakatastrofen har och utvärderatsdokumenterats Däri mat
och medmänniskor be-information hänvisas såväl själavårdareflera olika detaljeradFörrapporter. som varsom

endast reddatill dessa kommerHär trösta.göras över- attrapporter. att en
gripande utvärdering de psykosociala insatserna.av

Många fick erbjudande Stödpersonanhöriga omOrganisation kriscentrumav anhörigaanalysgruppens uppfattning mångaDet är attanalysgruppens tidigare skildrades händelserna iI rapport omkomna ombordhade släktrelation tillnärasomsamband med förlisning kronologisk ordning.Estonias i Stödperson ochnåddes erbjudandetEstonia upp-av omredovisades hur krisgrupper hela landet startadeDär över kontakter.följande
verksamhet uppgifter förlisningen nådde fram.sin när om

Generellt kan och bemanningorganisationsägas att av
anhörigaBortglömdafungerade och de flesta fall fanns fung-väl igrupperna

där drabbades för-plats redan under tidig Anhöriga boddeerande kriscentnim mångai orter avsomgrupper
omfattande stöd anhörigaEnskilda människors lust erbjödsförmiddag den september28 1994. änett som varmer

Estoniakatastrofen he-orsaken till beröraskrisarbetet ha den främsta sininitiativ i varit attensamma om avsynes
känslorerfaren- Analysgruppen har hos deanhöriga och överlevande har positivamånga möttmort.att senare av

och ilska det blevheter bemötandet hemorten. övergivenhet så.överäven attav
anhöriga kännerflesta etablerades efter katastro- finns andrakriscentrum DetDe även grupper av somsom

och syskon tilldagar och bortglömda, bland dem barnfen bedrev verksamhet under flerasin En signätter. om-vuxna
erbjudsuppfattning kretsenbild förmedlats till analysgruppen dessa konma. Deras ärär attatt somsom cen-

samband med katastrof börför anhöriga blev tillvarons medel- psykosocialt stödantal i görastrum ett stort en
förutsättning för de skulle orka med vidare.punkt och vän-atten
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Registrering för uppföljande kontakter skriftlig såväl muntlig information förmed-ten attav som
analysgruppensDet uppfattning det krisgrupperna las berördai till polis och andra myndigheter.är ansvarigaatt av

särskilt drabbade skedde samverkan mellanorter en
Information krisreaktionerstödpersoner och polis, bland beträffande registre-annat om

uppgifter för polisensring arbete och för stödperso- det gäller informationDå effekterna traumatise-av om av en
uppföljande kontakter, vilket möjliggjorde rande upplevelse och möjliga krisreaktioner det analys-ärattnernas upp-

följning kunde ske kort tid efteråt. uppfattning sådan har lämnats vissaatt orter.gruppens
Enhetlig information skriftlig form bör utformasi So-av

Telefonjourer cialstyrelsen, egenskap sektoransvarig myndighet föri av
dePå inrättade kriscentrum fanns de flesta fall hälso-i och sjukvården, eller lämpligtorter som annat organ.

telefonjourmottagning. lokalaDen radion,även pressen
Information sociala och juridiskaoch televisionen frågormedverkade arbetet med spridai att omupp-

gifter telefonnummer till dessa. Information sociala och juridiska frågor förmedladesom om
bra krisgrupperna, det gällde exempelvissättett av reg-

Särskild hänsyn till barn och ungdomar ler rörande dödsskrivning, försäkringsfrågor, ekonomiska
Under de hearingmöten analysgmppen anordnade och praktiska frågor. Till flera krisgrupperna inbjödssom av
under framskymtadevåren emellanåt bild1998 specialister dessa olika sakområden och anhörigainomatten av er-
barn och ungdomar glömdes borti samband med Estonia- bjöds möjlighet ställa frågor.att
katastrofen. Deras upplevelse stödinsatserna framfö-är att
rallt riktades detill frågade hur barneningenvuxna, frånSkydd ytterligare traumatiserande
mådde och vad de behövde. heller skeddeInte di-någon stress
rekt uppföljning barns och ungdomars reaktioner.av de flesta krisgrupperna skapadesI förorganisationav enEfter intrycken från de olikasummering mötenaen av bemötande massmedier hölls åtskild från stöd-av somoch från brev och telefonsamtal, inkommit till analys-som arbetet kriscentrumet. Samtal med föri representanterframstår det tillräcklig hänsynintegruppen, togssom om krisgrupperna bekräftar samverkan mellan kris-atttill barn och ungdomars behov psykosocialt stöd efterav och de lokala medierna huvudsak fungeradeigruppernaEstoniakatastrofen.

väl. Massmediernas agerande relation till överlevandei
och anhöriga analyseras ingående kapiteli tre.Löpande information

Det de flesta krisgrupper medvetnavaritsynes som om
Stödinsatser för personalde drabbades behov informationstoraom av om

katastrofens verkningar. Samordning har skett många fanns medvetenhet viktenDet personal in-attavom som
det gäller stödinsatser och förmedling infor- volverats katastrofarbete erbjuds undernär stöd och efteriorter av ar-

exempel kanmation. Som för betet. Detta ha planlagts och denämnas organiseratsatt representanter synes
den lokala polisen ingick krisgruppernaantingen elleri flesta Analysgruppen har entydig bildinte någonorter. av
stod löpandei kontakt med dem för framförallt kunna genomförandet och resultatet detta arbete. Gruppenatt av
informera hur räddningsarbetet fortskred. därför med konstatera det tillfredsstäl-nöjer sig ärom att att

flera kom polisenPå regelbundet och bestäm- lande debrieñng och andra för involveradinsatserorter att per-
da tider till krisgruppen, information fanns sonal under och förståelseår vunnitoavsett om ny acceptanssenare
eller med insikt nyheter nyheter.inga bland de samhällsorgan samverkaräven är i organisationenattom som

Analysgruppen vill detta sammanhang framhållai vik- för den svenska katastrofberedskapen.
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Analysgruppens slutsatser samordning mellan kris-Det omsynes som
förmedling infor-stödinsatser ochlcrisgrupper ochoch bemanningOrganisation avgruppernasav

fung-katastrofdrabbadede flestasärskilt drabba-telefonmottagningar mation orterorter som
huvudsak väl.Enskilda eradeEstoniakatastrofen fungerade väl. ides av

information effekternamed spridaArbetetmänniskors krisarbetet ha denvaritinitiativ i att omsynes
har olikatraumatiserande upplevelse utitill anhöriga och överle-främsta orsaken många settatt av en

de olika krisgruppema.bemötandetvande har erfarenheterpositiva av
juridiskasociala ochFörmedling informationhemorten. av om

berörda funge-till de katastrofendrabbades frågorbodde därAnhöriga många närmastorter avsom
rade väl.stöd, anhörigaerbjöds omfattande änett sommer

radiomed lokalsamverkanEstoniakatastrofenberöras Krisgruppernas press,att avvar ensamma om
huvudsak väl.och television fungerade Somkänslor iBland de finnshemorter.sina exem-senare av

medverkadelokala medierpel kan iLiknande känslorövergivenhet och ilska. åter- nämnasäven att ar-
ochuppgifter kriscentrumbetet med spridaförlorade för-bland hosfinns även attannat omvuxna som

medtelefonmottagningareller syskon.äldrar mera.
fungerandeskapatkrisgrupper hakris- flestaanalysgruppens uppfattning lokala DeDet är att ensynes

massmedierbemötandetförbetydelse för effekterna det organisationhar haft somstor avcentrum av
lniscentrumet.stödarbetethållits åtskild frånakuta skedet. ipsykosociala stödarbetet deti

debrieñngtillfredsställande behovetsläktrelation tilldem hade DetMånga ärnära att avsom enav
involveratspersonaloch andra för ierbjudandet insatsernåddes Stödpersonomkomna somomav

katastrofarbete under år vunnitoch uppföljande kontakter. acceptanssenare
samhällsorganförståelse bland deochoch ungdomar upplever de glömdesbarnMånga samver-att som

katastrof-svenskaför denkarstödarbetet samband med organisationenbort det psykosociala ii i
beredskapen.Estoniakatastrofen.
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7

Långsiktigt psykiskt och socialt stöd

I detta kapitel redovisas:lutratrer det långsiktiga stödet till anhöriga och överlevande.om

ocialstyrelsen rekommenderar allmänna rådi sina antal händelserEtt under bland dessa kanskeår,senare
katastrofdrabbade skall erbjudas uppföljande stöd- framförallt bussolyckan harNorge medfört deti 1988,att att

kontakter hemorten efter det akuta skedet. Exakt hur kommuner hela finns krisgrupperi i Sverige olika slag.av
utnyttjade erbjudandet,många liksom hur dessa krisgrupperI samverkar ofta fleramånga olika samhällsor-som

fortfarande får psykologisk/psykiatrisk vård eller har exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis ochsom gan,
kontakt med Stödperson har möjligt kyrka.inte varit Estoniakatastrofen berörde antal männis-en att ut- ett stort

Analysgruppen skall här framförallt uppehålla korvid hela landet,röna. sig vilket ställde särskilda kravÖver sam-
intrycksina rörande samhällets förmåga erbjuda lång- ordning de psykosociala samverkaninsatserna, inomatt av

siktigt psykosocialt stöd. Intrycken har förmedlats kon- och utanföri kommungränsema och uthålligaäven insat-
takten dels med anhöriga och överlevande, dels med analysgruppensDet intryck förorganisationenär attper- ser.

involveradevarit stödverksarnheten.i ledning och samordning det psykosociala arbetet, vidsoner som av
riksomfattande katastrof, bör samtliga ni-överen ses

vaer.
Ledning och samordning den psykosocialaav
verksamheten Uthållighetinte tillfredsställande saknadesvar

EstoniakatastrofenDå inträffade fanns beredskap anhörigaMånga och överlevande upplever stödetstor att upp-
olika samhällsorganinom för erbjuda dem berör- hörde för tidigt. talar professionellaMånga stöd-att attsom om

des psykosocialt stöd. Flera exempel beredskapenvisar arbetare och frivilliga farms det akuta skedet ochiävenatt
hållsina krävde.situationen Analys- under de första månaderna dåstörre anhörig fortfa-änvar man som
har under granskningsarbetet fått intrycket rande levde slags chockullvaro.i halvår efteråt fannsEttgruppen attav en

kompetenskonkurrensviss uppstod det akuta skedet, där.i Flera anhörigaingen det medmänskligaattmenar
kanske grundjust detta. stödet deti personliga nätverket samtidigt. Detav avtog

Ä andra sidan har analysgmppen exempel fanns känsla samhället började "glömma"även mött även atten av
flera anhöriga och berörda ville ha stöd erbju- Estoniakatastrofen.inte beskriver detMånga detatt som attsom var

dits sådant. Faktorer vilken den anhörige då det behovet psykiskt stöd uppstod.ort storasom av
bodde, eller släktrelationen till den omkomne tycks ha det skedet upplevdeI anhöriga ochsig många överle-
spelat roll härvidlag. vande det offentliga samhället.övergivna känslaDennaav
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viktigt rele-lopp. psykologiskt het lära Estoniakatastrofen dethar återkommit under Behovetårens är attatt avav
forskning.uppgifter kan inhämtas underlag förstöd har växlat, ibland långtifrån alltid, sambandi vanta sommen

uniktenkätarbete utförs sjukhusmed påverkan, då Estoniakatastrofen aktuali- ErstaDetsåsom äryttre som av
uppföljning de anhörigas och överlevandesmassmedierna. framstår tydligt vad gällerDeti attserats avsom orga-

enkäterna, regel-för och planeringen den svenska katastrof livssituation längre sikt. Genomnisationen somav
delta, harsocialt stöd, distribuerats till anhöriga valtberedskapen, och däri ingående psykiskt och bundet attsom

och fysiskaframförallt följt anhörigas psykiskabör innehålla särskilda planer och avsättande sjukhusetav resurser
första månaderna efter förlisning.för långsiktigt stöd vad erbjöds samband hälsa sedan de Estoniasiänett mer som

med Estoniakatastiofen.
behov bör uppmärksammasoch ungdomarsBarn

Uppföljning fortsatt vårdbehov merav
till dem uttryckermängd utvärderingar beskriver finns anledning lyssnaoch DetEn attattstor rapporter som

behov tillgodo-olika finns barnbarn och syskons särskildasamhällsorgans det akuta läget. barn, inteinsatser i Det
stödverksamheten ef-samhälleliga psykosocialadock klar bild vilken utsträckning anhöriga och deniingen i settsav

Estoniakatastrofen. analysgruppens bestämdaöverlevande fortfarande har kontakt med hälso- och sjuk- Det ärter
uppföljning dessa barns ochsjukvårdens regler tystnadsplikt uppfattning särskildvården. Hälso- och är att avom

bör ske.samhällets möjlig- ungdomars fysiska och psykiska hälsabidragande orsak till detta fören men

genomfördes Ertoniasfövlirningsplats omkringDen november vid vid vil/een26 1994 en
frånanhöriga Ertland, Finland, Lettland, Ryssland Sverige deltog.700 samt
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långsiktigaAtt avsluta kontakter del det uppfattningaren av framfördes motstridiga huruvida besöket-
stödarbetet vid olycksplatsen och utfördes därceremonierna som var
Reaktionerna efter traumatisk upplevelse individu- begravning eller Bland anhörigainte.är atten anse som en som
ella och följer samtidigt reak- genomförandet fanns uppfattningen kyr-De sigmönster.ett gemensamt motsatte att

beskrivs följer förlopp och kan karak- kan detta föregrep den svenska kom-tioner regeringenssättsom sorgens
chock, reaktion, och bärgningsfrågan. kyrkan fram-täriseras i mande beslut Svenskareparation itermer som:

nyorientering. förde efterhand uppfattning gudstjänsteni sin attsom en-
Analysgruppen har granskningsarbete bart minnesgudstjänst, medan företrädare för deni sitt sett exem- var en

pel anhöriga och överlevande fortfarande drygt estniska och finländska kyrkan menade begravningattsom en
fyra efter fartygskatastrofen uttrycker starkt behov hade förrättats och frid lysts olycksplatsen. Enligtår överett

psykiskt stöd. harGruppen exempel vad analysgruppens det otillfredsställandemeningäven ärsett ytterstav
kallar slutsats företrädarna för deltagande kyrkor hadestigmatisering. En inteatt tresom man som gruppen en ge-

kommit fram till förplaner psykosocialt omhänder- uppfattning gudstjänstens karaktär ochär att attmensam om
tagande och stöd bör inbegripa riktlinjer för hur och syftet tillräckligt definierat uttalat.ochintenär var
kristerapeutiska kontakter avslutas.

långsiktigaEstoniakatastrofens
Besök olycksplatsen verkningar

SocialstyrelsensI allmänna råd för det psykosociala stöd- Analysgruppens direktiv uttrycker skall sökaatt gruppen
arbetet anhöriga till omkomna fall de återverkningarna samhällebör belysa långsiktiga föri vissa vårtnämns att ges av
möjlighet besöka olycksplatsen, tala med räddnings- händelseförlopp Estoniakatastrofen och sär-att ett attsom
personal och beredas tillfälle under värdiga former skild hänsyn skall till de långsiktiga effekterna för deatt tasse
och farväl den döde. Analysgruppen har valt be- överlevande och för de omkomnas anhöriga. Analys-ta attav
lysa denna rekommendation under för långsik- vill här slutsatser fonnule-avsnittet någrapresenteragruppen som

stödinsatsertiga och behandla den övergripande bakgrund uppdragets genomförande ochatt ett rats mot av som
plan. pekar exceptionella förutsättningar bidragitnågra som

falletI med komplicerades besök vid till Estoniakatastrofen till händelse fortfa-Estonia göraett att en som
olycksplatsen det faktum havet olycksplatsen. rande påverkar samhället.Attärattav

till olycksplatsen kräver relativtsigta sett stora arrang-
Ovissheten kring Estonia har lett till särskildatill höga kostnader. har dock olika indivi-Detemang
långsiktiga effekterders och företagits tillorganisationers initiativ utresor

förlisningsplatsen med bland blomster- och krans- Ordet sammanfattar människors beskriv-ovzks/Jet mångaannat
nedläggning havet. olycksnatten och de efterföljande händelser.i ning årensav

sådantEtt den gudstjänst till havs Olycksplatsen låg långt hemifrån" och till havs,initiativ inter-var som ge-
nomfördes den november under nationellt finsk räddningszon. Att26 1994, regeringens på- inomvatten, rappor-
gående beredningsarbete inför beslut Passagerarlistor sakna-skulle från räddningsarbetetEstonia svårt.terom var
bärgas eller des.inte.

Analysgruppen har den tidigare delrapporten utför- svenska statsledningen agerade officiellt,i Den avgå-en
ligt beskrivit omständigheterna kring gudstjänsten och de ende och tillträdande utlovade denstatsminister atten
reaktioner denna utlöste bland svenska skulle ställas till förfogande föranhöriga.många Re- statens attsom resurser

Ändåoch gudstjänsten blev starkt kritiserad skulle händeantal fartyget och de omkonma bärgas. ing-ettsan av
svenska anhöriga. orsakerna till detta det omedelbart, heller under dagarna och veck-En enting inteattav var
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händaefteråt. Ovisshet spreds vad skulleom somorna
anhörigas ocheffekternabjuda stöd för mötaoch med fartyget.med de omkomna att av

dvs. denöverlevandes primära traumatisering,inledde beredningsar-nytillträddaDen regeringen ett
ochEstoniakatastrofenomedelbara effekten i sigförstärkte känslanbete frågan bärgningi avattavom som

förlusten anhörigakvarstående skadan efterdenfak-kom tidenNuutgången oviss. aväven utgöraatt envar
och vänner.förbidrog till ovisshet. lång tid skulle detHur tator som

upphov tillkring harOvissheten Estonia givit ettutreda lång tid kunde de omkomnaregeringen Huratt
kantillstånd, vadfortsatt och ibland förvärratlämnas kvar olycksplatsen som

bland anhö-kallas sektmdär mångatraumatisering,förbli ha-beslut skulleEstoniaRegeringens attom
sekundäraoch överlevande. Till dennarigameddelades den december trauma-botten 1994,15vets men

orsaks- ochovissheten rörandehartisering ävenupplevde det definitivt, delsanhöriga intemånga som
ansvarsfrågor bidragit.beslutet, dels därförgrund de starktså sigatt motsatteav

psykosociala stödet för anhörigaUthålligheten detiställt utgång itvå successiva statsministraratt en annan
tillfredsställande.överlevande har Detoch inte varitBeslut fattades fartyget skulle övertäckas medsikte. attom

psyko-tillräckliga det långsiktigasaknas förbeslutades övertäckningen skullebetong. Senare resurserattom
bör genomlysassociala stödet. såOrganisationenvad skulleavbrytas. ovisshet kom rådaNy att somom

bättre kan tillhos olika huvudmän tashända. att resurser
frivillig-inbegriper hosDetta ävenanalys-ovissheten har bidragit tillsättandetTill resurseräven vara.av

organisationerna.beredningsprocess efterliksom regeringens nyagruppen,
Estoniakatastrofenhändelse med följderEnrekommendationöverlämnandet åtgär- somomav gruppens

psykosocialasamhälletsfordrar organisationÄven debatter rörande haveriorsakder. återkommande en av
uthållig uppföljningmedger aktiv ochstödpåverkaroch ansvarsfrågor ovisshet inte avsomgenererar en som

psykosocialt omhänder-berörs. Planer fördembara det svenska samhället. som
riktlinjer förtagande och stöd bör inbegripaäven

mål skall avslu-Samhällets för det psykiska och sociala kristerapeutiska kontakterhur och när
katastroferstödet vid tas.

verkningarEstoniakatastrofen har fått långsiktigaövergripande mål för det psykiska och sociala arbetet iEtt
människoröverlevande och förför anhöriga, imed olyckor och katastrofer, detsamband somut-stora som

dess följder.yrkesroller kommit kontakt medisinaSocialstyrelsen, de drabbas skall erbju-trycks är att somav
och överlevandesuppföljning anhörigaFortsattoch psykisk ohälsadas stöd den aktuella situationeni avatt

Estoniakatastrofenhälsa efterfysiska och psykiskaAnalysgruppen sammanfattar härsikt skall förebyggas.
dels förde berördas rehabilitering,ske dels förböruppfattning de långsik-med denna utgångspunkt sin om
Särskildhändelsen.samhällets möjlighet läraanhöriga ocheffekterna Estoniakatastrofen för atttiga avav

och ungdomar.uppmärksamhet bör barnägnasöverlevande.
skall riktas till såväl di-Samhällets psykosociala stöd

analysgruppensindirekt berörda.rekt Det ärsom
involveradesyrkesgrupperintryck flera iAnalysgruppens slutsatser att som

underfick psykiskt stödEstoniakatastrofen inte ar-överlevan-Beredskapen för anhörigas ochmöta° att
utsträckning deefter avslutat arbete denbetet och ides behov psykiskt och socialt stöd det akutaiav

borde ha haft.god. offentliga kundeskedet SverigeDet er-var
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Estoniakatastzrofen har uppenbarat brister ledningi°
och samordning den psykosociala verksamheten iav
landet, liksom samverkan mellan olika aktörer. Si-

Estlineterminalentuationen exempeli är ett
detta, liksom förbiseendet dels barn ochav ung-
domars särskilda behov, dels behovet psyko-av
socialt stöd hos anhöriga och överlevande boende i

drabbades Estoniakatastrofeninte iorter som av
omfattning, dels behovet hos andrastörre grupper

anhöriga. Sjukvårdshuvudmarmen bör förav svara
samordning ochinsatser samverkan mellan olikaav
samhällsorgan.
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Nationell sorg

detta kapitelI analyserasstatrledningeøzssymboliska roll
katastrofenvid olyckor ochstora

stoniakatastrofen berörde hela den svenska hinner då förtrogna med genomföravi göra oss sorgen,na-
Sverige upplevde kollektiv och nationell viktiga ritualer syftar tilltionen. för och ceremonier atten sorg. oss som

döde, forma identitet och förberedahedra den en ny oss
Den individuella katastrofen händelser.inför det det kommerVärre serierär omnya

den enskildeFör drabbades Estoniakatastrofen med dödsfall mycket då kan sorgbördan bliin- tätt; sägassom av
träffade förlusten den anhöriga hastigt och alldeles ackumulerad och det längre tid för den reducerastar attav

Anhöriga vardaglig kryss- och försvinna. människor omkommergivit sig När många samti-oväntat. som av en
till grannländer kom aldrig tillbaka. digt och under kort tidsrymd, exempelvis under krig ellerning våra Urett av

religiöst perspektiv talar den goda och den onda katastrof, blir ytterligare förvärradsituationenman om genom en
döden. goda döden både den döende och de och effekten kan då bli den individuella planarDen attger sorgenan-
höriga tid för förberedelse och genomförande mycket långsamt.symbo- utav
liska ritualer. onda döden däremot tidDen ingenger oss

nationella katastrofenDenförberedelse,för den inträffar snabbt och förvarning.utan
Katastrofpsykiatrisk forskning har antal fakto-visat att ett

Den individuella samhälletsorgen hög grad bidrar till hur påverkas kata-irer av en
omkom ombord händelsen berör områden el-För finns strof. sådan faktorvarje Estonia En ärperson som en om

krets människor drabbades individuell ler samhället alla beroende Eninstitutioner i ärav som av en sorg. som av.
personligt plan. händelsen berör symboler eller symbol-Den sig Det visser-rör sägs ärettsorgen annan om

ligen "delad halv och den individuella samhället. Ytterligare faktor händel-sorg", iär äratt sorg personer en om
låter diskuteras med andra människor, medför omkommer.sig antal Sär-att ett stortsorgen personermen sen

kan förminska den barnden. skilt upplever samhället det drabbas. Fakto-ingen Den svårtöveratt tagenom som om
riktigt kan förstå hur det känns. också bidrar till påverkan medborgarna kansörjer ingen ärvet att rer som om

Samtidigt hör döden livet till och människan bär med identifiera med händelsen och massmediernasig ger
tanke får och skildringarsig starka det hänt.Dettaväxa.att atten om sorg oss mogna av som

giltigt då kommer intervaller. samhället beskrivas ordMellan dessa Konsekvenserna för kan mediär sorgen

141



FÖRHÅLLNINGSSÄTTSAMHÄLLETS lSAMBAND MED KATASTROFER

kollektiv manifestera och söndagennationell och boliska uttryck förtraumatisering. attsom sorgensorg, sorg
Uppfattningar sorgegudstjånster hela landet förvärlden förändras. får kol- den oktober höllsNationen 2 överom en
lektiv Estoniaoffren. alla kyrkklockor ljödkänsla sårbarheten samhället ökat. hedra LandetsOron ii överatt att enav

liknande hade nationell sorgedag.katastrofer skall inträffa och det medför själaringning. Sverigeväxeratt gemensam
samhällets beredskap påverkas. sjålvtillit kanNationensatt

handlingar förVikten manifestationer och attkomma svikta och centrala uppfattningar liv, avvåraatt om
markeratrygghet och tillit, kan rubbas. sorgensåsom Många gånger upp-

fantasier mytbildningar förlisning liksom branden Göteborg frånoch händelsen.står Estonias i senareom
skall kunna händelsen behov dela med varandra iblandFör det tidnationen integrera i visar vårt attatt att av sorg

kollektiva och hela och omvärlden.och finna till kan omfattaminnet nationenvägen ävengott ont en
identitet symboliska omkom ombord farty-behövs markeringar, ritualer och Människor från 17 nationerny

världen uttryckteStatschefer från länderceremonier. många iget.
olika deltagande isätt sorgen.

Den nationella Enligt analysgruppens det viktigtsorgen natio-mening år att
svenskar de former för uttrycka den nationellaMånga och vad de gjorde de finner Iminns når attvar sorgen.var nen

fick besked förlisning. central roll.Under dagen och kväl- detta har statsledningenEstoniasom en
len den bortgångnaseptember strömmade människor till kyr- har behov hålla1994 V1 minnet28 även ett attav av
kor hela landet. känslor upplevdes kan beskrivas anhöriga levande. under medeltiden yttradei De Det sig isomsom

kollektiv och för bortgångna släktingar och efternationell sökte årliga själamässorjust Nationensom re-sorg. sym-
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formationen andra former för högtidlighål- statsledningens symboliska roll då katastrof inträffar.ersattes av en
lande den bortgångnes har dagar grundläggandeminne i värden spel har ledningensvåra När stårersattsav av
dagstidningamas farniljesidor där årsdagen agerande betydelse. viktig slutsats berördasEn ärstor attannonser av

dödsfall ganska vanliga. smyckarAtt reaktioner hög grad kan påverkas ledningensiär sättett numera attgra- av
och tänder ljus under Allhelgonahelgen exempel hantera följderna den inträffade händelsen.är ettvar av

och nationell manifestation för alla Uttalanden och handlingar kungen och drott-en gemensam av- av
lidna. också exempelvis riksdagens talman,ningen, stats-men av

Ãrsdagenför förlisning har högtidlighållitsEstonias och andra företrädare för bör handlaministern regeringen
Ävenhåll landet undermånga i sådana uttryck för och deltagande. företrä-åren gått. Att andrasom om sorg

minnesstunder fortsättningsvis kan har dare för det offentliga Sverige, exempelvis kyrkansäven äga sä- över-rum
kerligen betydelse för anhöriga och överle- harhuvud, viktig symbolisk funktion fylla sambandmånga istor atten
vande. med katastrof. uttalanden och handlingarAtt görsen som

dessa rimlig med demöverensstämmelsestår iav personer
Statsledningens symboliska roll statsledningen önskvärtVerkligt funda-görs ärsom av

bakgrund analysgmppensMot granskning händel- mentalt utfástelser slag börnågot inteär görasattav av av om
efter Estoniakatastrofen vill betona dessa med säkerhet kommer kunna infrias.inte attserna gruppen
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9

och agerandeStatsledningens roll

ochRegeringrkanrliet.detta kapitel analysI organisationen inom regeringengär: en av
kørnmunikatiømfragørna.inforrnations-Särskild uppmärksamhet riktas och

och tillsammans kan deregeringssammanträde de koncentrerat sig sär-taett extra att anmorgonen
anledning extraordi-den skilda uppgifter krävs medefter fartygshaveriet beslutades krisgrupp,att av ensomen

metod för krisorganisa-händelse vedertagenkallade statsrådsgruppen, skulle tillsättas för hantera ärnäratt en
här falletdetden uppkomna i intetion. Krisgruppens organisationsituationen. var

efter denna eftersomSyftet samla berörda statsråd uppbyggdmed krisgruppen princip,att personerna en-var
devid sammanträdenamed flera för utbyta information det inträffat. dast träffades För tjäns-iatt gruppen.somom

politiskt tillsatta, innebar katastrofenskulle de frågor blev aktuella ochockså studeraMan intetemän varsomsom
arbetsuppgifter skulle skynd-slussa behörigtdessa vidare till Organisations- rapporterasatt avnya somorgan.

de redan befintliga.uppkomna lä- lades tillformen med krisgrupp lämplig deti samten var
deltog vid föredra-Tjänstemännen såsommötenaget.

Presschefen vid Statsrådsbered-arbete samtal gande olika frågor.deltog harPersoner i i isom gruppens
politiskt tillsatt, knuten till kris-följde eftermed analysgruppen den veckauppgivit ningen,att var varsom som

infonnationskompetensför saknadesEstoniaolyckan den arbetsintensiva under hela övrigtmestvar gruppen men
mandatperioden. Arbetet ha fungerati inomgruppen uppges gruppen.

finner det hade ändamåls-väl, vilket ha berott statsråden och Analysgmppende kan varitattatt meranser
långsiktighe-kontinuitetens skull förstatssekreterarna kände varandra efter de enligt såväl föri somgruppen

politiskt tillsattaskäl sannolikt arbetet icketillsammans. tjänstemän varitgångna Ett iårentre annat ten omvar
analysgruppensmed krisgruppen. borde, enligtde arbetade med frågan helt ktmde koncentrera Desig iatt me-som

bakgrundsanalys och informa-de främst ha fördetta arbete eftersom arbetsuppgifter förövriga ning, ansvaratpo-
litiskt tillsatta avklarade. politiska tionsfrågor.Dei ären-stort sett var
den återstod för den avgående Esto-regeringen närsom

Många ärenden hanteradesniakatastrofen inträffade marginell karaktär, nuvar av
hanterade dentillträ- Under den tid krisgruppen arbetadeskulle den avsluta arbetet och bereda plats den avgå-åt

med anledningmängd ärendendande ende regeringenregeringen. storen av
symbol-gällde frågor samhälletsfrigöra från ordinarie arbetsuppgifter katastrofen. DetAtt så sompersoner
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handlingar samband medi diskussioner bärgnings- bristen korrektai passagerarlistor gjorde det svårtattsorg, att
frågan, frågan passagerarlistor, Sjöfartsinspektionens förverkliga sådan kontakt under den första tiden.om en

och tidigarerutiner inspektioner det förlista fartyget, Analysgiuppen har dock funnitinte tydernågotav attsom
tillsättandet kommission för sjösäkerhetsfrågor, den kommunikation med de berörda något överväg-av en var som
internationella haverikommissionens tillsättande, des krisgruppenrutiner eller vidsig inom inom regeringenvare
för dödförklaring och möjligheten ordna begravning denna tidpunkt.att

den avlidnes kropp saknas, till de drabbade,ersättning Den avgående identifierade kommu-när regeringen inte
uppföljning räddningsinsatsen, den medicinska nikations- och informationsfrågoma område därinsat-av ettsom

med psykosocial uppföljning drabbade och det skulle krävas viktig arbetsinsats för minska desen orter atten
tankar ordna minnesplats Galärkyrkogården långsiktiga verkningarna katastrofen. analyseradeDenatt en av

Djurgården Stockholm.i heller de effekternakortsiktiga informationsarbe-inte av
flesta dessa frågorDe sådana de krävde roll eller konsekvenserna utebliven informationattav tetsvar ome- av

delbar uppmärksamhet. från statsledningen. eller be-Många sättett annatvar
rörda katastrofen: de saknades anhöriga, de överlevan-av

Långsiktighet saknades de, personalen Regeringskansliet och berördainom myn-
avgåendeDen strävade efterregeringen förutse vilka digheter, medierna, frivilligorganisationema och andraatt

konsekvenser katastrofen skulle komma för de drab- ville och kunde erbjuda hjälp och stöd drabbadeatt som
bade och för samhället vilkaoch nödvändiga beslut den intresserade allmänheten. När statsministernsamtsom

fattas.måste Regeringen gjorde dock analys och och därefter den tillträdandeingen uttaladestatsministern sig i
problemformulering för och de frågor sambandprecisera med olyckan riktades samhällets och de berördasatt ange

skulle kunna bli aktuella lite längre sikt. förväntningar handling och ledarskap Regerings-som mot
Enligt analysgruppens uppfattning viktig uppgift kansliet.är en

för statsledningen samband med ochi efter katastrofsi-en
Anhöriga ringde Regeringskanslietanalysera vilket eller vilkatuation problem samhälletsatt

aktörer skall för lösa kort och lång sikt. dröjde dagFör Det efterinte någon statsministernsänattansvara mer
skapa förutsättningar för detta behövs kontinuerlig och den tillträdandein- uttalanden sambandstatsministerns iatt

formation läget och utvecklingen för möjliggöra med olyckan där omhändertagande omkomna respek-attom en av
bedömning hur kan kommasituationen utvecklas bärgning fartyget berörts,tive förrän telefonsamtalöver att av

tid. började komma till Regeringskansliet från anhöriga.över in
Människor sökte besked från vadregeringen om som

Kommunikation och information skulle hända med fartyget och de omkomna efter katastro-
Enligt analysgiuppens uppfattning den avgående fen. samtal föranledde aktivitet eller diskus-Dessa ingensynes re-

och den särskilda krisgruppengeringen till fullo hainte krisgruppen, vilketsion inom sannolikt berodde in-att
informationens och kommunikationensinsett betydelse formation samtalen nådde frami till den politiskainteom

arbetet efter katastrofen. skrevRegeringen ledningen. kapitel behandlasI Regeringskanslietsnästapress-
meddelanden och höll fåtal presskonferenser. information.Den förinterna organisationett
samlade också information för bruk,in framför allt problem, analysgruppen redanEtt berört ieget annat som

underlag för de ärenden bereddes, analyse- den föregående delrapporten överlämnandet till densom som men avser
rade vilken roll Regeringskanslietinte och tillträdanderegeringen representeradregeringen. Denna inte ivar
skulle ha kommunikationeni med de saknades anhöriga, krisgruppen förrän vid och dåtvå sista möten,gruppens
överlevande och allmänheten. Till bilden hör emellertid med blivande statsråd skulle kommatvå inte attsom ar-
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omhändertagandetfråganlämnadesärskilt Estoniafrågan efter detbeta mycket med överatt av om-ommanreger-
tillträdandekomna till denhade alltså frågan regeringen.tillträtt. Det inteingen attom ge-var

samlas kringoch partigränsemaövermensamt en pro-
tillträdeDen regeringensvidare roll och nyablemformulering beträffande regeringens

regeringsskiftet lades den särskilda kris-medsambandagerande Estoniaärendet. Hade det krisgtuppens Iii orga-
kommunikationsministerned, och Inesanställdafast i Regerings-nisation ingått tjänstemän gruppen

hanteringenhuvudansvaret förochmed analys, lägesbeskrivning Uusmannkansliet arbetade övertog avsom
ingick beredningenEstoniaärendet. dettaväl förankrade ledningen Iinformationsfrågor och i avansvarsom var

bärgningsfrågan.bibehållas vidhade mycket kontinuiteten kunnat rege-av
och hennesKommunikationsministernringsskiftet. närmaste

vilkadagarmedarbetare hade sig sig in inågra sättaatt
beslutsunderlaget katastrofen ochKommunicera med anledningåtgärder vidtagits avsom

fortsatteaktuellt längre framskulle blitill vadden gjordes försökavgående ingaFrån regeringen att om mansom
den tidigare fastlagt.de riktlinjerfrå- enligt regeringenmedierna eller berörda kommunicera hur såg somman

och chef för Kommunikations-nytillträddomkomna och bärgning och Som ministeromhändertagandegan om av
hade hon andra frågordepartementet sig inframtida beslutvilka grunder i även sättaansåg attatt ett enaman

föredragning deñck muntlig promemoriorbe-eller andra riktningen skulle fattas. HonAnsåg att ett omenman
Kommunikationsdepartementetslut beroende tekniska och legala aspekter inomupprättatsut- somvar somav

katastrofen.med anledningreddes eller andra faktorerSjöfartsverket ansåg att avmanav
medarbetare poli-medTillsammans sinaskulle styra närmaste

degickdepartementettisk ministern igenomandra aspekter saktmder- nivå inomtillHänsyn måste änäven tas
och ägnadearbeta med framöverfrågor skulle inteEstoniakatastrofenslaget. den politiska hanteringenI manav

vilka konsekvensersärskild uppmärksamhet Estonia-poli- åtföljder gällde det till exempel vadinvågaatt som var
berördesarbetet. Exempelviskatastrofen skulle för integällde både dettiskt möjligt den rådande situationen. Deti

katastrofenmed anledninginforrnationsfrågorangelägenhet hurfaktum frågan enbart svenskinte avatt var en
förväntassvårigheter kundeskulle skötas och vilkaregeringsskifte, dåoch katastrofen inträffade införatt ett som

därmed framöver.skulle efterträda ochregering över-en en annan
beslutsfat-lämna fattade beslut fortsattsåväl redan som

Problemdefinitionenföljder.tande rörande katastrofens
de frågorvalde löpande hanteraunder beredning regeringenviktiga frågan bärgning DenDen attnyaom var

katastrofen den ord-med anledningblev aktuella ilämnade Andraden avgående regeringennär över styret. avsom
koncentrerades arbe-börjande aktualiserades.skulle kunna Frånfrågor vilka konsekvenser olika alternativ ningom

bärgningsfrågan.till beredaföra med längre fram och vad skulle upplevassig tet attsomsom
hakunnat efteranalysgruppen harsamhället Såvittoch riktigt de drabbade lika väl förför i utrönarätt attsom

med deantalför genomfört intervjuerlämnades odeñnierade och obesvaradedäremot ytterstett stort ansva-stort
berördaoch medpolitikerna tjänstemänställning till. kom- i regeringenden tillträdande Det rigaregeringen att ta

övergripandeRegeringskansliet gjordes ingenblandmande utredningsunderlaget komponent inomvar en
problemdeñniering den regeringen.flera viktiga beslutsunderlaget, politiska hänsyni nyaavvar en

infonnations- och kommunika-innebarförsökavgående gjordes DettadenInom regeringen inga även attannan.
ärendehanteringen.hamnade vid sidantionsfrågor ioch enskilda berörda hurkommunicera till medieratt om

146



SAMHÄLLETSBRISTERI DEN SVENSKA ORGANISATIONEN AV KATASTROFBEREDSKAP

Estoniakatastiofens verkningar för samhället och enskilda dagsmän, de demonstrerade fackeltågsin via iettsorg
längre sikt blev därmed föremål för till flerasamlad Stockholm och de bjödinte någon in regeringens ansvariga

bedörrming. anhörigasida lyssnade deFrån regeringensmöten. man
lämnade besked vad avsåginga regeringen attmen om

bärgningsfråganBeredningen i framtiden, vilka svårigheter och alternativa lös-igöra
ökande telefonsamtalEtt antal och brev inkom till hänvisade till bärgningsfråganningar såg utan att varman

