
 

RCR Working Paper Series
2022:2

Länsstyrelsen Västernorrland 
Intern utvärdering av krisledningsarbete  
med anledning av Covid-19  

Pär Olausson, Erna Danielsson, Håkan Gunneriusson,  
Davor Mujezinovic, Susanna Öhman



 

 

 

Rapporten har skrivits inom ramen för en utvärdering finansierat av 
länsstyrelsen i Västernorrland. Projektgruppen, till lika rapportens författare, har 
bestått av Pär Olausson (projektledare), Erna Danielsson, Håkan Gunneriusson, 
Davor Mujezinovic, Susanna Öhman.  

Korresponderande författare: Pär Olausson (par.olausson@miun.se)  

mailto:par.olausson@miun.se


 

 

Innehåll 
Sammanfattning ...................................................................................................................... IV 

1. Inledning / Bakgrund ........................................................................................................... 1 
 1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 1 
 1.2 Samverkan och samordning vid kriser ........................................................................... 2 
 1.3 OODA-loop: Beslutsprocessen ur ett tidsperspektiv ...................................................... 5 

2. Metoddiskussion.................................................................................................................. 8 
 2.1. Dokumentstudie ............................................................................................................. 8 
 2.2. Enkätstudien .................................................................................................................. 8 
 2.3. Intervjustudien ............................................................................................................... 9 

3. Resultat ................................................................................................................................. 9 
 3.1. Länsstyrelsens uppdrag och mandat............................................................................. 9 
  3.1.1 Beslutsfattande .................................................................................................... 16 
  3.1.2 Sammanfattande reflektioner – Beslutsfattande .................................................. 18 
 3.2. Arbetets utförande ....................................................................................................... 19 
  3.2.1 Arbetsmiljö ........................................................................................................... 20 
  3.2.2. Sammanfattande reflektioner – Arbetsmiljö ........................................................ 23 
  3.2.3 Ledning ................................................................................................................ 24 
  3.2.4 Sammanfattande reflektioner – Ledning .............................................................. 26 
  3.2.5 Organisation ......................................................................................................... 26 
  3.2.6 Sammanfattande reflektioner – Organisation ....................................................... 32 
 3.3 Kompetens ................................................................................................................... 33 
  3.3.1 Utbildning och kompetens .................................................................................... 33 
  3.3.2 Förslag till åtgärder .............................................................................................. 34 
 3.4 Information och informationsspridning .......................................................................... 35 
  3.4.1 Informationskanaler .............................................................................................. 35 
  3.4.2 Intern kommunikation och budskap ..................................................................... 35 
  3.4.3 Sammanfattande reflektioner – Information och informationsspridning ............... 36 

4. Råd och lärdomar .............................................................................................................. 37 
 4.1 Sammanfattande reflektioner – Råd och lärdomar ....................................................... 39 

5. Slutsatser............................................................................................................................ 40 

Referenser .............................................................................................................................. 42 

Bilaga 1: Länsstyrelsen Västernorrland uppdrag ............................................................... 46 

Bilaga 2: Intervjuguide .......................................................................................................... 48 

Bilaga 3: Enkät ....................................................................................................................... 51 



 

IV 

Sammanfattning 
Utvärderingen av länsstyrelsens interna krisledningsarbete av Covid-19 
pandemin under perioden mars till augusti 2020 visar att stora delar av arbetet 
fungerade bra, men att det också finns ett antal utmaningar där främst 
enkätsvaren och intervjuerna visar på förhållanden som behöver ses över inför 
liknande situationer. 

Arbetet i staben verkar ha fungerat bra. De största problemen som tas upp är 1) 
balansen mellan det ordinarie arbetet och stabsarbetet, 2) otydligheten mellan 
stab och ledning 3) oron inför stabsarbetet bland dem som tidigare inte arbetat i 
stab, samt 4) behovet av utbildning för att sitta i stab. Vi ser också att det finns ett 
mer strukturellt problem med ”ledningsmodellen i svensk förvaltning”.  

Ser vi till upplevelserna kring arbetets utförande lyfts flera förbättringsområden 
fram. Främst gäller detta den upplevda stressen, den initiala upplevelsen av brist 
på kompetens och utbildning samt den upplevda frånvaron av uppskattning för 
utfört arbete. Vidare finns även en upplevelse att den kritik och feedback som 
lyfts fram, särskilt initialt, inte alltid har tagits tillvara. Gällande stabsarbetet lyfts 
brist på erfarenhet och kompetens av att arbeta i stab fram. Flera uttrycker en 
initial osäkerhet vad som förväntades och hur uppdraget skulle utföras.  
Samverkan mellan stab och ledning är ytterligare ett problem som lyfts fram. 
Dessa brister är inte ovanliga vid en kris. De problem som lyfts fram upplevs ha 
påverkat det interna arbetet och därmed även utförandet av det uppdrag 
länsstyrelsen har. I några fall lyfter respondenterna fram att problemen till viss 
del åtgärdats under arbetets gång, men att länsstyrelsen behöver se över vissa 
delar i det interna arbetet vad gäller hur uppdraget kring pandemin utförts. 
Vidare framkommer att kunskapsnivåerna varierat både inom och mellan de 
olika frågorna som tagits upp i enkäten. Det är dock det viktigt att betona att det 
finns flera områden där svaren skiljer sig stort. 
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1. Inledning / Bakgrund 
Länsstyrelsen brukar karaktäriseras som statens förlängda arm i länet. Denna roll 
har särskilt uppmärksammats i samband med Covid-19-pandemin där 
länsstyrelsen fått flera regeringsuppdrag, alltifrån att i pandemins början 
samordna materialutrustning och behov av skyddsutrustning (Regeringskansliet, 
2020) till att tillsammans med Folkhälsomyndigheten bistå regionerna i samband 
med vaccineringen mot Covid-19 (Regeringskansliet, 2021).  

Följande utvärderingsuppdrag utgår från en intern utvärdering av länsstyrelsen 
Västernorrlands roll under Covid-19-pandemin där målet är att söka lärdomar 
kring den operativa hanteringen med fokus på ledarskap och beslutsfattande, 
kommunikation internt och externt samt samordningsstabens roll. Uppdraget 
fokuserade på perioden mars–augusti 2020 och genomfördes under perioden 
december 2020–februari 2021.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppdraget är att utvärdera det interna arbetet och att öka kunskapen 
och förståelsen för hur det interna krisledningsarbetet har fungerat i relationen 
mellan enheter, samordningsstab och länsledning vid hanteringen av covid-19. 
Utvärderingens tyngdpunkt har legat på samordningsstabens uppdrag och 
arbete. 

Med utgångspunkt i vad som har hänt och hanteringen – hur det gick till – har 
fokus varit att utvärdera och lyfta fram övergripande lärdomar av det interna 
krisledningsarbetet under perioden mars–augusti 2020.   

Utvärderingens har utgått från bedömningskriterierna nedan.  

• Länsstyrelsen som en sammanhållande funktion och förmåga att verka för 
samordning och inriktning under pandemin (författningskrav)  

• Förmåga att efterleva interna styrdokument och planering (organisatoriska 
krav)  

• Förmåga att hantera interna förväntningar på varandra (medarbetarens 
krav)  

 
Rapporten tar sin utgångspunkt i det interna arbetet inom länsstyrelsen men 
berör även samverkan med externa aktörer och sätter in länsstyrelsen i en 
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bredare kontext. Materialet utgörs främst av en enkätstudie, en intervjustudie 
och en dokumentstudie där analysen bl.a. tar sin utgångspunkt i den så kallade 
OODA-loop modellen (Observera, Orientera, Besluta, Agera). Rapporten 
avslutas med en genomgång av de lärdomar och råd som kommit upp i 
dokumentstudien, enkätsvar och intervjuer, samt utifrån resultat från tidigare 
forskning kring länsstyrelsens roll i länet.  
 
Målgrupp för rapporten är Länsstyrelsen i Västernorrland. Vi ser dock att delar 
av resultatet har mer generella implikationer som kan vara giltiga även för andra 
myndigheter på regional och lokal nivå. De resultat som framkommer i denna 
studie liknar på flera sätt resultat som vi genomfört vid andra myndigheter 
under Corona-pandemin. 

1.2 Samverkan och samordning vid kriser  
Trots en omfattande forskning om hur kriser och katastrofer hanteras, så saknas 
fortfarande kunskap om hur de kan eller bör organiseras och ledas. Uhr (2021), 
skriver i en debattartikel i nättidskriften Kvartal att det ”tycks inte spela så stor 
roll var i världen [en olycka, kris eller katastrof] inträffar – problemen är 
desamma”. De problem som vi kan se upprepas är den uppenbara osäkerhet som 
inledningsvis kännetecknar hanteringen. Det uppstår ett behov av att reda ut vad 
som har inträffat och hur den egna organisationen drabbas, samt vem som är 
ansvarig för att hantera händelsen, vilket ofta uttrycks i frågan ”vem äger 
händelsen?” (Danielsson, et.al., 2011, Nohrstedt et al., 2018). Tidigare studier 
visar ofta på problem som att aktörer har bristande kunskap om varandras 
verksamheter och kompetens vilket leder till att relevant kompetens inte nyttjas, 
eller att det uppstår problem vid samverkan att förstå andra aktörers 
bevekelsegrunder vid samverkan (Danielsson & Öhman; 2021, Danielsson, 2016, 
Uhr, 2015). Det kan exempelvis handlar om att sektorsövergripande samarbete 
försvårades på grund av bristande förståelse för andra organisations 
meningssystem, normer och rutiner. Det här gäller även kunskapen inom en 
organisation, mellan funktioner och olika hierarkiska nivåer. Den här typen av 
svårigheter och problem framkommer också i Coronakommissionens delrapport 
(SOU 2020:80).  
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Bristerna i tidigare studier tar sig ofta uttryck i konflikter mellan organisationer 
och funktioner men också som inomorganisatoriska konflikter och missförstånd 
mellan staber, ledning och de som arbetar operativt. Tidigare upparbetade 
personliga kontakter och nätverk verkar kompensera för vissa av dessa briser vid 
hantering av kriser, exempelvis verksamhetsrelevanta nätverk som 
krishanteringsråd och liknande (Kapucu, et.al., 2010; Waugh Jr. & Streib, 2006). 
Vid studier av kriser som omfattar fler verksamheter uppstår därmed svårigheter 
när de logiker som ligger till grund för olika verksamheters arbete möts, 
exempelvis omhändertagande av äldre på lokal nivå, i förhållande till reglerande 
och förvaltande arbete som genomförs på central nivå genom utfärdande av 
rekommendationer. I mötet uppstår konflikter mellan både principer och mål, 
särskilt vid långvariga kriser (Ansell et al., 2010; Kapucu et al., 2010). Just 
avsaknaden av rutiner för att hantera krisen kan skapa osäkerheter hos både 
ledning och medarbetare då de vid en omfattande kris kommer att agera i en 
situation då vardagsrutiner inte fungerar (Boin, Kuipers, & Overdijk, 2013, 
Nohrstedt et al., 2018). Ofta finns behov av att anpassa och skapa nya rutiner för 
att hantera den uppkomna situationen och förankra dessa i organisationen, vilket 
kan kräva att organisationens medlemmar först måste lämna gamla rutiner (lära 
av) för att sen lära sig det nya (Parker et al., 2020). I en stor organisation sker 
detta kanske inte samtidigt på alla nivåer och i alla funktioner (Boin & 't Hart, 
2010). Det är t.ex. inte ovanligt att personal på lokal nivå måste anpassa 
verksamheten till verkligheten på ett sätt som inte stämmer med varken 
ledningens uppfattning av vad som sker i verksamheten, eller de rutiner som är 
reglerade på central nivå (Oscarsson & Danielsson, 2018). Förvirring, kritik och 
legitimitetskriser kan också komma att uppstå innan nya rutiner fått genomslag 
och involverade aktörer funnit sin nya roll.  