Regeringskansliet. framför alltDet anhöriga under utredning.var som
ställde frågor och lämnade synpunkter till till kommunikation frånsina Deregeringen initiativ togssom reger-
beträffande bärgningsfrågan. Anhöriga försökte sida brev från kommunikationsministern medingensäven var
andra kommunicera med under hösten, information myndigheternas arbete anledningregeringen medsätt avom
fram tills dess beslutet fattades. novemberDe uppvaktade katastrofen. första brevet daterat denDet 25äratt reger-

de politiska och enskildaingen, statsråd och riks-partierna 1994.
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10

Regeringskansliets informationsarbete

följerI detta kapitel ochanalyt inførvnzztionsøzrbetetinomgenomgång aven
Regeringskansliet Ertonia/eatøzmojfen.isamband med

analysgiuppens besvarade detuppdrag enlighet tagande omkomna respektive bärgningingår med di-iatt av
rektiven analysera informadonsfrågorna ställde bidrogoch myndighe- viktig fråga Det samti-många sig.en som

handlingframför allt för de överlevande beslut ochinsatser, och de digt till skapa förväntningarternas att omom-
komnas anhöriga. Direktiven från kontakterna från sida.utgår regeringensatt
mellan beslutsfattare och anhöriga till de omkomna har
haft brister, vilket resulterat minskat förtroende föri ett lnformationsbehovet eskalerade
myndigheterna. det följande kapitlet analyserasI infor-

tidskrävande och känslomässigt betung-blev alltDet mermationsfrågorna och kommunikationen mellan framför
befattningsha-och andraande för enskilda handläggare

allt och Regeringskanslietregeringen sidan och deå ena samtal och brev ökadebesvara antaletatt som snararevareöverlevande och de omkomnas anhöriga andra sidan.å
då bärgningsfrågan bereddes.minskade under höstenän

vända tillmänniskor väljer Regerings-sigNär att
vrede och villrådighetkansliet med måstesin oro, sorg,frånRegeringen i fokus början

uppfattning ñnnasdet enligt analysgruppens inomsystemEstoniakatastrofen inträffadeNär riktades blickarmångas
och det samladedepartement Regerings-varje inom

och Regeringskansliet. denregeringen uppkomnaImot kanadekvatakansliet snabbt så attreagerar resursersomdet bara kundesituationen ochregeringen ingripavar som tillgodoser behovenför finna lösninginsättas att somenkontakt med de andra berörda ländernas regeringar.ta hos alla parter.efter haverietDagarna engageradregeringen i attvar
för söka antal frågor, däriblandvägarna att ettange svar

Information prioriteradeshaveriets orsaker. medverkade till haverikommis-Man
tillsättande kontroll kunnatoch föranledde analysgruppen harsionens Katastrofenrapporterings- såvittav om

samband med sjösäkerhetsinspektioner informations- och kommunikations-rutinerna i brustit utökadeingautröna
från svenska myndigheters sida. deltog tiden från ochRegeringen också under den första regeringensi insatser

och påbjöd sorgflaggning. Infonnationsarbetet fortsatteminnesceremonier Regeringskansliets sida. i
Statsledningens kommunika-agerande tilldrog tills dess behovetsig mediernas och vanligtprincip sätt att av

allmänhetens såväl den avgående då brister blev uppenbara ochintresse. När tillträ- eskalerat till nivåtionsom en
dande uttalade beträffande Framför allt rörde detta destatsministern omhänder- särskilda åtgärder krävdes.sig
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inforrnationsarbetet fördepartementlångsiktiga kontakterna mellan beslutsfattarna och de dettaInom närva-är
kan därföruppbyggnadsskede. Analysgruppenpersonligen berörda. rande imånga ettsom var

kom-till huruvida denanalysgruppens uppfattning de kommunika- ställning organisationenDet inteär att ta nya
beredskap föruppbyggd den klarartionsproblem utvecklades lång sikt mellan såå attatt ensom ena mer vara

katastrofer.sidan Regeringskansliet och andra berörda framtidaregeringen,
vill dock fasta uppmärksamhetenmyndigheter och andra sidan de omkomnas anhöriga Analysgruppenå att

kata-ledningen särskilt planerar förhade grund bristande insikt betydelsen det angelägetsin i är atten om av
det departement förkommunikationens roll strofberedskapoch informationsarbetets inomett som ansvararsom

nödvändigt ledningsverktyg redan den uppkomna tiansportfrågor.i
katastrofsituationens inledande skede. Kommunikations-

RosenbadInformationproblemen har haft avgörande betydelse för det minskade
informations-Regeringskansliet harförtroende för och berörda myndigheter Inomregeringen en gemensamsom

Information Rosenbad,anhöriga och överlevande uttryck för och avdelning, inrättatsmånga givit som en resurssom
dess viktigaste uppgifterfinns analysgruppens direktiv. för hela Regeringskansliet. Eninämntäven av

hemsidan ochframför alltintern service,är att genomge
Regeringskansliets informationsarbete idag informationserviceintranätet samt extern attgenom ge

människor och vänderSedan Estoniakatastrofen har Regeringskansliet till enskilda siginstitutioner somgenom-
omfattande Kommunikationsde- Regeringskansliet.tillgått omorganisation.en

Rosenbad påverkasInformationdel Näringsdepartementet. Arbetet inte iinomärpartementet numera en av
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utsträckning dagsaktuella frågor,någon snabba kriskommunikation. beskrivs dubbel-tionen Denstörre av som en
politiska förlopp eller andra plötsliga händelser omvärl- riktad förutsätter människorna har sådanti attprocess som
den. förtroende för samhället och myndigheterna deatt natur-

och med InformationI Rosenbad under ligt vänder till dessa för diskutera uppgifter,sig öppetatt sorterar att
Förvaltningsavdelningen, traditionellt inriktad åtgärder och infonnation.ärsom

och under Statsrådsberedningen, där den förutsätterservice, inte god förmåga skapa kana-Detta i sin tur attpo-
litiska ledningen finns, saknar informationsfunktionen ler för denna dialog hos samtliga aktörer från lokala till
egentlig förankring ledningen. centrala myndigheter och Regeringskansliet.i Regeringen

Enligt analysgruppens dock förutsätt- har enligt beslutatmening propositionen genomgångär atten en av
för informationsarbetetning skall tyngd författningarna beredskapen för fredstida kata-inomatt styror- som

den väl förankrad ledningen.ganisationen strofer eller påfrestningar skall skallinom svåra Denär göras. ävenatt
Därmed den förutsättningar uppfylla de omfat- informationsberedskapen olika samhälls-inomattges avse
tande krav ställs vid katastrof sådan sektorer.Någonsom en
lednings- eller styrfunktion kopplad till den politiska led-

katastrofberedskapRegeringskansliets övningar iñnns idag för Information Rosenbad.ningen inte
Regeringskansliet har sedan decemberInom 1994 ge-

Utrikesdepartementets roll och organisation nomförts antal katastrofberedskap.övningar iett
UtrikesdepartementetInom det dagliga informations- Utvärderingar efter entydigt bristerövningarna visar iär

arbetet annorlunda informationsarbetet.organiserat de Trots svårigheter förinom inomsätt än öv-ett att ramen
departementen. Verksamheten såvälriga Utrikesdeparte- simulera omfattningen informations-inom övningar av

till krisorienterad och baserad sökandet riktat till Regeringskansliet från medier, allmän-sinärmentet natur mer
omvärldsanalys och informationsbehandling de- heten och berörda förväntningarnaövriga regeringensän som
lar Regeringskansliet där och och Regeringskansliets agerande bekräftar utvärdering-propositionerav processer,
lagstiftning grunden för verksamheten. den lämplig för katastrofberedskapPå in- organisationutgör attarna en
ternationella kan oväntade förlopp fart, vilket saknades Regeringskansliet vid tiden för Estonia-inomtaarenan
kräver analys och förekommande fall aktivitet katastrofen.i Utri-inom
kesdepartementet och den svenska har praktiska skäl endastregeringen. De övningar gjortssom av

Utrikesdepartementet finns sedan länge omfattat begränsadInom kris- akut förlopp under mycket tid.etten en
och katastroforganisation med särskilda lokaler och det klara brister beträffande informationsar-Trots påvisasperso-
nal utsedd för olika funktioner. analys- bete och samordning.Detär ärsom

uppfattning kunskap och erfarenheter inomattgruppens
Information i samband med kris eller katastrofUtrikesdepartementet bör spridas till departe-övrigaäven

idag finns departementenDen organisation inom in-ment. som
klusive Statsrådsberedningen innebär med automatikinte

Förbättrad informationsberedskap samordning sker Information Rosenbadmedatt om en
I Förändrad omvärld katastrof inträffar.regeringens omdanatproposition -
försvar lämnades den betonas betydel-4 1999som mars

från Information RosenbadPromemoriasamhällets beredskap för påfrestningarsvåraattsen av
också omfattar effektiv informationsverksamhet. förslag framtidamed till informa-En promemoria etten

inforrnationsverksamhet samhälletDen behöver tionsberedskap Regeringskansliet har framinom tagitssom
vid katastrof eller påfrestning benämns från Information Rosenbad resultat ochsvår i proposi- övningetten som av
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skallcentrala ledningenhuvuduppgiften för denpsykologiskt försvar.utbildning Styrelsen för Pro-i regi varaattav
för andraoch skapainriktningentankar ochinnehåller övergripande i viss månmemorian sam-att styra resurser
internationellaförhuvudansvarethällsorgan habeträffandeinklusive bemanningsfrågor,planläggning, samt att

kontakter.och rekommen-enlighet med de rådkrisorganisationen i
principiell lämnas iredovisningpsykolo-Styrelsen för Förutomdationer utarbetade inomär artmeren avsom

inforrnationsberedskapenplan för hurutredningengiskt försvar. en
händelseRegeringskansliet kan organiseras iinom enav

huvuduppgifter krig ellerInformationsorganisationens beredskapkatastrof eller form så somavannan
innehåller sekretess-utredningenkrigsfara.fästa uppmärksam- MerpartenAnalysgnippen vill för delsin återigen av

uppgifter.belagdahuvuduppgifter skötsbetydelsenheten att tre avav
fördel förslagetdiskuterar denAnalysgmppeninformationsorganisationen: av

omfattasRegeringskansliets inteorganisationinfonnatjonsbehovetAnalys se-av° somav
bak-behov kan förutsesdå utifrån dekretess ochProduktion budskap motsom° av

Estoniakatastrofen.erfarenheter eftergrundoch utgåendeDistribution och uppföljning in- in-° avav
förslag till Rege-Utredningens organisation inomformation.

beredskap för krigs-nuvaranderingskansliet bygger att
med tredje Dettakrig kompletterasfara ochtillstånd sambandgäller såväl normalt iiDetta ett steg.ett som

katastrofbered-skulle enligt förslagettredjeuppfattning krävsmed katastrof. Enligt analysgruppens motsvarastegen
skap.analytisk kompetensinformationsansvariga har bådeatt

dubbelriktadesynnerhet deninforrnationens, och iförankring ledningen.och fast i
redskap betonasroll ledningens iinforrnationens ut-som

ochbeslutsfattandeförförutsättningredningen som en
planläggningUtredning särskild lämnaförtroendeskapande in-förom sättatt ettansvaret

Grunden förlämpliga kanaler.till berördaformationutredare för viatillkallade julii 1998Regeringen göraatten
enligt för-Regeringskanslietinforrnationsarbetetför Regeringskansliets kata- inom ärprincipernaöversynen av

och informationsfunktionernaläges-, analys-,slagetöverlämnades tillstrof- och krigsberedskap. Denna attreger-
stöd för led-beredningsgruppsamlasden februari i utgöringen 1 1999. ettsomen

skall enligtberedningsgruppensamhället skall ha De ingår iUtgångspunkten för ningen.översynen är att som
arbetsuppgifter.frikopplas från ordinarieförslagetpåfrestningar, krig ochgod beredskap för alla ityper aven

hot- och riskbildenlighet med den förändradefred i som
informationsfunktionochAnalys-, läges-,övergripandesammanfattning utredningensråder. En av

erfarenhetersamlas tidigareanalysfunktionenBeskrivning,och slutsatser har redovisats Isyfte avsnitteti som
handlingsalternativ.möjliga Ibedömningargrund förkapitel 13. av

läget, dvs.sammanställs informationlägesfunktionen om
RegeringskanslietKonkreta förslag för skett, vilka problemenskett, vadhändelsen är,somvar

led-och vilkainblandadevilka aktöreruppmärksamhetUtredaren föreslår därför särskild äräg- resurseratt som
inforrnationsfunktionenförfogarRegeringskansliet Iinforrnationsberedskapen ningeninom över.åt samman-nas

under-från omvärldenagerande och reaktionerUtreda- ställskonkreta för verksamheten.och föreslår åtgärder som
funktionernadebudskap.lag för Sammantagetutvecklingen pekarfäster uppmärksamhet vid utgör treatt motren

ledningen.stöd för den politiskabetydelse förökande regional samverkan med utökad etten
kontinuerligtavsedd drivasfunktionberedskapsarbetet. Samtidigt Dennakommunerna i ärpoängteras att
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grundnivå och vid behov förstärkas utsedd behöver också möjlighetansvarig. De ställaären attgenom attsom
personal olika befattningar.in frågor och framförasätts synpunkter den kommunikationsina i

analysgruppensDet uppfattning med företrädare förär organisa- beslutsfattarna enligt analys-att om en som
detta slagtion hade funnits Regeringskanslietinom då finnas.mening måsteav gruppens

Estoniakatastrofen inträffade hade infonnations- särskilt viktig förutsättning förEn dessa behov skallatt
problemen fått deninte omfattning de kom få. kunna tillgodoses enligt analysgruppens uppfattningärattnu att
Förutsättningarna för vidta lämpliga åtgärder inforrnationsarbetet läggsi systematisktatt ettsam- upp genom-
band med haveriet hade bättre liksomvarit tänkt ochmöj- särskild hänsyn till vilka de drabbadesavsevärt sätt att tas
lighetema korrekt bemöta de berörda, fram- och berördas behov Det krävs informationsätt närmast är.att ett att
för allt de anhöriga. lämnas från dem ledning olika plan iutövarsom sam-

Utan ställning till delar utredningen,övriga hället, och det behövs kommunikation mellan de drab-att ta av
ombildning nuvarande Försvarsrådet, vill bade och samhällets olika aktörer.t.ex. om en av

analysgruppen förorda Regeringskanslietinom För arbetet medorganisera inhämta ochatt man att att sam-
central skaparnivå, för katastrofberedskaporganisation manställa information det inträffade och inleda kom-en om
utifrån utredningens förslag. munikation med berörda lämpliga kanalerviagrupper

krävs således planering, kunskap, erfarenhet, lämpligen
Sammanfattning informationsarbete ochom ochorganisation resurser.
kommunikation

Informationkatastrof baseras analysAtt eller liknande påhändelse för med sigen ett
behov information och kommunikation samhäl-i Enligt analysgruppens uppfattning det särskild viktstort ärav av

let väl belagt faktum. Alla vill ha och behöverär många ledningen den uppkomnai situationer förfogarett att som
information det hänt akut skede.i Genom utvecklad analys- och informationsfunktion,överettom som en som

de studier blandgjorts, Styrelsen för psyko- inkluderar kompetens för analys och bruk redaniärannatsom av som
logiskt försvar har det framkommit allmänheten och de under normala omständigheter. gäller alla deDetta ni-att
anhöriga hämtade information under den första tiden ef- den offentliga därvåer i detorganisationen yttersta ansva-

Estoniakatastrofen huvudsakligen från mediernas för katastrofhantering kan placeras samhällsap-inomter retrap-
Analysgruppen harportering. också samtal bland alltså såväl central de fallregeringsnivå iparaten,genom som

samhällets beslutsfattare och berörda myndigheterinom då det tillämpligt regional och lokal Analys-nivå.är
konstaterat medierna förmedlade den det brist det idag saknasäratt ännumerparten att attav gruppen anser en
initiala informationen det inträffade. sådan Regeringskansliet.organisation inomom en

När katastrof inträffar behöver de personli- Bristande kommunikations- och informationsarbeteären som
berörda information vilka åtgärder vid- kan långtgående konsekvenser form bris-är negativa igen om som av

från samhällets sida. demFör innebär det tande tillit och ifrågasättande samhällets förmåga tilltagna trygg- etten av
het besked samhällets fungerar ledarskaporganisation och därmed dess kompetens hantera situatio-att attom att
tillfredsställande. drabbadeDe behöver stöd, be- katastrofkaralctär. Otydlighet kommunikationeniett gott ner av
mötande och trygghet vetskapeni olika aktörer liktydigt med otydliga eller otydligt framförda budskap,ärattom ar-
betar för skapa goda förutsättningarså möjligt för vilket skapar ovisshet vilka ledningensi sin insatseratt tursom om
dem. behöverDe vad sker, vad och och vad de syftar till.görs ärveta som som vem
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Analysgruppens slutsatser berörda blivit följ-och myndighetergeringen som
Regeringskansliet lades överlevande ochInom från början alltför den bland anhöriga ochmånga°

vid informations- direktiv.vikt och kommunikation- finns analysgruppensringa iäven omnämntsom
sarbetet. kunskaper finns samhället beträf- saknades kunskap Regeringskansliet be-De i Det inomsom
fande informationens betydelse vid händelser träffande den betydelse hanteringkompetentav som
katastrofkaraktär det kommunikationsarbetet harbetydelse informations- ochvisar äratt stor attav av
den leder förtroendearbetet korrekt och entydig för allmänhetens och de berördas förin-som ger
formation med utgångspunkt de behov statsmakternas förmåga leda och hantera konse-finnsi attsom
hos berörda samhället. katastrof.kvenserigrupper enav

analysgruppen kunde brist tillräckligSom konstatera redan den det idag saknasDeti är ärmuatten
föregående delrapporten Regeringskansliet.förlorades kontinuitet informationsberedskapi inom

katastrofhantering Analysgruppen förutsättning för in-regeringens regerings- ° attattgenom anser en
skiftet, detta påverkade kommunikationsarbetet skallinformationsñågoma. formations- ochäven

anställda ochOm icke-politiskt fungera vid katastrof planering,tjänstemän Regerings- övningi är atten
kansliet deltagitfrån början krisgruppens arbete samordning med andra berörda sker konti-i organ
skulle förutsättningarna för kontinuitet, nuerligt. normalt tillstånd såväl sambandlång-nå I iatt ett som
siktighet erfaren och sakligt inkluderakompetent hand- med katastrof bör informationsarbetetsamt en
läggning sannolikt ha produktionbättre. löpande analys informationsbehovet,varit av

kommunikationsproblem efter hand budskap distribution och uppföljningDe in-samtsom av av
utvecklades framför allt mellan och och utgående information.regeringen
Regeringskansliet sidan och de omkomnas Sedan då Estoniakatastrofen inträffade harå 1994,ena
anhöriga andra sidan hade grund bristande roll katastrofhanteringeninformationsarbetetså sin i ien
insikt betydelsen kommunikationens Regeringskansliet uppmärksammats. Proble-och inomom av
informationsarbetets roll verktyg för med den bristande informationsorganisationenled-ett metsom

redan den uppkomna katastrofsituationens beaktats, analysgruppens uppfatt-har enligtningen i men
inledande skede. kommunikationsproblem idag tillräcklig informations-Dessa finns intening ännu
har enligt analysgruppens uppfattning beredskap.haft avgö-
rande betydelse för det minskade förtroende för re-
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Katastrofberedskap framtideni

dessföljder beredskapengranskning Ertoniakatartrqfen och har bristerEn påvisat vissa iav
katastroferfor myndigbetrpersøner och gjorda utredningarpåtalatr iäven:om av

dödsfall till anhöriga efter det den svenskaBeskrivning har samhällets katastrofbered-avsnittet attom
hjälpt utländska myndigheterskap beskrivits. Utredningar har behandlat identiñeringskommissionensom samma

har sammanfattats kapitel kapitel har med identifiering.Ii 13. 14 någraämne
uppgifter vid katastrofeuropeiska länders katastrofberedskap belysts. detta ka- färre myndigheter fårAttI ut-en

myndighe-pitel framhålles slutsatser beträffande omlands medför kravet samordningSveriges be-vissa att av
uppgifter kanredskap för fredstjda katastrofer, det flera utred- verksamheter blir mindre. Andrai ternassom

benämns påfrestningar fred. dock förväntas bli till följd kravet information.ningar svåra i större av
aktuella lan-ambassaden och konsulatet detsvenskaDen i

Svenskar drabbade utomlands handdet blir viktiga informationskanaler för förstai re-
berörda.katastrof befinner också för medier och enskildaNär drabbar svenskar geringensig utan-en som men

kom-för ställer krav deras förmågaSveriges får svenska myndigheteransvariga Dettagränser, attsammantaget
omfattande olyckahar hantera starkt tryck.katastrofer, uppgifter under Närinte municeraatt ensom samma som

och svenskar inblandadekatastrofen inträffat kommunala rädd- eller katastrof sker utlandetSverige. Deni i ärom
statsledningenshar till uppgift hindra riktas förväntningar den svenskaningstjänsten, och begränsa ävenattsom

det blir naturligt förskador människor, miljö eller egendom huvudsak agerande. medförDettai i sin tur att
berördaden kommer svenska medier, allmänheten och de direktkommunen, hainom inte någon attattegna

uppgift. Regeringskansliet.Hälso- och sjukvårdens för somatisk vård söka information frånresurser
kommer sannolikt heller bli belastade, såvidainte svårtatt

En katastrof inom landetskadade förs till svenska sjukhus för vård. Leder kata-inte
blir olika myndigheterstrofen till skador och dödsfall, kvarstår dock sjuk- katastrofen inträffarNär i Sverigesvåra
direkt berörda.vårdens och kommunernas uppgifter beträffande rehabili- lokal, regional och central nivå

lokaldet Samhällets kommer främst utföraspsykosociala stödet till berörda undertering insatser attsamt en
längre katastrofer inträffartid. Polisens arbete kommer bestå När måste insatserinte nivå. svåraatt att sam-av

mellan och hosupprätthålla ordning och säkerhet eller ordnas och och befogenheteravspärmingar. myn-ansvar
uppgift kommer istället bestå besked digheterna klarlagda.Dess lämnaiatt att vara
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dessa frågor för-samordningsfrågoma, varefter beslutskadeplatsen belägen, medför kata- iOavsett ärvar en
fattasstrof efterfrågan information. myndigheter kunna år 2001.För väntas senastattstor

skall och fatta riktiga beslut möjligtsamverka så måstesom
vid höjd beredskapLedningsansvartill information förutsätter fung-de ha tillgång vilket

lagstiftning gäl-och denerande kommunikation mellan myndigheter andra Analysgnippens genomgång somav
och krigsfara det finnsaktörer. Information lämnas från och mellan myndig- ler vid krig organisationvisar att ensom

myndighetenledningsansvar. centralaheter korrekt och fullständig möjligt. med tydligt Denmåste såvara som
Överstyrelsen har funktionsansvaretsynnerhet direkt berörda för civil beredskapallmänheten och deFör i som

innebärinformation, civila ledningen krig, vilkethar fatta beslut utifrån tillgänglig för den iär ett attatt ansvaregna
beredskapsförberedelser för krigsfarasamordnadet också viktigt informationen motstridig. leda ochVissinte äratt

samverkan minskar risken för felaktigheter. och krig.
andra myndigheterde problemområden Vid krigsfara och krig finnsNedan kommer några ut-av som

ledningsan-belysas, sedda sköta det övergripandeanalysgruppen uppehållit vid arbete operativasig i sitt att att
respektivecivilbefälhavarna harnämligen för den ledningen vid inom sinaDeoperativa svaret. treansvaret

denövergripande för ledningkatastroñnsatser, kommunikation och samverkan mellan områden det ci-ansvaret av
har länsstyrelsenoch behovet klar vila verksamheten. länenaktörer och berörda vid Inomi mening motsva-av en

och befogenhetsfördelning. rande ansvar.ansvars-

Ledningsansvaret Ledningsansvar vid katastrofer
författningsenliga fördelningeller mindre olyckor inträffar dagligen. MotsvarandeStörre så ansvaretgott avsom

dessa olyckor finns det idag god beredskap kom- för den fredstida katastroforganisationen. DesaknasFör inom myn-
krig skallhar befogenheter tilldelade ledningsansvarRäddningstjänsten digheter iär ettstora att ta sommunerna.

Även planering ochhänder. för dennasamhällets anspråk förbereda situationi någonting signär genomresurser
motsvarandeEftersom myndighet harsjukvården har för klara uppgift. ingensin övningar.attresurser

saknas lagligtsamhällets vid påfrestningar fredstidkatastrof ställer dock högre krav skyldighet iEn svårasam-
katastrofer.kanske ledningsövningar vad gäller Trotslade Om flera kommuner drabbas och stöd för t.ex.resurser.

påfrestningarbetydel- idag krigsorganisationen förflera län, blir samordningen mycket detta svårainsatserna övarav
beträffande krig harförändrade hotbildensefull vilket ställer andra krav aktörerna. fred.Någon måste i Deni

totalför-uttalat önskandetta läge kunna fatta övergripande beslut, medförtpriori- regeringen attt.ex. att en omom
kunnautsträckning tidigare skalloch fördelning samhällets högretering i använ-änsvaretav resurser.

Delvissamhället.skrivelsen framför till riksda- das för fredstida påfrestningarI 1998/9933 regeringen
civila för-idag detuppfattningen åtgärder för säkrare grund detta genomförs övningaruppnå ettatt att avgen av

krigs-istället församhälle bör vidtas. ledningsansvar skri- utifrån katastrofscenarionFrågan i svaretom ges
velsen avgörande betydelse för möjligheterna hantera situationer.att

och för ka-planeringpåfrestningar fred. Analysgruppen övningsvåra i attanser
betydelse förtastrofberedskap grundläggandeföreslårI proposition 1998/99:74regeringens är sam-avreger-

för led-katastrofer.utredning tillsätts för hällets förmåga hantera Ansvaretingen genomgångatt atten av
katastrofvidlednings- och samordningsfrågor det militära och planering och övning insatserinom ning, enav
viktförsvaret vad gäller därvid klarläggas.civila påfrestningar Detta inte minstsvåra måste är motsamt avsam-
skallfrågan totalförsvaretshället fred. dessa utredningar färdiga, föreslår bakgrundNäri är an-om resurserre- av

fred.påfrestningar samhälletsamlad lednings- och vändas vid isvårageringen översyn göratt en av
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Analysgruppens slutsatser eller författning framgår vilken eller vilkaannan or-
Analysgmppen finner övertygande skäl talar för har det övergripande lednings-operativa° att gan som

förslag samladregeringens skall vid katastrofer. huvudprincip börEnöversyn gö-att ansvareten vara
för utreda lednings- och samordningsfrågor skall ligga lägsta möjligai nivå. Enattras att ansvaret re-

samband med katastrofberedskap. Utredningen bör gional myndighet bör ha befogenhet övertaatt an-
till uppgift klarlägga för ledning, pla- först kommunernas och förmåganäratt ansvaret svaret resurser

och vidnering övning insatser påfrest- klara händelsen räcker till eller hän-svåra inte närattav av
samhället fred.ningar delsen utvecklas det krävs besluti frånså att en myn-

Analysgruppen det nödvändigt det lag dighet med överblickbättre situationen.överattanser av
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l2

Kommunikation och samverkan

mellan offentligasamhällets aktörer

katastroferVid valfnngerande kommunikationbehovetar av
mellan myndigheter; berörda manniskor ochmedierna stort.

det gäller kommunal räddningstjänst finns hjälpmedel och förmåga snabbt kunna påbörja in-är atten
samarbete informationsförmedling utvecklat mel- formationsverksamhet kan fortgå under lång tid ochett om som

hälso-lan kommun, och sjukvård och polisen. under hög belastning.Så länge
räddningstjänstens arbete skadeplatsen krav kommer ställas kommunernas för-harpågår Stora att
räddningsledaren det infonnatjonsansvaret. konkret information vidövergripande förmedla fullständig ochmåga att

Styrelsen för psykologiskt försvar för framtida katastrofer. deansvarigt Regeringen övningarär att attanser
råd och rekommendationer inforrnationsverk-för genomförts de offentliga kraftigtvisar attgenom som organen

samhet, hjälpa andra myndigheter deras arbete med underskattat det informationsbehov vidi uppståratt stora som
utforma och sprida information påfrestningar händelse denna karaktär.svåra iom en av
fred. katastrof inträffat skall myndigheten begä- har den beslutatNär Regeringen 4 1999 atten mars

från myndighet lämna expertstöd. departementen Regeringskansliet sektorsvis skallinomran en annan
genomföra vilka behov åtgärdergenomgången av av som
föreligger för den framtida katastrofberedskapen. Denna

Regeringens informationsberedskap försyn skall innefatta författnings-genomgång översyn aven
katastrofer inkludera informationsberedskap.regleringar samtm.m.

flera utredningar 1990-talet har påpekats viktenI ettav
väl fungerande informationsarbete katastrofervid som
bygger särskilda beredskapsplaner. Analysgruppens slutsatser

Förändrad omvärldI regeringens proposition - uppfattning kommunikations- ochRegeringens° attomdanat försvar, behandlas frågan informations-om informationsarbetet vid katastrofer bety-är storavberedskap inför påfrestningar samhället fred.svåra i
delse, enligt analysgiuppens stödvinner mening i

de samhällsorganRegeringen skallattanser som agera Estoniakatastrofen. viktigtgranskningen Det äravvid katastrof, dvs. vid påfrestningar samhälletsvåra ien allakommunikation mellan aktöreratt reger--fred, ha planer för god informationsberedskap.måste en myndigheterna, landstingen och kommu-ingen,
ställer krav personalresurser, lämpligaDetta tekniska
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denblir väl organiserad lägesbilden vill framhålla viktenAnalysgruppenså ° att ut-attnerna avger-
aktörerna korrekt och enligt föreslag skallfullständig bild redningsitua- regeringensså över sesom

möjligt. beredskapen vid påfrestningar fred ochgrundförutsättning itionen Det svåraär översom en
snabba lednings- och samordningsfrågor fåroch beslut fattas. särskiltDet möj- isvåra måste ävennär

liggör utreda informationsberedskapen.också för aktörerna kor- uppdrag Frå-i sin såatt tur attge en
rekt och ledning, samordning, information ochfullständig information möjligt.som gorna om
Analysgiuppen vill understryka kommunikation förknippade med varandravikten är näraatt sam-av
ordning sker mellan offentliga beträffande och viktig del den totala katastrof-aktörer utgör en av
infonnationsansvaret samband med katastrofer. beredskapen. Enligt analysgruppens börmeningi

detta skall kunna samordnad särskilt granska hur planering,behövs utredningen övningFör uppnåsatt
planering, och utbildning framtiden bör ordnas förutbildning. ochövning i att sam-

samverkan kring infonnationsfrågor vidSamordningen planering, och utbildning råd ochövning enav
tillfredsställande. lämpligfår påverka myndigheternas självständighet och katastrof skall fungera Eninte

skyldighet för lämna information, utgångspunkt den inledda genomgångensig såsom äratt var av
Regeringskansliet.informationsansvaret utformat informationsberedskapenidag. inomär
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13

Kommunernas organisation
svåra påfrestningarvid

förI detta kapitel analyseras kommunernas beredskaporganisation
händelse krigsfara och katastroferkrig,i av

katastrofen inträffar Sverige det kommu- behöver därför skapa krislednings-i Kommunernaär är en
första hand får uppgiften klara de med för de olika nämnder kani på-att representanternerna som av grupp som

frestningar händelsen för med därför vik- bli berörda. kan dock fattasig. Det Denna inteärsom grupp gemen-
kommunens ledande kan fatta snabba beslut beslut nämnd fatta beslut förtigt varje måste sittatt utanorgan samma

laglig grund. detta skall möjligt verksamhetsområde.För måsteatt vara en
fungerande finnas redan katastrofenorganisation innan
drabbat kommunen. Kommunernas organisation vid höjd beredskap

Vid höjd beredskap kommunen kommun-svarar genomKommunernas fredstidorganisation i
försvaret liggerstyrelsen för den ledning det civilaav sompåfrestningar samhället fred finnsFör svåra i ingen sär- kommunfull-kommunens ansvarsområde. krig harIinomskild lagstiftning vad gäller kommunerna det ärutan mäktige och kommunstyrelsen enligt lag möjlighet attkommunallagen förutsättningarna för hur kom-som ger fatta beslut följa alla formföreskrifterna kommu-iutan attkan organiseras.munen nallagen. Kommunstyrelsen kan fatta beslutvissa is-t.ex.nämnder kommunen förDe inrättar ansvarigaärsom tället för fullmäktige och beslut kan fattas med mindreettde fattasbeslut deras verksamhetsområden.inomsom antal ledamöter närvarande.

Kommunstyrelsen kan varken besluta i någon annan
nämnds ställe, ändra eller nämnds redan fattadeöverpröva

Kommunernas den framtidabeslut eller nämndens myndighetsutövning.gripa in i syn
katastroforganisationengäller katastrofsituation.Detta i Kommun-även en

styrelsen kan således beslutande- har oktober lämnatinte Svenska Kommunförbundet i 1998utgöra ett ettensam
kommunenför vid katastrof samtidigt det yttrande till med anledning departements-regeringenärorgan en som av

orimligt räkna med kommunalfullmäktige hinner skrivelsen Förbundet skriver yttrandet kom-i1998:32.att att att
inkallas vid katastrofsituation för fatta de snabba be- redan idag har för medverka vid ochatt atten munerna ansvar
slut då nödvändiga. påfrestningar fred,hålla beredskap och förmåga för svåra iärsom

159



SAMHÄLLETS KATASTROFBEREDSKAPBRISTER DEN SVENSKA ORGANISATIONEN AV

,yo
Estonia/autografen dessfoljdw arbeteAnnlyxgvnppenför granskning ocb inledde denXitting av

överlämnades första delrapport tilloktober Den november regeringen.I I 99 12 1998 en
uppdrag.Med denna andra delrnpport ocbslutredovzkning avslutas nnalysgruppens

det klarläggande bör ha befogenheter då vidkan kommunernas skyl- och styrelsenatt attmen samma somvara om
digheter efter-vid sådana regleras särskild lag. beredskaps- och krigsförhållanden.situationer Kommunernai en

Svenska Kommunförbundet samhällets frågar lagstiftning stöd för krisledningsgruppattanser nor- som ger en
mala besluts- och ledningsfunktioner skall användas och fatta beslut.även att agera
vid påfrestningar fred påfrestning berör olika nämnders verk-och den normala besluts-svåra i Om svåratt en

bör det kommunalråttsliga oklarheterföljas långt möjligt. Enligt samhetsområden kangången Kommun- vissär
förbundet beslutsbefogenheter ledningsorganisa-har alla kommuner idag lednings- vilkauppstånästan en om

lednings-för hantera sådana händelser. har. Därför kommunförbundetorganisation tionen attatt anser
kommuner beslutsbefogenheter bör klargörasMånga det kommunstyrelsen organisationensäratt uranser

bör ha synpunkt.ledande vid påfrestningar fred kommunalrättsligisvåraettsom ansvar
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Analysgruppens slutsatser

Analysgruppen det viktigt klaraär° att attanser
ansvarsregler ñnns de aktörerför har attsom agera
vid katastrofer.
Starka skäl talar för den beslutaderegeringenav ge-

behov åtgärdernomgången och översynav av av
författningsreglering de sektorsom-inomm.m.
råden kan berördabli vid påfrestningarsvåra isom
fred. Analysgruppen vill understryka att genom-

också bör omfatta degången områdesvis ansvariga
kommunerna.t.ex.organen,

Enligt analysgruppens det lämpligtmening är° att
parallellt med utredningen kommuners ochav an-
dra befogenheter också granska dessaorgans organs
utbildnings- och kompetensmässiga förutsättningar

fullgöra de avsedda uppgifterna och nödvän-att att
diga åtgärder detta hänseendei föreslås.
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ANALYSGRUPPENSKRINGSAMMANFATTANDE REFLEKTIONERAVSNITT 7
ARBETSPROCESSUPPDRAG OCH

uppfördes minnesmärkeanhörigaPå initiativ ettav
ettårsdagensjukhus område och EstoniasErsta av

förlisning högtidlighölls. Odd och Margareta
blommor vid träkorset.Lundkvist lägger ner



SLUTORD

inledning

nalysgruppen för granskning från Bland dessahösten skall särskiltEstonia- 1994. nämnas attav re-
katastrofen och dess följder fick uppdrag avstod från aktivt vidta åtgärder förregeringens geringenatt att att utan
granska hur det svenska samhället har påverkats kata- dröjsmål frågan omhändertagandepröva ettav om av om-
strofen och händelser följde den. till- komna utanförBeslutet och Analysgruppen konsta-inuti Estonia.attsom

analysgruppen fattades september efter sådant omhändertagande dykningari 1997sätta terar att ettge- genom
partiöverläggningar och med företrä- sannolikt hade kunnat genomföras under hösten 1994mötenmensamma

dare för anhöriga och överlevande. beredningsprocessen rörande det vidastöra störreutan att
och komplicerade företag helabärgningmer som en av
fartyget innebar. Istället kom beredningsarbetet heltatt

Analysgruppens tolkning och genomförande av inriktas total bärgning fartyget. dykningarDeen av
uppdraget genomfördes december resulteradei 1994 inte i nå-som
Med ledning direktiv har analysgmppen omhändertagande.regeringens gotav
tolkat uppdrag det övergripande målet bi- Analysgruppen har beredskapensitt också konstateratså äratt att att
dra till det allmännas behandling Estoniahaveriet och Regeringskansliet denorganisationen inom iatt av upp-
och dess konsekvenser kan slutföras komna led betydande brister. förhål-inne- Ettsituationensättett som av
bär allmänhetens förtroende för det offentliga lande med mycket allvarliga följder anhöriga ochSverigesatt attsom
förmåga hantera katastrofsituationer återställs och överlevande ställdes sidan beslutsprocessen.iåtatt att
de anhörigas Sorgearbete de överlevandes livssitua- det andra rekommenderade analysgruppen detFörsamt att

kan underlättas. viktigtion målsättning har beslut fattades den övertäclmingEn varit 2 1995även som mars om av
bidra till samhällets framtida katastrofberedskap skalkonstruktion betong skulle änd-Estoniaatt att genom en av