I det decentraliserade krishanteringssystemet spelar länsstyrelsens samordnande 
och samverkande roll en stor betydelse. Studier visar dock att detta ställer stora 
krav på en hållbar samverkan med aktörer från såväl offentlig som privat sektor. 
I detta sammanhang blir bl.a. formandet av fungerande nätverk präglade av 
förmåga till improvisation och ömsesidig tillit av stor betydelse (Engberg & 
Wimelius, 2015:1). Samtidigt visar studier att det inte finns något tydligt sätt att 
lösa konflikter i svensk krishantering. Den samlade upplevelsen av svensk 
krisberedskap bland landets beredskapsdirektörer visar att den styrs för svagt 
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och saknar kontinuitet (Wimelius & Engberg, 2015:2). De nätverk som bildas 
inom ramen för svensk krisberedskap blir ofta svaga då parterna blir ålagda att 
samarbeta och samverka i nätverk medan studier kring nätverk betonar 
betydelsen av frivillighet för att uppnå effektivitet (Olausson & Nyhlén, 2017). 
Vidare visar studier betydelsen av tydliga instruktioner för samarbetet för att 
uppnå effektivitet i nätverken och därmed i samverkan inom 
krishanteringssystemet (Groβe & Olausson, 2019). 

Ett exempel på problem vid samverkan visades i ett experiment kring ett 
hypotetiskt hybridhotsangrepp på Sverige, att så länge enskilda myndigheter 
agerade inom sitt sektorsansvar fungerade beslutscykeln som förväntat från 
observation till handling. När myndigheterna däremot förväntades samverka 
med varandra uppstod problem då myndigheterna agerade i sina stuprör och då 
samverkan var svår att åstadkomma under tidspress. Den snabbhet som 
krishanteringen förutsätter utgår från en snabbhet i beslutsprocessen där 
samverkan mellan myndigheter är en förutsättning (Bachmann & Gunneriusson, 
2014). Exemplet skiljer sig dock från den pågående pandemin, inte minst då ett 
fientligt angrepp förutsätter en medveten aktör med fientliga avsikter.  

Även om den pågående pandemin på många sätt skiljer sig från de kriser som 
tidigare studerats visar exemplen på betydelsen av effektiv samverkan inom 
ramen för krishanteringssystemet. Samverkan mellan olika aktörer förutsätter 
emellertid dels att de ingående parterna gemensamt identifierar behovet av 
samverkan men också att det finns tillit mellan de olika parterna.  

Länsstyrelsens uppdrag är som sagt att samordna insatserna inom krisberedskap 
i länet. Tidigare studier visar att detta förutsätter utvecklade rutiner och 
ömsesidiga mål. Detta i sin tur förutsätter förmåga att anpassa den egna 
verksamheten utifrån behov både internt och externt och förmåga till 
improvisation både inom den egna verksamheten och i samarbetet med andra 
aktörer. Styrningen inom krishanteringen är dock ofta svag och saknar 
kontinuitet. Därtill är samverkan ofta påtvingad uppifrån medan teorier kring 
samverkan och nätverk visar att en viktig förutsättning för en framgångsrik 
samverkan är att behovet är identifierat av de ingående parterna. Man kan 
identifiera svag samordning och stor autonomi som typiska för en nordisk 
förvaltningsmodell, i synnerhet giltig för Sverige (Ahlbäck Öberg, & Wockelberg, 
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2016). Även om följande utvärdering fokuserar på det interna arbetet under de 
första månaderna under pandemin är det viktigt att förstå länsstyrelsens 
uppdrag och de svårigheter uppdraget innebär för att få en bättre förståelse av 
det interna arbetet. Detta eftersom länsstyrelsen är en central aktör vad gäller 
samverkan i länet i allmänhet och samverkan kring krishanteringssystemet i 
synnerhet. 

1.3 OODA-loop: Beslutsprocessen ur ett 
tidsperspektiv 
Utvärderingen kring det interna arbetet inom länsstyrelsen fokuserar främst 
kring de interna processerna inom länsstyrelsen, men ambitionen är även att 
sätta in detta i ett större sammanhang kring länsstyrelsens roll som samordnande 
i regionen utifrån ledningsperspektivet. Ett sätt att se på ledning är att studera 
beslutcykeln i ledningen. En metod att dela upp en beslutscykel på är den så 
kallade OODA-loopen. Det är en förkortning av delarna: Observe; Orient; 
Decide; Act (Observera; Orientera; Besluta; Agera). Metoden är ursprungligen 
skapad för en situation där det finns en antagonist med en liknande beslutcykel, 
men fungerar även i studier med endast en aktör. Snabbhet är den viktiga 
faktorn för modellen då den delar upp den verklighet som en beslutsprocess 
består av i fyra delar.  

Dessa delar operationaliseras sedan genom en kvalitativ analys där möten och 
agerande kan sorteras in i beslutsprocessens olika delar. I fallet med Covid19 så 
drivs händelseutvecklingen framåt av pandemin. Även om den i sig saknar en 
beslutcykel så finns det anledning att själv ha en så effektiv beslutscykel som 
möjligt, att snabbt ta sig från observation till handling. Det handlar i ett fall med 
en epidemi att snabbt bemöta händelseutvecklingen, att skapa en reaktiv 
process.1 

 

 
1 Ur ett medicinindustriellt perspektiv kan man se en aktiv process, snarare än en 
reaktiv, där främst vaccinforskning står i fokus 
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Förvaltningsmodellens användning vid kriser 

 

Figur 1: OODA-loop: Observera; Orientera; Besluta; Agera  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/OODA_Loop.svg av “Gancev”, licens: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en 

 

Utifrån tillgängliga dokument vad gäller länsstyrelsen Västernorrlands hantering 
av Covid19 kan detta ställas mot OODA-loopen i en kvalitativ textanalys. 
Samordningsmötena kan ses som ett tillfälle för Orientering, ett 
informationsnätverk som delar information med varandra. Att samla berörda 
parter kan ses som en orientering för länsstyrelsen, att få ett underlag, t.ex. för att 
upprätta en lägesbild. Vid dessa samordningsmöten, som kan ses som en typ av 
nätverk, ges en orientering, en bild av den samlande kunskapen i nätverket och 
därmed en horisontell orientering mellan de regionala parterna. De enskilda 
noderna i nätverket kan sedan använda den information de tillgodogör sig för 
eget agerande.  