Övertäckningenkan stärkas. saknade bland anhörigaacceptansras.
vilken åsikt de hade frågan ellerbärgningioavsett om

omhändertagande omkomna. anhöriga ochMångaav
Rekommendationen förstai den delrapporten överlevande har framfört åsikter beslutetsina att upp-om

första delrapport, överlämnades tillI fattades djup kränkning.regeringenen som som en
den november lämnade12 analysgmppen det tredje rekommenderade analysgruppen1998, För atten re-
kommendation bestående antal delar. det första hänsyn till anhörigas och överlevandes livssitua-För måsteett tasav
rekommenderades, begåtts under och samhället aktivt erbjuda uthålligtmisstag tion måsteatt att ettsom reger-

handhavande frågan följderna efter katastro-ingens stöd. Bakgrunden till denna rekommendation Esto-är attav om
fen, skulle uttryckligen erkännas. Analysgruppens niakatastrofen ocharbete, fortfarande närvarande anhörigasiär
med fyra perspektiv, flera förhållanden och överlevandes liv. skapade med väldighet,års visar Den sin sin sär-att
händelser tillsammans betecknas skilda och förlopp katastrofenkaraktär det följdemåste misstagsom som som
präglat det allmännas handläggning katastrofen allti- hinderinnebar psykologiskasituation, svåra närav en som
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beslut med anledningRegeringensdet gällde anhörigas och överlevandes möjlighetermånga av
rekommendationenvidare.att

efterhanddet fjärde rekommenderade analysgruppen slutli- analysgruppens uppgiftFör Det inte i närmareär att
rekom-för kommentera beslut anledningborde värdigtansträngningar regeringens igörasatt att ettgen av

konstateras dessa följdes vik-och omhänderta de omkomna fortfa- mendationerna. kanDet isättvarsamt attsom
rande bland efter hañnns kvar fartyget, fastställa deras identitet och avseenden regeringeni tiga attatt annatmen

uppfattningöverlämna dem till deras anhöriga för begravas det inhämtat de ñnska och estniska regeringamasatt
möjliggörade lämpligt. valde vidare verka för åtgärder föranhöriga skulle finna rekom-Denna intesätt attattsom

mendation omhändertagande omkornna.byggde flera detEtt ärargument. att ett ettvar av
dock hävda bered-principiellt krav begrava anhöriga, Analysgruppen vill regeringensrättmätigt sinaatt ett att

tonlägeden utlysta och lagstiftade gravfriden bräcklig, rekommendationen har lett till iningärannat att ett nyttav
respekteftersom endast fåtal länder anslutit till det debatt och samtal tonlägeEstonia,sig inter- störreettett om av

nationella tidigare. sammanhanget viktigtavtalet gravfrid vid detta och förståelse DetEstonia. Utöver iäränom
och överlevandeskan den tekniska utvecklingen framtid för- de anhörigas organisatio-inom att notera atten snar
den tidigare medier vanligavidga möjligheterna för obehöriga far- isig in iväntas vägraratt att accepterata ner nu

bilden polarisering mellan anhöriga.tyget. av
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1

EstoniaLära av

sammanfattandereflektionerNågra kring analysgruppem
uppdrag ocharbetsprocess

Att stärka allmänhetens förtroende för agerandet hur möjligheter skapas för konstruktivmed berörda, på-
vid händelser katastrofkaraktär verkan.av

flera bristerväsentligt för tillsättandet analysgruppen Analysgruppens första delrapport speglarEtt imotiv av var
ochgranskning händelser och beslut efter det offentliga bemötande överlevandeEstonia Sverigesatt an-en av av

skulle bidra till allmänhetens förtroende under hösten sammanfattande intryckstärka för höriga Ett1994.att av
statsmakternas och det med anhöriga och överlevandeoffentliga Sveriges agerande analysgmppensi ärmötensam-

med händelser sidan, de saknade inflytande frågorband katastrofkaraktär. Så formuleras de ställdes iatt attav
karaktär och skulle påverkadirektiv. djupt personligi regeringensmotivet somsom var av

Analysgruppen vidare sorgearbete. bi-vill understryka vikten det råder deras möjligheter Dettai sittatt attav
mellan myndigheterna ochförtroende mellan allmänheten och myndigheterna då det drog till förtroendeklyitaen

gäller det offentligas agerande vid olyckor och katastrofer. de berörda.
bakgrund detförtroendet viktig del samhälles beredskap Analysgruppen har dennaDet är ett mot sett somen av

förtroendet.inför händelser påverkar delar uppgift söka bidra tillOm återupprättanationen. sin att attstorasom av
den grundläggande tilliten saknas, riskerar det understrykas det kan skekon- inteDet måste att attatt genom
sekvenser omöjliga samhälle eller bortförklara Analysarbetet harskylaövervinna. Ett i misstagen.är är överattsom

kn-sådan särskilt också för ryktessprid- hela tiden vägletts uppgiften självständigt ochsårbartsituation atten av
och konspirationsteorier. myndigheternas och andra aktörers agerandetiskt granskaning

fortsättning.Analysgruppens granskning myndigheternas för skapa förutsättningar förvisar att att
uppdragets karaktär.och andra aktörers agerande samband med olyckor och Ordet granskning uttryckeri

fullständigkatastrofer betydelsefulla långt den akuta har utföra det medGruppenssitua- varitär strävanutöver att
självständighet förhållande till uppdragsgivaren och ak-Förtroendet påverkas också hög grad hurtionen. i iav

myndigheterna byggt detaljerad faktainsamling därförhållande till direkt och indirekt hari Dettörer.agerar en
bidrar till helhets-berörda under lång tid efteråt. handlar vilken målsättningenDet ingentingi varit attom som

redovi-det allmännas företrädare beslutskraft bilden lämnas sidan. Slutligen uppdragetochmån visar åt måsteem-
hur de lyckas och ingående hänsynmed bemötande och kommunikationpati, intesätt,öppet styrsett som avsas
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till aktörerna och det möjligt för andra långsiktigefter- ande kan smärtsamheten viktigattigör trotssom vara en
hand följa analysgruppens granskning. skallDet under- verkan Estoniakatastrofen.av
strykas syftet har granska myndigheters och andra reflektion katastrof med sådan väl-varit En äratt att att en
andra samhälleliga aktörers agerande, ställa dighet haveri påverkar människorsinte Estonias mångaatt en- som
skilda till för de gjordes. liv, såväl överlevandes anhörigas. påverkasmisstag Hurpersoner svars som mansom

från bekräftasskiftar till någotperson person, som av ana-
långsiktigaAtt belysa de verkningarna lysgruppens med överlevande och anhöriga.av Detmöten

händelserna kring Estonia handlar grunden hur den enskilda människan hante-i om
viktig del analysgruppensEn uppdrag belysa de med och traumatiska upplevelser, vilkaär mötetattav sorg er-rar

långsiktiga verkningarna händelserna kring farenheter och redskap förfogarEstonia. honI över.av
direktiven konstateras katastrofen saknar motsvarighet Analysgruppen vill dock formulera två Detmönster.att

moderna historia. Förståelsen för dessi vår verkningar första den direkt eller indirektnågotär sätt äratt som
lång sikt del arbetet för stärka samhällets be- berörd blir alltjämt ofta påmind detEstoniaär atten av av om som
redskap för framtida olyckor och katastrofer. fråganskett. anhöriga upplever det ständigtMånga så att

förDet tidigt idag sammanhållen aktuell rubriker och debatt. känner de läm-i De inteär äratt presentera atten
analys de långsiktiga verkningarna det kommer ifred, de förhindras vidare sorgearbete.i sittatt attattav nas-

möjligt först kan betrakta händelserna efter Flera överlevande de för alltid kommer för-när säger att attvara man
haveri längreEstonias perspektiv. Analysgmppen be- knippas människors Anhörigai med andraEstonia i ögon.ett

detta sammanhang till liknandesig i reflek- till Estoniaoffer beskriver ofta de för-någragränsar göra sättatt att
framförallt bakgrund kontakternationer med knippas med katastrofen.mot av an-

höriga och överlevande efter ha följt den omfat- detta kan ställas Analys-Mot mönstersamt att ett annat.
tande debatten Estonia. har andra berörda talar känslormöttom gruppen som om av

första reflektionEn katastrofen avslöjar det övergivenhet, då medier och debattsamtalet Estonia iär att mo- om
derna samhällets sårbarhet. har lärt anhöriga och överlevande talar denEstonia upphör.inget Dessaatt attoss om
samhälle helt kan skydda det oförutsedda. kollektiva efter katastrofen berörde hela detsig Kata-mot sorgen som
strofen inträffar det normalt människors vardag svenska samhället har och och för-i glömtsär att acceptansensom
och vardagens miljöer. för den individuella lever kvar liten.i ståelsen äratt sorgen

Analysgruppens med anhöriga och överlevande Analysgruppens arbete och beredningregeringensmöten av
detta faktum bidrarvisar till olyckan rekommendationen har bidragit till aktuali-svår återigengöraatt att attatt

förstå. ofta återkommandeEn fråga hur det möjligt frågan Anhöriga känner de harEstonia.är attvar sera om som
olyckan kunde ske, hur det möjligt flytande kommit det första skedet sorgearbete harigenom sittatt att ettvar av

hotell kunde under loppet mindre olika beskrivit de har upplevt det uppslitande.inom än sätt attav en som
frågortimme. Den föder lätt vrede, bitterhet andra har det fråganoch viktigt prövadesFör varittypen att nytt.av

sökande efter andra förklaringar de framföres också långtredje reflektion det sikt riskerarEnän är attsom av
officiella myndigheter. känslorDet sannolikt kom- finnas kvardröjande ovisshet kring Estonia,är attsom en en

leva under lång tid hos enskilda människor. känsla frågor kring haveriet och det skettmånga mångaatt attmer av som
Insikten det moderna samhällets sårbarhet leder efteråt olösta. anhöriga förstärks sak-Hos mångaännu ärom

också fram till slutsatsen arbetet med stärka samhäl- till, hos andranaden de har finnsinteatt att att attav en grav
lets beredskap inför framtida katastrofer fortsätta. frågan kan komma för dem allamåste Enatt nytt.en oro upp

olyckaEn kan aldrig vändas samhället frågan huruvida skyddet fartygeti något gott, men gemensam oro avser av
har skyldighet lära det har skett. räcka till förhindra främmandeDetta lär- kommer för intrång.att att atten av som
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viktiga haranalysgmppens tagits.analysgruppens förhoppning mening någraDet regeringensär stegattatt
analysgruppen höstentillsättande 1997rekommendation har bidragit till Regeringensprövning avav gruppens

inför den samlade kritikenviktigt medgivandedels bered- innebarundanröja del ovissheten ettattatt en av genom
Estoniafrågan.beredningar och beslutmöjlighet tidigare ianhöriga och överlevandeningen motattgav en

och den första delrapportenAnalysgruppens arbetetill tals, dels beslutet vilkaallvar komma attgenom anger
analys ochinneburit nödvändigskall framtiden. har prövningförutsättningar gälla för Frågorna av myn-enomsom

händel-samband medoch andras agerandeomhändertagande omkorrma, digheternas ibärgning fartyget,av av
hur viktigt dethaveri. Inskärpandetefterövertäclcning eller skydd fartyget har hittills do- Estoniasannat avsernaav

medgerfrämstdet offentliga Sverige regeringendebatten.minerat är att --
beslu-rekommendationen upphävaliksomdock samtidigt peka ocksåAnalysgruppen vill misstag attatt om

efter omhänder-övertäclming ochandra frågor har gällande med anhörigaigjort sig strävamötet att etttet omom
föromkomna gjorde det möjligttagande regeringenoch överlevande både och Estland. handlarSverige Deti attav

vadbeslut och skapa visshettidigareskuld och ansvarsfrågor utredda,inte prövaär att nytt somatt omom
vissheten saknadesmed framtiden.tillräckliga skall ske Estonia Denhaverikommissionens iinterapport anses ge

beslut.orsaker. föder skif- tidigarefrågorna katastrofens Det trotssvar om
varför gick till botten,tande teorier Estonia teorierom

långsiktiga föreffekternaHänsynstagande till debidrar till bristandeskapar ovisshet och dessutomsom ny
överlevandeanhöriga ochmyndigheternas hantera kata-förtroende för förmåga att

analysgmppenunderstryker vikten i sittDirektivenstrofer denna. attavsom
effekterna för detill de långsiktigaarbete hänsynmediedebatten efter analysgruppens rekommenda- över-I tar

ocksåde omkomnas anhöriga.levande och för Detibland hävdats det dags punkt frå-har ition är sättaatt att anges
debestående företrädare förreferensgruppbygger antagandetEstonia. Det regerings- över-att att avengan om

förknytas till analysgruppenoch anhöriga skullekan den levandebeslut för alla avsluta frågangång som om voreen
uppläggningen arbetetolika frågortill handlingarna. diskuteraärende skulle kunna läggas attett avomsom

också och analysen.Analysgruppens slutsats frågan Estoniaär att om
referensgruppen beståbeslöt låtasamhället. Analysgruppenframtiden kommer påverka det svenskai attatt av

överlevandesför de anhörigas ochföreträdare organisa-Analysarbetet och beredning rekommen-regeringens av
valde deltaNorrköping imänniskor Anhöriggmppen intedationen bekräftar varken enskilda eller itioner. attatt

den första del-arbete. Efter detreferensgruppenssamhället kan lämna händelserna kring Estoniai attstort
överlämnades har den nybildade An-endast därför beslut fattats,bakom sig några rapportenoavsett gruppenatt

arbetet.gravfrid vid deltagitför bevarad Estonia ikraftfulla de förstone verkar hörigahur i vara.
och anhöri-starkt de överlevandesDirektiven betonarden bakgrunden analysgiuppen vidDet är mot som

tidi-den kritikroll och därmed frånåterkommit till ordet försoning.flera tillfällen har Förso- utgår möttsomgas
myndigheter, inklusiveoch arbete olikalämna det beslututtryck för viljan och förmåganning är ett att re-avgare

fråga för-Direktiven formulerar detaldrig kan bli bakom och vidare geringen.ogjort sig utan som en omsom -
kontaktenia med be-troende: anhörigaotillfredsställda krav gottgörelse eller straff "Många attettatt anser

minskat för-vilket resulterathaft brister,präglar den fortsatta livsvandringen. slutsfattare iavgörande För-sätt ett
myndigheterna."antyder det handlar troende förockså uttrycksoning är ett attsom om

arbete har tidi-analysgruppensviktig dellångsiktig också kräver tid både En somavprocess, som ger menen
denna för-försöka överbryggahandlatläkande och lärande.för nänmts attomgare

kommit till uttrycktroendeklyfta. avsikt har iavslutad. dock DennaDen inte Det strä-är ännu ärprocessen
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låta överlevande och anhöriga komma till tals tionella stödgruppen valde lämna arbetetDIS detnärattvan atten-
ingående beskrivs den första delrapporten.i stod klart analysgruppen skulle föreslå förnyadeinteprocess som att

Referensgruppens medverkan arbetet har spelati dykningar inför 1998.en sommaren
viktig roll detta sammanhang.i har bidragit medDen kim- viktigt understryka förtroendetDet vilarär att att
skaper och erfarenheter väsentligt har bidragit till uppfattning och rollfördelning.attsom en gemensam om ansvar
föra analysgruppens arbete framåt. Respekten för analysgruppens harintegritet varit stor -

förstaI skede påverkade referensgruppen upplägg- ifrågasattesdet aldrig uppdrag tillregeringens givetett att var
analysgruppensningen med anhöriga de analysgruppen och referensgruppens främsta uppgiftmötenav attor-

särskilt drabbades katastrofen. Vikten bidra med kunskaper och erfarenheter.ter som att attav av var
berörda deras hemorter och lyssna till dem analysgruppens uppfattning samarbetetmöta Det medäratt att

underströks. betonades tidigtDet respekten för anhö- referensgruppen verksamt har bidragit till detatt ton-nya
ochriga överlevande skulle kräva de skulle besked läget frågan ochi Estonia. Engagemanget den tidatt om som

analysgruppens ställningstaganden direkt och lagts referensgruppens medlemmarinte omöjligaärom attge- ner av
medierna; det ledde till videokonferenser med analysgruppens tack för arbetet kan endastmätaattnom ut--

berörda arrangerades. tryckas med erkännande.ett varmt
I skede påverkade referensgruppen analysenett senare

Erfarenheter för framtidadet agerandet vidhändelserna efter framföralltEstonia, direktaav genom
eventuella katastrofererfarenheter det skedde då. Arbetet med rekom-av som

mendationen diskuterades vid tillfällen under hös-några viktig del analysgruppens uppdrag harEn for-varit attav
då olika synpunkter sak framfördes.1998 vik-i Det mulera erfarenheter för det framtida agerandet vidärten even-

understrykatigt rekommendationen tuella katastrofer. Erfarenheterna kan bidrainte till stärkaatt att ett attvar
ställningstagande för eller anhöriga. samhällets katastrofberedskap, förhindraDen olyckor ochemot attgrupper av

samtliga avseendenvari resultatet analysgruppens därmed mänskligt lidande.av egen
bedömning vad lång sikt skulle kunna bidra till Det analysgruppens eftermening årenär ävenav som att

Åtgär-försoning. haveri hög harEstonias grad präglats lärande.i av
Referensgruppen har också kunnat fungera der har vidtagits för höja säkerheten till Myndig-sjöss.attsom en

brygga mellan analysgruppen och anhö- heter och aktörer efter tydliggöra roller ochsträvarstora attgrupper av
och överlevanderiga under perioder löpande arbete. ansvarsområden. medierna självkritiskInom de-pågårav en

De inblick och samtidigt möjligheter påverka. batt respekten för de drabbades sambandintegritet iattgavs om
Denna inblick bidrog till minska eller undanröja med katastrofer. Lärandet sker för strävanatt steg stegen en-
tänkbar misstänksamhet inför analysgruppens uppdrag framgår de relativt utförliga bilagor, analys-som av som
och arbete vid de tillfällen anhöriga önskade lämnar underlag för vidare lärandeäven når i vårtatt gruppen som
analysgruppen skulle påskynda arbete. samhälle.sitt

Samarbetet mellan analysgruppen och referens- medgivande deRegeringens gjordesmisstagav som
har olika skedengenomgått hela tiden efter förlisning bekräftarEstonias utvecklingen förspräg-gruppen attmen

lats öppenhjärtighet. framgårDet de framåt. Insikten anhöriga och andraminnes- berörda måsteav attav om
anteckningar blir allmänna handlingar arbetet delaktiga beslut berör dem framstårinär är närasom vara som som
avslutat. Inledningsvis präglades relationerna försiktig- fundamental. Statsledningens roll vid nationella olyckorav
het undan för undan växande förtroende, har tydliggjorts. Vikten kommunikation har bekräftats.ettmen av som av
inte rubbades åsikterna sak ofören-i Analysgruppens andra delrapport speglar docknämnvärt närens attvar
liga. Dock skall företrädaren för mycketDen interna- Analysen har särskilt uppmärksammatåterstår. be-nämnas att
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hovet kunskap katastrofområdet, vikten väl arbetet med den första delrapporten och därefterettav av som ex-
fungerande informationsarbete och tydliga roller och Walander Dalayman, produktionsans-Mariapert samt
ansvarsområden för både myndigheter och frivilliga utredningssekreterare.och Sandin har del-varig Birgittaorga-

Vidare har understrukits vikten delaktighetnisationer. utredningens konsult med underlag för dentagit in-av som
för dem berörda och behovet uthålligt stöd ternationella jämförelsen.är mestsom av

särskilt uppmärksammar barnens behov. Analysarbetet har ställt särskilda krav hela sekre-attsom
avslutande analysenDen pekar antal viktiga frå- utredningsarbetet. hartariatet varit i Det varitett engagerat
politiker, beslutsfattare och andra viktiga aktörer nödvändigt bakgrund dels den omfattandegor som mot av

bör vidare för ytterligare stärka samhällets kata- informationsinsamlingen och de krav ställtsattnu attsom
stiofberedskap. bifogade dokumentationenDen analysera materialet, dels kravet öppenhet och detettger av
bidrag till det framtida lärandet. från anhöriga och överlevande, massmedierintressetstora

Analysgruppen för granskning Estoniakatastrofen bred allmänhet.samtav en
och dess följder inledde arbete den oktobersitt 1997.1

TackArbetet avslutas härmed.
Avslutningsvis vill analysgruppen rikta tack tillett stort

Presentation analysgruppen för granskningav alla dem olika bidragit till analysgruppensav sättsom ar-
Estoniakatastrofen dessoch sekretariat bete: och överlevande delat medanhöriga sig sinasom av

Örn,analysgruppen har följande ledamöterI kunskaper och erfarenheter Estoniakatastrofen, före-Peteringått: av
ordförande, generalsekreterare Svenska Röda korset,i trädare för politiska och myndigheterregeringen, partier

Björklund, verkställandeLeni direktör för Spri, Christina medverkat till tydliggöra bilden händelseför-attsom av
förutvarandeJutterström, chefredaktör, gästprofessor loppet efter förlisningen och olikai inom ämnes-experter

journalistik, Conny Nordin, professor allmänpsykiatri områden bidragit med sakkunskap.i som
vid Linköpings hovpredikant,universitet, särskilt tack riktas till företrädare för de anhörigasStig Ström- Ett
holm, förutvarande rektor för Uppsala profes- överlevandes deltagit referens-ochuniversitet, organisationer isom

emeritus. Berglund, Bertil Calamnius,arbete: Lennartsor gruppens
sekretariatet harI och Flodin, Olle Johansson,ingått: Hanna Brogren, Lennart Hammarström, Lennartpress-

informationsansvarig och utredningssekreterare, Odd Lundkvist,Lars Arne Jonson, Monica Köpsén, Eva
ÅsaTomth, hovrättsassessor och utredningssekreterare, OlofMalmström, Nilsson, Nilsson-Bjerner,Mari- Bengt-

hovrättsassessor,Wasteson, huvudsekreterare under Olof Nälsén, Mikaelanne
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LÄRABILAGOR ATT LEVA MED OCH AV ESTONIA-

Bilaga i

Overlevandes röster
, ,

verlevande efter Estoniakatastrofen har känt konkret exempel detta hanteringensig Ett är av
åsidosatta samhället sedansammanhang. kan be- bärgningsfrågan. bärga eller fat-i många De Att För 3 årinte.av

för vad hände under olycksnatten och vad beslut fartyget skall ligga kvar.tade Nuregeringenrätta attoss som om
har hänt därefter. Vilka funderingar denhar överlevande talar bärgaåterigen Estonia. Jag sistaärattsom man om

kring katastrof beredskapen samhället utifrån de erfaren- skall döma andra denna fråga eftersom ocksåi i jagsom
heter Estoniakatastrofen dem själv har bestämma finns mycketgivit svårt mig. Det så åattsom ena

det följande de berättelser också politikerI och sidan och andra sidan. skallminnes- Man inseåpresenteras att
bilder problemMorten Hvid, Hedrenius, skall lösa alla världen.Boje Sara iintesom gavs av

ÖunHärstedt, UrbanKent Lambertson och Mikael människor blir besvikna politiker ändrarMånga attun-
der analysgruppens framtida katastrofbe- saknar ledarskap. barauppfattning. Estoniaseminarium Man inteom var
redskap den katastrof hände det också krisjanuari21-22 1999. 1994 på-är en somen som

gått 4 år.i änmer
Morten Boje Hviid: Sverige fortfarandeär i ett kamp förhar skrivit bok handlarJag minen som om
Estoniatrauma följde efterlivet och den tid med livskrisen Esto-om som

ville överleva, till"Jag medierna kort efter olyckanjagsa ma.
och det uttalandet har förföljt sedan dess. kännsmig Det

fartyget och denTa ansvarigeför härmig i Sverige Jagigen.poäng utseuppattsom en vara var
den enda dansk överlevde Estoniakatastrofen, de- länge fartyget ligger kvar och längeSå inte visatjag såsom man
lade hytt med dansk kollega konferens bär kommer krisen ñnnas kvarEst-i iansvaret atten som var vem som
land och han dog. försoningEstonia detSverige. Jag inte går nå innantror att attmen

glömt Danmark och det också granska haveriutred-Estonia i detta skett.Morten Boje, Utse någonär är att
han Danmark"är" Estonia i ningen.som

komma till därför lite till- den eller deAtt Sverige också finnas vilja finnaDet måsteär att attsom vara en
baka "familj", känner till det sammanhang kunde ske. hari för detta Sverigeni jag ansvariga Iär atten var som
med och lite det skedde då, fast knappt har detta målats det viktigt deti något äront attom som upp som men

tidigare. får känsla här. sker skall försoning. budskap arbetetJag Mitt ivi nåmötts äratt atten varm av vara om
från DanmarkSett Sverige fortfarande och liknande delar förspillti Estonia- alla Stödgrupper i mångaär är närett

Sverige vill med alla och det välI ni för haveriet klart.intevänner är ärtrauma. ansvaretvara
bra. svenska politiker borde ThulinMen från kan förstå Estljne, Nordströmnågra inte utgått Jag inte 8:att
detta hanterade frågan Istället för och andra berörda betraktas Egentli-Estonia. ansvariga.intenär attman om som
försöka nöjda ville alla skulle bli kommit till detta fel målgruppnågra ni seminariumgöra vänner ärattman gen som
och lite nöjda och lite missnöjda, vilket ledde till kanför detta tal det starktsitter i mig, jag intesåattvara ac-men

alla missnöjda eller ifrånVis. går sittär ett annat attcepteranu man ansvar.
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Journalister de forsta hörde sig konferenssonalen och de sjukvårdaresom av om-av som var
första kändehörde ifrån kom till sjukhuset bord. Information kom regelbundet, framför alltDen jag jag i Ma-när

riehamn de hade för eller trygghet bara där och det fannsinte jag att atttransporten storvar som ansvar en av vara
för olyckan skedde, journalist. Journalisten sjukvårdare ombord.att utan en
sände lapp korn till Södersjukhuset, därdär det stod han kände till detmig Värremin situa- näratten varvar

och ville hänvisade tilltala med ville det läget be- det kaos, blev med buss ochtion Jagmig. i vigärna mottagna en
efterdet skedde fel, det ville de lyssna sjukbädd. Rutinkontroller genomfördes ochinte varsinrätta att som var men

till. berättade det upplevt. Alla psykolog med Einstein-liknande frisyrJag fel kunde komjag ett tagom ensom en
begås begicks det sammanhanget från fotändan och frågade: dumediernas sida. fram, vidi sig Hur mårsatte -
Alla etiska regler det här läget hadekunde brytas bröts. Allt gick fel. skulle kunna detHur I jagjagsom svara

det upple-nationella svenska har alla hur mådde. AlltI Estoniatraumat varit så ingen aning jag nytt,var enom
med försvara eftersom de ville väl. velse aldrig tidigare hade med kroppsligavaritsig så De jagupptagna att som om,

har velat vad gick fel. Alla och helt förinte har har n1ig. Detinse V1 igång ärsättssagt: som nyasom processer som
frågan:fel och frågade eller vad behövde ställainte gjort något ingen Hur mår jagmig jagoss var nog mer som-

fel eller psykologende fel. det utbytet aldrig mellan ochvisste Men mignågotatt attsom var sa var gavs
eller sjukvårdspersonal. istället tillJag jagövrig såg att

Urban Lambertson; överlevande och SÖSatt fortast möjligt och träffavara kunde komma från minaut
individ familjära tryggheten.föräldrar och den

olyckanNär skedde karaokebaren tillsammans rekommendation till denjag Mini möter en personvar som
med marknadschefen fick slagsida och överlevt katastrofsituation dennaTomas. Fartyget jag är att er-som en som
kände instinktivt skulle det bjuda fast närvarande hand och mänsklig beröring,Jagjag mig minns jagatt ta ut. en
upplevde tunnelseende, adrenalindrivet lämna information för tillgänglig ochFinnasi steg.ett ett sorts stegsom ge
fokus. kom däck och empatiska förutsättningar.Jag med langa trygghet byggdigångut satte att
flytvästar. enligt uppgift för dem kom tillfungerade detSå som

Ålandslagsida ökade till sjukhus. m.fl. har förFartygets grader och och Mariehamns Sara,45 jag insågi Kentca
detta ögonblick detta skulle bra det fungerade där.komma väl. berättat hur Eninte Jag migatt att personom
har bakgrund marinofñcer tillgänglig för överlevande och dettaoch instinkt fanns hela tiden varjeatten som en
hjälpa tiden.byttes fokus rädda trygghet och stöd. Information delgavs helamittmot ett att egetsom nu gav
liv. Samtliga överlevande, blandade nationaliteter, samlades ii

fattade beslut för gällde debrieñng fick utbyta intryck och erfarenheter medJag Det bra där degörasteg steg. att
saker. till fem livflottar dök varandra. viktiga pusslet, såväl fysiskaFyra emotio-i Detvattnet styr-upp som
bordssidan. hoppade från och samtliga hade oerhörtJag skorstensöver- nella, började läggasi stortvattnet ett
byggnaden. märklig känsla,Det det kändes utbyte detta.intevar en av

Om frågar hur kallt detnågon mig ivatten.som om var
har bearbetning skettHur minkan det, det varken kallt ellerså jag intevattnet svara var

blött. hade hela fokuserat undrade hur det detJag överleva. första tidenmitt jag Den jag meningen attatt var
låg flotte tills Viking pussel. Vad hände, vadJag i skulle behövde läggai 4-5 timmar Lines Mari- Jag mitten vara.

ella korn. kändes detDet skönt komma ombord och vad fel och hur kommer jag in ijagnär är rätt äratt stora
dit, bli hade frågor sammanhanget ganska bra detmig Jag många jag Jagnär nätterna, ärtog att trygg. sover om

kom ombord Mariella. gick det, sjönk fartyget helt livet och känslorHur sökte kontrollJag minarätt över men
och hållet, hur gick det för förväntas.Tomas sköttes bra undrade vad det kundeJag av per- var som
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behövdeJag träffa andra överlevande för hur de des fram och tillbaka, övertäckningen också. ställdesManatt se
och hur de upplevermår och hade högljutt införsituationen. Kent Sara och olika ställ-något situationensätt

månad efter olyckan försökt kontaktanågon Huddinge ningstaganden. befann länge kändeJag mig i ett vacuum,
sjukhus för möjlighet träffa överlevande innesluten,övriga för allt skedde Estoniafrågan skeddemig iatt atten som
och tillsammans skapa det nätverk behövde för lägga också inombords pågickvi Dettainom mig. i några år, jagatt

viktiga pussel och ihop begriplig helhet.vårt blev tänker först detta kanskeDe månader sedanpågår i 6atten
Överpsykologdär kopplade till till borde det för klaranågon vidare och "byggaut- att attsom svar vara nog av

tryckte bra för"Det träffas, kan harinte nytt". tid det barani Jag insettär integräva äratt att atter nu senare
ned händelsen ochi fastna det behovet kunde frågan glömma och vidare,så inte-atter utan attom mer
samhället ändå möjlighet tillinte För det har hänt och ha acceptabelt förhål-så-möta. att ett att ettgrera som
dant hotade med tala med lande till det hela det fortsatta livet.imöte att annars pressen.

medförde ñck tillDetta stånd det hela och träffa-att
SÖS. Vad ska hända framtidenides sedan för och överle-Möten mig övrigasom

vande ovärderlig betydelse. härDet viktigt kan fartygetJag kvar havetiär attvar av acceptera att stannar men
påtala detta endast gällde de bodde Stockholms krävs deti dyker efter kroppar eller bärgar fartygetatt attsom man
närområde. försoningför skall kunna får det bli Samtidigtnås så så.att

drabbadeV1 och överlevde ville bara ihop finns det frågor fortfarande obesvaradeså många ärsom var som
delarna det alla upplevt fick begriplig hel- och hela hanteringen har sköttsså vi oprofessionelltattav etten
het. Genom kontakt med psykologervår övriga m.fl. kän- önskar bästaJag för klarhetsitt nå isätt. göratt attman
des det hamnade konkurrensvi mellan de orsaker ochi förutsättningar försom attom en ge en gemensam
olika psykologerna och andra alla ville bevaka försoningsprocess.sina in-som
dividuella ochintressen "objekt".sig har ytterligare rekommendationer för fram-Nå- Jag någranärma oss som

form ensidigt utbyte där och fick lite tillbaka. tiden:gon av gav
fanns denVar samordnade kunde bemöta träffasexpertisen Att överlevandei så någrasom grupp som av oss

i kände helt utelämnade.vår situation. V1 gjorde, och har fortsatt och viktigt. fickVigöra, ärutsatta attoss oss var
fördjupadEn insikt korn till fick då forum där kunde tala sakenmig jag och detnär ettsenare om som var

Sven-Åketräffa Christiansson vid Stockholms viktigt för borde ha skett direktuniversitet. Detta efter katastrofenoss.
En förtroende och förutsättningmig slags uppsökande nätverk, det kundeett ettperson som gav nyttavara av av-
för likvärdigt utbyte. förstod dessaJag olika skäl: dels för kontroll liv och förståelsevåramöten överattgenom mer

de faser själv befann ochjag det ganska för det medmig i dels därför samlat utbytevaritattom att ettvar om,
normalt förvänta Jag del skulle också kunna viktigt bidragsig. inte För till anhöriga derasiatt ettvar ensam. egen ge
och terapeutiska skäl hade skriftligen dokumenterat sorgbearbetning.jagav
och kring händelserna.associerat också finnas långsiktighet det stödDet måste ien som

ville söka möjligheternaJag frågade erbjudsjag och det finnas både individuellt stöd ochså mig: måsteupp
"Vad sammanhanget har ändå fåttjag i Jag chans stödär ien grupp.
till här livet. Sommaren efter kom deni första exempel behovet samordningEstonia de enkäterEtt ärav
glädjen överleva och den visade sig har skickat till harmånga instanser Deöver varitatt mestgenom upp- som oss.
skattning vardagliga saker, jobbigasmå fylla oftast vad de skall braintenaturen att vetav m.m. man vara

Vardagen kom ändå ikapp olika och medierna för. återkoppling har Bl.a.Någon har densåsätt un-
rapporterade ständigt olika frågor.Estonia dersölming Karolinskai Haveri- sjukhuset skickat inteutom ens sam-
kommissionen arbetade länge, bärgningsfrågan diskutera- manställts. Stockholms genomförde gedi-universitet en
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har efterDet långvarit Estonia;undersökning direkt plats vid Estline terrninalen, en processgen
undersökning drabbade, räddningspersonal, myndig- hade för kaos och tumult, legat mellanFörst vi utsattsav
heter sökte möjligheter till utbyteUniversitetet och livflotte bland människor dog och3 6 timmar im.m. av somen
erfarenheter från de respektive undersökningarna skulle dö. fanns stundersjälvvisste inte Detmen man om man

sådant har skett. Båda dessa undersökninger då själv ville ifrånnågot inte kasta för slippa allt,jag mig i vågorna att
ligger fortfarande osammanställda arkiv. skräm- villei Detta dö kämpande, ville ligga där ochjag inte intejagär
mande. kämpa bara för döden.inväntaatt

och misshandlar deHär drabbade och Därefter följde ytterligare lång fickutnyttjar såman en process,
fastnar materialet arkiv där sker. tycker det underteckna dokument juridisk karaktär och fattai inget Jag att av en
finns bättre erfarenheter för säkra rad viktiga beslut. uppgörelsefick till exempel medVi vårsätt att ta attvara en
framtida beredskap dessa frågor.i försäkringsbolaget då. själv, valdeNågra jagav oss, som

Till vill rikta tack till desist jag arbeta frenetiskt under denna period. Alla hadeinsatserett stort attsom
sjukhus för överlevande ochErsta anhöriga. olika metoder den förstaDet kommavåra igenom ti-gör är attoss egna

hittills endast dem har kunnat skapa för- den. utestängdaV1 från samhällets utredning hurettgenom som var om
troende för samordnade överle- olyckan skedde,insatser vittnesmål värdavåra ansågs inte nå-gentemot oss vara
vande och anhöriga. överlevande träffas idag regelbun-Vi got.
det Sjukhus försorg. höll polisförhörErsta med syfte uteslutaMan i att attgenom oss

olyckan skett följd den interna-ett attentatsom en av men
Kent Härstedt; betraktelse det svenskaen av tionella haverikommissionen brydde lyssnasig inte attom
samhället de överlevandes berättelser. Dess återgivning våraav

vill betraktelseJag samhället helhet efter vittnesmål haverirapporten baserades polisförhören,igöra en av som
känner mycket svek, och bitterhet kring hur hade lyssnat direktEstonia. Jag de visadeinte Det sig attoss. senare

samhället hanterade chocken efter låg där haverirapporten med berättelseEstonia. När inte vår såstämmer som
livflotten efter ha kämpat hela till förloppeti hörde slutli- kom fram långt tillsam-näratt attnatten var senare

ljudet helikoptrarna de delarihop har. haverikommissio-i gryningen. Det Detnästan sattegen av var mans var
film hade upplevt, det arkitektendrömmen. och hur förloppet hadevisste varit,som en man varvar rena nen som

tänkte detMan kommer tryggheten, vi.inteöver,att nu var nu nu
sträcker samhället hjälpande finns andrahand till dem exempel hur försummadesin Detut trygga man oss.

behöver. Nlinnesmärken olika platseri landethar upprättatssom utan
till Mariehamn där fick fantastiskV1 omvård- fått medierna. hardet Viäntogs att veta annat genomom

nad. de och finaste upplevelserDet fått information olyckans följder de anhörigajag inteär varmasteen av somom
har haft livet. total trygghet deni Det och fick, får överlevande information Sty-viaävenvar en var un- numera
derbar känna då. efterMen kort det dags relsen för längepsykologiskt försvaratt ett tag attvar men var

tillbaka till AllaSverige. människor korn kon- exkluderade långi från dessa utskick. har tid förDet tagitresa man
takt med ville hjälpa och Vad det då har och formulera detta.organiserastötta. är attsom orsa- oss oss
kat samhällsengageradeden själeni kommer för alltid andra människorsmig Mångaärren iav oss

får aldrig händaDetta mer förknippas med Estoniakatastrofen. medJagögon att var
fanns klar oförståelse införDet behovet vid konferens bjuditsdit SPF, ochvi Prag 1997 jag inien som en av

överlevande hade andra överlevande. fick dåSam- känsla upplevt tidigare. helajag Det på-mötaattav en som
hället bäst samhälletoch hade mycket för mindevisste hur hört lämnasmå Vietnamveteranemajag vitt-öron om

lyssna nesmål efter kriget. uttryckte bryddeDe ingen sigatt attoss. om
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ville krig de med Lanka och arbetade kändes bra,dem och höra det Det Estoniaingen varit i 2-3 mån.något om
bleknade. kom hem och bland väntadeutkämpa. Så jag postenatt somom

efter låg de enkäterna och väntadeoch flera överlevandeJag Estonia- mig många görsen somav oss av
deppighet kommakatastrofen känner bitterhet, besvikelse och chock Genast kände denmig. jag jagöver att som

ha upptäcka samhälle känt tidigare.levertvingats i såäratt ett som
kallt. kan tala det hände och käns-och Nuså jag stängastängt om som av

det möjligt för tala det.loma Men jagså migär attatt om
hela blev märklig FörDet situation mig ändå kan berodåligt det efteråt.mår Det intesomen attav

individ får varför det hela skedde och det kan bero attsvar
livet, lämna det samhället finns brist och värdighet vil-helt inriktad vidareFörst i i empatijag att envar

verkligen behövs för skalldetta bakom och tala ketEstonia. Men något nåmig inte är att enmer om mer som
till slutpunkt.och fortsätta.Jag känner försoning och kommainsåg jag jag måste jagatt att enmer

människor till- med identiteten.har dem dog. Att Estonia DenV1 23 att tappaett mot vara om varansvar som var
tillsammans hitta därförkonferens, middag kring återer-måste igen, måsteåt sättettman mansammans

själv.bord och kväll alla två sigär övrautomsamma senare samma av oss
döda. kännerJag ett ansvar. Öun; låg båtenMikael Jag i hytten och närställer kan ha tele- sovfrågorNu jag mig Hur pressensom:

krängdefullständigtfonjour bärgning har nu Det ärom som man
förstod ganska snabbtovärdigt Medierna har enskilda individer och mig jagJag jag måste sågivit sig ta utatt

klädde försökte väskaframställt dem eller mindre idioter. Ta ochPeter mig mig Min öppnata ut.mer som
hade ramlat golvet och allt låg innanför dörren,Barasinsky till eller mindre idiot-exempel mer nersom

dörren skulle fastnaförklarades medierna kärlek och löfte till bl.a. lilla kamera.för min För inte ii sin sitt sin att
hade sakerna plockade bort allt försöktefru omkom katastrofen. innan jagCarita i De givit jag öppnasom varan-

förombord färjan, den. stoppade baldickandra löfte, eftersom de båda arbetade mina jeansKameran jag iett
kyrkogården den skulle falla golvet, sedande skulle begrava varandra jagnågon inte återigenatt attom gav
med säkerhet korridoren. väl kommit ochdem omkom. också NärPeter vari mig i jagvisste ut sattstor utav

överlevande fartygssidan och detta skulle sluta katastroffartyget fanns eftersom hennes sågCarita insåg iatt
de försäk- Finlandsfärjorna långt bort. ville kalla hjälpkollegor berättat det för honom. han JagSå jagtog men

hade nödraketer. kände lilla kamerahan fått efter katastrofen för betala dy- ijag inga Då jag minringspengar ut att
byxñckan och signalerade efter hjälpkare omhänderta hennes kropp hon kimde be- använde den ochså attatt ge-

använda Bilderna har därefterhemma. gjorde det lag eller avtal kamerablixten.Han innan någon att va-gravas nom
gravfrid kraft han havet publicerade flera tidningar.ii ritträtt när utevar ovan-om men

kom helikopterSjöfartsverkets båt före klockanför olycksplatsen blev han stoppad Strax 7 morgonen enav
underskrev och räddade alla den flotte där legatoch medierna händelsen. jag nat-oss urom

överlevande till Silja Symphony. PåVi 10 togsten. somvar
lätt överlevainte såDet ñnlandsfärjan till konferensutrymmet där ñckär att togs

tänkte dettaöverlevande längre, de och adresser.finns vill leva våra JagDet såinte näratt varuppge namnsom var
hemmadö och kontaktade säkert rederiet familjde kanske förlorade min isina För mig gjortnära närmaste.att
förränsomnade sedan och vaknadeEstoniakatastrofen lite fotboja den har Sverige. Så intejagär som en men

eftermiddagen. då ville hem gick detockså fått leva När jag ringa inte.varit något mig att mer.som
överlevandefor till publiceratkomma ifrån och Sri Jag text-TVFör Sverige Estonia jag såg attatt namnen
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oerhörthela kroppen,ville absolut till Arlanda. hadedär Jag ontisaknade jagjag mitt så trötteget varnamnmen
da-utmattad. blev efteralla och kände heltfrån fartyget då Det såhem. gick migDet inte ringaringa ettut-att par

lagt Arlanda stodden första chocken Påblockerade. eftermiddagen sig.gående linjer Sent såg når ettgarvar
skulletiotal ambulanser och väntade inhade mobiltelefon Narkonferensdeltagarnajag taatt oss. ossegenen av

de skulle köra tillambulanserna förarnatelefonen ochhan bad låna visste intepratade ringa, iJag att ossomsom
hela slu-sjukhus eller till Södersjukhuset.Huddinge Detgick bra. ringde hem fickvilket inget så jagJag svarmen

polisbil istället. medville först tade med åkte Jag mindär svarade.ringde föräldrar Honmina ömmaattmamma
ñck försöka åka vanligkropp knappt kunde irabblade sittadet jag mittinte jag så entro att somupp personnum-var

medan ambulanserna stod kvar.lättad och överraskad. bilför henne hon blev bådevarpåmer
händelseha med Estonia-och varför Efterundrar varför fick tidigare varitJag jag inte ringa att somom en

vilken hjälptelefoner. katastrofenanvända konferens-gästernas inte någontingskulle behövajag vet om manman
egentligenfinns få.till behöver eller vad Man intevidareförmedlatsOch varför hade inte våra vetattsomnamn

aktiva då, de villhur Medierna inter-besked cirka helleranhöriga kimde V1 mår.Sverige så våra äratt manvar
överlevande.hade räddatsombord Silja Symphony Man ögonvitme,vjua.20 är ett ensompersoner

förstaställde medierna.intervjuer i Denoch familjer kände till det. Jag i tvåvåra inte upp
räddningen, dåchock direkt efterbefann vis-och flera överlevande mig iEfteråt har våra jagjag närpratat om

gjorde. andraegentligen vad Den gångenAlla det hela inte jagtelefonkontakter med de jagsägernärmaste. att ste
ville berätta hur ochställde för Kent jagde det jagoverkligt för de anhöriga, jagvisste inteså att omuppom varvar

livflotten blevhjälpt varandra underhade bra hade i innanriktigt eller de hade drömt. Det varit nattenomom
ställ-tyckte tänkte efterbekräfta det första räddadeJag innan jagför jagefterjag ringt igen 30 minuter attatt noga

tillräckligt.den andra dethade säkert de intervjun intesamtalet. detdenna varitI situationextrema men varupp
folksändes överallt. gick kändeVart igentill. Intervjun jaghos den ringtupptaget man

och bodde för kom-bort Spanien åri imig.Jag ett attreste
deSara Hedrenius; Ambulanserna visste inte vart och för isoleradeifrån mig.Estonia Jagattma

åkaskulle överallt, hörde folk tisslaEstonia-Sara jagHemma jagvar
bland kompi-det bakombeskriver hur också min jag minaAlla talat hittills tycker jagjag när uterygg varomsom

folk fram beteddeibland kom och jagbehöver sigkänner inför samhällets agerande. Därför jag inte som om varsar,
eftersom deallmän egendom TV. Det svårt.till och kom mig idet. flögs från Mariehamn Sverigein V1 sett var
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Bilaga 2

Anhörigas röster

nder inbjöd analysgruppen anhöriga "hängt luften. Fleravåren 1998 också hjälp iblandi måstesäger att
och överlevande Sverige tillsju i befinner chock orkar"tvingas en. När sig iöppna möten,orter man man
s.k. hearings. Orterna Borlänge, Jönköping, Lindes- alltid själv kontakt. Flera exempel då stöd-inte nämnstavar
berg, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Vilhelmina. tillkommit anhörigas hem och hämtat demjustpersoner
Syftet med dessa skulle del tillmöten möten.att tavar gruppen av gemensamma
de erfarenheter och synpunkter finns bland dem hemort med ha drabbatsJag min attsom som var ensam av
berördes Estoniakatastrofen. Samtalen fördes fritt och Estoniaolyckan. erbjöds stöd."Där ingetav

tillåtande. analysgruppenstämningen När farms stöd eller"Det från kyrkaninget sigvar summerar Vare
intrycken från dessa framstår de viktiga för landstinget.möten som

förståelse för katastrofens omfattning och inne-gruppens
"MedmänskIighet och kontakt det endaärbörd för såväl individer samhälle.vårt mansom
behöver i början och hur det blir beror interedovisas alla de personligaHär synpunkternågra av

det är präster eller andra där."analysgruppen fick del Urvalet har för omgjortsta attsom av.
spegla framförallt anhörigas reaktioner och upplevelser betonades flera mötesdeltagare bemö-Det ivärmeattav av
det offentliga bemötandeSveriges och det psykosociala tandet och förståelse det viktigaste det akuta skedet.ivar
stödet erbjöds. samband med olyckan fanns läkare till hands försom oss,

det det behövde.intemen var man
"Husläkaren bra stöd.ettvarmåste många"Man tänka det äratt som

fanns stöd landstinget, Röda korset"Det att genomgått åtsörjer bort och stöd demen som ge som
och andra frivilligorganisationer."behöver. Att anhörig och sörja kanvara vara

många olika saker. "
"Från frånjag barnen."början hade stödmest

uppfattning framfördesEn kategoriernågraär attsom familjen det viktigaste nätverket sorgearbetetAtt varit isörjande tycks ha blivit bortglömda, förloradevuxna som påpekades flera anhöriga. Andra gruppsamtalatt somav saföräldrar och syskon exempelvis."I framtiden tycker jag att bra möjlighe-stöd lång sikt, liksomvaritarrangerats ettbör tänka det vidare krets sörjer,är änattman en som ha kontakt med stödperson.ten att envad tänker idag."man stödet fick från varandra och från"Det största man
och släktingar.vänner

många"Stödet har fungerat bäst platser där förlorade dotter, barn-"Jag ochmin min mittsvärson
drabbade bor." barnJag klara dethar fått själv med lite hjälp från Karo-av

återkommande uppfattningEn det psykosociala linska. Karolinska sjukhuset erbjöd telefonmottagnjng vil-attvar
stödet fungerade bäst för anhöriga bodde ket under säkert detutnyttjade Sedanjag 10 nätter.ortersom var
med drabbade. Utanför dessa upplever bra,många ha behövde stöd den efter det."sig jag inte typenman mer av
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förstående""Polisen har varit mycket ordnade det bra för demdärifrån och Ersta mansvann
landstingspersonalen."Polisens den akuta tiden katastrofen och startade förunder efterinsatser en egen grupp

ochlovordades olika bra med samlingen vid årsdagenanhöriga delar landet. minnes-i "Detmångaav av var
"När de kom för hämta mortem-uppgiftema märket Ersta.att ante

revirtänlçande riktatkom de diskret privatbil." finns Ersta inom"Deti motetten
helhetssyn och delarfru vid polisen, har fått fint stöd från dem. sjukvården. har kristen inte"Min Devar en

och helheten.Blev hämtad efter olyckan dem människan kropp själ Manoch med i utan sermorgonen var upp
Landstingethela dagen, religiös för vårdas där.kontakten har fortsatt. diakon kyrkan och behöverEn intei attvara

de väldigt myckethar det bästa stödet." borde lära männis-Ersta, Erstavarit ärvänner annars av
personal, detta helaförsta stödet kom från polismannen kom kor och mycketDet inte så genomsyrarsom

hem. engagerade. verksamheten. landstinget talarpersonligt anhörig blev heltDe En På om pengar menmanvar
ha resultatetdet villpoliserna kom hem till denna Ersta. Jagintei görensam, en av person sam- man

föromkomna skull ochband med julhelgen och samtalade." Erstaenkaten för min mammas
akutsjukvården."poliserna skulle hämta mortem-uppgif- arbete"När in mitt inomante

besvärande, gamlade de Enkäten från kankvinnor och raka och bra Ersta minatvåterna attvar man, varaen var
ha föräldrar de fylla den."med." undrar imåstegöraatt t.ex. om

skulle först användas till forskning"Erstaenláten men
kom till blev det fel. fråganbärgnjngsfrågor Dennär"Kommunen i Uppsala har ställt upp"

dessutomhållas från hälsofrågor,måste ärseparat svars-Flera anhöriga uttryckteUppsala tacksamhet kom-i över skallalternativen tvetydiga. för vilkaKriterier ärsvarasomstöd och hjälp. har ordnat flera informations-"Demunens deklara. bör formulera frågorna såinte Experter attomträffar, minnesplats och med ekonomiskastöttaten oss blir tvetydiga."inte
medel. Kyrkan har bra stöd. Polisen och polis-varit ett enkäten väldigt"Somliga frågor i närgångnavar menhar också oss."mästaren stött hjälpte de be-hur gjorde förErsta t.ex.att personer somfick också den advokat anlitades"Man stöd från som av självmordstankar."skrev de haftattkommunen. advokaten ñck rådgivningi eko-Genom man han gick självmordstankarskrev"Jag ivet atten somnomiska frågor och skadeståndsuppgörelsen med Skuld.

följde detta."ingenmen upp
kom, detglad enkäten positivt nå-Jag när attvarvar

"Ersta har varit det bästa stödet." bärgningsfrågan eftersomfrågade ingenmig i t.ex.gon
vad tyckte denna fråga.Stödarbetet för anhöriga sjukhus Stockholm det. villeNågon jag iErsta i gjort veta

för-från början då den handladeomnämndes under "Enkätenordalag anhöriga OKi positiva många omvarav
de anhöriga klarade det. Sedananalysgiuppens det fanns loppet krisen och hurde ifråga- imöten ävenmen som

hade heller ekonomi tillenkätundersökningarna. kom bärgningsfrågan till. De intesatte -
kändes olustigtbearbetning enkäten och dethar stödet. fick besked detErsta Jagvarit inte attatt svaraom av

bearbetas.frågorna de kundefanns stöd där efter dagar ñck inte visste4-5 jag närnäratt genast men man
frågade vadtill Erstaenkäten,komma med grupp. "Jag positiv någoni ären

forskning hur anhö-tyckte och det"Ersta de enda erbjöd stöd, hörde dem intressantär som omvar som om
och kom klarar längre tid."med februarii i 1995 riga översent sorg enen grupp

till midsommar,"Erstaenkäten kommer jul ochstödet polisen och husläkaren."Det Ersta, varjestora var
fonnu-mycket och det jobbigt fyllahåll de den iGrannarna sågår åt en. river ärnär attett annat uppser

fru arbetade landstinget, låren dessa tider"Min arbetslag för- året."inom två
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stöd."bra"Kyrkan ett ochbåde kommunendetockså viktigtDetgav att varvar
ställde upp."kyrkananhöriga.framhöllsKyrkans roll krisarbetet mångai somav

Gottsundaminnesstunddetförsta dagen i"Den envar
ganskaföreningordnade med"Vi en egendomkyrkan kvällen.dagen och Detkyrka i var en

snabbt"fullsattUppsala domkyrkavärdefull gemenskap. var
anhörig-bildades detkrisarbetetinledandeEfter detmycket stöd.kvällen. ñckMan

hurbetonadeFlera anhörigaflera kommuner.skulleoch ivid 8-9-tidenDiakonissan ringde att gruppersa
andraoch hålla kontakt medträffaviktigt deträddning.församlingshemmet. Det vårkomma till att somvarvar

Estoniakatastrofen.hade drabbatsUnder da-hela tiden.stöd och informationñckDär av
detmed samtalsgrupper år,höllgjorde hemma. Några äntiden.där hela Sovvi ettmervargarna
all-kanförhållandevis nöjda, integjordemåndag försam- vi. V1onsdag till inteserverades från ärMat man

med allt.tid nöjdlingshemmet." vara
mycket, dethar hjälptAnhörigföreningenkommun. ärstödgruppenmed dagi iVi tryggten annanvar en

detkan träffa. Snart årsmötehaskämsstödet hemma. min äraldrig fått det JagharV1 över att som manen grupp
träffas."fortsätteroch hoppasjagkommun." attatt gruppenegen

självaanhörigaEstoniasfbrlisningsplats har pd initiativFlera bdzresor till av
anhörigarekommenderasallmänna rådSocialstyrelsen:under Iåren. attarrangerats

farval den döde.forvnerunder värdigaolycksplatsenmtyligbet besökabereds tasamt att avatt
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"Stödet månadernabra förstade därefter6var efter förlisningen.jan hadeIngen några Någraattsvar ge.måste be stöd behövde"man om om man menade det fel bemöta människoratt attpersoner var som
En uppfattning delades antal anhöriga drabbats traumatisk händelse och söker informationett stortsom av var av en

det psykosociala stödet upphörde för tidigt. den med erbjudande andligt eller psykologisktatt om om
"Jag tyckte fick stöd börjanvi djuparei stöd stöd.ettmen

saknas. harJag Lukasstiftelsenvarit S:t och pratat." ringde"Jag till Estlineterrninalen och ville veta om
Landstinget erbjöd psykologhjälp anhörigför-via ombord. blevmin gått Jag kopplad till präst."mor en

eningen under det första året."
fick"Vi stöd pingstkyrkan under den första tidenav "Tidningsnotiser river bitterheten ochupp sorgen,fram till dess minnesstund hölls, omkring månadatt en en förtvivlanden känner."manefter olyckan."

Flera framförde kritik mediernas agerandemotpersoner
under och menade informationåren harEstoniaatt om"Alla på något berörda"sättvar förekommit ofta aldrigså hinner läka.såren delEnatt varHela svenska folket sörjde då. detNu annorlunda, folkär
upprörda Expressen visade bilder omkomna,över attvill inte Estonia, orkar höra det, fårinte detveta av om nu andra för tidningar publicerade blandatt annatnamnen,förstaDe veckornatvå det mycket folkvara nog. var som därför det ökade rädslan för inbrott de omkomnasiattengagerade eftersig månader det6 svårtmen attvar bostäder. deltagarnaEn det omöjligtsäger äratt attavnågon promenad med."att ta en frid frågan deti Estonia, finns fortfarande för mångaom
frågetecken kvar. Vad hände egentligen Varför intetogsÅret"Jag efteråtöverlevde olyckan. mörkvar en de omkomna Varför rådde handlingsförlamningupp

period" Varför fortfarande ingentinggör man
Till analysgruppens kom denågramöten även av som
överlevde katastrofen för dela med erfaren-sig sinaatt av "Man inte hänsyn till barnen"tog
heter. dettaUtöver arrangerade särskilt möteettgruppen Under analysgruppens deltog barn ochmöten även ung-för enbart överlevande.

domar och bild fönnedlades dem derasatten som av var"Fylld behövde ochångest, jag fick professionellav situation och demånga gånger varit känt bort-svår sigatthjälp och levde bara dag för dag. kundeJag fungerainte
glömda såväl det allmänna de nätverken.av som egnanonnalt. Rädslan kom efter räddningen. kon-Jag såvar kände"Man skuld och glömde barnen."centrerad överleva hann blijag inte rädd. Alltatt att hänsyn"Ingen till barnen. exempelEtt närtogs var enhände spelas för ñlm.mig Lukterna. Allasom upp som en kom till deras skola och föreläste alkoholperson som omintryck.
och tobak gjorde jämförelser mellan dö ochEstoniaattIdag har fått distans, livetjag känns bra och det har
efter alkohol och tobaksrölming."vidare.gått har underJag ibland hörtåren anhöriga ochav "Jag vill lyssnaigen syskonen. Detävenuppmanahar -försökt dem samtidigt de givit migtröst, tröst.ge som känns bekräftaså derassvårt kommerinte till-att att systerhadeMen jag aldrig klarat professionellmig hjälputan baka. Framtiden får hur de blirutvisa människor.somockså.
Vilka det dettaspår gått igenom."satt,som

"Man kanske försummar de andra barnen i sin sorg.
"Den allra första tiden sökte fakta"man Vår dotter har bara vidvarit rninnesstenen "gång.en
Genomgående framfördes mötesdeltagama uppfatt- känner"Jag besvikelseigen min dottersi minav egen -

detningen svårt alldelesnågonting bör- hon vill hai till vid minnesstenen."att att vetavar atten grav -
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ochförförtroende regeringenhemma hartänder ljus " egendom. ingetJagtål viinte"Min po-attson
denval,höstensihar baralitikerna,till jag röstfanns liksom intesynd Han attmin ge"Det enun-om son.var

lyssnaskallmyndighetervillÄven Estonia. Jagskall det ståomhänderta-här brast itiden. attförstader den man
politikerendaskall fråga Enallvar, någonochtål viintebarnen. Minoch tillsynen tän-gandet oss.taatt osssonav

medkänsla harordendafrågat inteharförsamlings-dagarna idetljus hemma, påminner ettder avoss menom
fått.skall händavadsvårt intehemmet. Det såär vetaatt som

tillfrå-ochvänligt bemött inteblivitaldrighar"Manrådfamilj. niMittoch med hela vår ärmed honom att tar
gad."med dem."omkom. Talatill demmed syskonkontakt som

bara lyss-misstänksamhet kring nikänner"Attdenbäddadfortfarande så attdotters stårVår säng ensom
erfarenheterVåra äroch lyssnar går inteförden,ifor.hon Hennes att tadagen oss.vägrar uratt narenssyster sova

viktigaharförstadesådana. Men ni ärhennes rum. sagt attskulle måladå i varvi somnatt omen
överhuvudtaget.tilllyssnaockså kvar.dotters stårVår sång att

överlevande."medträffhaft"Vi har enen
då har jag de söktehurkan berättadede kroppar tas mötesdeltagama"Ta Mångaupp. svarsomupp omav

de-underanhörigamänniska." derashade häntvadblivit bemött frågorsom somom
träffamöjlighetfåtthadelivet. Någraibe- sista timmarmyndigheternas attmed diskussionernasambandI rasom

hadedet varittyckteochöverlevandemedochdetochöverlevandeoch attanhörigamötande prataomav
Estland ochbesökberättade mötenvärdefullt. Andramöjlig-fråganerbjöds komstödpsykosociala omomuppsom

med andrafattas.skulle Detbeslutpåverkaheterna personer.var enatt som
träffathade någrainteöverlevande"Den mötteöverlevan-ochanhörigasuppfattning avutbreddallmänt att

pusselbit."ändåfårManförhar våra.efterfrågats. "Jag varithadeuppfattningdes inte en
barnenhadeguidemedsamtal mött"Genombe-handlarfortfarande.det Detochbärgning somenär ettom

förealldeles ifrån sigdotterñck minhand jagvill minamänniska. Jag resan.mötande mig veta att varta omsomav
hop-det blåste så.Jageftersomsjösjukrädd blislut. Honaldrig Jagkommerslutskede.livets Dettakära atti att ta var

hon Resanpiller såhade tagit mångahonupplevakommer attbarnbarn sov.säker mitt attattär att pasatt
fickde omkomna. Vikändegjorde närmarei sigklappar migdetkommer SomEstonia är att ossmannuupp.

människordessa imedfantastiskadetuppleva mötadu.begriper"detta intehuvudet och attsäger att
hade velatungdomarförstod varför göravåraEstland. V1till vadhar sigtagithar lyssnat ingen"Många men

dennahar " resa.sagt.
elevernaoch såskolanförstod varför"Ja,med flera har entu-SPF"Kommunikationsdepartementet, varman

Estland."fantastiska isiastiska för Deoch kört."bara att varresa.tutat
villehela tiden. JagMyndigheterna har visat arrogans

möts."sällanär det"Idag merorkademinnesmärket intemakesha min mennamn
flestadedetväxlatstöd har åren,Behovettisdagen efterditkomdit jag varkomma invigningen, genomav

anhörig-fortfarandeträffas iNågraanhöriga enigakände vanmaktfelstavat Jagdåoch såg om.namnetatt var
alls.andra inteallt Det vansinnedetta äröveröver att grupper,annat. mansom

veckan igång iskedet,akuta sågsdettill "Då, iha hjälptborde såallamotsatssituation,hamnar eni en
anhöriggruppen."problem intedetmycket går. Ett är vartvetatt manman

Ibland vill itackla.har varit svårtDetsvårt."oerhörtvrede. kännsvända Det man varaskall attsin
stådet svårtMen visst,villibland ärfred,allmän attöverväldigande min"Kånsloma är prata.är manmannu,
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rakryggad. Alla besökte skulle själva Jag "Det kansketröstas. lättare för karlär jobbasom sigvar atten av sor-
hemifrån, för komma ifrån."tvungen jobbadeatt Jagut, skogen tillsi frun ñckatt jag välja mel-gen. attsa

Telefonen jobbig. Samtidigt ville lanMen kvar skogen elleri komma hem."var prata.man att stanna
ibland helt slut behöva Nu hurjag kanvar man attav göra någonnärupprepa mötersamma vetsa- man man
ker gång förgång olika människor. detsörjer, har lärtjag hurmig själv villejag blisom av

"Nu efteråt förstår det lättinte vad bemött.ärattman att veta
skall Hade jag fåttgöra. inte villkormina "Jag hur det känns,man det hemskt höra. kanprata Manärvet att

hade aldrigjag klarat det." aldrig förstå Det räcker med finnas dären attannan. man
"Det viktigt undvikaär inte den allasörjer i behöver inteatt mycket."såsägasom

fall. "Det finns de har behov psykolog ävennog som av en
Säkert det för denär värst undvikeräven den idag, härjag, och där."som tror-

mår bra."inte skämsJag för begäranog hjälp."att
"Man behöver inte mycket,så bara finnassäga där, "Att till psykolog känner, det villjag jag inte."en

kanske hålla om." skulleJag hainte någonting med någonemot att prata
"Jag karlar har svårare prata." känner.tror jagatt att
"Kvinnor får gråta."
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Bilaga 3

socialtpsykiskt ochochKommunikation
katastroferbemötande i

grundläggande värden. Dessaoch hotarförvarningarrangerade dennalysgruppen 21-22 januari som
och kon-beslut, koordineringkräver snabbakommunikation ochrörande situationer1999 seminariumett psy-

från fleracentrerade instanser.katastrofer. syf-och socialt bemötande Seminariet insatserkiskt i
klaraförsta skedekommunerna måstesamhällets kata- itill analysgruppen kunskap Dettade är ettsomatt omge

inträffar fårpåfrestningpåfrestningar.katastrofdrabbades När svårframförallt destrofberedskap, svåra enper-ur
ordförande Enkommunstyrelsensoftatydliggöra indivi-spektiv. Vidare önskade analysgruppen ett stort ansvar.

samhälletmellan olika nivåer iklar fördelningpsykosocialt stödbehov information ochdens ansvaretsamt avav
länsstyrelser och regering måstemellan kommuner,dessa behov.samhällets beredskap Kortamötaäven t.ex.att re-

skallsamhället fredför påfrestningar ilämnas nedan. finnasdeltagande talares framställningar svåraferat attav
olika sektors-bästaklaras Dekunnas sätt.av

och samordnakoordinera sigmyndigheterna kunnamåste
och socialt kris- ochKommunikation och psykiskt säker-fungerande ledningssystem. Attbefintligt ochi ett

katastrofarbete viktiga uppgiftersamordning iochställa information är
Överstyrelsen förRiddarstxöm, överdirektör vidBo sammanhang.detta

beredskap samarbetet ochcivil behövs förförfattningsstödEtt att
skall fungera.vid påfrestning Då måstesamverkanmänniskan, svårKatastrofberedskap handlar mycket enom myn-

följerMed dettautpekadoklarheter vaddigheterna och medierna. Idag finns någonvissa att ta ansvaransvar.vara
kännaförberedelser.också för Någon måstekatastrofer.gäller myndigheternas vid ansvaransvaransvar

långtbild såbringa ihopomfattande regelverk förkrigssituationer finns överensstämmerFör attett somen
Även grundför-verkligheten.möjligt med Dettaolyckor har detreglerar myndigheternas vid utgörär enansvar.som

kunna ochskallför myndigheternaräddnings-myndigheter lagenliga befogenheter, utsättningolika yt-att agera
tillgängliga.finnsbesluta deocksåfår tillgripa våldledaren kan rekvirera polisen överetc. terst resurser somresurser,

således för krig och vardag-effektiv finnsorganisationEn
sjukhus,vid HuddingeöverläkareAbbe Schulman,dock heltolyckor. där emellanliga Situatjonema inteär

kriskunskapforCentrumtydliga ansvarsbefogenheter utdeladeklarlagda. Inga är
samtalåterkommer vidframförallt sakerskyldigheter. tvåoch heller tydliga Detinte är som

Delshändelser.medmänniskor svåramed varitMed begreppet påfrestning""svår situation omsommenas en
lyssnar till ho-den enskildaofta upplever ingenavvikande, mycket hastigt,väldigt uppstårär attutan personensom
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eller henne, dels ingen ändå tycks förstå, ledaingen till utvecklingnom konspirationsteorier.att Den be-inreav
kan sig detin isätta denjust individen medvarit redskapen bidrar ständigt bereddsom är någotom. man att mer-krisdrabbadEn människa behöver respekt förmöta negativt skall hända.
det hon varit med för själva händelsen oftast Den drabbats traumatisk händelseom, behöversom som av en
kommer plötsligt, relativt och handlar liv ochoväntat framförallt tillbaka tryggheten. Detta kan skeom genom
död. krisdrabbadeDen människan behöver också medmänsklig och vila. Individen behöveraccep- ävenomsorg

för sina reaktioner och beteendesitt naturligttans bearbeta upplevelserna, rekonstruera och berätta församt nå-
bearbetningen.stöd i lyssnar ochnog respekterar. dettaI arbete betydergon som

Reaktionerna skiftar från individ till individ och gemenskapen deär i nätverken oerhört mycket för in-egna
Ändåhögst personliga kan reaktionervissa dividen,sägas ibland kan professionell hjälp behövas.ävenvara ge- men

nerella. ÄvenEn reaktion den oväntade händelsenär skaparatt omgivningen den katastrofdrabbadesreagerar
dissociation. Personen kan koppla ihopinte det den situation och upplevelse. En typisk reaktion omgiv-ärser att
och hör med hela perspektivet vad det innebär. Käns- identifierarningen med densig drabbade och kännerav in
lorna skilda från händelsen.är Som exempel kan det kaos hannämnas eller hon upplever. kanDetta leda tillsom att

kirurg har dissociation. Det nöd-att omgivningen sökerär kontrollen ochsom tillopererar omgivningenatt
vändigt för kirurgen kunna distansera tillsig den fak- fattar beslutatt pendlar från den ytterligheten tillsom ena
tiska situationen för kunna genomföra arbete.sitt den andra. Denna effekt kanatt samhälletuppstå iäven som

plötsligaDet händelseni medför också alla och reaktion omfattande katastrof.att syn- en en
hörselintryck sig stämpelavtrycksätter hjärnan,i helt Ett för omgivningensättsom flyannat äratt attreagera
obearbetade. Detta resulterar flash-backs.i Dessa lyssna.inte individnivåPå kan det innebärasenare attgenom att

del individensiär bearbetning. s.k. bifasiskEn reaktion medmänniskor undvikeren den drabbats uppska-som av en
sker kroppeni och medför minnen sig på. kande händelse.tränger sjukvårdenI kanatt det till effekt denatt

En generell reaktion individen uppleverär vårdsökande till olikaannan remitterasatt instanser.
identiteten upplöses. Tillit och trygghet rubbas.att De Individen behöver omgivning visar empati.en som

människoskapade katastroferna här starkare effekter hanMen eller hon behöver omgivning harger även en som
och naturkatastroferär värre än dettai sammanhang. kunskap och lyhördhet. Detta finnasmåste alla nivåer,
Denna reaktion farlig, den kan medföraär från det sociala nätverket till det offentliga samhället:att personen egna
isolerar sig, kontakt med omvärlden, förlorar arbe- myndigheter,tappar massmedier, regering.

En ond spiral kan uppstå.tet En slutsats från erfarenheternaosv. Estonia är attav sam-
Ytterligare effekt uppleva traumatisk hän- hället har medvetenhet behoveten att omhänderta-av en en om av

delse den beredskapeninreär höjs för andra, gande.att medvetenhetEnovän- de psykologiska behovennya, attom
tade och kanske chockartade upplevelser. tillgodoses.måste Den goda lärdomen från Estonia kan bli

Då människa drabbats katastrof behövs det vi tid de drabbade.en ägnarav en att mer
väldigt lite för den lilla tillit finns kvar skall förstö- insiktEn ochatt lärdom Estonia fört medsom sig ären som att

handlarDet också trovärdighet. detDå gäller hän- myndigheterras. får förstörainte det arbeteom exempelvissom
delserna efter Estonias förlisning kan det konstateras sjukvården följd katastrof.gör, förstaDenatt som en av en
många motsägelsefulla uttalanden har vilketgjorts, har skada uppkommer för individen händelseisom en som
rubbat trovärdigheten. Det ursprungliga löftet har Estoniakatastrofen, benämns primärtraumatisering ochta-

tillbakagits och inte infriats. Så småningom behövs utlösesmin- den faktiska händelsen. Sekimdärtraumatiseringav
dre och mindre för skaka trovärdigheten. I för- däremotatt uppstår följd omgivningens bemö-om en som en av
längning riskerar sådan förlorad trovärdighet och tillit tande den drabbats händelsen. Det denatt ärav som av se-
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de-kan planeraseftersom katastrof itionsförinåga intekan leda tillkundära männis-traumatiseringen att ensom en
Informationsverksamhetendet ligger sakenslång sikt. talj, ikas psykiska hälsa äventyras natur.

Efter katastrofenavvecklaskatastrof bör stegvis.efter en
forskareBertil Flodin, docent och i förtroendekris.kan följa en

särskild inriktningkommunikationsvetenskap med katastrof kanbereddviktigasteDet är attatt envara
planerad kommunikation myndigheter alla,i ochpå därför viktigt medinträffa. övningarDet är att

med under helageneraldirektörer,berördamänniskors, det villskall informationen öv-Det ärävenärstyrasom
här rådertillsignaloch övrigade intresserade individernas behov, Dettaningen.intressensäga attomger enpre-

informatörviktigtkatastrofmedvetenhet. Detferenser. skall efter de berördasInformationen är att enanpassas
för informationenledningenfinns med denfrån innerstaoch de intresserades behov. Man imåste utgå män- attatt

knytasTill krisledningen börskall bra.utgångspunkt från den fungeraniskor själva fattar olika beslut med även en
former.och tänka under lugnakananalysgrupp sittainformation de har tillgång till. somsom

har lyckatshur bra informationen nåskall och fungera informatör Ett äri måttDen utagera som ensom
behovtillgodose olikahar lyckats intressenterstrovärdighet redan från början förkris ha högmåste att avom manen

infor-innebärmediernagodinformation. En serviceinfonnationsarbetet skall lyckas. Den inte åtnjuter attsom
fotograferamöjlighetskall lättillgänglig,från början kan knappast det kris.förtroende i Den mationen attvaraen

ochanhörigaskall tillfälleskall mediernasnabb, alert, ärlig hjälp-informerar mötamåste öppen, attgesges,som vara
medhjälpa tillmyndigheten skallöverlevande ocholika uppfatt-empatisk och Om det finnsrättvis. att tasam,

finnasbakgrundsmaterial. Särskilda kanaler måstede olika frammellan myndigheter sakfråga böriningar ar-en
särskild information. Kapacitethar behovför democh bedömningarnagumenten presenteras. avsom

kultu-allmänhetens frågor. Denfinnasför information samband med måsteDe i att svaraansvarar ensom
kunnaviktigtmångfalden beaktas.rella Detlättillgängliga ha beredskap måstekatastrof och ärmåste attattvara

samtal tillnödvändigt instans.informera hård arbetsbelasming. Det rättär styratrots
Ävenomvärldsanalys.följa utvecklingen och göraatt ana-

frågor nödvändigt.lys inkommande information och ärav
Erfarenheter Estoniaolyckanmellan myndigheter och andra avnätverk för samverkanEtt

avdelningenCentralasektionschef vidFellenius,Evakata-aktörer katastrofberedskapen finnasmåste innani
KatastrofmedicinskAmbulanssjukvård ochförstrofen.

planeringkraftfulltskall alltför tidigt ellerDe ansvariga inte ut
landstingråd skallSocialstyrelsens allmänna varjeEnligtmed löften, bestämda påståenden eller infallsvinklar. Dör-

revideras. Lands-regelbundetkatastrofplantillkommer hahållas för informationmåste öppen att somenren ny
med kommuner,samverkar primär-beslut fattas. PKL-gruppertingensinnan

psykosocialamed detsamverkar arbetetvård och kyrkanlänsstyrelserna ha dyg- iMyndigheter såsom måste jour
omhändertagandet.gäller informationsfrågor.och vad In-åretnet runt runt

bådegällerkomplext område. Detinträf- Informationformationen snabbt komma igång någotmåste ärnär ett
till drabbade,ochhela landstingetkris/katastroffar. Professionella informatörer krävs. inomI internt externten

tillmyndigheter ochmellan organisationerfrån olika myndigheter och fö-kan duktiga informatörer samt massme-
antalhändelse finnsVidbör planläggningen liksom dierna. svårsamarbeta. Detta ingå i ett personerretag en
arbetet, dessa hardet medicinskalederskadeplatsenhur katastrofledningen skall bemöta frivilliga ström- somsom

Vidinformationsansvar.medicinskt ochtill, sådana skall plockas och skallin ävennär säganär ettett ansvarmanmar
centralaarbetet deneller katastrof ledsolyckaplanläggning flexibilitet ochTrots krävs improvisa- svårnej. aven
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medicinska katastrofledningen. Idag finns det ligtpressjour lokal där kunde samlas. krisgiuppenöppna Ien en man
Stockholmsinom läns landsting. hade övningar insett det värdeärman genom att stortav

Det mycket viktigt med kontinuerligär utbildning och förvägi ha utpekad lokal för kriscentrum, såatt etten att
övning och mental förberedelse för händelser.svåra Det snabbt kan komma med krisgruppsarbetet.igångman
behövs ramplan och det behövs mandat för hur arbetet Viktigt också denna lokal uppfyller kriterieren är att som en
skall bedrivas. samlingssal där de anhöriga kan samlas, mindrestor rum

Stockholms läns landsting har gjort utvärdering för enskilda samtal, för avskildhet, tillgång till för-en av ett rum
insatserna sambandi med Estoniakatastrofen. Denna in- täring tillräcklig kapacitet för telefoner och telefax. Isamt
kluderade dock kontakteringa med anhöriga eller överle- Borlänge fanns sådan lokal utsedd kyrkansen en av-vande. församlingsgårdar och gick snabbt lokalradioniman ut

och meddelade anhöriga välkomna dit.att var
Göran Pettersson, beredskapsplanläggare i Viktigt vid krisgruppsarbete vederhäftig och regel-är
Stockholms stift, Svenska kyrkan bunden information till de drabbade undanhållainteatt-Trovärdighet och tillit mycket viktigt för kyrkan.är Kyr- uppgifter, de icke sekretessbelagda. Trots detärom att
kan kan hand andliga problem kräva konfes- fannsinte mycket informationta lämna till de anhörigaom utan iatt att

ochsion kyrkan bra praktisk själavård.är Församling- inledningsskedet, försökte ändå Rikskrimin-man genom
skall ha planer för krissituationer. I Stockholms stift alpolisen fram de uppgifter fannsarna få. polis-Enattsom

förbereder sig tänka in kannågonting stod sedan daglig kontakti med Rikskriminalpolisenman attgenom att man
hända. och informerade de anhöriga vid tid dag.varjesamma

Polisen ÄvenÖnskar ofta frånnågon kyrkan med för medier fannsär tid förnär information.att avsatt
dödsbud skall lämnas. Kyrkans arbete vid katastrofer Vid sådan omfattande katastrof krävs ad-vissävenen
skulle underlättas den lättare kunde del listor förministration formnågon struktur. Såom av att t.ex.av re-

anhöriga till drabbade.över Stockholms stift har inte gjort gistrerades de anhörigas adress och telefonnummer, namn
uppföljningnågon det själavårdsarbete Ävengjordes och relation till den saknade de enskilda be-av utesom m.m.

församlingarnai efter Estoniakatastrofen. hoven hjälp den från krisgruppen noteradesutöverav
därför avsedd blankett, där sedan skrev företageninman

Birgitta Berggren, polismyndigheten Borlängei åtgärd. Detta självklara skäl mellan och100 200var av -
När Estoniakatastrofen inträffade, fanns Borlängei sedan samlade nödvändigt för det skulle fung-personer var att-

antal krisgruppår bestående från ambu- Efterett vecka upphörde krisgruppens samlingaren ochav personer era. en
lansen, Svenska kyrkan polisen, räddningstjänsten och anhöriggruppvarje erbjöds istället Stödperson, ut-en som,
socialförvaltningen. Genom denna har medsammansättning sågs från psykiatrin, sjukvården och kyr-stor omsorg

bildat samhälleti underlättar kom-nät kan. Enligt erfarenhet skall krisgruppgruppen ett verka förintesom en
munikationen, snabba insatser och information. länge kriscentrum.i Risken finns då, den kan bliett att ett

Gruppen träder in endastinte vid katastrofer forum för konflikter kan leda tilläven problem.utan som
vid andra hastiga olyckor, dödsolyckor trafiken,i Vad vikt dessa sammanhangiärsom ärstorsom av att man
bostadsbränder och har mycket utbild- samhälleti har klart för de olikasig ansvarsområdena,satsatm.m. man att

och deltagandening i hos polisenövningar och räddnings- känner till varandra och varandras ansvarsområden.man
tjänst. Krisgruppen Borlänge hari därför haft sammankomster

Vid Estoniakatastrofen, då 46 från med berörda olika lokalpolitiker, ansvariga inomortenpersoner parter -fanns med färjan, förstod tidigt antal sjukvården med flera instanser och planerar fleraatt så-man ett stort man
drabbade. Det därför vikt så danamöj- sammankomster.var var att snartav som
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psykolog,leg.Johannesson,BerghKerstindock vågaarbetevid krisgruppensviktigaste ärDet att
UppsalasjukhusetAkademiskaRädslan förframför allt lyssna.ochochin nära attvara

mellansamverkande organisationbildadesUppsalaberor Idrabbatsharmänniskor,möta ennogsorg,av ensom
kyrkans kris-kommundelarnas krisgrupper,landstinget,självkravställer sigdeltill attett geattstor man

deladesArbetetpolisen.ochdet organisationdet skedetfinns iinte ärNågon upp.trösttröst. utanatt ge
olyckaneftermånaderuppföljningskriftlig 13Vidbetyderlyssnandetochvärmen,närvaron, ensomomsorgen

tillfrågades dådåligt.mådde Demänniskorframkom attmest.
detstöd.ytterligare Förutom nät-ville hade egnaom

stödkontakter harprofessionellaindividuellaplaneringschef verket ochMarling, f.d. Rapport,Eva numera
viktigfylltanhörigföreningarochTelevisionvid Sveriges anhöriggiiipperchef for Evenemang en

kommermänniskorförstödjande funktionklockanmed sändningarkorn samman.igång attRapport morgo-sex
posttraumatiskaförkunskap finnsochVilkahadesak skettHadeEstoniaolyckan.efter resursernusammanen

kan innationellcentralBehövstillståndklockanredansändningarsannolikt somgruppnat- entrestartatman
Känslankatastrofervidlokal nivåochnyhetsverksamheten attegenvärde stöttaSnabbheten har i storaettten.