Orientering har även en inriktande funktion, vilket bestämmer beslutsprocessens 
karaktär (Brehmer, 2008, 47). Här kan begreppet diskursmakt användas för att 
beskriva denna inriktningsprocess. Det innebär en svårgripbar makt som utövas 
kollektivt av nätverket som samlats och som skiljer sig från den beslutande 
fasens formella karaktär. Nätverket är även en arena för att delge beslut, från 
länsstyrelsen baserad på tidigare orientering dels från de regionala aktörerna, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/OODA_Loop.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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dels från andra aktörer såsom relevanta myndigheter. Ledningen och dess 
organisation kan sägas vara ett svar på en fråga som är okänd när svaret 
formuleras (Brehmer, 2008, 43–44). Det är i hög grad så då 
ledningsorganisationen var fastställd innan krisen, vilket är rimligt då 
krishantering i sig har en reaktiv karaktär. Att ha en grund för organisationen i 
förväg kan ses som en förutsättning för att agera snabbt. Organisationen för 
Länsstyrelsen i Västernorrlands stabsarbete är fastställd i juli 2019 
i ”Stabsinstruktion för Länsstyrelsens samordningsstab”. Detta är endast ett 
drygt halvår innan pandemin slår till. Det torde därmed finnas utrymme for 
friktion i gränssnittet mellan fråga och svar då svaret kommer före frågan. 

Trots omfattande forskning kring kriser finns det inte några givna eller konkreta 
svar på hur krishantering bör organiseras. Utvärderingen av hur en kris 
hanterats bör därför baseras på hur de problem som har uppstått har bemötts 
samt hur de kända organisatoriska problem som tenderar att uppstå under kriser 
hanterats. Ett sådant känt problem är hanteringen av osäkerhet, särskilt i krisens 
inledningsfas, och fastställandet av vem som har ansvar för vad och vilka 
mandat som gäller. Relaterat till detta är den bristande kunskapen som aktörer 
har gällande varandras verksamheter, något som tenderar att försvåra samarbete 
(Ansell et al., 2010; Danielsson, 2016; Danielsson et al., 2011, MSB, 2013). Särskilt 
gäller detta olikheter och okunskap om olikheterna med avseende på bl.a. 
struktur, normer och rutiner. Dessa problem är organisatoriska i sin natur och 
kan härledas till bristande samförstånd och bristande kunskap inom som mellan 
organisationer samt ett otillräckligt informationsflöde och leder ofta till diverse 
konflikter, både mellan olika organisationer och inom varje organisation. Särskilt 
gäller detta när arbete sker på olika nivåer. 

OODA-loop-modellen kommer att användas för att dela upp länsstyrelsens 
interna beslutsprocess i olika delar i syfte att lättare kunna få en överblick av 
både händelseutvecklingen och hur organisationen reagerat på den. Detta 
perspektiv tillåter även djupare frågor kring ex. tillit och sammanhållning inom 
organisationen; "bindemedlen" i organisationsstrukturen. 
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2. Metoddiskussion 
Datamaterialet för utvärderingen bygger på tre olika typer av material, 
dokument, enkäter och intervjuer.  

2.1. Dokumentstudie 
En dokumentstudie genomfördes av styr- och planeringsdokument, kopplade till 
hanteringen av Covid-19-pandemin. Totalt har hundratals dokument ingått i 
studien. Urvalet av dokument gjordes av länsstyrelsen. De flesta dokumenten är 
dock inte indikativa åt något håll utifrån det valda perspektivet, att studera 
beslutsprocessen. Det är sådant material som rör byråkratisk dokumentering 
utan anknytning till beslutsprocessens steg eller snabbhet. All dokumentation till 
förfogande har emellertid värderats. 

OODA-loop var den modell som används. Operationaliseringen skedde genom 
en kvalitativ textanalys där stabsarbete eller annat material som sorterades under 
beslutsprocessens olika steg in i den och följdes upp huruvida det funna steget 
följs av nästa steg i modellen och när det sker. Det finns en risk att det inte är 

möjligt att generalisera resultatet utifrån det material som dels gjorts tillgängligt, 
dels har valts ut för studien. Tillsvidare får de resultat som presenteras vara 
rådande, med tillägget att en fördjupning skulle ge högre reliabilitet. 

2.2. Enkätstudien 
Enkätstudien syftade till att samla in data för att från en vidare krets inom 
länsstyrelsen få kunskap om och förståelse för hur det interna krisledningsarbetet 
har fungerat under hanteringen av covid-19 (bilaga 2: enkät). Enkätstudien och 
intervjustudie hade samma fokus på relationen mellan enheter, samordningsstab 
och länsledning. Studien gäller för perioden mars–augusti 2020.  

Enkäten distribuerades av Mittuniversitetet, via Netigate, till 40 valda mottagare. 
Enkäten besvarades av 34 respondenter varav 3 enkäter endast delvis 
besvarades. Urval av deltagare skedde även här i samverkan med länsstyrelsen. 
Deltagarna kom från olika grupper; enheter, samordningsstab och länsledning. 
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2.3. Intervjustudien 
Totalt ingick 15 personer i intervjustudien med personal från länsledning och 
samordningsstab. Av dessa genomfördes en intervju som en gruppintervju med 
två personer, medan övriga tretton genomfördes som enskilda intervjuer. Urvalet 
genomfördes i samråd med länsstyrelsen. Syftet var att få kunskap och förståelse 
för hur det interna krisledningsarbetet fungerade i relationen mellan enheter, 
samordningsstab och länsledning i hanteringen av Covid-19-pandemin, t.ex. 
länsstyrelsens sammanhållande roll, förmåga att efterleva interna styrdokument 
samt planering och förmågan att hantera interna förväntningar (bilaga 1: 
Intervjuguide).  

Såväl de enskilda semistrukturerade intervjuerna som gruppintervjun 
genomfördes digitalt då reserestriktioner och rekommendationer kring 
hemarbete inte tillät intervjuer på plats i Härnösand. Fokus för studien 
avgränsades utifrån studiens syfte till tiden mars–augusti 2020 men under 
intervjuerna berördes även perioden före mars och efter augusti kort. 