Känslankontrollen.ochofattbaradetråka förmedier-höga kravställerförstaoch de allra timmarna att tappaut
fruktansvärtinför tillvaron. Dettahjälplöshet ärredskap förha attMediernaoch beslut. måsteomdöme avnas

kan kommavidarekommerMänniskor intekänna.inträffadedethändelserna ochfram sanningen somomatt
dådetolyckan.efter Finnshjälp årsöka 2-3finns.hinder resurserde atttrots som

sjukvårdenför dem inomhadevad hänt,dramatiserade inteRapport pro-som
människorhänsynsfullochförsiktigbörManöverdrev. In-höll tillbaka motord,blem finna än varaatt snarare

börmediernachock. Någotbefinner sig ide gjordesbra,första dagdennamed anhöriga varatervjuer somsomvar
vid rapportering.observantarespekt.med

kris-kannyhetsorganisationEn permanentses som en
viktigastemediernaskriserdetorganisation, ärär ny-som från GöteborgsbrandenErfarenheterlarmlistor medfinnsoch för detheter, mera.

poliskommissarie,Johansson,AageinlevelseallaEstoniaolyckan hadeEfter stor somen
Göteborgpolismyndigheten ianhö-förlorademedarbetaresällan har. Tvåannarsman

tillfickpolisiärbrandplatsen utsågsanhöriga, Påtill redaktionen;människor ringde somMånga pressmanriga. en
ordnadepressbalkong. Manslagsordnauppgiftarbetsgemen-slagsdetmed flera, ensjökaptener att enenvar som

lokalen.guidad imycketbetraktasfårpubliken.skap med Detta turovan-som
tillsattes iinformationsbefattningshavaresärskildEnligt.

samtalinkommandeocksåpolisenstaben. Inommed anhörigadirektsända intervjuerdet emotVar togsrätt att
ochbeskickningarutländskaallmänheten,frånvaldettaEstlineterminalen SVT inteångrar massme-från men

kon-fannsBehovskickadesPressmeddelandendier.skall männis- attdiskuterat intervjuaefterhand ut.har i manom
del-skeddeanhöriga. Sådeförinformation nåochförkunskap behövschock.kor Mer atti centreraatt reportrar an-

lämnades.dödsbudmedsambandchock, vis imänniskor fungerarhur idra skall kunna att senareavgöra
hållitsdet hardärde anhörigabildats förharforumEttegentligtgjordeTV-kanalerna något övertrampingen av

åkla-länsstyrelsen,frånharträffar. Därdet TV tiogjordes fel såOmefter något representanterEstonia. att varvar
Sahl-räddningstjänsten,tekniska roteln,garmyndigheten,för långsamt.

medverkat.kommunGöteborgsochsjukhusetgrenska
möjligtinformationsakligharträffarna såVid somgetts
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händelseförloppet. Till invandrarföreningar har har byggts med lokalt samråd mel-mottagningarsär-om ettupp
Ävenskild information riktats. till skolorna riktades lan primärvård, och bampsykiatri, utbildnings-sär- vuxen-

skild information myndigheters förvaltning och stadsdelsförvaltning.om ansvar osv.
GöteborgskatastiofenI det räddningstjänsten Sorgen innebär framtiden ofrivilligt omdeñ-måsteattvar som

samverkande dess lokalerI samlades katastrof- Reaktionerna efter katastrofennieras. normala,ärvar organ. men
ledningsgruppen, där fanns socialtjänst, sjukvård och händelsen onormal och absurd. ideologi arbetetVår i är
kyrka. sjukdom. Människor drabbats kom-ingenäratt sorg som

sökas för de skall för detbortinteatt att tappasmer upp
Inger Magnusson, informationskonsulent Svenska fall de behöver stöd slag. Det bland vik-något är annatav
Röda korset erbjuda stöd till de överlevandetigt bär skuld-att som
Röda korset Göteborg hade beredskapsplani ingen och skamkänslor.att
efter katastrofbranden inträffade, gick di- anhörigaDe har bildat stiftelse. från helanär Experterutmen man en
rekt och erbjöd medmänskligt stöd. landet skall kunna ställas till de drabbades förfogande om

Röda korsets lokaler hade de ordinarie de önskar.såöppet utöver
öppettidema och ktmde telefon dygnetnås underruntper

Kicki Hultin,de nyhets- och samhällschefförsta dygnen. Sverigesfåtal människor hördeEtt sig.tre av
Television GöteborgPolisen önskade beredskap för ochtransporteren sam-

lingslokaler. visade dessaDet sig insatser behöv- hände Göteborginte Det kan komma påverka ochiatt attsom
des. möjligen förändra journalistiken sikt. förutsätterDet

Behovet medmänskligt stod vid katastrofer journalistkåren håller känslorna och det inträffade le-är stortav att
och olyckor, det förutsägasvårt behovet vande det lättaste skjuta det obehagliga ifrånär ärattmen trots att attvar

Efteruppstår. katastrofbranden samlades många Förändringar journalisternasmännis- sig. grundutbildningi nå-är
kor vid olycksplatsen ochHisingen Hammarkullen.i skulle kunna innebära möjlighet lära.got attsom en
Frivilliga från Röda korset fanns båda platserna för Journalister och fotografer bland de första platsär
medmänskligt stöd för de sörjande under de första vid katastrof eller olycka ochtio det för demsvårtstoren var
kvällama/nättema efter olyckan. Röda korset efterlyser arbete branden Göteborg.sitt i situation igöraatt en som
planering och samordning med andra och Människor blir derasorganisationer de kan ocksånärvaro,arga av men
kommunen, för de samladeutnyttja bättre. hjälpa och trösta.att resurserna

särskild inträffadeEn Göteborg kanskesituation i som
Lilled, samordnareLars Göteborgs långsiktiga beror offren människor med kom-mångaav att var unga

med anledninginsatser brandkatastrofen och de flesta med invandrarbakgrund.pisar Efter katastro-av
Stadsdelarnas krisorganisationer fungerade bra och kom fen sökte de drabbades kompisar medierna ochupp var

tidigt efter brandkatastrofen.igång väldigt omedelbara kontakter. krävdei sina De att vara
efter brandenInsatser Göteborg hålleri samord- med medierna, de ville skulle bevaka allai TVatt t.eX. att

kommunens samlade kapacitet utökas. Allt från begravningama. för medierna han-Detta svårareattnas attvar
elevvård, pedagogiska socialvård och sjukvård kaninsatser, den vanliga självamedierna sökersituationenän närtera
komma denna samordning.ingå i Organisationen dem skall intervjuas.att som upp som
skall arbeta med detta skall förstärkas den harså Något försvårade bevakningen det tidigaatt ut- utta-en som var
hållighet Hela arbetetminst två år. försöka landetgår befarade branden anlagd. Detut att att att satteman var

livet drägligt möjligt för de anhöriga och reaktion Göteborggöra saknar motstycke.igång i Ty-som en som
drabbade. stödcentiumFem anslutning tilli ungdoms- vidarebefordrade TV uttalandet ifrågasättavärr attutan
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"för-Göteborgintervjuades iögonvitmenUttalandet Deför fort.det gickkritiskt,granska deteller som
stund med dem innantaladeintervjuades". Manuppgifterrasistdåd Dessaspekulationer manfödde enm.m.om

valdes bort.ellerdem Mångabeslutade intervjuaföljamycket svåra attatt upp.var
psyko-medkristeamfinnspersonalen SVTFörmyndigheterna Göte-med isamarbetet ettövrigtFör var

och fannskalladesdeoch inpsykoterapeutlog,rädd- präst,sida. Polis,från mediernasmycket braborg sett
demolyckan.efter Ingenkl.plats från 7informeradeinformatörerkommunensningspersonal och avmorgonen

defick hem innanBackaplanvaritTelefonnum-politiker.liksom nattenför intervjueroch utesomutsattes
allakalladesdygnEfterkristeamet. 1medtalat någonförmedlades viakrisgrupperochtill kriscentrum urme-mer

Report-har följtsoch dettadebriefingtill ävenmänskligt,ochjournalistisktuppstod behov,dierna. senare.Det upp
förbjödsolyckanbevakadefotograferoch inteefterkvällen attminnesstund TVdirektsända i somraratt en

skulledegjordes för inteolycksplatsen. Dettatillåka attolyckan. ut
opåverkade.relativtkänslornadrasaktiva in isärskild roll ifickGöteborgMedierna utani varasomen

avståndet. SVTgeografiskamed detRespektenharanhörigaoch andraföräldrarsorgebearbetningen; avtar
kundeGöteborgplatsmedier iutländskahjälpteochfilmerförredaktionen tittakommit till togs somatt som

befa-brandennyhetendet faktumpåverkapsykologerkontaktat inteharSVT attsamtal kommer in. att ommånga
världen.helakabladesanlagd rasister överradesharagerande. Mediernahjälpför sitt utioch avvaraattterapeuter

förfrågningarinkomStockholmmedier ihände. Fråndetbearbetning varhela somroll Sverigesi somaven
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etiskt omöjliga tillgodose, bilder brännskadade krigssituation harI Sverige militärt försvar ochatt ettav en
efterfrågades. sedan antal funktioner, totalförsvarsftmktioner. Det ärett

SVT har deinternt lärt mycketåren viktigt verksamheter fungerar krig,vissa isenaste att t.ex. trans-om
katastrofjournalistik, skall återhållsam, med- eller sjukvård. då oväsentligtDet detär ärman portervara stat-om
mänsklig, hand den personalen och hela tiden liga eller behövs,privata alla finns med ita om egna organ som
arbeta efter de bakomliggande journalistiska beredskapslagstiftningen.principerna. Information verksamheterär

knyts funktionen psykologiskt försvar,i detsom samman
Göran Tesfai Skoglund, direktör Svenska kyrkans kan lika kallas för informationsberedskap. Förgärna
kriscentrurn på Vårsta denna funktion har funktionernaSPF För iansvar.
Nätverket Enar bildades hösten och infor- beredskapsorganisationen1997 har riksdagen beslutat målär ett om
mellt nätverk mellan nationella aktörer området och syfte. det psykologiskainom För försvaret måletär att upp-
psykiskt och socialt kris- och katastrofarbete. Deltagarna rätthålla förtroende för det demokratiska samhället. För-

både statliga myndigheter och andra svarsviljan och motståndsandan byggs dårepresenterar orga- attupp genom
nisationer området.inom har detta förtroende för det demokratiska samhälletman

Anledningen till nätverket bildades delsEnar och villig till försvar för detta samhällestå medäratt attvar upp
brist samverkan mellan olika myndigheter och dess värden. Medlet försökaorgani- det här målet bevaranåatt att

vidsationer olyckor och katastrofer och dels insik- förtroendet sker bl.a. snabb och korrektstörre nyhetsför-genom
det viktigt med utveckling psykiska och medling.ärten attom av

sociala vid kriserinsatser och katastrofer. informationen skall fungeraFör krisi detmåsteatt en
Svenska kyrkans kriscentrum: Vid Göteborgsbranden finnas informationsberedskap, dvs. det finnasmåste ut-en

samordnades arbetet stiften, nationella bildad och erfaren bådepersonal myndighetssidan ochgentemot
kyrkokansliet och andra trossamfund. Vidare kunde mediesidan. krävsDet teknik och harövningaräven attman

den regionala och lokala uppbackning. genomförts.organisationenge
skeddeDetta samverka och samordning. funktionsansvarigaMan myndigheternain- De och verksam-genom

hämtade nyheter, förmedlade information och höll reda heterna funktionen skall oftast ocksåinom ha ochresurser
olika instansers Kyrkan harinsatser. frivilliga beredskapmånga för krig. skall ocksåDessa kunna användas vid

bereda hjälpa till det behövs. s.k.är påfrestningar för samhället fredstid.svåra i Begreppetattsom om
"svåra påfrestningar" och dess konkreta innebörd för hur

skall användas definierat legalainte iär termer.resurser
Kommunikation; myndigheter, massmedier och funktionen informationI riksdagen,ingår regeringen,
berörda de centrala myndigheterna, högre regionala myndigheter,

Körlof,Björn generaldirektör Styrelsen för länsstyrelser, landsting, försvarsområden och kommu-
psykologiskt försvar SPF den kommunalaprioriterar händernivån, detnerna.

fickSPF efternågra Estoniakatastrofenår uppdragi händer detinågoti Sverige kommun". tillså Det denäratt en
förmedla information till anhöriga. På utöka- kommunen medborgarnainitiativ först vänder försigeget attegna
des uppdraget till omfatta överlevande. information. kommunala informationsverksamhetenäven Denatt

SPF:s utgångspunkt människan det liv hon le- därföri central för förtroendet.är äratt
det samhälle och den värld lever helt säkeri inte etermedierna och derasPress, distributionär ingår inte iver,

och finnsDet väldigt olika uppfatt-många funktionen "höra till den. finnsäven avtalDettrygg. ettmen anses
ningar vad farligt och farligt,inte riskfyllt och beredskapsskyldighet, vad gäller förmågaärom som t.ex.om att

riskfyllt.inte kunna sända och vad gäller distribution. hållerSPF i
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informationenförocksåverksamhet ansvarig rörinformationsområdet. ärutbildningforskning och som
deviktigtoerhörtdetverksamhet. Däremotdennasaker.det viktigt ärtilldet "krisar sig" atträttNär göraär att

för infor-och därmedverksamhetenföransvarigainforrnationsförinågan.säkerställaviktig sak ärEn är somatt
myndighe-andrakontakt medhar ansvarigavad hän-och mationensnabbt platsofta återgerMedierna är som

varandramedsamverkaförskapa formbörförmed-medierna Deden kriskan då lätt blider. Krisen attter. ensom
gällervadoerhört viktigtinformationen. Dettasådan kapa- ärviktigt hamyndigheterna detlar. För är att omen

myndigheterna. OmcentralaRegeringskansliet och deoch kan för-själva vad det pågårdecitet ärvetatt som
ochökad dialogutredning. Endetta närmaretill medi- pågårsnabbtkorrekt ochden bildenmedla ettsätt enett

ochoch myndighetermyndighetermellansamarbete re-erna.
hafallbörLänsstyrelsenviktigt. imotstridande information geringenkris ärproblem i vartEtt är atten

överlägg-tillsammankallamed- initiativrättmedborgarna.kan Dettaolika myndigheterfrån nå att gemensamma
ochinformationmedskall betehur sigspeciellt ningarblir oroliga situationenmänniskorför ofta manomatt om

det finnasdetta borderegional nivå. Förinfor-hurkrävs därförfarlig. Detär annatstor manomsorg om
kommunledningenförfattningsstöd. ärDetoch inte ärerfarenhet, kunskap övning. Det är ansva-somsamtmerar

Även ochsamordningbörhärkatastrofochkris-information,har rig imyndighetentillräckligtheller rättom
diskuteras.samverkanmedförtillräckliga nåockså haden måste att utresurser

sammanhang,Även används ärOrdet kris i mångaerfarenhet.kunskap ochför detta krävsden. men
finnsmedicinsk ingenDetpsykiatrisk,egentligendet viktigt sig in iriskkommunikationVid sätta term.är att en

ellerförhållningssättterminologi,genomtänktvill deVilken informationfaktiska situation. ansvars-mottagarnas
ellerkatastrofsituationerförhållande till olikakunnaViktigt förhänderde detha Hur typer avattser som

olyckor.tillförlitligtydlig och svårariktig,informationenlyckas ärär att
Estoniakatastrofenberörda viddeförhållande tillförstå,lyssna, Idet viktigtändamålsenlig. Sedan är attsamt

demavseendeinformationsansvarsjukvårdenhadesedantrovärdighetenochberöras. Tillitenoch ettacceptera
informationsansvarhadePolisenhandhur arbetet skall tagitviktig förinformationsinsatsertidigare ettär om.man

hadeomkomna. Kommunernaidentifieringkopplat tilllyckas. av
kommuninnevånaretillövergripande sinaunderskattas ofta.allmänhetenInformationen ett ansvarmermot

detredafårtill kommunenhörsäkerställa deberedskap föroch långvarigfinnas högDet måste attatt att somen
kommunalmeddet viktigtDärförde behöveroch frågor. ärundran Resursernaallmänhetens veta. enmöta oro,
vid allvarli-förstärkassnabbt kaninforrnationsresurstid.längrekan Detuthålliga, krisen ärmåste somvara envara

händelser.riktig informationtelefon hardeviktigt i att gareatt som svarar
infor-förallsRegeringskansliet inrättatintekantelefonlinjernatrycket vissaminskalämna. attFör gevaratt

ellervarkenfannsberörda.till Detförmedlasoch mationsamlas ihop viaförfrågningargenerella orga-resursersvar
uppgift ligga nivåsådan måsteför det. Ennisationmedierna. en

Efteridentifierbart. Esto-ochkonkret gripbartdetdärsärskilt detomhanddrabbade ärmåste sätt,De etttas
rörande hanteringenolika frågorfleraniakatastrofen åktekunskap, inlevel-erfarenhet,medfinnas människormåste

innebärdettaErfarenhetenRegeringskansliet.tillsådan be-frågor.kan Enseförrnåga, empati avuppsvarasom
kantill så-naturligtvis såmåste mötasamhällsverksamheter.allafinnasredskap måste i att manatt seman

heltolika Estoniainformationsproblemmedi- dana sätt.tillgängliga föralltidMyndigheterna måste varvara
informations-denoch dånationell fråga måsteklart enerna.

fasfall under måstenationellt,hanteras iinformations- mässigtför myndigheternasGrundprincipen vart en
det.hanteraför kunnaRegeringskansliet inrättatför vissden ansvarighantering måste är attvaraatt envara som

191



LÄRABILAGOR ATT LEVA MED OCH AV ESTONIA-

Odlander, pressombudsmanJensIdag finns bara moralisk skyldighet för sub-privataen
Utrikesdepartementetjekt, rederier ha informaüonsberedskap vid svårat.ex. att

påfrestningar. skulle kunna fundera Utrikesdepartementet har haft presschefMan sedaninte 1920-över ettom en
antal samhällsviktiga verksamheter också borde ha pressombudsmantalet och sedan andra världskriget.privata
den skyldigheten. Idag detta endast kommersiell och informationsenheten består O-talPress- 5är etten av perso-
fråga för de bolagen. och utlandsorganisation med pressråd,privata Sverigeiner en

pressattachéer med land SverigesFör att ettmera. vara av
Inge Gustafsson, kansliråd Information Rosenbad storlek väldigt utlandet krymperorganisationen Iär stor.

Regeringskansliet kanInom tala före och efter Enheten ligger under pressinformationorganisationen.man om
eftersom1997 Regeringskansliet då blev myndighet. och kultur och handhar allt från information Sverige ien om
dessInnan departementen fristående och det dessa frågor till utrikespolitik konsuläraoch frågor.var var pres-

sekreteraren fick hantera medie- och informations- Utrikesdepartementets presschef ledningenstår närasom
kontakterna. Krävdes förstärkning kunde be hjälp och pressenheten får därigenom del ledningens tanke-man om av
från departement hade kontakter med. banor. pressenheten organiseradInternt antalsåärett annat att ettsom man

Kontinuiteten bättre informationsarbetet medarbetare antal andra enheter och följerär än när mot ettnu svarar
sköttes pressekreteraren följde statsrådet vid arbetet dessa vid deras Såledesi närvaro möten.av som en genom

eller regeringsskifte. finnsavgång informatörer har "medhöming" alla ledareNu i organisationen.ett man en
samtliga departement plus informations- Utrikesdepartementet har kom-intranätett egeten gemensam som
och kommunikationsenhet drygt RegeringskanslietsDenna25 uppgå i intranät.attpersoner. mer
enhet knuten till den politiska ledningen. normal dag Utrikesdepartementetinte bestårEnär rätt

Statsrådsberedningen har ledningsroll krismöte. arbetar med utlands-inom åtminstone något V1en av
Regeringskansliet. Informationsenheten ochtillhör förvalt- myndigheter gränsöverskridande med departe-vissa
ningsavdelningen. Alla informatörer har formell Statsrådsberedningen och Försvarsdeparte-inte ut- ment som
bildning, de ändock erfarna och professionella finns mycket lära detta områdeDet inom iär mentet. attmen
informatörer. framtiden.

Idag finns inforrnationsjour konsulära frågor har Utrikesdepartementetingen Rege- Iinom en
ringskansliet, väl beredskapsorganisation. informationsplikt till allmänhet och medier, vilket kan lik-Däri in-men en

antalgår statssekreterare och vid polisens roll. beskriver hur arbetet läggstjänstemän, Dåjuristerett men nas man
från informationsenheten.ingen Gustafsson själv vid kidnappningsfall eller svenska råkar illaInge in- när ut ut-upp

grund och tidigaregår verksamhet, omlands. mycket, kriser finnsintresse inte Sätteti varierarattav agera
egenskap anställd infonnationsenheten. plan för alla områden. Utrikesdepartementet skallEn inomav agera
hur informationsenheten skall hantera kriser håller dock utrikes säkerhetspolitik, upplysa den, informerainom om

fram och det Gustafsson håller biståndspolitik och katastroñnsatser, humanitäraInge i in-åratt tas som om
detta arbete. handlar klarar handelspolitik med med allaDet I områdenorganisation satser,om en som mera, mera.
telefonbemanning, kontakt med intresserade, kan kriser förekomma.intranät etc.

Övriga funktioner informationsenheten krävs flexibilitet och beredskap. Trovärdighet ochDetsom ansvarar
för info-butiken allmän- saklighet mycket viktigt. Utrikessekretessen och rela-Drottninggatan, serviceär är
heten, trycksaksproduktion, webbplats, till andra länder kan ibland försvåra informations-regeringens tionenstu-
diebesök information. arbetet.samt extern

192



LÄRABILAGOR ATT LEVA MED OCH AV ESTONIA-

Marling, TelevisionEva Sveriges de bråk förekommit och anhörig-förekommer isom
Myndigheterna får liksom allmänheten första infonna- medierna BidrarSkall granska dessasin organisationer me-

från medierna, det naturligt.tion dierna till för de anhörigaär att permanenta sorgen genom
Medierna vill tala med beslutsfattare hellre agerandesittän

informatörer från myndigheterna. bra Samtidigt anhöriga komma till tals olika frå-Det inte måste iär om en
talesperson får monopol information och och exempelvis skadestånd Medi-och bärgning.rören gor som

människa skall uttala olika ärenden. och anhöriga har kommit slags symbiossig i Den in i ärettsamma myn- erna som
dighet försöker medierna särskild lokal kommain i svårstänga attsom en ur.
och dem med presskonferenser gång i timmen,matar en

Liselotte Englund, doktorand med inriktning påden myndigheten får problem.
katastrofjoumalistik vid forJMG -InstitutionenEfter Estoniaolyckan fungerade informationen ull
journalistik och masskommunikation Göteborgsmassmedierna dåligt, både från myndigheter Sjö-som -
universitetfartsverket och från rederiet. Myndighetspersoner blir

alla andra chockade och bör förbereda för lyhördhetdetta God katastrof-journalistik ställer kravsig storasom
inför krissituationer. och kompetens hos mediernas medarbetare. Professio-

Frågan eller nella och personlig medkänsla skall verkaintervjua ögonvittnen iäratt ett stort syntes.om normer
problem. Medierna kommer alltid Närhet skall förenas respekt för denmedintervjua ögonvitt- i rapporteringenatt

de chockade. ofta enda uppdrag vidDet intervjuades tillstånd. Mediernas ochäven är är sättet närvaroattnen, som
reda vad har hänt. förslag paradoxer,Ett SPF, tillsam- katastrofer och olyckor mångaär att storasom rymmer

med joumalistförbundet borde händelserordna utbildning och det tillfällighet dessa tragiskaingenär attmans en
där kunniga människor utbildar journalister hur ofta leder till de journalistiska framgångarna.störstaom man
känner befinnerigen chock, och hur jämförelse "kris" "nyhet" vidsig i begreppen ochEnvem som man gerav
skall förhålla skadar dessa. handen vetenskapliga definitionernasig så inte de bådaatt attman samman-

sambandI med mycket händelser katastro-faller punkt. betraktarsvåra Estonia- princip varje Omisom man
katastrofen eller Palmemordet ställs särskilda krav de fen oftaform kris, kan det nyhetsrus upp-som en av som
högre myndigheterna och deras företrädare. Efter händelser tillförklaring. Samtidigt leder dessaEsto- står sin
niaolyckan det märkligt drabbasAktuellt journalister och fotografer chockas ochinitiativ ävenattvar nog av av

kungen höll tal till behöver från tid-TV. alla slags arbetsförlamning. Sådana exempel finnsnationen i Visom en
också värdighet ochvilket Bergslagsposten efter Estoniakatastrofen,mått i något ningenett av sorgen, var som
saknades de första dagarna efter Estoniakatastrofen. de första plats vid brandkatastrofenDet Göte-många iav
gäller också Medierna ochhade borg oktober hur yrkesñltrenregeringsnivå. -98 vittnaraccepterat om raseras

ville hålla tal och till och med det block och ñck packasstatsministern ansettom penna ner.
lämpligt, också fotografer be-intervjuer Journalister och har uppgiftmåste svår iäven göras rö-t.ex. attom en
rande bärgningsfrågan. klara deoch etiska avvägningarnamästra stressen

Ändåfråga efter Estoniaolyckan handlar berg-En svår olycksplatsen. förväntas alla yrkeskoder sittaannan om
mediernas relation till anhöriga och överlevande längre fast uppdraget kanske sker under chockliknandetrots att
sikt. Medierna ofta till de anhörigas föreningar för betingelser. räddnings-ringer därI situation inteen ens

kommentarer olika politiska förslag och händel- tillräckligt mediernapersonalen förbereddsig äratt na-anser
föreningarnas skildraHur representativa turligtvis mycket dåligt rustade för ochrepresentanterär mötaattser.

Skall fråga andra och riskera människor katastrofens konsekvenser.jagaattman upp
funnit påverkas medier och andra relevant fråga andelviss ro Hur kan varförDet sig såatt storsom en av vara
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kännedom krisreaktioner och kris-etiska överlåts till den enskilda eller Journalistkårensavvägningar reportern om
begränsad, med utgångspunktfotografen olycksplatsen. Oetiska förlopp får relativtofrån-intervjuer görs antas

journalistutbildningar.komligen, publiceras. från lcursinnehållet vid landetsborde avgörandeinte Mångamen
ansikteetiska bedömningar kunskaper viktiga eftersom chockenskan redaktionell Dessanivå, ärgöras ärmen

verkligheten missledande signaler. indi-blir ibland den rakt redaktio- lynnigt och kan sända DåFrån utmotsatta. en
numbing slags krisreaktionkommer de förväntningar och den får vid drabbas s.k. psycic ennen press rep- avsom

uppleva intervjuadeofta beskylld för "luras journalisten dentill. bliDet är värreorten att attett steg att som san-
ha kontrollerad, det stället kan frågaför lite för mycket. Med avståndet ökar sad ochgjort inärän attatt omvara

overklighets-okänsligheten. och har drabbatsgäller möjligen också den känslighet chockadDetta är avpersonen
flera s.k.med viken mediernas personal olycksplatsen hanterar känsla. numbingPsycic coping-strate-är en av

vilket individenjournalisterna Med detfaktum eftersituationen. Det Estonia- gier. coping sättatt menas
till såvälkatastrofen bemöter, bemästrar ochverkade själva olycksplatsen kan hypo- sig inreinte somanpassar

tetiskt tänkas ha betydelse för graden närgångenhet hot.viss yttreav
till lärande. Efter brandkatastrofenoch hänsyn. fallet Göteborg stod journalisterna finns vilja iDetI i en

för utbildning och fortbildningkatastrofens vilket sannolikt ledde till Göteborg har iintressetstörrecentrum ett
Bland harförsiktighet. kunskapsområdenämnda varitmått annatstort.av

införa kris-Händelserna Göteborg planerGöteborg lär bara sjukhusen Journalisthögskolan ii inte attattoss
bör ha psykologi/katastrofjournalistik journalistutbildningen.beredskap mycket antal anhöriga, imötaatt ett stort

inför framtida mediebevakningockså mediauppbåd. viktigt också hållpunkterNågraDet ärärutan att stort att
chockadeyrkesgrupper realistisk möjligaste undvikahar uppfattning intervjuaövriga i mån män-attatten om

offer eller överlevande kanmediernas arbetsvillkor. nyhet oerhört niskor, bilder därförmedlasEn inte visaatt
journalistiska formersnabbt, förgrenas försöka utvecklaolika förmedlare och identifieras,via når många att nyasam-

fotografer börtidigt. sker. Journalister ochdärför viktigt med s.k. rätt-tidig information, för skildra detDet är att som
vilket krisbearbetning efter avslutatinnebär informationen korrekt och den regelmässigt erbjudasäratt att upp-

medie-konsekvensanalysvid lämplig tidpunkt. skapar lätt drag. kanDementier Dessutompresenteras en aven
förvirring, fruktbar erfarenhetsgrund föroch har ibland huvud bevakningensvårt nåöveratt taget somvara
fram. träffas det har häntkommande uppdrag. Att innan är en

professionellt förhållningssätt mellansjälvklar möjlig ökatEn del katastrofrapporteringen är vägatt motav
utbild-skildra de olycksplatsen;människor drabbats och dem överlevt. yrkesgrupperna en gemensamsom som

ha blivit katastrofens olika aktörer.Att fotograferad eller filmad och förTV ningav expone-
rad chocktillstånd för publik, kan dock skad-i storen vara
ligt för de överlevandes framtida rehabilitering. finnsDet

Samverkan katastrofarbetekringexempel hur publicerade TV-inslag och artiklar kan
lång siktkort ochanvändas för kvar slags fixeringiatt stanna sorgen, en som

FörsvarshögskolanFredholm, laborator iLarsdet vidare. människor drabbassvårt Mångagör att som
Karlstadpost-traumatisk psykiatriskt tillstånd ef-ettstressav som

ökadfekt risksamhälle medpsykiskt tendenser söka Samhället utvecklastrauma visarett mot ettatt enav upp
förutse och förståTV-inslaget eller läsa artikeln komplexitet. blir alltDet svårareAtt tittatraumat attnytt.

utvecklas.och kan Vilka skeenden kommerigen sätt. attettom om somvara
används harKunskap problem de begreppdet oförutsedda kan låta inteEttutopi, är att somom som en

ktmskapsfaktorn framförallt mellan och vanligtbör sammanhanget. innebörd,ipoängteras expertermen samma
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förbehövsåtgärdervidta deochdettafångasak-Myndigheternaemellan.Ochfolk. inte so1natt uppexperterens
möjligt,kunskapgodskall haallmänhetenvariationsvidd ivilkenmed kunskapertillräckligt somatt enomnar

vidtaoch behöverför riskerdeemellan. minstmänniskor inte utsättsfinnsbeteendenupplevelser och somsom
skyddsåtgärder.vidutifråndeförnuftharMänniskor enett som agerar

antalregel hantera män-Polisen harmålofta utifrån sinabeter sigDe ctt stortkonkret situation. attsom
klara situatio-händelse. svårasärskild Förvidniskorbetydligtbehöveroch ledarerationellt. Experter attsätt enmera
vad organisationenfunderaförvägimåste överochtänker Detmänniskorhur ärkunskap mannerreagerar.om

lämnasbehöveroch vadför informationsjälv behöverharmänniskorfundera vadförsökaförvägviktigt i somutatt
Utgångspunktenbör ske.dettaoch hurallmänhetentilldet skall bemötas. Denoch hurinformationsbehovför

uppfattarolika och in-människor tänkerdåarbete.detta måstedrabbade människan ienskilde är attvararesursen
enskildadendet bortOfta glömsolika.formationför-myndigheterna byggaViktigt för attDet är att upp en

hän-vid svårmänniskandrabbade ävenförhoppningsvisförtroende ärdetmåga enresursenmot somsvararsom
delse.motstridigamyndigheterna intres-Ibland harfinns.redan

polisen harhändelsersärskildaTypiskt vid årarbete.detta atti attmåste vägas sammansen som
Polisen,olika nivåer.andra aktörermedsamverka

sjuk-ochhälso-rikskiirnjnalchef räddningstjänstenförsvarsmakten,Nylén,Lars samt
tackladoktrinskapaförsökerRikspolisstyrelsen vården attgemensamen

omhänderta-psykosocialagälla detkanproblemen. Detmyndighetencentrala inomdenRikspolisstyrelsen utgör
uppnåinsatsplatsen Förgandet, organisationenpolis-finns det1999 21 attden januaripolisväsendet. Från etc.l

utbildninggenomförssamverkan vissbralängreLänsstyrelsen har nå-intemyndigheter Sverige.i gemensamen
ochsamord- övningar.polismyndigheterna. En vissfördirektgot ansvar

samhället.mellan ispänningsfält nivåernafinnskatastrof- Detsamhälls- ochviddock kvarfinnsning ett
från regio-inblandninglokala förden nivånOfta sigvärjersituationer.

det gäl-arbetet. Närdet operativanationell inal och nivåinträf-de oftakännetecknasSärskilda händelser attav
xdkti-Destodet lite Sverige.finns rutin iler insatseromedelbart störreöverraskande,far svåraär ettatt grepp om,
vilketutbildning,ochdärför meddet övningarblirflödeochtidsförloppkomprimerathar upptrappatett gareett
arbe-främstgäller polisen,idag vaddyg- prioriteratsamhälle har inteinteresursknappa äraktiviteter. Dagens somav

likatidenför intePolisennärpoliskonceptet.med äralla tänkbara Detför situationer.i tjänst nutarruntnet resurser
den harinsatsorienterad varit.ochmobiliserasmåsteinnebär insatsorganisationerna somatt

händelser be-särskildavidinsatsorganisationPolisensdyna-situationertill Mångade successivt. ärväxeratt
polisinsatschef medledspolisstyrkastårtiden och det svårthelautvecklarmiska, dvs. de sig är av enatt somav en

detSedan finnsledning.stab, dvs.ellerhända.vad kommer somyttreutan enattveta som
ledningövergripande operativregelskäl oftanaturligafårsamverkande aktörerna styrs avDe somenav

Vidden dennechef ellerpolismyndighetensoerhörthändelse. svårtDet utsett.uppfattningarolika är avom en
vidriksangelägenhethändelser"Särskilda upprättasfårlägesbilder såviktigtmycket stämma avatt manavmen

stab förRikskriminalpolisenRikspolisstyrelsen över-särskiltolika staber,verklighetsuppfatming i enomsamma
ledning.strategiskochsamordninggripande operativtiden.utdraget Ris-och iutförsarbetet äröver stor ytaen

lednings-liknande IharRäddningstjänstenfung-kommunikationenden system.ken inte interna ettär stor om
ledaskallfunktionfunktioner. Enfinns olikastabernauppfat-Vidaredessa bilder.mellan t.ex.blirdet ettatt gaperar

tredjeanalysera den,skallfunktionvilket för- insatsen,händelsen sittmassmedierna svararsätt, enenegettar
informationsverksamhet.förgällerdrabbade m.fl.de Detochtill allmänhetenmedlas
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Röda korsetenhetschef SvenskaMargreth Köppen,kanutvecklatbättreskulle behövasDet systemett som
myndighetsrepresentanterGöteborgsbrandenVidkanpågående ochsjälvkorrigera under insats attsig sasomen

finnshar.Röda korset Detvilkahjulspår. vissteeller felaktiga intebekvämaförhindra fastköming i resurserman
utbildas med-socialt stöd. Vidarepsykiskt ochförsamarbetsförmåga.utvecklaSlutligen bör vår grupper

destöd.medmänskligt Genom mångakris ochlemmar i
uthållighet organisationen.finns inommedlemmarna en

tid kankyrkans under längredirektor Svenska stödSkoglund, behöverTesfaj i sinNärGöran någon sorg
stödperson.med kontinuerlighjälpa tillRöda korsetkriscentrum Värsta en