 

3. Resultat 
Resultatet är en sammanställning av alla tre delstudierna. Inledningsvis beskrivs 
förvaltningsmodellen med fokus på beslutsfattande och de regler och föreskrifter 
som omgärdar statliga myndigheters arbete vid kriser. Därefter fokuseras på 
arbetets utförande där även frågor kring arbetsmiljö, ledning, organisation och 
samverkan behandlas. Vidare behandlas kompetensfrågor och avslutningsvis 
frågor kring information och kommunikation.  

3.1. Länsstyrelsens uppdrag och mandat 
Myndighetssverige är tämligen stort i omfång och mångskiftande. Av detta följer 
att den vertikala styrningen av myndigheterna ofta är svår. Myndighetssveriges 
storlek gentemot regerings förmåga att agera över hela spektret är en utmanande 
situation för regeringen. För att hantera detta styr regeringen myndigheter via 
regleringsbrev. Detta är emellertid inte en lösning som borgar för flexibilitet, 
något som kan vara önskvärt vid kriser. En kris är som regel inte känd på 
förhand och lösningar skräddarsydda för dessa är kanske inte ens önskvärda 
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utan mer generella anvisningar lämpar sig bättre för att täcka upp flera olika 
scenarion. Regeringen har tidigare klargjort att myndigheter har ett ansvar att 
handla även under osäkra förhållanden (Prop. 2005/06:133. ”Samverkan vid kris 
för ett säkrare samhälle”). I ansvarsprincipen som gäller för myndigheter ingår 
att initiera och bedriva sektorsövergripande samverkan (Prop. 2007/08:92. ”Stärkt 
krisberedskap – för säkerhets skull”). Statskontoret konstaterar att: ”Det är inte 
heller alltid helt klart hur långt statens ansvar att skapa förutsättningar för 
kommuner och regioner sträcker sig” (”Förvaltningsmodellen innebär både 
begränsningar och möjligheter i kristider”, Statskontoret. 2020, Sid. 8). Häri ligger 
något av det som är intressant för denna undersökning. Det förutsätts en 
omfattande frihet för myndigheter att agera individuellt men även att samverka. 
Svenska myndigheter är del av en sektoriserad förvaltning. Där olika 
myndigheter har lika uppgifter, har Sverige en specialiserad förvaltning 
(Statskontoret, 2020), där en hel del uppenbara fördelar följer av specialisering. 
Ett problem är dock att få myndigheter har som uppdrag att agera i kris och krig. 
Sektoriseringen innebär även att myndigheterna agerar i ”stuprör”, rutiner kan 
flyta på bra inom myndigheten medan kommunikationen med andra ”stuprör” 
inte är helt naturlig. 

Något som borde underlätta initiativförmåga och kreativitet är att det i Sverige 
inte existerar något tjänstemannaansvar. Det finns således långtgående 
möjligheter för tjänstemän att ostraffat agera så länge det sker inom lagens 
rågångar. Av Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, framkommer 
att: länsstyrelsens uppgift att samordna olika samhällsintressen och statliga 
myndigheters insatser (2§, p.2), uppgiften att främja samverkan mellan kommuner, 
regioner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i länet (2§, p.4), uppgifter 
kring skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap (3§, p.8) samt 
uppgiften att minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas 
i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under 
fredstida krissituationer och höjd beredskap (7§). Som förordningen visar ingår 
samordning, som är en starkare handling än enbart samverkan. Exakt vilken typ 
av agerande som föreskrivs är en empirisk fråga som är öppen för bedömning.  

Det är således mindre en fråga om rätt eller fel utan snarare en fråga om 
konsekvensanalys; i detta fall utifrån de teoretiska verktyg som har presenterats 
ovan. Därtill kommer att Länsstyrelserna de facto hade ett särskilt 
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samordningsuppdrag avseende pandemin 2020/2021, som handlade om att skapa 
lägesbilder utifrån rapporter från länets kommuner. Lägesbilderna visar vilka 
prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som 
krisen kan ge. En sammanställd regional lägesbild skickas till regeringen och 
fungerar där som beslutsunderlag (Landgren & Borglund, 2016). Vad gäller 
Covid-19 ställde Regeringskansliet i början av pandemin krav på löpande 
återrapportering kring lägesbilden (Regeringskansliet, 2020:2). Detta uppdrag är 
av en huvudsakligen observerande karaktär. Uppdraget har dock inte företräde 
över länsstyrelseinstruktionen där starkare värdeord som ”minska sårbarhet” 
och ”utveckla en god förmåga” förekommer. Samordningsuppdraget kring 
pandemin ska i det här sammanhanget ses som en kompletterande uppgift. I de 
studerade dokumenten framkommer en ambition att agera i de luckor som finns 
i bestämmelser och lagar vilket framkommer i detta utdrag från en regional 
samverkanskonferens: ”Kommunikativ inriktning […] Vi utgår från vad vi kan 
säga, i stället för vad vi inte kan säga, som ett led i ökad transparens. Vi 
kommunicerar utifrån vårt uppdrag, både med våra interna och externa 
målgrupper.” (Regional samverkanskonferens 2020-06-16 klockan 13:00). 

Beslutssteget skjuts upp -> Orienteringsfasen tas om: Länsstyrelsen framstår i 
materialet som en nod i ett informationsnätverk där man kan säga att samverkan 
råder. Vidare kan noteras att uppgifter som kan beslutas omgående ibland skjuts 
upp. Det resulterar då i att beslutsprocessen får ett avbrott i orienteringsfasen och 
att tid går. Samordning i form av beslut som skjuts upp lämnas fritt för aktörerna 
eller hänvisas till annan myndighet som skall inkomma med beslut. Frågor som 
borde kunna lösas vid sittande möte skjuts på till nästa möte, som exempelvis 
efterfrågade riktlinjer för rapportering under sommaren (”Minnesanteckningar 
från regional samverkanskonferens 200602”). Det är därtill ganska sent i 
processen att i juni behöva efterfråga detta. Huruvida det beror på att 
beslutsfattare saknas från länsstyrelsen eller av andra skäl är oklart och inte helt 
väsentligt. Även en person som inte är beslutsfattare skulle kunna handla i 
chefens anda i detta fall, förutsatt att personen i fråga känner tillit från 
överordnade: ”Individen agerar som om han kontrollerade omständigheterna, 
han hyser tillit till den andre parten” (Gunneriusson, 2002). Avbrottet i 
beslutsprocessen är i sig det intressanta. Det rör sig i vissa av de förekommande 
fallen om att orienteringsläget är klart och aktörerna i nätverket önskar ett utfall 
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(agerandesteget), av vilken som helst från beslutsprocessen, men direktiv från 
annan myndighet önskas innan utfall. Detta kan tolkas som att länsstyrelsen 
gentemot annan myndighet hellre vill undvika att göra fel än att sträva efter att 
göra rätt, vilket skulle vara ett proaktivt handlande. Det finns sätt att odla en 
sådan miljö, delvis beroende av ledarskap (Fors Brandebo, M., 2017; Thunholm, 
P. 2017). 

Orientering går ej omgående till beslutssteget då länsstyrelsen intar en 
tillbakadragen roll och lämnar initiativet till samordning till nätverket istället för 
att själv ställa sig centralt och vara den nod som samordnar agerandet ibland 
regionens kommuner.  Detsamma gäller vid samordning av nationella riktlinjer i 
regionen. Där uppmanas aktörer att samråda med varandra. Möjligheten till ett 
enhetligt agerande skulle öka om länsstyrelsen var den som gav direktiv för ett 
gemensamt förhållningssätt. Länsstyrelsen erbjuder enbart ett diskussionsforum 
för aktörerna men har inget eget agerande såsom statens regionala arm. 
Interimistiska beslut undviks. Så även på nationell regional nivå.  

Det förekommer dock tillfällen då orientering går direkt till beslut. I fallet nedan 
så har det dock redan skett en föregående beredning med två alternativ att 
orientera om. Länsstyrelsen ger två förslag på vem som tar in rapportering från 
samhällskritisk verksamhet: Länsstyrelsen eller kommunerna (för rapport till 
Länsstyrelsen). Det beslutas om förslag som länsstyrelsen tar med sig att 
utveckla. Orientering leder till direkt beslut. (”Minnesanteckningar från 
sorteringsmöte samhällsviktig verksamhet 2020-04-20”).  

Detta sammanfaller med en period då Kramfors kommun har 
anmält Betydande samhällspåverkan och Örnsköldsvik och 
Sundsvall precis har gått ur en sådan fas till enbart måttlig 
påverkan (”Samverkan Covid-19 Västernorrland 
Lägesrapporter.xls”). En hypotes är att ett mer ansträngt läge 
åtminstone inte påverkade beslutcykeln negativt, eventuellt 
tvärtom.  

Det framkommer även att möjlighet till deltagande i Observationsfas ibland 
avböjs och att delaktighet i processer på regionalnivå inte alltid är prioriterat 
jämfört med att enbart få rapportering angående processens eller att själv ha en 
underrättelsekanal från en viktig del av krishanteringen (socialförvaltningarna). 
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Detta är särskilt viktigt då frågan lyfts från kommunalt håll. Ibland har 
strukturen kunnat vara mer omfattande än vad den i nuvarande tappning blev:  

”Socialchefsnätverket […] det finns ingen i gruppen som 
representerar länsstyrelsen. […] enheten för social hållbarhet 
har tät kontakt med den gruppen. […] Länsstyrelsen förstår 
grundfrågan och vi får ta med oss den i det fortsatta arbetet” 
(”Minnesanteckningar från regional samverkanskonferens 
200508”).  

Det kan vara en personalresursfråga, att inte ha representation i hur 
socialförvaltningarna arbetar. Men att själv ha en underrättelsekanal 
(Observationsfasen) från en så viktig del av krishanteringen som hur 
socialförvaltningarna arbetar är inte orimligt. Detta är särskilt viktigt som frågan 
lyfts från kommunalt håll. Den kommunala sidan av krishanteringen behöver 
inte nödvändigtvis se styrning och delaktighet från länsstyrelsen som en 
belastning. Det kan som det antyds i detta fall även vara efterfrågat. 

Orienteringsfas: senkommen information: Så sent som i juni ställs frågan från 
kommunalt håll om Länsstyrelsen är delaktig i regionens provtagningsarbete:  

”är länsstyrelsen delaktig i regionens provtagningsarbete?  
[Svar…:] länsstyrelsens ska bistå regionen med stöd gällande 
all form av provtagning. Det är av vikt att länsstyrelsen får 
information om vilket stöd det är som behövs” 
(”Minnesanteckningar från regional samverkanskonferens 
200609”).  

Relationen mellan Länsstyrelse och Region är inte helt okomplicerad. Det har i 
efterhand lyfts att det varit svårt att finna länsstyrelsens roll gentemot regionen, 
då Regionen (med ett stort ansvar för hälsa- och sjukvård) haft en bärande roll 
och därtill sakkunskapen (”Underlag utvärderingar. 2020-11-02”). 

Länsstyrelsen har ibland intagit en tillbakadragen roll och lämnat initiativet till 
samordning till nätverket istället för att själv ställa sig centralt och vara den nod 
som samordnar agerandet ibland regionens kommuner och ibland har man 
uppmanat aktörer att hålla kontakt snarare än att länsstyrelsen gått vidare till 
beslut efter en orienteringsfas. Beslut har därmed blivit hängande fritt. ”Sollefteå 
påtalar vikten av att kommunerna får nya riktlinjer och information innan det 
går ut i media. Stabschefen uppmanar därför alla aktörer till nära dialog” 
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(”Minnesanteckningar från regional samverkanskonferens 200508”). Detsamma 
gäller vid samordning av nationella riktlinjer i regionen.  Där uppmanas aktörer 
att samråda med varandra: ”Vid behov av förändringar – samråd med övriga 
aktörer innan beslut” (”Förslag till gemensam inriktning och samordning 
200623”).  

Möjligheten till ett enhetligt agerande skulle öka om länsstyrelsen var den som 
gav direktiv för ett gemensamt förhållningssätt. En liknande undandragen roll 
kan ses när det gäller hantering av restauranger etc. (”Minnesanteckningar 
regional samverkanskonferens kring tillsynen av föreskrifterna om att förhindra 
smitta på restauranger, caféer m.m. 200520”).  