ñnnaskrisarbetet bör Röda korsetrollfylla imyndighet. FörUpp-funktionsansvarigSvenska kyrkan är att enen
innebäraskulleplaneringsstadiet. Dettamed redandagligenbedrivsverksamhetgiften till den attär attatt somse

ochvarandravarandra och förstårlär kännaolika aktörerförDettabedrivas situationer.skall kunna i svåraäven att
hjälparbetarnaviktigtbyggs DetkontaktnätHuvuduppgifte- ärtrygghet och tillit.människorkunna attett upp.ge

hjälp.kalladet dagsroll och instödsamtal, sinstödarbete, själavård, ärdiakoni, när attär annanvetrna omsorg,
yrkesroll arbete. Detskall i sittFrivilliga någonintesorgearbete. övertabegravningsgudtjänster,

ochñnnas tillstöd, kunnahandlarfinnsIdagPOSOM-grupper.Kyrkan mycket aktiv i attattatt ettär varaom
utföra arbets-hartill därkunna hjälpa ingenberedskap. Utbildningochoerhörda klyftor ktmskapdet i att enannan

använda fan-det viktigtinträffaruppgift.och När någotförtroendevaldasikt skall ärochkyrkaninompågår att
behövas.vad kanför tänkatasinanställda utbildning. att ut somges
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Bilaga 4

konsekvensersamhälleligaochlndividuella
Estoniahaverietav

ökningEngland 40%visarår ilingar 54denarrangerade seminarium över avnalysgruppen ett
efter hus-månaderunderdessa,dödlighetstalet förindividuella ochbelysa desyftemed1998 sex16-17 attmars

visadesfrånstudie 1969kompletterandedöd. IdetEstoniakatastrofen. Ikonsekvensernasamhälleliga truns enav
överdödlighet 40dennafjärdedelarhölls.anförandenreferat deföljande att tre avsenaresompresenteras av

tydligenhjårtsjukdomar. Detförklarades ärprocent av
blir för svår.livstidsperspektiv farozonenSorg i ett hjärtat i närär sorgensom

sjukvårdskon-fannLinköpings studievid ytterligarepsykiatriNordin, professor i IConny attmanen
änkorsdödsfall. 44anhörigaspåverkadeshovpredikantoch sumtionenuniversitet av
antaletfannvarvidundersöktessjukjoumalernågon- attförutgångspunkt är manärEn attresonemanget sorg

bortgångmakensförehalvår 2,2sjukvårdsbesökmänniska undgåralla.drabbar Ingennormalt varting perosssom
efter.ochorsakas 3,6utgångspunktandraEn är att av ensorgensorg.

händelsetraumatiskeller ärdrabbasDåtill Somlederförlusteralla inteförlust ensorgavsorg.attmen
försjälvavill inreaktionnaturlig stängaförstaförlustenNordintankeexempel Conny att osssäger att enen ny-av

cbockfarenkallasfas brukarhändelsen Dennavigsel-med förlustenjämföra stängainköpt inte går ute.ring attatt av en
ostkupabildillustrerasochVigsel-kan köpa enomgersomingenDet enring. tröstär av enatt en ny.man

drabbad.känslor.mycketinnehåller förringen
heltalltiddockinnebär inte ärChockfasengällerförlusten attutgångspunkt itredjeEn år att sorgen

förtillgänglig in-drabbade intedenkontaktlösa, ärförlorasörjande. Attdensåväl den bortgångne menen an-som
framnåsvårtDetvanligadet ärenkel- formation sättet. attsjälv. inteSorgenförlora sig ärhörig någotår att av

orkarsådant inteininteinformation. Manmedrelationsrelaterad. mantarriktad utan
detblir ofta intefrån omgivningenReaktionernahöra. attfrågan nå-därefterställerNordin ärConny om sorg

ochinkapsladsåidé något, ärdödsorsaker någon sägastudiebeskriver ärochfarligt över personenattgonting en
syfi- sluten.smittkoppor,Bland dödsorsakerLondon 1675.i som

individuellt, frånÄven någrachoclcfasenlänge ärHurdettasjälvmord återfinnsgikt ochlis, vararäven omsorg.
falltraumatiskasärskiltellerdagar itill någraminuterframställning,vetenskaplighögklassig sägernågoninte är

längre så.uppmärksammats något änalltid harden somsomatt sorg
drabbadedenbörjarreaktionsføzsen.Dåkallasfasden Nästaalltidochkonsekvenser intekan gerstora som

därförförsökerochtill sanningensigblierfarenhetsmängd många taattmogentror.som
rinnerverkligheteninifrån. Menostkupanhålknackaänk-utfördes 44861963studieEn somannan
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vidare begreppetfrån lite olika håll och olika takt. för den NordinDet Connyin i går inte att sorgresonerar
den individuella, kollek-drabbats till allt den här skulle kunna delas in isig gång. Iatt tre typer:tasom av sorg en

nationella. olikafasen blir tillvaron för människan ofta kaotisk. och den regionala eller DeReaktionen tiva sorge-
hos kan bli splittrad kan olikaochomgivningen svåräratt typema ut.sepersonen

personligt plan.orka med och risken finns anhörig eller individuellaDen sigrör ettatt att man som Jørgen
diskutera den meddrar undan. bästa bara finnas där och låta sörjande kan möjligen någon,Det Densigvän är att

kan den.vederbörande tala, bort. samtala den, Dentid. ingeninte Fasen måste sin överstöta tata om men annan
hur detlämna sörjande kan förståSå beredd ostkupan. precissmåningom ingenär att vet att annanman

orkar till och med efter det känns.Man restemasopa upp man
angelägenhethar med har börjat liv. det här ivarit Man I Den kollektiva ärett nytt en gemensamom. sorgen

arbetsplats ellerhör exempelvis avgränsad familj,"Nu har intresse-säga: t.ex.momentet man personen grupp,en
kollega knu-orkat bort hans förening. efter borgångenhar Sorgenjag Nu jag i ärsäng. t.ex.ta tapetserat enom sov-

kanskearbetsgemenskapen. sörjande bäruttryck för lämnat händelsen till Den interummet." Detta är att tenman
bakom fas kallas reparationijføzsen. med hemDennasig. sig sätt.sorgen samma

också kollektiv.Under nyorienteringijføzsenhar den drabbats nationellaregionala ellerDen ärsorgensom av sorg
vilketeller traumatisk händelse den begränsad tillupplevelsen medintegrerat Men inte görär att sam-en en grupp

kanske lika tydlig. Sorgenliv och börjat det hörighetskänslan signyorientering. Men intesitt är rören process av
exempel dennafinns fortfarande risk för liten händelse kan väcka symboliskt plan. Ett ärtypatt ett av sorgen

Olof Palme,det gamla till liv och reaktualisera känslor reaktionerna efter mordet Dia-trodde prinsessanigen man
Hagelins försvinnande Syd-passerade. bortgång och Dagmar ivar nas

beskrivna faserna gäller och amerikaandraDe 1977.även trau-sorg
också medlivet till. Människan bärmatiska upplevelser. Sorgen har dock inslag Död hör signågra är ensom

får ochunika. sådant inslag tillhandahåller tanke DettaEtt växa. ägerär att att att enmognasorgen en ny om sorg oss
intervaller. Mellanidentitet och identitet betyder giltighet då kommerAtt igott antaont. en ny sorgen

människan hantera formatidigare. Förlorar anhörig för- intervallerna hinneratt sorgen, enman ger upp en man en
förbereda inför döds-lorar delar den identiteten. identitet och därmed sig nästaman av egna ny

konsolidering identiteten fall.Denna Vem jagärav nu-
med korta intervall.lever den relation har levt det vid dödsfalljag inte i jag i Värre seriersvår.när är är avsom -

tid föroch Sorgebördan blir då ackumulerad och det längrezzaøfär, begreppFrågorna bur Connyär tarsom
ytterligareoch försvinna. förvärrasNordin kan komplicera sorgeförloppet de den plana Dettaatt utmenar om sam-

katastrofdöd under kort tidsrymd, vidmanblandas. frågan dödsorsaken och vidHur massiv t.ex. enavser om-
effek-individer hör talasdödssättet. Varför har däremot dimension och eller under krig. Som mest omen annan-

erfarenhet defrågan eller kanske brist den individuellamening, Vårmening. terna av psy-avser om av sorgen.
och massdödhar kvalitet ibland frågan kologiska effekterna katastroferFrågan vadå hur ärgör meren som av

mindre Som exempel Conny Nordin begränsade.intressant. nämner
påverkar. förloratill den bortgångnebrandman dör under yrkesutövning. de anhö- Förhållandet AttOmen som

särskilt Styrkan tillgiven-frågan van/för får han dog han rusade make eller barn isvårt.riga när ärveta att etten
graden beroendetillbaka för rädda barn, kan de möjligen känna liksom tryggheten ochheten, på-nå- äratt ett av

slags med hans död. verkande faktorer.mening Brist mening ris-görgon
detken kring dödsfallet påverkar.för den förlustdrabbade skall fastna äl- Omständighetema Varistörre att ett

Förstod detta skulletande. naturlig tidpunkt eller ej atten
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grief"Well,dödsfal-det möjlighet förbereda förhända sigFanns mastereveryone can aatt
he that hasbut it"let

denskall hanteraAlla hurefter dödsfallet kanfinns dessutom faktorer ärDet utomvet sorgen sommansom
uttrycks strofen,Gåtfullhetendrabbad. ikrisbearbetning och den andrapåverka Den är menarsomsorgen. ena

hur kom-Nordin avslutningsvis,framförallt någotstöd. Krisbearbetning bör hanteras Connysocialt säger om
tillgängligoch denfascinerarplex Denplan, eller begränsadindividuellt Det äri är. oroar,ett sorgenen grupp. so-

och otillgänglighemmiljön likaväl gång.ciala stödet finnas iimåste vän- ensom
och nationellt.kretsen

Ceremoniers betydelsebeskrivasperspektiv ochkan uti-Sorg i störreäven ses
vidoch föreståndareBrander,Bo prästOkomplicerad akut stressyndromfrån begrepp:tre sorg,

Laurentistiftelsen Lundiposttraumatiskt stressyndrom.och
s.k.Brander behovet passageri-anförandet belyseruttryck för Bo"nor- IokompliceradBegreppet avensorg ger

framkommitfenomen harstudier religiösaViddrabbas, läker ochmal" gårV1 attut ter. avsorgensorgeprocess.
och förändringarmarkerar livets växlingaralla kultureroerhört och konfronta-vidare. händelsen blirNär intensiv

fysiskatransformerarmed och Ritenden ceremonier.med död eller hot drabbar riterintegritetentioner egna
betydelseverklighet och har likatill socialhändelsertala akut stressyndrom.brukar storettomman

för samhället.subjekt,för människandenrtresiyndromEtt i akut är att trauma-symptom ett som som
begravningsritensamband med döden har ingåttdrömmar, flash backs. Itiska händelsen återkommer somsom

alla tider hartill sorgearbetet, varitintroducering iundvikande beteende. reak-Ibland leder det till Dessaett somen
såväl den kyrkligaVäsentligen byggermenad tid.veckor och debu-mellan dagar och fyrakantioner två taattvara

grundprinci-den borgerliga begravningenhändelsen.vanligen fyra veckor efterinom sammaterar som
slut,tacksamhet inför det livvördnad ochkallaslångvarig Enfinns variant ärDet somper:somen mer

tydligteller mindreuttryckande ochoch empatiuppvisar intensi-posttraumatiskt stressyndrøm ettett meravsom en
utfö-preferens föröverlämnande.transcendent En ritenskan debuterabild. Posttraumatisk så sentstress somvare

och kyrkogård.hembygdens kyrkarande finns föroch ha kroniskt förlopp.månader efter händelsen ettsex
Ävenmänniskomassor.tillämpbaraldrigbiokemiska förändringar,medför också RitenvissaDen ärsorgen

tillägnelse ochkollektiverfarenheten ceremoninskemi.ställer ärså vår inre ärsägaatt omom
individuell och personlig.tillämpning alltidstressyndrom har delposttraumatisktBegreppet en sy-

fyrainnehålletdimensio- passageritlitteraturen, vilket speglar Begravningennågoti moment:somavnonymer
Överlämnandet döde överläm-kvarbållandet. Denheart", krigs- ochförluster. har SoldiersVisvåranen av

med ordenmarkeras dettaGud, begravningsritengranatchocken, traumatisk tillupplevelsen, "shell shock", dvs. inas
kvarlevandehos defrid", och kvarhålleshos norska "vilasailor syndrome"KZ-syndromet,war i genomneuros,

bostaden,hedersplatsfoto ikriget. och Ettunder hot torpederas underlevde minnetsjömän namnet.attsom
tortyroffer och incestoffer. AllaTill dessa kan räknasäven namnet gravstenen.

starka känslanforgángligbeten. Dendet dag kallas Männixkovárdet ochdessa har drabbats liknar inågot somav som
betydande dimensionkorthet isvindlandeandra 0rd: livetsposttraumatiskt stressyndrom. Med äröver- enav

Ettbalanserasdödens riten sinhändelser rit. Denprincip ingenså svåra iintensiva män-är motsats.att av egensom
denvärde hanteramänniskolivetsuttryckaenbart med stöd tidigare erfarenhe-niska klarar dem ärsätt attattavav

mäktig. Ettdöde med den pietet ärär annatmanter. som
skovlama jord,ceremonielet med de insättertre som
sammanhang.ekologisktmänniskan i ett
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Hinsidesfizigøma. Varje rit anhöriga tillnågot i skulle haöppnar sjömänstörre störremot attnemang om accep-
tillvaron det kansinnena den kristnaregistrera. I för havetän anhöriga tillän näm-tanssom som grav, passagerare,
traditionen liv efter döden mycket stark och utvecklingen pekar sjöfolk ställerär kravstörretron att attns
tydlig. samhället skall ställa ekonomiska till förfo-att resurser

Riten övergång och och gande föringet De förbättra sjösäkerheten och kraven ökaratt stanna:om attnya
mycket erfarenheterna skall inkorporeras också för omkomna skall bärgas frånsmärtsamma i havet.att

dimension där den döde död och de levande le- det gäller omständigheternaNär kring Estoniaär är näm-en
vande. begravningsritenI markeras detta aktens avslut- Weisazth det förstå,Lars bak-svårastärattav attner motsom

och själva jordfästningen.ning tackEtt och farväl ochsista grund det sade, rädd-två statsministrar inteär attav som
lysande frid den döde. Platsen där den döde ningsarbetet direkt övergick omhändertagandeöver iett av ett av

vilar skall bli plats för katastrof,inte för frid, förso- omkomna.utanen
ochning ro.

Har fungerat enligt Brander,passageriten Bo har den Kris- katastrofpsykologiskoch organisation
bidragit till den dödens effekter blirintesmärtsammaatt Atle psykolog och ledareDyregrov, För forCenter

förlamande berikandesår, ochminnen ömmaett utan er- krisepsykologi i Bergen
farenheter djup livet.åtsom ger Katastrofer har starkast inverkan samhället händel-när

drabbar områden eller alla bero-institutioner ärsen somHavet gravplatssom
ende eller den drabbar viktiga symboler ellernäravWeisxth,Lars professor vid Oslouniversitet i
symbolpersoner särskilt händelsen avsiktlig. Det-äromWeisaethLars inleder med beskrivninggöraatt atten av gäller händelsen medför antal män-att ett stortsamma omtillvägagångssättet vid flygolyckor reglerat och utgårär dörniskor eller den drabbar barn. Om händelsennär är avfrån samtliga omkomna, flygplanet skall hämtasatt samt den karaktär alla kan identifiera med den ellersigatt omolyckor tillFör med fartyg finnssjöss inteupp. motsva- massmedia starka skildringar den påverkar ävenger avrande regler. historisktUr perspektiv kan sägasett att om- detta starkt. händelsenOm centrala uppfatt-utmanarkomna båtar lämnade kvar havet, framför allti grund

liv förstärks effekten.ningar våraomdet fanns tekniskainte möjligheter omhändertaattav att Konsekvenserna för samhället sådan katastrofav endem. Anhörigas och ovisshet efterångest båtolyckor be-
blir: kollektiv och samhällsmedborgarnatrauma, ut-sorgde naturligt erbjöds möjlighet träffamöttes attgenom att vecklar fantasier, uppfattningarna världen förändras,omde överlevande och frågor.många Professorsvar sårbarheten ökar, samhällets förväntan katastrofernyaWeiszth konstaterar sådananågra sammanträffandenatt ökar, självtillit sviktar,nationens utlöser starka traumatiskainte falletorganiserats medi Estonia.
reaktioner, kulturella förändrasmyter genereras, normerLars Weisaeth för också kring fråganett resonemang och samhällets beredskapssystem påverkas.hur uppfattar döden till havs, vad blir borta sjönom

Hur förhållandet kropp och själ. sammanhangetIser
han Katastrofers inverkan individenSOS förkortning påför Save souls.nämner äratt en our

påpekarHan också tradition harvår plikt Upplevelsen traumatisk händelse kan dåär in-att att man en traumatav en
söka efter anhöriga för begrava demsina land. individens livserfarenhet bidra tilli personligtatt att tegreras

perspektivEtt belyses anförandeti växande. Växandet kan bidra till stärka modet hos indi-ärannat som attom
det finns skillnadnågon mellan hur anhöriga till viden, liksom styrkan. kan ocksåDet leda till individenatt
besättningsmedlemmar havet jämförelsei och innebärapris sina för-sätter större närmasteser som grav, en

Ökadmed anhöriga till Med utgångspunkt djupning relationernai till andra.resenärer. ochempatiett reso- av om-
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för andra, liksom ökad tacksamhet för livet och det fortfarandeposi- exempelvis vill hamånga någonsorg typsom av
förändringar livsprioriteringartiva andra ef- hjälp, krissamtal ellerpositiva med andra anhöriga.är mötenav

fekter. enkätsvaren framgår del deAv anhö-även att storen av
det psykosocialaFör stödet skall fungera krävs skulle önska frågatti- riga dem deras åsik-regeringenatt att om

och fleábilitet.ming kanDetta omfattande bärgningsfrågan.uppnås Rörande frågan bärgning elleriterom om
förberedelser formgjorts planeringi mobi- bärgning anhöriga bärga ochinte 55 inteav av resurser, procentsvarar
lisering och Häri ochinsatser. ingår mental förbe-träning bärga, har åsikt. Resultatet32 11 ingenprocent procent av
redelse den personal skall medverka. enkäten sänds anslutning till ettårsdageni visarav som ut attsom

viktigtEtt led arbetet medi bemöta individer 47 och till bärg-negativa 40 positivaäratt procent procentsom
drabbats katastrofer kriscenter omedelbart tredjeDen enkäten förhållandetstörre är ning. jämntär nästanattav

Efter den akuta fasen skall uppföljning ske och mellan de båda med för deupprättas. Överviktvissgrupperna, en som
eventuellt långtidsterapi erbjudas. Atle under-Dyregrov vill bärga. delas efter fråganDå bärgningsvaren upp om av
stryker vikten detaljerad information katastrofen hela fartyget, relation till omhändertagande enbartiattav om av
förmedlas löpande, till såväl de drabbade till stöd- omkorrma blir resultatet vill de63att procent attsom om-

komna skall omhändertas, 25 nejsägerpersonerna. mot procent som
och vill bärga hela båten medan29 42procent procent

Att lyssna till anhöriga nej.säger
Kristina Brandänge, psykiater och klinikchef vid klar de svarande betong-En majoritet är emotav
Ersta sjukhus övertäckningen omkringEstonia, di-80 sägerprocentav
På sjukhusErsta har det genomförts antal enkät- rekt också deFrågan väcker kom-nej. ärett mesten av som
undersökningar, framför allt riktade till anhöriga. Efter mentarer.
genomförda fem enkätundersökningar överle-äventogs

frånErfarenheter Alexander Kielland-olyckanvande med. resultatDe redovisas under anförandetsom
Oddbehandlar och företrädare fördock enbart Kristian Reme,de första fem enkäterna. präst
Alexander Kielland-fondenundersökningenI har sammanlagt med-863 personer

verkat. anhörigaDessa till de svenska Alexander Kielland-fonden420 501 förening beståendeär av om- var en av
komna, dvs. de svenska84 omkomna finns anhöriga, företrädare för kyrkan frånprocent av samt representanterre-
presenterade undersökningen.i de svarande fackföreningar.90 aktiv frågan bärgningFöreningen iprocent av var om
räknas förstagradsanhöriga, vilket innebär oljeplattformen Alexander Kielland välte Nord-iärattsom man av som
maka, make, sambo, barn, förälder eller syskon. omkomDen sjön och räddades.1980. 123 89 Remepersoner

enkäten beståri dem har förlorat förlorade bror vid olyckan.största singruppen av som
föräldrar. delenDen svarande omkommen, Oddsörjer Kristian talar parallellerna mellanRemestora en om

det finns icke försumbar del flera. Estoniahaveriet och Alexandersörjer Här Kielland-olyckan och be-men en som
lämnas endast övergripande redogörelse för skrivernågra dem slående då det gäller frågan eftersök-en av som om
de enkätsvar bearbetats. ande de omkomna. båda fallen frågade hela folket:I sigsom av

belysesFrågor enkäten huri omhändertagan- Vad skall Skall de döda fåttvi göra vi sinärsom acceptera att grav
det de anhöriga fungerat. Vid svarstillfällevarje det havet eller skall söka efter dem, för genomföraiärav att en
fler befinner den sidansig detta fall. begravningnegativa i I land båda fallen "alla" förstI enigasom var om
enkäten ställs frågor hur de anhöriga mådde före kata- bärgning och eftersökande och båderegeringen i Norgeom
strofen och hur de efter.mår Tendensen hälsotill- och gick långtSverige lova allt skall göras.är att att attgenom

Åsikternaståndet förbättras, oerhört långsamt. Efter anhörigatvå bland de delade och båda fallenår iärmen var
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Kiel-gäller oljearbetare haromhand. detfallen komna Dåavstods från undersöka anhörigas bådamening. I tasatt
deteftersökning genomförs,land-fallet inneburitfattade beslut låta eftersökaregeringarna inte attatt menom om-

det gäller fiskareföre den olyckan.självklart Dåfallet med Alexander Kiellandkomna, små- intenågot i så varsom
överlevande,eftersöka intehar det självklartanhörigas kamp.förändrades efter varitningom att men

genomförde undersök- omkomna.Alexander Kielland-fonden tre
tillställa krav olyckorFiskare har börjat sjössfrågananhörigas åsikter rörande bärgningningar attnuav om

flygolyckor.skall hanterasmed fartygeller bärgning. första genomfördes månaderinte Den 15 sättsamma som
till det etiskamycket kritisk rå-Oddefter och den tredje Kristian Remeefter olyckan, den andra två år år årtre

medställningstaganden fallet Estonia.uppdrag och ilängre tiden gick, desto detsefter. visadeMätningarna att
deras arbetehuvudsakliga invändningareftersökande de saknadefler de anhöriga önskade Hans är:motattav av

etiskgrundas normativRedogörelsen inte någonskulle ske. °
döda.behandlingvärderingefter katastrofen genomförde bärg-Tre och halvt årett avav

erfarenhethänsyn till empiriskRedogörelsensaknade återfanns. inteplattformen och endast 6 36ning ° tarav av
likartade fall.önskemål och behovrörande anhörigas iEnligt Odd har de anhöriga,Kristian Reme ingen trotsav

detta, beklagat bärgningen. bror återfannsRemes inte,
det etiska rådetsförvånadetdärför allt harfamiljen har fått Hangjorts är ägnat att attattatt menarnu sommen ro

till grund förlånga liggerknappt sidorkorta,kunde göras. rapport,sex
decemberbeslut den 1994.svenskaanledningar till den 15Kielland-fonden fanns regeringensFör två att avman

för-med framföraavslutar sinOddengagerade för bärgning: den ville Kristian Remesig attattena var man
tidi-och därmed detbärgashoppningfinna ombordvarande och den andra olycksorsaken Estoniade attattatt om

enligt hansupphävs.regeringsbeslutet Detskulle kunna fullständigt.utredas är upp-gare
de erfarenheterrimliga lösningen efterden endafattning

eftersökning omkomnarörande ändratPraxis Alexander Kielland-olyckan.dras Ettkanav avsom
precedens-betydelse, särskiltskulleolika beslutOdd det tillämpatsKristian NorgeReme i storatt sommenar
drabbasländer skulleflera människoroch faktor, i våradå det handlar eftersökning omkomnapraxis avomom av

katastrofer.liknandesäkrande bevis, beroende vilka förolyckats. Förav som
flygolyckor gäller ovillkorligen flygplanet och deatt om-
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Bilaga 5

Död och begravning kulturhistoriskt perspektivur

Nils-Arvid Bringeusav

öden biologiskt fenomen, ellerär den långsamma döden den onda, medan denmän-ett men som som
niskor infogade samhällskontexti och kultur-är snabba döden visserligen kan för desmärtsam när-etten vara
sammanhang, formar hållningvår till döden. För barmhärtig för den döende, därigenomärsom att maste men som
förstå och vägleda människors inställning till slipperEstonia- plågsam sjukdomstid.en

Ävenkatastrofen och dess konsekvenser det viktigt med religiöst perspektiv kanär tala godett utan ett man om
kulturhistoriskt perspektiv, belyser döden både respektive ond död, beroende tidpunktennärmastsom ur
samhälls- och individperspektiv. livsaxeln, då den inträffar. föddaMän vid 1800-talets mitt

levde i genomsnitt och kvinnor Idag har44 år i 47,5 år.
Den goda döden och den onda döden medellivslängden förskjutits till för och75 år 80män över
Som biologiskt fenomen döden och tidfast- för kvinnor.är år Många dör först 90-årsåldem. Medanimomentan
bar. Men regel föregås döden eller mindre spädbarnsdöden tidigare välbekant och accepterad iettsom av mer var
långvarigt sjukdomstillstånd. Om människan tidigareinte familj den då denvarjenästan någon gångutgör numera,
reflekterat dödsin sjukdomstidenså samtidigtöver inträffar, ofta katastrof.är en en
förberedelsetid härför. Under medeltiden talade flestaDe vill låta döden länge möj-väntaman om av oss som
"ars moriendi", konsten dö, och kyrkan hade särskilda ligt både själva och anhöriga. Läkarna hurvåraatt vetoss
handledningar härför. Dödsförloppet ritualiserat. anhöriga kanDet otröstliga, då de sjukamist svårtvar t.o.m.vara
innebar dog kretseni bekändesina föräldrar 90-årsåldern.i Många tycks sakna insikt dö-närmaste,att man av om

synd införsin själasörjare,sin förlåtelsen och den nödvändighet både samhålls- ochmottog som en ur
sakramentet överlämnade med kropp ochsig själ individperspektiv.i Man de dö.inte sinasamt attunnar
den allsmäktiges händer. Döden ktmde härvid bli nutida uppfattningVår god eller ond död beroren upp- om en
bygglig och stärkande upplevelse för de anhöriga. alltså utsträckningi den sociala strukturen.även Denstor
Dödsritualen föregicks deni sin döende för- åldrige, död betraktar vanligen naturligtur attav ensammes som
ordnade jordiska tillhörigheten.sina och barmhärtig. död,Den rycker familjeför-om som en

tillMotsatsen den goda döden den bråda döden, eller kvinna, ifrånsörjare, de ond. allrasina, Denärvar man
den inträffadesig fysiska orsaker,inre döden vanligensvåraste barn rycks bort före för-är närvare genom ettgenom

olyckshändelse eller våld. kyrkansI förbön, litanian, åldrarna.yttre
bad slippa "ond, bråd död, dvs. sådan död omkom vid förlisningDe Estonias förefaller iattman som som ge-

möjliggjordeinte förberedelse. dagar betraktarI våra ha bästa betyder de hadenomsnitt varit sina år". Det att
kanske den med tekniska medel förlängda livstiden närstående anförvanter maka/make, föräldrar eller barn.snarast
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hållet privatsakalltjämt helt ochhar uppenbarligen starkt bidragit till katastrofenDetta mån inte ävenutanatt en-
begravnings-samhällsangelägenhet. reglerasockså blivit personlig tragedi Denså mått.stora av enen av en

kanoch främst sedvänjan,förordning först somavmen
Döden och samhället lokalt skiftande.vara
Under stormaktstiden det skeendetansågs yttre ettvara

erfarenhetDöden nationelltecken Guds bevågenhet eller hans vrede. katastrof, somEn
involverade krig ochalltifrån hungersnöd till kungsdöd, tolkades Guds be- Länder, varit ii marmaminnesom som

döden.nationell erfarenhet Detstraffning tillhandahöll krigshandlingar, harGamlanationen. testamentet avenav
Finland Baltikum.gäller Norden främst Krigs-talrika exempel. i ävenmen

erfarenheter,kyrkogårdama påminnelsermedför alltid människoliv offras.Krig En gången äratt somom
motsvarighet till under Sverige. Esto-tids närkrigsföring innebar bokstavligen människoslalct. har haft 200 år iinte

blandfinnar och balterMed den tekniska utvecklingen stridsmedlen det säl- nia-katastrofen för mångaär enav var
densvenskar framstårförlusterna nationella katastrofer.lan ñendema varandra Föri vitögat, sommen ossser av

motsvarighetunikum, skenbart tidigaremänniskoliv har fått desto omfattning. sjöslag sigEttstörre utanett vare
mycket långomfattning. saknar sedaninnebar kalkylerad död, varvid kunde grund V1sinantingenen man av

erfarenhet katastroferträffas fiendens till botten med det far- tid tillbaka nationelleld eller motsva-av avav egna
kringuppmärksamhetenrande storlek. medialaDentyget.

under kan lättregalskeppen ochDöden Slagfältet också förutsedd. Krigsmakter- Kronan årVasa gesenarevar
nationella kata-förlisning utgjordesände därför bara faltskärer själasörjare intrycket derasinte ävenutan attna av

likväl endast mellanomkommed fält. Adolf slaget vid strofer. sjönkGustav Då Vasa 1628i Innan H sig iut utgav
vid slagetförlisningberättas han vanligt förrättade och Vid Stora KronansdetLützen sin 30 50att som man.

Ölands förlusternautanför södra udde min-morgonbön och anbefallde Guds händer. Döden 1676sig i ännuvar
dre.Slagfältet betraktades samtidigt hjältedöd. Kistansom en

tillika de krigensstormaktstiden,fana. sänktes under salut. UnderDen ii nationens storasveptes som vargraven
europeiskaoch demarkerades både nederlagkallas Finland för hjältegravar. tid,Krigsgravarna i segrar

Även hemmaplan. medmed gudstjänster Segrarnalångväga tid slagfältensig i gångenatt utge en resa, var
Nederlagenfanfaror och deum".dödsrisk. psalmboken fanns särskilda böner för skallande TeI just trumpeten

Överfall Danmark kon-svartdraperade pukor.vägfarande hörde till dagordningen. med förstämda, Iresenärer. av
bedehögtidlighållandet tilldödsfaran centrerades 1771 "Dentid har under flyg-Vår påmint storeegen oss om

böndagarhade fyradag", alltjämt firas. Sverigefärder. Adolfs och Hammarskjölds I viPrins Gustav Dag som
skiftande karaktär.knutna till flygresor med dödlig medutgång.ärnamn

katastrofen utgjordenationella i gångentid väl förtrogen med döden, efter-I Dengången störstavar man
landet markeradessocken heladen merendels skedde hemmet. avlidne visades tid kungens död. iDen I varjeisom

längd teckendär för alla ville komma och fördes sedan den med klockringning. Ringningensi ettvarupp som pro-
död ringdesEfter Adolfstill Döden har osynliggjorts det omfattning. Gustavkyrkogården.cession i sorgens
dödoch efter Karldag under helt XLs 1697 imoderna samhället den merendels inträffar varje åratt ettgenom

gustavianska tiden ñckUnder den ringningendär människor levnads- dagar.institutioner, sin 232är tagna ur egen
uttrycktesmiljö. döda kroppen förvaras bisättningsrum eller mindre SorgenDen proportioner.i även attgenom

ochöverkläddes medbårhus fram begravningen. först altare och predikstoltill människor harMånga svart tyg ge-
till-mässhakar. Klagodagarbarlångt medelåldern deltagit begravning.i i prästerna svartaattupp en nom

till liksomlandssorgsceremonielet fram 1872den döda kroppen och hördeHanteringen i vissärav var -
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sorgegudstjänster rikets kyrkor.i Sorgeceremoniema blev derrättad vad sker och får pressbildernaom som genom
landsomfattande manifestation. och TV-rutan känsla själv åsyna vittne.en atten av vara
Sveriges neutralitet under världskrigtvå medförde medialaDen uppmärksamheten kan så när-att vara

skonades förvi förluster. ändåMen omkom den787 upprörande för degången, närstående. Omvärl-ärstora att
svenskar svenska fartyg och svenskar utländska430 den bryter detin privatas territorium. De käraegna
fartyg under första världskriget Tillsammans1914-18. omkomna exploateras för allmänhetens Snabbhets-Ögon.

det dvs. betydligt1 217 fler antalet faktorngör medför fakta hinner kontrolleras.än inte Ryktes-personer, attom-
komna vid Estonia-katastrofen. förlusterDessa förorsaka- spridning föruppstår mytbildning. verk-inte Desägaatt
des främst den tyska ubåtskrigföringen. hellerInte liga omständigheterna kring katastrof kan ofta faststäl-av an- en
dra världskriget lämnade oberörda. Vid torpederingen las först omfattande utredning då.oss genom en om ens

det svenska fartyget mellanHansa Nynäshamn och medialaDet samtidigtintresset kortvarigt. Nyaärav
Visby den november24 omkom människor.84 Denna händelser under de följande dagarna minskarnärmast ge-
händelse väckte desto uppmärksamhet rubrikernasHansa storlek. Efterstörre ytterligare tid krävsnågonnastsom

passagerarefartyg reguljär trafik. Händelseni det särskilda händelser för katastrof skall ak-ettvar omta- att nytten
las alltjämt Nationalencyklopedini tualiseras1992. medierna.i

Döden sensation Ett värdigt omhändertagandesom
Döden har alltid haft nyhetsvärde. Redan själa- Heidenstams Karolinerna harI soldaten Bengt Getingett
ringningen enskilda väckte människors endaöver sitt önskan: jordas i vitytterstapersoner attny- en en snygg
fikenhet: Vem död ägdeBegravningarna tidigare skjorta.är i Om klädda eller oklädda eller hur kläddaär ärrum
samband med söndagens högmässa, då många då döden eller läggs kista kan kanske räknas tillinärva- mötervar
rande kyrkbacken och Dödsfalleni för- adiafora.inom döde berörsDen själv härav. Likvälinte har
samlingen tillkännages alltjämt vid söndagens högmässa frågan människors värdighet både livets slutskedeiom
och dagstidningarnasi vecko- eller månadsrapporter. Det och efter döden kommit tid. Tillatt accentueras senare

skyldighet för de anhöriga "människovärdet hör också värdig hantering denattanses vara en annonsera om en av
närståendes dödsfall. I lokaltidningarvissa finns döda kroppen.även
begravningsreferat med uppgifter begravningsakten Döden fartyg förliser torde mycket kunnaiom ett som
och kransar till båren. liknas vid dödensänt slagfält. hoppetNär bärgningom vem som ett om

Det massmediala knyterintresset docksig ochinte överlevande finnsgått intet inga kan intenumera om mer man
till vanliga dödsfall till olycksdöden. flerJu förvänta finna kropparnasig värdig miljö elleri iutan attom- etten
komna, desto rubrikenju vidrigare omständigheter, värdigt skick.större
desto bredare läsekrets. uppmärksamhetenMen viktigEn lärdom iär rätt rättattsam- personer agerar
manhänger med den dödes samhällsposition, vilket sammanhangäven vid olyckstillfälle. kan knappastVi tänkaett

upplevt samband medi Olof Palmesstatsminister kropp hanteras obehörigavår operations-senast attoss av
bortgång. bordet. Kroppshanteringen efter döden bör inte min-vara

Medan budskapet AdolfsGustav H död dre omsorgsfull.i Lützen det finns bådaMen fallen professio-iom
krävde månad för till Stockholm, skernå nyhets- nella tillgå. Såväl läkarutbildningen, prästutbildning-iatten att
förmedlingen blixtsnabbt hela klotet. Tid- och utbildningen begravningsentreprenöreröver börnumera en av

kampningamas lösnummersköpare ökar Ett ingå rörande katastrofberedskap. lagarbe-Etttempot.om ett moment
dödsfall känd prinsessan Diana nödvändigt. Samtidigt förutsätter respekten förär män-t.ex.av en teperson som- -
höjer upplagorna Allmänheten vill hålla niskorssig personliga identitet och trosuppfatming tjäns-enormt. un- att
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jordbegravningar fortfa-räddas låtelsen. akten vidpåtvingade. människokropp till NorgeAtt Iinte ägerärterna en
oftavid denkanske det önskvärda rande Detsigvarje pris inte öppna är smärt-är utemest engraven.vare ur rum

samtidigt otvetydig markeringindividens eller samhällets synpunkt. Regeln vid förlisning män-att ettavsam, men
kvinnor först skall plats räddningsbåtarna niskoliv avslutat.och barn i äratt

ritualema tydli-traditio- den ortodoxa kyrkan skersådant medvetande har gamlavittnar I ännuettatt ettom
fullständig neddopp-sker alltjämtDopetsätt. genomner. gare

direktbarnet dopftmten och jordpåkastningenockså bärgningssituationen levande och dödaMen ning ii av av
ochlocket skruvas fast kistanvikt. Redan vid den döda kroppen,frågan värdig hantering innanär störstaom en av

kan de föres tillvanligt dödsfall och vanlig begravning småett graven.en
och de följsRitualen synliggör statusförändringarna,betydelse, ofta tycks rimligstå itingen inteen som pro-

och böner.anslutande lästa eller reciteradetill den verkliga innebörden. tanke och oftaVårportion vårt texterav
samband medKyrkohandboken erbjuder kasuellfäster vid detaljer. kan gälla själva hante- serie iminne sig Det en

anpassad efter olikakänslighet ökar, begravningsgudstjänster, dvs. situatio-den döda kroppen. Människorsringen av
olyckshändelse eller vidmed barn, gammal människa,och det både och läkedom har kvan-intesår sär-som ger ner:

omständigheter.och tidsutdräkt med kvalitet. Döden skilti svåratitet göraatt utan
förut-föränderligt samhälle kan tidigarenärhet bara känsligare för det Ivår integör ettyttre utan nya,oss

Kyrkohandboken lämnaroch läkande sedda så-också mottagliga för det har uppstå.positiv situationermera som
begravningsgudstjänst skalllunda för hurkraft. anvisningar en

och stoftet redangestaltas då avlidit utomlandsnågon
Vårt behov ritual begravnings-olika ordningama förkremerats. Deav

ellerförutsätter dock den döda kroppenkonkret hantera de livsfrågorna har behov gudstjänstFör attatt stora as-
plats. saknas förinsikt och kunskap kyrkan haft kan ñnns anvisningarritual. DäremotDetta är ensomav en

då stoftet kunnat påträffas ellerBehovet gäl- begravningsgudstjänstoch förvaltat århundraden. siggörgenom
sådan akt kan visserli-utträdet. hemföras olika anledningar.lande vid inträdet denna världen liksom vid EnEni av
efñgie". kanvilket karaktär begravning "in Denklassisk etnologisk de markerarrite ävenärterm av enpassage, gen

begravningsgudstjänsttänkas bli följd riktigdet samtidigt fråga statusbyte eller byteäratt ett ett omav enom av
kunna hemföras.skulle påträffas elleridentitet från ogift till gift, från gift till änka/änkling. stoftet Ment.ex. senare

frågananledning för KyrkomötetBehovet ritual bottnar behov gränsmarke- det finnsi att taett upp omavav
ländermemoriaV-gudstjänst.tillvaron liksom människolivet för I mångablirringar. Utan anvisningargränser en

begravningsgudstjänsten normalt dettagränsöverskri- utformaskaotiskt. Gränserna skapar trygghet. Men sätt.
Även svenska medborgare med vänkrets olika länderdanden smärtlindringens tide- för isamtidigt Iär smärtsamma.