Under rubriken ”Inriktning och samordning” från ett samordningsmöte 
förekommer inget av det som rubriken anger. Länsstyrelsen erbjuder ett 
diskussionsforum för aktörerna men har inget eget agerande såsom statens 
regionala arm. Även frågan om regional samverkan skall följa MSB:s nya rytm 
för möten eller ej, lämnas ut till att fundera på under veckan. Ett alternativt 
förfaringssätt vore att informera om MSB:s nya rytm och fastställa att regionens 
samverkan följer denna (eller inte) (”Minnesanteckningar från regional 
samverkanskonferens 200505”). 

Exakt vilket mandat som finns i en mötesform eller hos en aktör är inte alltid lätt 
att fastställa och det finns möjlighet för aktörer att agera i den zon som ligger 
mellan explicit uppdrag och vad som är tillåtet. Såväl organisationsstruktur som 
att enskild inte tar initiativ utanför uppdraget kan här spela in: Frågor har haft en 
tendens att hamna i kommunikationssamverkan, där mandat saknats. Detta trots 
att problematiken lyfts i bland annat Gemensam inriktning (”Vi kommunicerar 
samordnat och har en förståelse för att kommunikationen föregås av ett 
samordnat arbete på beslutsnivå”) (”Underlag utvärderingar 2020-11-02”). 

Uppenbart är att mandat behövs där beslutsprocessen sker. Intressant är att 
“samordnat arbete” nämns i citatet. Det speglar väl bilden av orienteringsfasen 
som även en strukturerande diskussion som förbereder vad som kommer att 
beslutas i den följande fasen. Utöver avsaknad av mandat krävs ömsesidig social 
tillit mellan aktörer i organisationen för att agera utöver det som uppdraget 
kräver. 
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På nationell nivå diskuteras vad förordningen för länsstyrelseinstruktion i 
praktiken innebär för länsstyrelserna avseende rapportering, detaljeringsgrad 
(ex. om avdelningar rapporterar) och vad MSB önskar. Detta har tydligen inte 
övats eller konkretiserats innan skarpt läge uppstått. Vissa länsstyrelser vill 
efterfråga MSB:s åsikt (pandemin har pågått ett tag, datum 27 april). Det anses 
vara ”en systemfråga, kulturfråga som bäst löses på högsta ledningsnivå” 
(”200427_ Länsstyrelsegemensamt samordningskansli mötesanteckningar”). 

De problem som uppstod kan ses mer som ett genomförandeproblem, snarare än 
ett problem avseende avsikt. Problem när det gäller att genomföra ett beslut eller 
tillämpandet av information och informationskanaler kan komma sig av såväl 
bristande övning som myndighetskultur. Det framgår inte tydligt i detta material 
på så sätt att det med säkerhet kan avgöras vad som väger tyngst. Ambitionen till 
att agera i de luckor som finns i bestämmelser och lagar fanns emellertid vilket 
framkommer i anteckningar från en samverkanskonferens: ”Kommunikativ 
inriktning […] Vi utgår från vad vi kan säga, i stället för vad vi inte kan säga, 
som ett led i ökad transparens. Vi kommunicerar utifrån vårt uppdrag, både med 
våra interna och externa målgrupper.” (”Regional samverkanskonferens 2020-06-
16”). 

Sammanfattningsvis länsstyrelsens uppdrag: FHM:s tidiga besked om att risken 
för smittspridning i Sverige var låg var kritiskt, givet att länsstyrelser och nedåt 
ofta avvaktade besked från främst FHM men även från MSB. Ett sådant uttalande 
bör rimligen påverka beslutsprocessen på ett negativt sätt, något som även 
framkom i denna studies enkätundersökning.  

Gällande råd om vistelse på stränder så avvaktades MSB:s beslut istället för att 
fatta ett interimistiskt beslut, då råd efterfrågas på mötet. (”200518 
Länsstyrelsegemensamt samordningskansli mötesanteckningar”). Samma 
tendens förekommer även på regionalnivå där interimistiskt beslut kan fattas 
men inte gör så. Exempelvis avseende universitetsstudenters praktikperioder. 
Detta då nationellt beslut avvaktas (”Minnesanteckningar från regional 
samverkanskonferens 200318”). Det kan vara befogat att få ett samstämmigt 
nationellt beslut. Pandemin pågår emellertid, oavsett viljan till uniformitet i riket 
avseende beslut.  
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Problem som uppstår är bl.a. utmaningar vid samverkan, där sammanhållet 
agerande överlag är svårt. Myndigheterna tenderar att agera i "stuprör", där 
saker och ting kan fungera väl inom varje enskild myndighet, men 
kommunikationen med andra instanser kan brista, särskilt när det finns 
tidspress. I praktiken så skjuts beslut upp, eller hänvisas till annan myndighet, 
och man avvaktar med att lösa frågor som egentligen kan lösas direkt. Det som 
styr upplevs vara en rädsla för att göra fel. Att undvika att göra fel prioriteras 
framför att göra rätt. Att få information om processer prioriteras framför att 
aktivt delta i dem. Detta leder till att medarbetarna intar en tillbakadragen roll 
snarare än en central sådan. Då händelsen är ny finns inga rutiner att ta stöd i, 
vilket kan leda till ett större behov av stöd från högre ledning. Ett viktigt exempel 
är hur sen man är med provtagningsarbetet. Dock måste en del av ansvaret ligga 
på Folkhälsomyndighetens tidiga kommunikation om låg smittspridningsrisk i 
Sverige. 

3.1.1 Beslutsfattande 
Kommentarerna i enkäten om beslutsfattande är överlag positiva med en del 
kritiska kommentarer om vad som skulle kunna förbättras. 