aktualiserats.flykt från har sådana gudstjänstertillgrips därför stundom fuga mortis,varv en en
förknippad medRitualen enbartdöden. kan ske psykofarmaka likaväl givetvis inteDet är engenom som ge-

ordningbegravningsgudstjänst Svenska kyrkansunderlåta barn från fyraårsåldem och får iuppåt utanatt attnom
nödvändig vid sk "borgerliga" begravningar.deltaga begravning.i ävenen

sker begravningsakten mycket snabbtRitual uppbyggda symboliska handlingar, dvs. länderIär varmaav
det ungefär vecka elleregentligen efter dödsfallet. dröjerhandlingar för vad de Hosnågotstår änannat enosssom

ondo, därföribland längre. lång tidsutdräktkan vattenbegjutning vid dopet, jordpåkast- FörDet ärär. attavvara
begravningsakten hardödsfallet ochvid begravningen. västerländska samhälle sker tiden mellanning I vårt en

avslutade.kyrkan sker jordfäst- liminell karaktär. Tingende ofta mycket diskret. Svenska inteI är
begravningsakt olycksplatsenfonn kollektivsymboliskt det kallasningen "över- Enmoment avgenom som
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också möjlig. Finland och Estland harI hållit till släktgravar eller till minneslundarna, därär sina derasman
begravningsceremonier vid förlisningsplats. anförvanterEstonias jordade. Vid särskilda gudstjänster tändsärute ett

ÄvenDärigenom har utfört avslutnings- ljus för under avliden. den enskilda fa-varje åretman en gemensam om
ritual. förrättatAtt inte motsvarandenågon miljen enbart fokuserad bestämdceremoni avliden, så Visarärman en

svensk sida har säkerligen bidragit till hålla sedens styrka, det finns behov nationellatt traumat att ett av en sorge-
levande. harVi behov gränsmarkeringar för livet dag eller minnesdag, alla har personlig anledningett attav attsom
efter hand skall vidare "normala fira. ochi fyller dag ochspår. Här Mors dag liknandeFarsnytt var en

innebär dockDetta glömmer deinte avlidna. funktion, Allhelgonahelgen ochäratt naturensman men genom
Dödsdagen kommemorerades under romersk-katolska mörkrets samstämmighet med döden särskilt lämplig som
skedet historia vid s.k. själamässor föri vår dem betalt minnesdag för de döda.som
för sådana och avsikten de skulle årligen iattvar upprepas

Den vigda jordenall framtid. Kyrkan underlättade enligt medeltida uppfatt-
plågornaning skärselden svarade ocksåi för de Kyrkogården alltsedan medeltiden invigd plats,ärattmen en en

dödas hölls levande. Reformationenminne avskaffade Guds åker avgränsad med från ochomgivningenen mur
själamässorna, dödsdagen kunde likvälminnet skyddad skadegörelse betesdjur. Vigningenmotmen t.ex.av av
högtidlighållas trettionde dagen efter dödsfallet liksom skedde vanligen biskopen eller den han delegeratprästav

årsdagen. På dagstidningarnas familjesidor finner uppgiften till. Under medeltiden förekom vigningävenman av
sällaninte så In årsdagen den öppnadememoriam-annonser alltjämt håll landetvissa inumera graven, varom

dödsfall. Avsikten uppenbarligen hålla de bort- den s.k. gravöppningsringningenär vittnar.ett attav
levande.gångnas minne Betydelsen vila vigd jord det danskai Visaratt t.ex.av

kansliets brevböcker från där1600-talet, bedrövade änkor
Behovet sorgemanifestationerav gemensamma vädjar till konungen döda kistor överfördasina mänsatt
Katastrofer, då samtidigt omkommer,många medför från "hednajorden till den Vigda jorden.ett
behov sorgemanifestadoner, då delar Med gammaltestamentlig samhällsdoktrin med-av gemensamma en

med varandra. förde också brott samhället efter vederbörligvissasorgen att -
förlisningEstonias till den september rannsakning kunde bruka döden straff.28 1994 Självanatten ettsom av-

sorgedag, säkerligen högtidlighållas kunde ske ellerär privat rättningen mindre hedersamten som ettav mer
efterlevande anförvanter.många finns behovDet Straffet utvidgades föreskrifter hursätt.ett av genom om

sådana markeringar, och kanske kunde de begravningen skulle utföras.åtminstone i förmenadesDe avrättatssom
församlingar med flera Estonia-offer årligen ñras offent- den Vigda jorden och begrovs "hästbacken.i
ligt. försöka glömma ellerAtt förtränga den händel- brottsligsvåra Som räknades liv.gärning sittäven att ta eget

bra alternativ.inget handAtt självmördares kroppar överlåtsär åtsen ta om
Gemensamma sorgemanifestationer "oärliga".inte skedde tysthet klockor, ochnågot Begravningen iär utan

Alla själars dag" har medeltida och den Vigda jorden förmenades dem då självmordetnytt. utomursprung
högtidlighölls dagen efter Allhelgonadagen. skil-Numera skett "huvudsvaghet.
jer inte mellan de båda dagarnaså talar bör däremot alltförMan hög grad förknippa deninte isträngt utanman
enbart Allhelgona, fått karaktär Vigda jorden med familjegravarna. Traditionen med så-om som av grav-
smycloiings- och minnesdag. Visserligen kan smycka dana föga sekel gammal. Dessförinnanär än ettmer var

eller tända gravljusvåra helst under det håll vanligt de avlidna begrovs invidåret, månganärgravar attsom var-
Allhelgonahelgenjust har blivit nationell andra allteftersom de avlidit, vilket innebar ochmani-men atten man

festation land. Hundratusentalsi Vårt människor söker hustru kunde jordas skilda ställen kyrkogården.sig
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föräldrarmaka/make,Det är tröst vetaatt att ensen
ljuvadu milda andeKom,smyckabestämd plats, kaneller barn vilar som manen och dunkeltill mörk gravenenskildheteller där kan Namnetgråtai ut. grav-man turturduvadu fridensKom,får hansvården förstärker den avlidnes identitet. Vi veta för det hav.svartaossockså föroch plats jorden. kan viktigtstund Detta vara

kommande släktled.
tillbakasjöfartens historia lika långtmed Förlisningarhar länge förknippad ivigda jorden gårDen varit somgrav-
avstånd ochöverbryggarbrott alltid be- fardats Havetfriden. Kyrkogården fristad, där sjön.är storaett manen

samtidigt sökerfärdas bekvämt,upprörande det möjligttraktats särskilt Ingentingsvårt. görär att menmerasom
skapadebris- det tribut. ivräks omkull och slås isönder. Vi inte vistasgravvårdar Den sin änärän när vattnetatt mer

Dnmkningsdöden visserligenögonblick. intede döda kan desslikes uttryck kortatande respekten för isigta anses
skiljer från andra dödssätt.död, denockså befarats ifråga sigplundring, Estonia- svårnågot menom vara ensom

bränts ihjäldem kvävts ellerheller utesluten talar knappastoffren. Rädslan för gravplundring V1inteär menom som
särskild kategori.väl drunknadebegravningsplatser. Edinburgh finnsvanliga I ett torn som enom

angelägenundersökningar hurEtnologiskacentralt belägna kyrkogård. Anledningen visarstadens manmest
drunknade.tid återfinna När intedärifrån skulle kunna be-till det uppfördes varit i gången attatt att manvar man

medeltida till-har eftergravplundring lyckatskyrkogården och förhindra denvaka mönstersättannat mansom
ljus elleråtgärder ochmagiskatidigare förekommit. kanSträngt gripitsägaäven tupp, etttaget att genom enman

Försvinnandet fördeden drunlmade.söker efter bröd sökt finnaforngravar ellerde arkeologer, gräver ettutsom
förloratvarelseravlidne till limmalmarkdetektorer också skyldiga till dengravfynd med siggör somen grupp av

bortdeñnieradede blivit märmis-det endast det långa tidsperspekti-gravplundring. sinHär är attstatus somgenom
eller strand-döda kunde underskrupelfria. kor. Sådanagör gastarvet namn avsom oss

omvärlden.betraktas fara förvaskare rentav som en
våtaDen funnit denoch igengraven När tagit någon, intesjön man

kändebegravning kunnatsåväl döda kroppen,Dödsfall ombord fartyg följdes tidigare inom ägaatt rum,enma-
Skåne bru-rituell markering.efter ändå behov Ihandelsflottan sjöbegravningrinen inom etten man av enavsom

"gråtegille".gammal sed hållakrop- kade därvid enligtjordfästningsakt ledd båtens befälhavare, varpå ettmanav
förloratförekom alltid, då sjön.segelduk, stjälptes överbord. någon sinainsydd Havet Detta söneri var enpen,

länsstyrelsens tillståndmöjlighet medfallen upplösasliksom jorden. båda skulle kroppen DenI strö utattgrav
efterfinns kremation,sjömanslitteraturen ñnns askan visarförtäras organisk I ivattnet,materia. attnumerasomsom

alternativbehöverhögtidligheter. Och dengripande skildringar sådana intevåta änmånga sämreettvaragravenav
dess krusningar,stilla spegel,troskyldiga jordbegravning.svenska visböcker saknas sällan den Vattnetsi sjömäns en

människo-böljeslag ellerbegravning skriver påminnerSjömans Ingevisans rentav stonnarprosten om
Överlåtelsen stoftetväxlingar. sigartikel kyrkogård Sydsven- livets åtLöfström Haveti vattnet teravom somen

vidlevt livmåhända naturlig för dem sitt vårastroferna lyder:ska Dagbladet 22/10 1994. Ett mest somavpar
förknipparhaft anknytning till havet.kuster eller Många

båten, ñskspöet,lyckliga stunder, medhavet med livetskrans och liljaIngen ingen
utströendetstranden. likhet medbadet eller leken I avsmycka skall sjömansen grav

utströendetmarkerarbegravningsplats iaskan vatt-Endast och komma envågor
vilka människantill de grundelementåtergång ärskeppet ochsvajar net avenan av

dödes kvarlevormedför samtidigt denskapad. detMen att
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gravplatsenenskildatill densentida alternativ ärEttbestämd platsmedkan förknippas sättinte sammaen
lo-denbelägenvisserligen inomrninneslunden. Den ärvid jordbegravning.som

begravningsplatsen,kala grävsharAkan Villiers sinsjöromanförfattaren ikände utan attDen nermen urnan
Ännuplatsen.fårochfårdikt,of Horn" närvara,bok Cape veta"By utan att mansattmotto mansomensomway

minneslunden.askanutströendet iskervila havs-fått igravskrift alla sin sistaslags över anonymtär avmerett som
efter-befriadetta sinamänniskoräldreOfta vill sättgravskrift honomblikortskulledjupet. inomDen överen

tänkakanskeskötsel,gravvårdenslevande frånsjälv: utan att
enskildavärdefullt dendärmed någotde äventyraratt -

begravningsalternativen vitt-bådadeep, dem.lie the ifrån DeCould butI in ocean graven
sleep, skiftandeslumbering mycketNeath the kan hamänniskornutidenstosurges ever attomnar

the sandseternalWhere stir vill eller sinahur de minnasoch sörjauppfattningwaves varom
Strands;seaweeds soddenAnd the det knappastförefallerEstonia-perspektivmove anförvanter. Ur
bed,the deepBuried for Seasinaye gravplatsenenskilda idenrninneslunden utansom omdead;world: myselfDead the nottoto Mångaeftertraktade alternativet.dethemförsamlingen är
boom,breakefsthere theListening to skeppetkollektivafrån dendevill tillbaka sina somgravñltered gloomsunlightsWatching the

utgör.head.shall herTill the Sea cast up sidanandraidentitetavlidna åärFrågan personersom
derassvenskartidsbegränsad. flesta intestarkt De vet var

den personligaochDen kanskejordad, inteellerfarfars far äranonyma graven ensmormors mor
identiteten egentligenavlidna intres-Somde burit förvad ärnanm.

medtillsammanstidlevatdem någonmänniskas identitet endast förfrågandet lilla samhälletI santa somenomvar
identitetpersonliga iavlidensSäkerställandet ärproblem fram-kände alla. Somaktuell. Allaknappast ett av enoss.

förmultnings-omöjlighet. Kravetoch loppetstorskaligt samhälle det långaintebegreppetdäremot istår enett
kremeradidentifikationentill försvårarknuten barakatastrofer. Identitetensamband medi ärminst av engravurnor

detaskan sigUtströendetlevnads- kvarlevor.ochfrämst ansiktet, vårakropp vårtvår -vareavpersonsnanm
medomöjliggör gånghavetmarken eller"dödsbricka" sker isoldatemasdata. Födelsenumret enatt enavser -

framti-aldrig förSlutsatsen vimed identifikation.avliden samband sådanidentifieringen i ärunderlätta attenav
kvarlevor.mänskligaidentitetensäkerställaalla medborgare den kanIdentitetsbrickor förkrigshändelser. av

dödakollektivellerkatastrofberedskap. förs förr idödaallmän Somledskulle kunna i ett avsenareett envara
donationerLika liteidentitet.med personligländer bevaradidentifiera iTandanalys är sätt somutanattett personer

förhin-slagförsäkringarblivit själamässor kantidhar förDNA-analyser evigautbredd tandvård. annatavsenare
bli.skallStoftkommit. återstoft hartidigare detta.säkerställa identitet, dra Avmedelsoñstikerat att somett

uppståndelsede dödasbekännerdem,Förutesluten.varit tronsom
dettatrobekännelsen,apostoliskadenblir enlighet med äravlidnaidentifierakunna iVikten att personerav

skänktWallin harJohan Olofstarktolyckshändelser. dockalla Hur inte någotvidmedvetna nästan osstrauma.om
psalm-1937 årsord detta ps. 403z9 isäl- trösterikakrigförande länder. Inteerfar också någradetta behov iviär om

jordensdenstoft Iock mäbok: "Stilla mittkastats åter gömmaslan har kroppar i grävts tystauppmassgravarsom
vilarvärldens glömmas, Där jagdetkunna begravas famn.och Måkunna identifierasför utanett avrumatt senare
hanväl känner, Dåaktualise- och HerrenhosProblemet har Rumhemorten.värdigt i roparsätt namnoss namn:

föränd-famn kan meningenjordensde vänner.bärgning Estonia-med frågan sinasambandi utan attrats avavom
Uppenbarelseboken 20: 13famn.havets Iutbytaskvar skeppet.alltjämtkatastrofens offer, iär motrassom
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berättas vad skall ske vid tidens slut: "Havet Hon/han med, då det hände" vad kan berätta.om som ärgav var man
tillbaka de döda det.vari Viktigare fotografi eller andra dokument de bort-ärsom ett av

gångna.
Döden, och tidens flyktsorgen V1 besittningsrättinte till längreäger numera en grav
Om Ävenbinder tanke ochvår sorgekänsla befriarså 25 år. kan förlängas, torde bestämmel-rummet än rättenom

tiden: "Allt har tid... ödas harsin F tid och dösin har sin väl återspegla Ibland kanrätt praxis. för-oss sen rentavman
tid..., har tid,gråta och harsin tid.sin Klaga har tid,sin hurvåna sig många avli-över gravstenar av personer, som
och dansa har tidsin Predikaren 3zl-4. Orden bör dit barainte för tiotalnågot sedan, flyttatsår undan, därför att
tolkas livet hade bestämt antal faser, gravplatsen vårdats. Slutsatseninte det relativtsom ettom motsatta är äratt en

allt harså sin övergång. Att "gråta har begränsadsin tidutan sörjer någon. detta hindraratt Mensnarare natur-
tid" betyder alltså har eller bör ha slut ligtvis inte sorgetiden ändå kan upplevas lång ochatt sorgen ett att som- -
liksom allt livet.i Detta inte enbart individuellärannat tung.en

allmänmänsklig erfarenhet. Sörja kan endastutan en
Materiell ellerunder spirituellbegränsad dödentid, kanminnas länge lever.så synen

Både fysiskt och psykiskt läkande sker samspel medi Ceremonier och ritualer konkret form,gjutna i bl.a. förär
tiden. Dödsforskarna skiljer mellan olika mentala stadier, kunna vid tillfällen. utföres omedel-De iatt upprepas nya

kan följa bråd och oväntad död alltifrån vrede bar anslutning till levande eller död kropp och kan där-som en en
till resignation. ofta brukadeDet ordet Sorgearbete förut- för ytligt förknippas med detjust kroppsliga. detMensett

också tidsutdräkt. Befrielsensätter från kan endastinte formen materiell, och denär materiella for-ären sorgen som
ske lika snabbt katastrofen. Tiden väl läkandeingen förär står vid begravningnågot utplånings-som annat,men t.ex.
kraft i sig, det efterföljande händelseflödet medför tanken, kretsloppstanken eller de dödasmen uppstån-att tron

betraktarvi också dödsfallet positioner. delse.ur nya
Tiden lämnar barainte för känslor också för hörDet till det mänskliga tänka mänskliga elleriutanrum att

överväganden och kanske accepteranden. Under jordiska kategorier. Till dem hör dimensionerna tid,en rum
veckas vistelse Estlandi våren fick1998 tydligajag indika- och social miljö. Särskilt har släppasvårt att rums-
tioner Estonia-katastrofen här eller mindre bli- begreppet, avgörandeatt så för jordiska liv.vårtärmer som

historiskvit händelse. Att diskutera frågan kanskeDetta följd sekulariseringen, dvs. benägen-en ärnytt om en av
agerandet med olycksfartyget eller de avlidnas kroppar heten uppfatta tillvaron enbart enlighet med jorde-iatt
skulle endast riva såren. livets villkor. Skalder och tänkare har tiderna igenom på-upp

individplanetPå kan tiden olika konsekvenser. Då mint tillvaro sådana jordiska begräns-en utanoss om en
make dött kan den efterlämnade kort hainom funnit tillvaroningar. En då själen befriad från kroppens hölje.ären ny
livskamrat, varvid efter den bortgått snabbt iblandMitt banal dödsannonspoesi kan ñnna uttrycksorgen som man
klingar Värre det kanske för barn,är kan förinte detta. dagstidningUr denmin juli väljer7 1998 jagav. tvåsom

föräldrar. Eller för föräldrar, kaninte barn. exempel:nya som nya
Skeendet irreversibelt. kanIngen tillbakaär sina av-

lidna anförvanter. Do stand andnot my grave weep
I there. do sleepMan glömmer Ilätt det bara endaäven notär notamatt en genera-
I thousand Winds that blowtion kan känna sorgekänsla. Föräldrarna amtill asom samma
I diamond glimtde omkomna am asjälva borta. on snowOch efterkommande,är snart

theI sunlight ripend grainam onaldrig personligen de omkomna bara hörtmöttsom utan I the gentle rainautumnamdem omtalas, får aldrig relation till de förolyckade.samma
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hushawake theWhen morninginyou
swift uplifting rushtheI am
birds circling flightOf quiet in

starshine nightthe softI atam
stand andbyDo not grave crymy

did die.there... II not notam

Ännu dikt:dennavårt stårsorgeärnnenärmare

På vågomas väntartoppar
utsiktenden bästaman

Havsalperna:
Strålande ikapp med
djupen

räddVar inte
skaefter horisontHorisont

försvinna -
ljuset.Men inte
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Bilaga 6

språk förEtt sorg

lva Eggehorn, författare, deltar analysgruppensi redan fulli med det arbetegång ärse- man upptagnasom av
minarium den 16-17 Individuella och1998, samhäl- vill ellersig skriva berättelseninte liv.mittmars attvare om-
leliga konsekvenser Estoniahaveriet, med betrak- hårtDet arbete språket och skapaär erövraav etten att att
telse behovvårt språk föröver världen. faktisktmening i Det all tid och allett gemensamtav sorg. tar ens ens

Ylva Eggehorn inleder med tala Georg anspråk och Ylvaenergi i Eggehorn det arbetetatt om attmenar
Stjernhjelm, den svenska skaldekonstens fader fortsätter hela livet. skriver vidareV1 berättelsensom var en om
del stormaktstidens kulturella och politiska elit och blev liv. medmitt Men tiden kanske det märks likainte mycketav
hovrättsråd Dorpati numera Tartu Estlandi 1630. I bam.mit- kopplasDessutom och detnär ärsom mer mer av

l600-talet räddades Stjernhjelm då skepp mellan språket tidigt: innehållet,ten av ett gemensamma sagoma, sym-
Estland och Sverige förliste. förloradeHan dock alla boler och berättelser från hel kulturkrets. Skolan ochägo- vår
delar. Stjernhjelm lämnade latinet börjadeoch smida det tidningarna förmedlar nyheter. Kunskap och historia, det
svenska språkjärnet och det arbetet, Ylva Egge- ordskeppet, med ombord. läser, lärVistoramenar tar oss oss,
horn, hon och andra svenska författare till.är arbetar, fostrar barn, eller låter bliröstar,arvtagare attengagerar oss
Som författare har för det språkets Såöga dag flera val,varje etiska,vigörmesta ettman gottengagera oss. som

samhället.i Och språket mycket långsam,väg praktiska, politiska, känslomässiga.är nästanen
osynlig Den har sidor: dentvå samladeDen bilden val och arbetenvåra medvåraprocess. processen gemen- av

och den privata. berätta våra liv blir så småningomsamma att om gemensamma
lärV1 tala de allrastår historia,i folketsvår bara berättelsennärmast minne, inte mittattoss av som oss en om

intim personlig sfär. ganskaMen detnås liv berättelsen liv.vårt Det språk-ärsnart utanav ge- storom som en
språket, skolan, tidningarna,i i lit- skuggai hägn gäspandei vid frukostbordet ochsittermensamrna gatan, vars

Världen kommer till barnet störtskur lyssnar morgonnyhetema. Genom den här språk-teraturen. som en av stora
fragment motsägelser. Med språkets hjälp fogar barnet skuggan tolkar och återberättarvi, vad harviav sorterar

de här delarna och skapar hört.mening. Det intres- värderingarDet fram.så Detär så opinionerväxersamman är
den räckajust ord bildar budskap ocksåär bildas. Det underlag bildas för detsåsanta så småningomatt ärettsom som

kallas för Orden detmening. arbetet får barneti från de kommer bli etiska och politiska beslut. härDet ären att en
omgivande till börja med. föregår de etiska och politiska besluten. Ylvaattvuxna process som

Först bara själv den handlingen berät-är i Eggehorn det här till delar språkligärman rena atten storamenar en
telse heter liv"."lVIitt Sedan blir berättaren, långsam och oerhört viktig rörelse.närsom man process, en

har språket. harNär jaget bildats. När har lite Ylva Eggehorn berättar vidare hon nåddes nyhe-man man att av
hum tiden. När harminnet börjat kreativa verk-sin förlisningEstonias hon befann Sigtuna.sig inärom ten om
samhet med välja lämpliga delar förflutna med Flera människor staden, hon själv, hade anknytningiatt ut ävenav ens

öppenhet för förändring. När har arbetat till- tillin ombord. dotterHennes ktmde ha befunnitstor man personer
räckligt mycket världen kroppi och hjärnasin i sin ombord och Ylvasig Eggehorn beskriver ovisshetenär innanav
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hon ñck besked det inte så svagstiöms-attom var som en Psalm Ylva Eggehorn256,
chock, nedtoning känslor och reaktioner komen av som Var inte rädd. Det finns hemligt tecken.ett
senare. Ett skyddar dig går.när dunamn som nu

Med anledning Estoniakatastrofen ställer Ylvasigav Din ensamhet har stränder ljuset.mot
Eggehorn frågan har förriter nationell sorg Ett Var inte rädd. l sandenfinns det spår.om
språk för kollektiv Honsorg inte Han älskar dig. Han dig iväntar kväll.gemensam attmenar
har det, blivit fattiga språk för kol-att ett gemensamt

En kväll du förstår hemlöshetnär hanslektiv sorg.
och hur han längtar efter dina steg.Ylva Eggehorn ombads under dagen dagen därpåatt
Frånevighet har han här.stämt mötedelta i direktsänd radioandakt med anledningen av Var inte rädd. Det finns mörklagd hamn.enförlisning.Estonias sade ochHon insåg samtidigt detatt Du den inte färdas dit.ser nu, mendet svåraste uppdrag hon fått.någonsin gälldeDetvar att

finna språk för den kollektiva det språkett sorgen, som Endag ska du bekänna högt hans namn.människor under barockens tidevarv hade närmastt.ex. en hans kärleks frid ingenting begär.somsjälvklar tillgång till, då insikten fanns hadeinteattom Du Endag blir vit. Enär väg. dag.natten
våld,garantier ofárd och död allmän egendom.mot Ochvar stjärnor hans famn.växer ur

bestämdeHon för talasig till tillvårrätten Var inte rädd. Det finns mörklagdatt hamn.om sorg, en
bliinte tröstade för snabbt och avslutade med läsa Du den inte Men du färdas dit.att att ser nu.

blivit och fått den256 itext tonsatten egen som nummer
psalmboken. hon kommitEn till beröringitextnya menar

med det språket.gemensamma
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Bilaga 7

Förteckning över seminarier ochmöten, intervjuer

Förteckning över möten i analysgruppen och Analysgmppen1998-11-17
referensgruppen Analysgruppen1998-11-24

1998-1 Referensgruppen1-251997-10-05 Analysgruppen
Analysgtuppen1998-12-101997-10-27 Analysgiuppen
Referensgruppen1998-12-101997-11-17 Referensgmppen
Analysgruppen1999-01-101997-12-03 Analysgruppen och referensgruppen
Analysgruppen1999-01-281997-12-21 Analysgruppen

1999-02-08 Analysgruppen1998-01-15 Referensgruppen
1999-02-15 Analysgmppen1998-01-21 Analysgmppen

Analysgmppen1999-02-261998-01-22 Referensgruppen
Referensgruppen1999-03-021998-02-11 Referensgruppen
Analysgruppen1999-03-091998-02 Analysgruppen-23

1999-03-2 Analysgruppen31998-03 Analysgmppen-04
1999-04-14 Referensgruppen1998-04-02 Analysgruppen och referensgruppen

1998-04-2 Analysgruppenoch1 referensgruppen
1998-04-27 Analysgruppen och referensgruppen

Möten med anhöriga och anhörigföreningar1998-04-2 Referensgnippen8
1998-05-08 Analysgruppen sjukhus1997-12-01 Ersta
1998-05 Referensgruppen-12 1997-12-04 HaverikommissionStatens
1998-05-19 Referensgmppen 1998-01-19 Odd Lundqvist, SEA
1998-05-20 Analysgmppen Anhörigföreningen1998-01-30 SEA
1998-05 Referensgruppen-28 1998-02-12 Henning Witte
1998-06-02 Analysgruppen 1998-03-01 BorlängeHearing,
1998-06-07 Analysgruppen 1998-03-01 LindesbergHearing,
1998-06-09 Referensgmppen 1998-03-19 Hearing, Stockholm
1998-06-29 Referensgruppenoch analysgmppen Norrköping1998-03-24 Hearing,
1998-08-20 Analysgruppen och referensgruppen 1998-03-26 JönköpingHearing,
1998-09-02 Analysgiuppen och referensgruppen 1998-04-01 Hearing, Uppsala
1998-09-06 Analysgruppenoch referensgruppen Vilhelmina1998-04-25 Hearing,
1998-09-08 Analysgmppen för1998-04-28 Representanter SEA, Stöd- och brottsoffer-
1998-09-14 Analysgruppen föreningen Vilhelmina,i för anhörigaFöreningen
1998-09-22 Analysgmppen till saknadeoch omkomna anställda Lindesbergsi
1998-09-23 Referensgruppen kommun, Stödföreningen för Estoniaoffren i
1998-10-01 Referensgruppen Uppsala
1998-10-07 Analysgruppen Anhörigföreningen1998-06-02 kooperationeninom
1998-10-2 Analysgruppen0 och referensgruppen 1998-06-08 Videokonferens med anhöriga
1998-10-25 Analysgruppen 1998-06-16 Hearing med överlevande,Stockholm
1998-10-26 Analysgruppen Videokonferens1998-1 med anhörigal-12 och överlevande
1998-11-05 Analysgruppen
1998-1 Referensgruppen1-l l
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Seminarier och expertmöten anordnade Penttilä, rättsläkare,finska ID-kommissio-Anttiav
analysgruppen nen

Björkås, chef för kriminalteknikema, norskaArnebärgningsfrågan1998-02-10 Seminarium ID-komrnissionenFöredragande: Lindberg, överläkare,Jan svenskaID-och Cawson,RockwaterRay Honour Dave A/ S kommissionenMolinder, civilingenjörLars Håkan Mömstad, ramo svenskaID-Hjelle, läkare,MediTeamJohn kommissionenrättsodontologAina Teivens, 1998-09-29 Expertmöte 2Håkan Mömstad, rättsodontolog, svenskaID- Larikommissionen Landelius, bärgningskaptenLarsBjörkås,avdelningschefvid polisen OsloArne i Ulrich Dischler, civilingenjör och skeppsbyggareRoland Ståhl, polisöverintendent, ordf. svenska Thomas Milchert, tekn. dr.ID-kommissionen Karl Gustaf förste kustbevaknings-Konow,vonOlsson, kriminalkommissarieJan dykaröverledare,inspektör, kustbevakningensDeltagare panelxamtal:i ledningcentralaJacobsson,Göteborgs DykeriteknikJan AB Kommunikation och psykiskt1999-01-21/22 SeminariumAnders Lindahl, dykare och socialt bemötande katastroferiforskningsingenjör,Bengt Grisell, KTH Föredragande:Grimdin, överläkare,Robert BorlängePolismyndighetenBirgitta Berggren, iRättsmedicinalverket BerghJohannesson leg. psykolog,Kerstinf.d. chef ostkustensGunnar Bengtsson, AkademiskasjukhusetUppsalamarinkommando Liselotte Englund, doktorand, GöteborgsJMG -f.d.Johan chefsjurist, SjöfartsverketFranson, universitetoch kris1998-03-16-17 Seminarium sorg sektionschef,Fellenius, CAKEvaFöredragande: Bertil Flodin, kommunikationsforskareYlva Eggehom, författare Fredholm, laborator, försvarshögskolanLarsConny Nordin, professor psykiatri, Linköpingsi Karlstaduniversitet Gustafsson,kansliråd, InformationIngeBrander, och föreståndareBo Laurenti-präst Rosenbadstiftelsen Hedrenius,Sara NeptunusWeisaeth,professor psykiatriLars i nyhets- samhällschef,Kicki Hultin, och SverigesAtle ledare för förDyregrove, Center Televisionkrisepsykologi, Bergen HviidMårten BojeKristina Brandänge,psykiater och klinikchef Härstedt,Kent NeptunussjukhusErsta Johansson,poliskommissarie,Polis-AageOdd och företrädare förKristian Reme, präst myndigheten GöteborgiKiellandfondenAlexander Karlberg, kyrkojurist, SvenskaKyrkanAnders1998-06-17 Expertmöte 1 Margreth enhetschef,SvenskaRödaKöppen,Föredragande: KorsetElisabeth Aarsaether, informationskonsulent, förKörlof, generaldirektör, StyrelsenBjörnSysselmannen Svalbard försvarpsykologisktÅke VVide,civilingenjör, Sjöfartsverket Urban LambertsonErikJanson, tekn. dr., uppdragsledare,Jan VBB Lilled, Göteborgs kommunLarscivilingenjör,Per Engström, VBB infonnadonskonsulent,Inger Magnusson,OrdförandeRoland Ståhl, svenskaID- SvenskaRöda Korsetkommissionen Marling, f.d. planeringschef,SverigesEvaRockwaterDave Cawson, SA/ TelevisionJacobsson,Göteborgs DykeriteknikJan AB Nylén, rikskriminalchef, RikspolisstyrelsenLarschef, finska ID-kommissionenGöran Wennqvist,

215



LÄRA ESTONIAMED OCH AVBILAGOR ATT LEVA-

ärkebiskop och NathanSonen,pressombudsman,Utrikesdepar- JaanKiivit, LauriOdlander, 1998-08-25Jens
Leppik, Joel Luhamets, företrädareHamer, Jaantementet

estniskakyrkanför denberedskapshandläggare,Göran Pettersson,
SvenskaKyrkan

Överstyrelsenöverdirektör, förRiddarström,Bo
civil beredskap samband medIntervjuer och möten i

sjukhus,Schulman,överläkare,HuddingeAbbe besök i Finlandanalysgruppens
för kriskunskapCentrum

finskaAila Salminen, Kivistö,Katariina1998-08-24Skoglund, direktör, SvenskaTesfaiGöran
Jukka Häkämie finskaTrañkministeriet,Kyrkans kiiscentrum Vårsta

SjöfartsverketbiskopHenrik Svenungsson, emeritus
KarkusRotkirch, ambassadör, Laurent,Holger1998-08-24Öun,Mikael Neptunus

avdelningenchef för konsulära SeppoTauren,Deltagare panelxamtal:i
finska Utrikesdepartementetenhetschef, sjukhusetRita Berggren, Vrinnevi i

Gunill NellVahlquist, Ikonnen,Fredrik Marjatta1998-08-24Norrköping
ambassadenElisabeth Vahlquist, Svenskaoch ikansliråd, FörsvarsdepartementetErik Brandel,

HelsingforsBrunzell, RäddningsverkStatensLena
brandmästarnaBrandchefen Sainio, ReijoJari1998-08-25förEnberg, projektledare, StyrelsenJohanna

Leif bitr.Salminen och Eriksson samtpsykologiskt försvar
brandchefen SommeroPertiidepartementssekreterare,Anders Heuer,

Försvarsdepartementet
Åke Lindblad, departementssekreterare,

Inte rvjFörsvarsdepartementet e ru
avdelningsdirektör, Socialstyrel-Ledmyr,Sonja Medlemmar den avgående regeringeni

sen Carl Bildt, statsminister1998-02-12stabspastor,FörsvarsmaktenMats Norrman, Odell, kommunikationsminister1998-03-18 Mats
Wedin, personalkonsulent,FörsvarsmaktenAnn Hellsvik,Gun justitieminister1998-03-19

Alf biståndsministerSvensson,1998-03-19
försvarsministerAnders Björck,1998-03-20

af Ugglas, utrikesminister-26 Margareta1998-03
intervjuer och i samband medmöten Davidson, civilminister1998-04-02 Inger
analysgruppens besök Estland bitr.Reidunn justitieministerLaurén,1998-05-05

Köhnberg, sjukvårdsminister1998-08-04 Bolndrek Treufelt, nyhetschef Eesti TV1998-08-24
journalist PäevaletTali, EestiPiret

Politiska den avgående regeringengamman iBerendsen,anhörigföreningenKersti Memento1998-08-24
Mare statssekreterare,Johansson,Per-Egon1998-03-06

Pingstkyrkan,Allan Lea Mossin,1998-08-24 Laur, i Kommunikationsdepartementetpastor
psykolog, Murdree, rådgivare tillMart Statsråds-Egardt, statssekreterare,1998-03-20 Peter

Oherde, anhörigsocialministem och Raivo beredningen
anhöriga och överlevandemed Vöru1998-08-24 Hearing i presschef,Statsråds-Christiansson,Lars1998-04-01

Theresa, TallinnSyster Birgittasystrama1998-08-25 i beredningen
Anhörigföreningen AnderMemento Estonia,1998-08-25 departementsrådochHafström,1998-04-20 Jonas
Paeorg Statsrådsberedningenutrikeshandläggare,

Inrikesministeriet,konsul, Mairit1998-08-25 Tiit Sepp,vice pressekreterare,Statsråds-Zetterquist,Per1998-04-22
utrikeskontakteravdeln. förKratovits, beredningen

polischef, RobertMännik, Antropov,1998-08-25 Pritt vice Kommunika-Strömbom, pressekreterare,1998-04-23 Inger
ordförande estniskaID-kommissioneni tionsdepartementet

Palmet, bin. statssekreterare,Victor1998-08-25 Statsråds-Dahlgren, statssekreterare,Hans1998-04-24
Transportministeriet beredningen

överlevande Tallinnmed anhöriga och1998-08-25 Hearing i
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Åsa och rättschef,Kasnnan Heuman,Statsråds- 1998-02-18Emil kommendör,Svensson,1998-04-27 exp.-
Kommunikationsdepartementetberedningen

expeditionschef,Statsråds-Sellvall,GöranKommunika-planeringschef, 1998-03-13Rolf Tufvesson,1998-04-28
beredningentionsdepartementet

Niklas Hedman,departementsråd,Bertil Roth,Näringsdepartementet 1998-03-20Blixt, pressekreterare,Per1998-05-29
Utrikesdepartementetdcpartcmentssekr.,

Kommunikationsde-rättschef,Anders Iacobaeus,1998-03-25den tillträdandeMedlemmar regeringeni
partementkommunikationsministerInez Uusmann,1997-10-28 Gunnel assistent,Pettersson,1998-03-30Carlsson,Ingvar statsminister1997-12- 7l Kommunikationsdepartmentet

Statsrådsberedningenstatsråd,Jan Nygren,1998-02-12 Justitiedepartementeträttschef,Schäder,Göran1998-04-01Laila Freivalds, justitieminister1998-04-01 Utrikesdepartementeträttschef,Lars Magnuson,1998-04-22komunikationsministerUusmann,1998-04-17 Ines Bengt-Åke rättschef, Statsråds-Nilsson,1998-05-11Carlsson, statsminister1998-05-05 Ingvar beredningen
Göran Persson,statsminister1998-10-27 Kommunikationsde-rättschef,Anders Iacobaeus,1998-05-18

partementet
tilltrádandeden regeringenPolitiska itjänstemän rättschef, Civil-ochPaulsson,Ingvar1998-07-16 exp-

departementetStatsråds-politisk sakkunnig,Kjell Lindström,1997-10-20
enhetschef, Lundh,BritaBlomberg,Göran1998-08-18beredningen

kanslirådEnflo,kansliråd,Statsråds- Hanspolitisk sakktmnig,Ulf Mårtensson,1997-10-29
sekr.Kulturdepartementetdep.ClaesEriksson,beredningen

Statsrådsberedningenkansliråd,Alnervik,politisk sakkimnig, HasseWallström, 1998-12-03Birgitta1998-02-06
Statsråds-pressekreterare,Ingrid Iremark,Kommunikationsdepartementet 1999-01-18

Gustafsson,kansliråd,beredningen och IngeKommunika-politisk sakkunnig,Siv Gustavsson,1998-02-16
RosenbadInformationtionsdepartementet

Informationinformationschef,Jobeus,Kommunikations- BertilLindau, pressekreterare, 1999-02-05Eva1998-03-10
Rosenbaddepartementet

amiral, Försvarsdeparte-DickStatsråds- Börjesson,vicepolitisk sakkimnig,Kjell Lindström, 1999-02-091998-03-12
organisationsdirektör,Rolf Lindgren,ochberedningen mentet

Kommunika- FOAstatssekreterare,Magnus Persson,1998-04-22
tionsdepartementet

Statsråds-politisk sakkunning,Kjell Lindström,1998-05-05 Myndigheter
beredningen Johanna Enberg,generaldir., ochKörlof,Björn1997 0-091-Statsråds-Lindstrand, pressekreterare,Gisela1998-05-05 projektledare, SPF
beredningen generaldirek-och t.f.chefsjuristJohan Franson,1998-01-30statssekreterare,Nils Billinger,Gunnar1998-05-06 Sjöfartsverkettör,Statsrådsberedningen generaldirektör StatensOlof Forssberg,1998-02-05

Haverikommission
RegeringskanslietUánrtemán inom Sjöfartsverketteknisk direktör,Arvidsson,Bertil1998-03-24

Åsa Sjöfartsver-avdelningsdirektör,Andersson,chef, Stenoch 1998-03-24KastrnanHeuman,1997-10-28 rätts- exp.
ketKommunikationsdepartementet

personal,stabfunktionsansvarig,Lindhagen,affarsverksamheten MajWallin, chef för 1998-03-251998-01-14 Bosse
SjöfartsverketKommunikationsdepartementet

informationschef,departementssekreterare, Lars-Göran Bronow,Stephansson, 1998-03-25Magnus1998-01-29
SjöfartsverketKommunikationsdepartementet

Sjöfartsverketgeneraldirektör,Kaj Janérus,departementssekreterare,Alf Stenqvist, 1998-03-251998-01-29
chefsåklagareochLindstrand, UnoThomasKommunikationsdepartementet 1998-03-30

överåklagareKommunikationsde- Hagelberg,enhetschef,Jan-Olof Selén,1998-02-17
generaldirek-och t.f.chefsjuristJohan Franson,1998-04-30partementet

Sjöfartsverkettör,
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af1998-08-05 Kajsa Petersens,StatensKonstråd Roland ID-kommissionenStåhl, svenska1998-05-28
Körlof,1998-12-08 Björn generaldirektör, JohannaEnberg, enhetschefJourhavandeGert Rosencrantz,1998-09-04

projektledare, SPF kurator, och JohannessonochMonica Berit
Ledmyr1998-12-08 Sonja och Gunilla Hulth-Backlund båda Dahlström, jourhavande kurator

avdelningsdirektörer, Socialstyrelsen Gutberg, komminister Oscarsförsamling,Lena
Roland1998-12-09 Nordlund, forskningschef, SPF stiftsadjunkt,Gunnar Lundgren, Stockholms stift
Alf Axlid, avdelningsdirektören,1999-03-02 räddnings- och Anders Kamb, beredskapsplanerare,SAS1998-09-21
säkerhetsavdelningenlänsstyrelsen Stockholms Abbe Schulman,överläkare,Huddinge sjukhus,i 1998-09-14
län Centrum för kriskunskap

1999-03-03 SvenHammarstedt, brandingenjör ochJohan Elisabeth Aarszther, informationskonsulent,1998-10-14
Friberg, fil. kand., sektionen för Energi, Skydd Sysselmannen,Svalbard
och SäkerhetSvenskakommunförbundet katastrofplaneringschef,1999-02-05 Lars Benett, SAS

ÅrstaLundin, överläkareoch docent,1999-02-23 Torn
psykiatriska mottagningLedamöter Etiska rådetav

Brandänge,psykiater och klinikchef1999-03-08 Kristina1998-02-25 Eva Sahlin
Ersta sjukhus1998-03-05 Lars H. Gustavsson

Paul1998-03-09 Peter Heinemann
1998-03-10 Yrsa Stenius

Söder1998-03-11 Karin
StenAndersson1998-03-12

1998-03-13 Anders Lindström
1998-03-18 Caroline Krook

Bertil1998-03-19 Werkström

Övriga
1998-01-12 Kristina Brandänge,psykiater och klinikchef,

sjukhusErsta
1998-01-12 Weisxth,Lars professor psykiatrii
1998-03-23 Gunnar Weman, ärkebiskop

Ingela Thalén,1998-03-23 riksdagsledamot ledamots, av
soc.dem.verkst. utskott

1998-03-27 Eva Eriksson, partiordförandefpvice
Nobel,1998-03-31 Peter dr. särskildutredarejur.

1998-03-31 Tove Gunnarsson, läkare,Huddinge Sjukhus
Gustav Hannuliak,1998-04-20 mättnadsdykare

1998-04-22 Kia Andersson,riksdagsledamotmp
1998-04-24 Lars Gnmdberg, ambassadör,svenska

ambassaden Estlandi
1998-04-25 Isaksson,skolchefKnut Vilhelmina kommun

Ulla-Britt1998-04-25 Granberg, diakonissa,Vilhelmina
kommun
Britt-Marie Lundström, diakonissa,Vilhelmina
kommun
Bengt-Göran Lindfors, komminister, Vilhelmina
kommun
Helena1998-04-30 Nilsson, parüordföranddcvice
Robert1998-05-05 Grundin, överläkare,
Rättsmedicinalverket
Göran1998-05-07 Pettersson,Stockholms stift
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Källförteckning

Offentligt tryck Totalförsvarets författnings-Försvarsdepartementet;
handbok 1998/99Betänkande arbets-Begravningslag,SOU 1987:16; av

Översyn för denFörsvarsdepartementet; principernaför begravningslagstiftningenöversyn avgruppen av
Öppen delsammanfattningsärskilda planläggningen,Transplantation etiska, medicinska ochSOU 1989:98; -

1999aspekter, Betänkande transplantations-rättsliga av
räddningstjänstlagProp. 1985/86:170utredningen m.m.om

begravningslagmed förslag tillProp. 1990/91:10säkrare samhälleSOU Ett1995:19;
ändringar räddningstjänst-i1991/92:70 vissaProp.Viktigt meddelande Radio och TV krigSOU i1996:80; om

lagenoch kris
vidoch sjukvårdenshälso-Prop. 1991/92:152Efter UtredningenSOU Estonia, Rapport1996:189; ansvaromav

dödsfallefter Estoniakatastrofen; arkiv-för vägledning jämte m.m.
och obduktionerTransplantationerProp. 1994/95:148material från utredningen, Göteborg, 1997

Räddningstjänsten Rädda OchSOU Sverige1998:59; I m.m.-
gravfriden vid vraket efterSkydd förProp. 1994/95 :190Skydda

passagerarfartyget EstoniaerfarenheterMiljö grund och bottenSOU 1998:137; i -
och tillämp-HavsrättskonventjonenProp. 1995/96:140från Tunnel-från Hallandsåsen, Slutrapport

ningsavtaletkommissionen
påfrestningarBeredskapen svåraProp. 1996/97:l1;befogenhe-och myndigheternasDs Regeringens1996:4; mot

fredsamhället isamhälletvid påfrestningarsvårater
omdanat försvarFörändrad omvärld1998/99:74;vid Prop.Skyldigheter och befogenheterDs svåra på-1998:32; -

skrivelse Beredskapen svåraRegeringens 1998/ 99:33;frestningar samhället fredi mot
samhället fredpåfrestningar iförsvar,Förändrad omvärld omdanatDs 1999:2; rapport-

den de-TorsdagenRiksdagens protokoll 1994/95:43 15kontIollsta-från försvarsberedningen inför 1999 års
cembertion

inför och vidFrid, Myndigheters uppgifterSven Rune;
Rättsfallpåfrestningar, 1997-10-08svåra

mänskliga rättighe-för deEuropakornmissionenFrånutvärderingFörsvarsdepartementet; Ledningsövning, av
och MR/ER 66 / 1988MR 68/1996fas "Departementsdagen", 1994:071 terna;mom.

ref. 931994Från regeringsrätten;Försvarsdepartementet; Ledningsövning, utvärdering av
ochhovrätterna; RH 1997:79RH 1991:36FrånKrisstaben",fas 1994:072:1mom.

avd mål Thovrätt; DT iDom 1996-03-29, 15, 13SveautvärderingFörsvarsdepartementet; Ledningsövning, av
243/96fas och 1994:071

avd. DT iStockholms Dom 1996-01-16, 42tingsrätt,Försvarsdepartementet; Ledningsövning, utvärdering av
mål T 4-2112-95fas "Anpassningsprincipen, 1994:071-3mom.
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Rapporter och litteraturannan Försvarets forskningsanstalt; Hotperception och reak-
Ahlers Vogel; Hamburg; Den Tyska Expertgruppen för tionsmönster vid Karlskoga-olyckan Carlstedt,1985,

utredning förlisningen SM/ "Estonia"; och StåhlbergL. Carlstedt,1996 B. 1985av av
Akehurst, Michael; modernA introduction GöteborgsInternatio- universitet; Inter-organisatorisk kommunika-to

nal Law, femte upplagan, George Allen mellantion myndigheterUnwin och medier, Leivik Knowles,
Publishers Ltd, London 1984 B-M. Arbetsrapport 75nr

Beckman, Nils m.fl., Brottsbalken förklaringar, Göteborgsjämte Opinionssamhället,universitet; Holmberg,
Band Brotten2 allmänheten och och Weibull SOM-rapportL. 20, 1998mot staten m.m., nr

upplagan,sjätte Norstedts förlag, Stockholm Hadenius, och Weibull,1994 Massmedier,L.; 1994
Berggren, Nils-Olof och Munck, Johan; Polislagen Home Office; Dealing withEn London,Disaster, Third edi-

kommentar, tredje upplagan, Norstedts Juridik tion,AB, 1998
Stockholm 1998 Huddinge sjukhus; M/S förlisning,Estonias 1994-09-28,

Bergh Johannesson, Falk,K, L-E, Johannesson, Sand- Insatser från och HS, Lorenz, ochE Nyberg,
berg, ochG Hall, Krissamverkan kommun lands- 1994
ting, Rapport från stödarbetet Uppsalai med Härstedt,anled- K.; Det kunde ske,inte Bonniers, 1995som
ning Estoniakatastrofen september28 Jareborg, Nils;1994 Brotten Tredje häftet allmän-Brottenav mot

Björkman, Anders; Lies and truths about the heten ochM/V ESTO- P NorstedtsA Söners förlag, Lundstaten,
NIA accident; Beausoleil 1998. 1986

Björkman Anders; M/S Estonias undergång. Jönköpingsstudie kommun;En Estoniakatastrofen,i Psykiska och,
bristerna utredningen,i publicerad fyra socialaefter stödinsatserår Jönköping,i Melin, G och Ulf-
olyckan samband medi hearingSEA:s berg,Stockholm, Si
september 1998 Kungliga krigsvetenskapsakademin; Krishantering, kan

Bogren, Leif; Därför överlevde bli bättreP,jag Estoniakatastrofen, 1993
Eslöv 1996 Kungliga krigsvetenskapsakademin; krisenNär kommer.

Borlänge lokala krisgmpp; Redovisning SlutredovisningBorlänge lo- från projekt Krishantering, 1994av
kala krisgrupps arbete efter Estonias förlisning, Lundin, T.Berg- PT SD Traumarelaterade psykiska sjukdo-; -

1994-11-03 1998gren, mar,
Cullberg, Kris och utveckling, Lundälv,1975 Angående massmedias förhållningssätt och

förDen Estland, Finland och Sverige bevakninghave- offer och anhöriga kris- ochiutsattagemensamma av
rikommissionen; Slutrapport, Ro-ro passagerarfärjan katastrofsituationer, skrivelse tillsänd analysgnippen

ÖstersjönMS ESTONIAs förlisning deni 9902 1728 septem-
ber 1994, 1998 Norrköpings kommun; Utvärdering kriscentrets arbeteav

Falk, Per; Straffrätt och territorium; P A Norstedts Norrköping efteri Estonia-katastrofen 28 september
Söners Förlag, Lund 1976 1994

Fellingsbro församling; Estoniakatastrofen Pihlajamaa,och Fellings- Terttu; Vi kan glömmainte ESTONIA,
bro församling, Wallmark, Stockholm1995-06-80 1998

Försvarets forskningsanstalt; Folk eller fä Läsebok frånRapport Stödarbetet Uppsalai med anledningom av
befolkningsfrågor kris och krig,i Jakobsen, och EstoniakatastrofenL september28 Krissamverkan1994;
Karlsson,J Ch. 1991 kommun landsting

Försvarets forskningsanstalt; Gränsdragning mellan Reme, O K Erfaringer Kielland ulykken, Erstaetternor- ; -
mala ochstörningar påfrestningar,svåra sjukhus, StockholmFrost, C. och 1998
Änäs, 1998 Rikspolisstyrelsen; Efterforskning enligt räddningstjänst-
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Medi-katastrofer,olyckor ochSocialstyrelsen; Kemiskalagen försvunna Rapport 1997:1personer,av
omhändertagande, SoS-rapport 1998:3cinsktEstoniastudien,Rikspolisstyrelsen; Rapport 1995:8

katastIoP,Klarar sjukvårdenSocialstyrelsen;Bedömande och besluts-Polisledning,Rikspolisstyrelsen; storen
Meddelandebladsärskild hän- 13och Fältstaber vidfattande, Lednings- nr

Allmännakatastrofberedskap,MedicinskSocialstyrelsen;delse, Rapport 1996:7
skadade, oska- råddödade, 1992:5Rikspolisstyrelsen; Registrering av

omhändertagande vidoch socialtSocialstyrelsen; Psykisktandravid olyckor ochdade och utrymmande personer
rådkatastrofer, Allmänna 1991:2olyckor ochnödlägen, 1994:1Rapport stora

Medi-uppföljning,aktivaSocialstyrelsensSocialstyrelsen;Räddningsverket; leda räddningsinsatser. Svag-Att stora
Artikelkrigsberedskap 1996-katastrof- ochcinskutvecklingsmöjligheter, 1997heter och FoU nrrapport,

räddnings-Ledningsuppbyggnad 83-1Räddningsverket; i
led-IT-baseratnationelltSocialstyrelsen; Swedeinitialskede, FoU 1998insatsens ettrapport, -

sjukvårdsinsatserför akutasamverkandeRäddningsverket; Räddningstjänster och ningssystemor-
Stock-Balka,minnesvärd; MiroslavKonstråd; EnRäddningstjänsthand- Statensmed stabstjänst,Ledninggan,

holrn, 1998.boken del och 19961
katastrof-medicinsklandsting; Centrallänskrisstöds- StockholmsrollRäddningsverket; Räddningstjänstens i

läns landstingStockholmsplan förarbete efter Estonia-olyckan R61-113/95
sjukvårdsområdet;Nordvästraläns landsting;Stockholmsefter för-Räddningsverket; Vilhelmina kommun Estonias

katastrofmedicinskasjukvårdensUtvärderinglisning. ar-av
med anledningläns landstingStockholmsbetevid kata-Röda korset; Röda korsets iinsatserRapport avom

septemberdenmed färjan M/S Estonia 28olyckanförlisningstrofen med Estlines färja M/S iEstonias
Östersjön den september 1994-11-29 19941994,28natten

Triangle Drama,psykologiskt försvar; Aföranledning StyrelsenVad gjorde berörda distrikt medRöda korset;
136:b,Meddelande 1994Nordlund, R.förlisning,SNI/ Estonias 1994 nrav

katastrof,Bilderpsykologiskt försvar;Styrelsen fördet svenskaomhändertagandeSocialstyrelsen; Akut enav-
Stockholm, 1996.Estonia,168-4.Rapportkonceptet

illaverkligenpsykologiskt försvar; DetStyrelsen försocialtråd. Psykiskt ochSocialstyrelsen; Allmänna serom-
samband medKommunikationsproblem Esto-ikatastrofer. ut...,vid olyckor ochhändertagande stora

Stockholm 1996.niakatastrofen 168-1,1994,reviderad upplaga1991:2 1996
forsk-Ettpsykologiskt försvar; Estonia,förSocial- StyrelsenAmmoniakolyckan Kävlinge,Socialstyrelsen; i

ko-frånMinnesanteckningar SPI,ningsprojekt 1996,ochberedskap SoS-rapport 1997:6tjänstens insatser,
den 1997och sjukvår- 30 juniSocialstyrelsen; Behov och för hälso- pia avresurser

Medierna,försvar;psykologiskt Estonia iförStyrelsenkatastrofberedskapdens
Stockholm, 1996Scandinavian 168-3,Branden passagerarfärjan RapportSocialstyrelsen;

The Disasterpsykologiskt försvar;för Estonia,StyrelsenKamedoden april 60Star 7 1990, rapport nr
Stockholm, 1996media, Rapport 168-5,förlis-Estoniakatastrofen, EstonianSocialstyrelsen; M/S Estonias in

Östersjön Estoniakatastrofen,psykologiskt försvar;förStyrelsenseptemberden 28 1994ning i
allmänheten, 168-6. Esto-massmedierna och Rapportden decem-Socialstyrelsen; Flyghaveriet vid Gottröra 27

Stockholm, 1996ber Kamedo nia,631991, rapport nr
Försvarsvilja 2000psykologiskt försvar;Styrelsen förvidHälso-, miljö och SmittskyddSocialstyrelsen; svåra på- en-

meddelandeantologi, 139, 1996med bilaga,samhället fred och krigfrestningar i
Inforrnationsberedskappsykologiskt försvar;Styrelsen för1998
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berördaför 2000-talets kriser, Dahlström, och Flodin, identiñeringspersonal, andraM. B. samt grupper;
Meddelande Oslo Universtitet, 1994145

fakta ochStyrelsen för psykologiskt försvar; Kriskommunikation, SänktesWitre, M/S Estonia NyaHenning;
kimskapsöversikter, Stockholm, förlisning, bokRapport kring M/S Estonias Internet163:1-4, teorier
1993 1997

ÖverstyrelsenStyrelsen för psykologiskt försvar; Mediernas civil beredskap; Erfarenheter och lärdo-förEstonia,
Myndigheter och Estoniakatastrofen; studie kris-massmedier informatörer EnFin-i omsom mar av
land Stockholm, hantering, Lindow,Rapport 168-2, 1996 1998

ÖverstyrelsenStyrelsen för beredskap; Risk och hot denpsykologiskt försvar; nyheten nådde för civilNär i
skurenEstland, Stockholm, svenska vardagen: Allt från Tjernobyl tillRapport 168-7, sås,1996

Styrelsen för psykologiskt försvar; Planlagd och Jakobsen,kris- Enander, L., 1996A
Överstyrelsenkommunikation, Flodin, civil beredskap; Styrbjörn Lindow;för Er-B. 1998

Styrelsen för psykologiskt försvar; lärdomar Estoniakatastrofen,Professionell kommu- farenheter och Enav
ÖCB,nikation, Flodin, studie krishantering,B., 1998 1998om

Styrelsen för psykologiskt försvar; det arbeteRapport om
Artiklar och promemoriorhittills bedrivits projektinom Estonia 1997-05-som -

och begravning kulturhisto-Nils-Arvid; DödBringeus,30 ur
Styrelsen för psykologiskt försvar; riskt perspektiv, Lunddet arbete 1998Rapport om

Artikelbedritivts projekt Englund, Massmedierna till hjälp eller stjälp,Estonia-katastrofen vidinom L.;som -
folkhälso-Styrelsen för psykologiskt försvar och riskpsykologi, förtill Centrum1997-06-01 5p. Kris

Karlstad,1997-1 forskning1-27 i 1995
Styrelsen för omöjliga uppdraget, Granskarenpsykologiskt försvar det arbete Englund, JMGRapport L.; Detom;

bedritivts projekt Estonia-katastrofen vidinom l/99som
ställningstagande införStyrelsen för psykologiskt försvar till Etiska Rådet; Redovisning1997-11-28 re-av

avseende förlisning ochbeslut S Estonias1998-05 -29 M/geringens
Sundelius, och Bynander, Krishantering dess följder,B., Stern, E., 1994

Regeringskanslietssvenska och praktik, Gustafsson,1997 Promemoriateori om-
RosenbadSvenska kommunförbundet; informationsberedskap eller InfonnationSäkerhet och trygghet vägen

vid påfrestning,till bättre kvalitet, andra 1999-03-04svårutgåvan, 1998 som en resurs en
Etiska synpunkterSvenska Kyrkan; Svenska kyrkan och Gustafsson,Estonia-katastrofen. Lars H; PM 1994-12-06

Redovisning och angående eventuell bärgningutvärderingsar- Estonia.interntexternt avav en
bärgabete, Karlstad Gustafsson, Beslutet S Estonia,1995-06-01 Pettersson, Lars H; inte M/att

Södersjukhuset; Estoniakatastrofen, det PMRapport om
vidpsykosociala arbetet vid Södersjukhuset, Gustafsson, Föredrag SKKPFzsH; symposium,Hansson- Lars

AprilLönnqvist, G, Solna1996 1995-04-25
death and the be-Expedition Eivind; The suddenVoyager; Titanic, 1997 Haga, wet grave,

NordWeisaeth, Tradisjoner, sed skikk sjødraugen,kommentarer verkningarna vid reaved,Lars; Några og omom
bärgning OsloOslo Psykiatr TidsskrM/S Estonia, Universitet, l985;39:Z3-28,en av no-

sed skikk sjödraugen,vember/december Eivind; Tradisjoner,Haga,1994 og om
Aftenblad,Weisaeth, Utvärdering belastningarLars; och risker för Stavanger 831031av

dykeriinsatsden psykiska hälsan vid omhändertagande Jacobsson, UtvärderingJan; samt syn-av ev.av om-
komna vid bärgning punkter stensätmingsmetodhos sökande- ochM/ S Estoniaav
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Övertäckning, 1995-02-10Sjöfartsverket; Estonia;etiske rådetsEstonia-ulykken:Kjelland-fonden; Det
samhälletsochKollektiva sorgekriserSocialstyrelsen;Kjell-lys fraerfaringerredegjörelse. Kommentar i re-av
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oktoberrättsfrågor med 1997Kommunikationsdepartementet; Några

Socialstyrelsen; SoS-rapport 1997:15Estoniaolyckananknytning till
rörande frågaHandlingarHaverikommission;avseende StatensKommunikationsdepartementet; Rapport om
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Estoniamentala övertäclqiingen Estonia,Moderna Tider; Den av

www.tu.se/preset/Tidningsutgivarna;Carlshamre; Nr 68-69,1998Maria
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avseende ledning/styr-samverkan krigmyndigheters iLindvall;värdig, Christer Nr 1998
1999Kommunikation Linköpings ning,Univer-TemaReimers, Eva;

hurgravplats analysolycksplats tillsitet, Från en av-
VBB-An-of the Estonia;of CoverProtectivedagspress; Descriptionbärgning skildrasfrågan iEstoniasom

Stockholm 1996-05-10läggning;arbetsrapport 1996:8
Nigel AprilArchitect, 1998Naval Ling;Kielland- TheErfarenheterOdd Kristian;Reme, etter

KarppinenMikael TiiomoNaval Architect, Huss,Thesjukhusulykken, föredrag vid Kom-Ersta 980112,
realities, Sep-hard facts andRahka;Klaus Estonia:angående ochställningstagandetill Etiska rådetsmentarer

Kielland- tember 1998erfarenheter frånEstonia-olyckan ljuseti av
olyckan 1980

Övrigtinternationella jämförelserbeträffandeSandin, B.; PM av
skrift från Estline, 1995SStorbritannien, M/ Estonia;katastrofberedskap Finland,Norge,i

Informations-psykologiskt försvar; EstoniaförStyrelsenoch Tyskland,Nederländerna 1999
Örebro ochblad; 1997 1998Rödabeträffande: Kors-Sandin, Birgitta; PM

frånolycksförloppet StatensVideoband animationRödaRöda Estlands Kors;-krets; Finska Korset; av-
HaverikommissionRödaHedrenius; KorsetsMinnesanteckningar av

Kamb,Anders SASpsykosociala PMinsatser samt av
Massmediainternationella erfaren-beträffandeSandin, Birgitta; PM

ochfrånsvenska massmedier 940928frånunderlagDiv.uppdrag analysgruppen,heter gjord 1998av
framåtanledningSakkunnigutlåtande medSjöfartsinspektionen;

expeditionBarasinskisPeterSpiegel TV; ReportageEstoniakatastrofen, April Steen, Sjö-Göran1995 omav
vrak,till 950713EstoniasSjöfartsinspektionensäkerhetsarbetet inom

Sammanställning vissaTelegrambyrå;Tidningarnaslegala förutsätt-tekniska ochSjöfartsverket; Rapport avang.
förlisningtill ut-anslutning S Estoniaslarmtider M/iomkomna;återfinna och omhändertaförningar att

WahlbergClaes3gåva1994-10-1 1
"IT-telegram 1994-09-28-29Konsekvensanalys,Sjöfartsverket; Estonia; 1994-12-12
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Två påträffadesdöda efter civilområdet Stockholms,och avled räddningen. HallandsochVästraGötalandslän.Mellersta omfattarsenare enperson
Östergötlands,SOU1995:19.Ettsäkraresamhälle Södermanlands, Gotlands, Värmlands,Uppsala, Västmanlands,

Örebro,SFS civilomrâdet1986:1102. DalarnasochGävleborgslän.Norra omfattarNorrbottens,
Flodin, Planlagd SPFkriskommunikation,1998. Västerbottens,VästernorrlandsochJämtlandslän.
Cullberg, 1975Krisoch sid.12f. civilomrádetutveckling, l fredskallcivilbefälhavarenverkaför totalförsvaretinom under36 att

1997Sundelius,SternochBynander sid får totalförsvarets13. höjdberedskap enhetliginriktningochledning olikaen av
Fö1994:07. delar ändamålsenliganvändning civilaochmilitäraochen av resurser.
EnligtFOAs 1988:1121Gränsdragningarmellannormalastörningar svårapå- civilbefälhavarna.och Förordning medinstruktionförrapport 37
frestningar, 1988:8531998. förStyrelsenför försvar.Förordning medinstruktion psykologiskt38

1998/9933.Se 1993:242.bland regeringensskrivelse Beredskapsförordningenannat 39
SPF-rapport vidkatastrofer ordinarie145. Dettalagerkan användas landstingets40 även om resurser
Sebland Thejointaccidentinvestigationcommissionof Estonia,Finland interäckertill, lagret förkrigsskador.annat äranpassatmen
andSweden,final Helsinki SOU sid107f,1997. EnligtslutbetänkandetRäddningsverksutredningen, börreport, 41 1998:59av
SeSPF kommun,SocialstyrelsensKamedo12 SPF:sroll deområdesansvarigamyndigheternarapport188-1, 68. utvecklasrapport gentemotnr

ÖCB,Sebland FOA-R-98-00861-170-SE, regering13 SPF,Socialstyrelsen. måstelänsstyrelseoch ochrollen sedansamordnasmeddesektors-annat
l studien"Beredskapför svårapåfrestningar främstroll- ochansvarsfördelningen ansvariga Statensräddningsverket hardetstatliga14 i myndigheterna som-
någraeuropeiskaländer",FOA-R-97-00445-170-SE,behandlasroll- och myndighetsansvaretförövergripanderiskinformationochförräddningstjänstensan-
svarsfördelningensvårapåfrestningar informationsbehov.vid i Tyskland,Frankrike,EnglandochFin-
land. rádfrånMedicinskkatastrofberedskap,Allmänna Socialstyrelsen42 1992:5.
FOA-R-98-00881-170-SE.15 Psykiskt vid katastrofer,All-ochsocialtomhändertagande olyckoroch43 stora
1998/9933. rådfrån råden16 Socialstyrelsen Enrevidering de allmännamänna 1991:2. av
FOA-R-98-00861-170-SE,17 erfarenheter socialainsatservidskedde bakgrund psykiskaoch1996mot av av

1998/99133Se Skr ochDs18 1998:32. masskadesituationer.Lex.
Fö-LBU-1999-004-ÖUT.Sebl.a.19 §§ sjukvårdslagen.och hälso-och44 3

ÖCB:Riskochhoti den rádfrån20 svenskavardagen, EnligtMedicinskkatastrofberedskap,Allmänna Socialstyrelsen1996. 1992:545
U,N.Departmentof Affairs. både2 Humanitarian katastrofkommittemed förskallvarjelandstinginrätta centralen ansvar

1996/97:11Regeringens22 proposition redovisaderegeringensviljeinriktning. föreslåsDen freds-ochkrigsberedskapen.Motsvarandekatastrofkommittéer ävenin-
biföllsden maj, efterdebatti riksdagen. primärvårdens1997 inomsjukhusensrespektive ledning.14 rättas
KällaFOA-R-98-O0861-170-SE,23 oktober På sjukvårdsnämnden sjukvårdsom-1998. uppdrag hälso-och Nordvästra46 ansvararav
Folksuveränitetensprincip. rådet24 för landstingetskatastrofmedicinskaplaneringochCentralaavdelningen
l finnsföljande CAK25 1999 departementinomRegeringskansliet:Utrikesdeparte- förAmbulanssjukvårdKatastrofmedicinsk föroch planering attmars svarar ram-

Finansdepartementet,Näringsdepartementet,Utbildningsdepartemen- planenutarbetasochrevideras,mentet,
Justitiedepartementet, M/SSocialdepartementet,Kulturdepartementet, frånMiljöde- Estoniasförlisning Insatser och Huddingesjukhus.tet, 1994-09-28,47

Försvarsdepartementet Gu-ochJordbruksdepartementet. Estoniakatastrofen.Rapport detpsykosocialaarbetetvidSödersjukhuset.partementet, 48 om
kap. §26 regeringsformen,1 7 drunHansson-Lönnqvist.
§hälso- sjukvårdslagen.och Stockholms27 3 Utvärdering sjukvårdenskatastrofmedicinskaarbetei länslands-49 av

1986:1102 1986:1107.Räddningstjänstlag M/S28 ochräddningstjänstförordning färjan Estonia septembertingmedanledning olyckanmed den 1994.28av
slutbetänkandetl Räddningsverksutredningen,SOU föreslås29 sid201ff, SammanställddocentOlleAlmersjö.Stockholmslänslandsting,Nordvästra1998:59av av

denstatligatillsynen kommunernaskallskötas länsstyrelserna. sjukvårdsområdet.att av av
Vidvissasärskilda händelserhar huvudansvaretför sjukvårdens30 räddnings- Normativledninginnebärbeslutsfattande hälso-och rollochtyper 50statenav om
tjänsten.Dettagällerfjällräddning,flygräddning,sjöräddning fallochandra uppgift.av
efterforskning försvunnamänniskor miljöräddningstjänst sjukvárdsinsatsenstill sjössoch Strategiskledninginnebärbeslutsfattande ochin-samt 5av ramarom
vidutsläpp radioaktiva informationsverksamhetochprinciperförämnen. riktning,resursfördelning,samverkan,av
slutbetänkandet31 l Räddningsverksutredningen,SOU föreslåssid117ff, fördelning skadade.1998:59av av

för kommunalräddningsinsatsinteskall Stockholm går SOS-Aochatt över regeringen Jourhavandekurator verksamhetiansvaret 52 ärtasen av som genomen
eller statligmyndighet.Istället åtgärderbör kunna medolika ingåri SocialtjänsteninomStockholmsstadochVerksamheten ärstaten 112-numret.annan
ochutföravissauppgifter.Nationellaochregionalaförstärkningsresurser 40-talarvoderadei form uppbyggdkring litetantalfastanställdakuratorerochett ett

personalochmaterielbehöverinrättas. kuratorer utgör extraav som en resurs.
1994:1720 1995:128Lag M/Sciviltförsvarochförordning förlisning32 civiltförsvar. l SocialstyrelsensKamedo Estoniakatastrofen.Estonias i53 rapport:om om

Östersjön1994:642§förordning33 8 medinstruktionförFörsvarsmakten. redovisasanalys deinkommandeden september över28 1994 en sam-
Överstyrelsen1988:1122Förordning medinstruktionför för34 civilberedskap. talen.

Södracivilområdetomfattar35 Jönköpings,Kronobergs,Kalmar,Blekinge,Skåne, ST-Polisväsendes utförligt i analysgruppensanhörigföreninghar54 presenterats
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SeStockholms avd. domden1Gjanuariföljder,SOU till sakprövning. tingsrätts, 1996,Engranskning Estoniakatastrofenochdess 4:4,1998:132.rapport uppav
DTDT ochSveahovrättsdomdenBorlänge krisgruppsarbeteefterEstoniasförlisning, 29 1996, 13.Redovisning lokala 4255 marssam-av

Sveaden januari DT ochStockholmstingsrätts,avd. dom 16 1996, 42manställd BirgittaBerggren,krisgruppenskontaktperson. 4:4,80av
domden DTåtergesi Utvärdering kriscentretsarbetei NorrköpingefterEstonia- hovrätts 29 1996, 13.Intervjun56 marsav

68/1996.Målet SverigeBendreus MRkatastrofenden september StureErnfridsson.28 1994, 8 mot
rättigheternaochdeangåendeskyddfördemänskligaSvenska Estonia-katastrofen.Redovisning ochinternt l artikel i konventionenkyrkanoch 82 8externt57 ut-av

grundläggandefriheternastadgas:värderingsarbete.PerPettersson,Karlstad,1995-06-01.
ochsinkorre-skyddförsittprivat-ochfamiljeliv,sitt hemSvenskaRödaKorset verksamheti EnvarharrätttillVidtidenför Estoniasförlisningbedrev58 en

spondens.medSOS-Internationali Köpenhamn innebar psykosocialtsamarbete attsom
åtnjutandetmåicke dennarättighetmedundan-olyckor Offentligmyndighet störastöderbjödssvenskamedborgare drabbades utomlands,Verksam- avavsom

demokratisktsamhälle nödvändigtförvad stadgati lagochi ärärhetenhar upphört. etttag somnu
ekono-säkerhet,denallmännasäkerheten,landetsmedhänsyntill landetsStyrelsenförpsykologisktförsvar,59 168-3. yttrerapport

hälsovården,skyddandetvälstånd,förebyggandetoordningellerbrott,Styrelsenför psykologisktförsvar, miska168-6.60 rapport av
fri- ochrättigheter.sedligheteneller andraNyhetsvärdering61 personersav av

religionsfrihetfast. innefattarbl.a.slås och till Dennarätttvå vad nyhet l artikel rättManbrukartala huvudkomponenter avgör är: 83 9stor vars ensom som en
iakttagandereligiösasedvänjor.Envarsallahar sinidentifikationochsensation. rätt utövaatt troatt genom av
får sådanaendastunderkastas inskränk-betydelseför frihet sinreligionellerIdentifikationinnebär händelsenkanförmodasha läsaren,skei utövaatt troatt

samhällemedhänsyntill denall-angivnai lagi demokratisktnärhetkulturelltellergeografiskt,skildra förlopp läsarenkan ningar ärläsarens ettett somsom
hälsovården,upprätthållandetallmänordning, skyddandetfrån säkerheten,levasig i erfarenheterochintresseraeliten. männa avegna

rättigheter.något sedligheteneller andra fri- ochSensationinnebär händelsenskaske ovanligtochhaoväntat,att av av personersvara
drabbade:döda,skadade,oskadadeöverle-utgång. Socialstyrelsensexempel direktokänd 84
katastrofområdet, och tillarbetadeinom anhöriga vännerWeibull, vande,Hadenius 1992. personersom

omgivningen,medresenärer,arbetskamrater,återfinns dödaochöverlevande, ibeskrivandedelen analysgruppensförstadelrapport utförli-l den62 personerav en
räddningspersonal,ansvarsställning.Exempel indirektdrabbade:rapporteringfråndenstunddåTTsände det iskildring massmediernas utav personergare

M/S kyrkanspersonal,massmediernassjukvårdspersonal,socialtjänstenspersonal,förstabrådskandemeddelandet Estoniasbefaradeförlisning.om
åskådareseminariumden personal, ochövriga.Se LiselotteEnglundsanförandevidanalysgruppens63 även 21-22

sjukvårdslagenåvilar sjukvårdshuvudmannenEnligthälso-och detjanuari, finnsåtergiveti bilagorna. att ta1999 85 ansvarsom
landstingsområdet då för katastrof-sjukvårdeninom ochB-M., för hälso-och ävenLeivikKnowles, avhandlingskapitel,64 1999.

ochpsykiatriskaomhändertagandet.beredskapen,inkluderandedetpsykologiskalbid.65
sjukvårdshuvudmannens initiera1996/97:11. uppgiftMedanledning dettaärdetProp. att66 sam-av

ordning.Ledningsövning:Utvärdering fas Departementsdagen,fas267 1-av mom mom
MISS förlisningiEstoniakatastrofen, Estoniasfas Anpassningsprincipen. l SocialstyrelsensKrisstaben, och fas 86 1997:15,2:1 1 1-3 rapportmom -- ÖstersjönFö-LBU-1999-0O4-ÖUT,Öppen varifrånframgår fråga deden september anhörigasammanfattning,del 1994,28 att68 om

hadehaftkon-l998l99z74. fått stödetfrånfamiljen viktigast,stöd 27%Prop. 80/069 att varuppgav
öppenvård,medpsykiatriskStatsrâdsberedningen. taktmedkris-ellerstödgruppi hemorten, 110/0Motsvarassvenska 7%70 av

diakonochfått viaarbetsgivaren, prästeller 8%information inhämtatsfrånfinskaInrikesministeriet. hade krisstöd 150/0Enligt genom ge-som
Sjöräddningens redovisadesi kapitel i avsnittetAnalysen,övrigaaktörers näravänner.72 1 nomansvar

passagerarlistorEstonia,följd bristen korrektaeventuella redovisadesi kapitel i avsnitt. Riksdagen87 antog,3 somen avansvar samma
SFS §Fartygssäkerhetslagen, Medstöd kap.ROV Operated ändringari 1988:49. 4 3Remote Vehicle. 199873 av

1988:594finns föreskrifter registre-fartygssäkerhetsförordningenEnredovisning dekunskaper inhämtatsfinnsi analysgruppenstidigare74 numera omav som SJÖFSföreskrifterpassagerarfartygi Sjöfartsverketsring ombordvarandedelrapport. av
1995:11. registreringskall till. Estoniakatastrofenl §och § fastställshurUppgifter olyckortill sjöss historisktperspektivharhämtats 3275 om ur urenprome-

98/41 kraftden januarimedfört EG-direktiv, träddeikulturhistorisktperspektiv. har 1moria Nils-ArvidBringeus,Dödochbegravning även nyttett somav ur
Promemorianredovisasi sinhelheti avsnittetBilagor. 1999.

1998/9974.åklagareellerdomstolfårbesluta PropositionenSomexempelkannämnas polis,allmän 8876 att om
1988:97 förvaltningsmyndigheternaochförfarandethoskommunerna,rättsmedicinskundersökning dettabehövsför identifiera Lag89att som omom enperson

krig krigsfaradödsfallet misstänkashasambandmedbrott domstolarnaunder ochharomkommiti olycka, kan m.m.en om
från samtalatmed.sjukvården, Enligtuppgift detjänstemänanalysgruppenellerfel inomhälso-och eller dödeninträffattill följd 90entra-om av

1995:832 överleva-tiden efterEstonia,Malmö,Se §§ obduktion BojeHviid,M.;Jagville 1999.fik-ellerarbetsplatsolycka. och13 17 91om m.m.
tvâSammanfattning anföranden.§§begravningslagen.kap.1-2 9277 5 av

katastrofarbete.1990/91 kringpsykisktochsocialtkris-ochförslag begravningslag NationellsamverkanRegeringensproposition med till 937B :10 s
Heberden,cit. ParkesStockholmstingsrättharuttalat lagstiftarenförutsett praktiskaocheko- Dr 1974.9479 att att av

of Lancettillgodoses.Anhörigatill Young al.Mortality Widowers. 1963;2:454.nomiskahinderkanomöjliggöra denavlidnesönskan 95 etatt
Studyof lncreasedMortalitynågon al. BrokenHeart:A Statisticalofferför Estoniaolyckan därförinte ha rättsligplikt tillgo- Parkeskan 96att et amonganses

önskemål någon Widowers.BMJdosedeomkomnas begravningsplatsochinteheller rättslig 1989;1:740.om
Health.BMJCM.TheEffectsofBereavementPhysicalandMental 1964;för ändamålefterforskaochbärgadeomkomna.Hovrätten Parkesplikt detta prö- 97att on

vade i sakdeanhörigasyrkande fastställelse fördem efter-inte rätt 2:274.attom aven
i deleninteavsågforskaochbärgadeomkomnaeftersomderastalan den ett

rättsförhållande,vilket förutsättningenför fastställelsetalanskallär att tasen
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