I enkäten framkommer att det är tydligt vilka beslut som skulle tas inom ramen 
för samordningsstabens arbete. Runt 60% har svarat att det ofta varit tydligt och 
drygt 10% att det alltid varit tydligt. Det finns en något större osäkerhet när det 
gäller beslut som fattas av andra instanser på länsstyrelsen där 30% anger att det 
sällan är tydligt. Även om man anger att det varit tydligt påpekas att det också 
funnits otydligheter i beslutsfattandet under delar av perioden och att 
hanteringen av krisen krävt både olika samverkansytor och former. Ibland har 
man t.ex. behövt stämma av med många funktioner internt vilket har varit 
problematiskt. Dessutom har arbetet utökats med nya former och konstellationer 
under tiden, både nya samverkansformer och olika beslutsforum vilket gjort det 
svårt att få en tydlig bild av arbetet och beslutsprocesserna.  

3.1.1.1 Internt – i samordningsstab: få beslut men tydliga 
Generellt framkommer att de svarande har känt sig trygga och bekväma med de 
beslut som de varit med att fatta. Det fanns stöd att söka hos kollegor, stabschef 
och/eller beslutsfattare, vilket ökade bekvämligheten med att fatta stora som små 
beslut, och uppkomna uppgifter har lösts så bra som möjligt efterhand som de 
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inkom. Beslut har baserats på egen beprövad kompetens och erfarenhet samt 
utvärderingar som löpande genomförts under krisens gång. Även om beprövad 
erfarenhet angavs som mycket bra att utgå från i beslutsprocessen, så ersätter 
den inte övning i exempelvis stabsorganisation. 

Det är ungefär 40% av de svarande som upplever att de varit delaktiga i de 
beslut som tagits i staben och över 70% anger att de inte haft behov av att fatta 
beslut, ta initiativ eller agera på frågor som legat utanför det givna 
beslutsmandatet. Några problem som tas upp är bl.a. att det funnits en otydligt 
om vilka mandat man haft och en osäkerhet i vad som gäller i Corona-arbetet och 
vid beslut på Länsstyrelsen generellt. Särskilt innan sommaren framkommer att 
det varit oklart var beslut fattades och att beslutsfattandet dröjde då det var 
otydligt vilka beslut som staben skulle fatta. 

När man har fattat beslut så handlar det inte om "stora" beslut utan oftast 
administrativa/praktiska lösningar i det interna arbetet och inom ramen för den 
funktion man arbetat i, exempelvis hur man skulle lägga upp arbetet och vem 
som skulle göra vad, samt också vilka beslut som skulle diarieföras eller ej 
utifrån Riksarkivets Coronaråd. Det nämns också att frågor inte alltid hanterades 
i rätt ordning utan ”någon” har fått hantera en fråga som först borde ha hanterats 
av andra. Utmaningar och behov identifierades på regional nivå eller inom en 
funktion där problemet varit att lyfta frågor vidare.  

Beslut fattades ibland under situationer där det krävdes snabba beslut och i 
situationer där beslutsordningen var oklar. Beslutsmandaten som utformats 
under pandemin var för vissa funktioner också otydliga och personer hamnade i 
situationer som var svåra att hantera både informationsmässigt och 
kompetensmässigt. Det framkommer att stöd saknades från högre chef och att 
det var obekvämt att fatta snabba beslut, särskilt inom ett område man var ovan 
vid, och till del saknade kompetens om. Situationer där formalia får stå tillbaka 
för snabbhet i beslutsprocessen är inte ovanliga. Samtidigt finns tecken på att 
snabbhet kunde prioriteras, åtminstone i vissa lägen, utan att fullständig klarhet i 
beslutsprocessen först förelåg. Under framförallt de första månaderna krävdes 
snabba beslut i avseenden som var oklara, inte bara internt utan även gentemot 
andra aktörer i länet.  När tiden är en faktor för att fullborda en beslutsprocess 
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kan beslut fattas trots att alla relevanta instanser inte varit delaktiga. Alternativet 
är att inte prioritera snabbhet, men se till hur saker egentligen skall beredas. 

Ett konkret förslag som tas upp i enkäten är att jurister borde var delaktiga i den 
här typen av händelser då flera frågor berör juridik. Vid krissituationer är oftast 
snabbhet i beslutsprocessen att föredra. Juridisk kompetens är där ett viktigt 
medel för att skynda på beslutsprocesser då sådan kunskap kan verka som ett 
smörjmedel. Saker som exempelvis inte är strikt olagliga, eller strider mot 
förordningar men som heller inte ligger inom uppdraget bör ses som möjliga 
åtgärden eller tillfällen att agera vid. Dessa handlingsutrymmen kan en juridisk 
person hjälpa till att synliggöra.  

3.1.2 Sammanfattande reflektioner – Beslutsfattande  
Den svenska styrmodellen vad gäller myndigheter utgår från att regeringen styr 
myndigheterna genom regleringsbrev. Det finns risk att styrmodellen minskar 
möjligheten till den flexibilitet som krishantering ofta kräver. Krisers natur kan 
skilja sig åt och just Covid-19 utmärker sig genom stor osäkerhet. Jämfört med ex. 
skogsbränder, återkommande kriser vars utveckling är någorlunda känd och 
förutsägbar, så kännetecknas Covid-19 av stor osäkerhet och brist på förmåga att 
förutsäga. Ett exempel på detta är Folkhälsomyndighetens tidiga kommunikation 
att risken för smittspridning i Sverige var låg, vilket kan ha haft en hindrande 
effekt och lett till ett underskattande av krisen överlag. Då flexibilitet krävs för att 
hantera Covid-19-pandemin, så är mer generella anvisningar bättre än 
detaljstyrning. Förmågan att ta egna initiativ borde, i teorin, underlättas av att 
det i Sverige inte existerar något tjänstemannaansvar, dvs. att tjänstemän 
ostraffat kan agera så länge det sker inom lagens ramar.  

Information om medarbetarnas upplevelser av hur beslutsfattandet fungerat 
framkommer genom både enkäterna och intervjuerna. Mindre än hälften av de 
som besvarat enkäten har varit delaktiga i beslutsfattandet. Överlag framkommer 
en positiv upplevelse i enkäten; de flesta upplever en god tydlighet kring vilka 
beslut samordningsstaben skulle ta, men viss otydlighet gällande andra 
instansers beslut. Det framkommer också att beslutsmandaten inte alltid vart 
tydliga. Några kommentarer visar att man inte alltid har varit bekväm med att 
fatta beslut och att man generellt undvikit att gå utanför beslutsmandat. I 
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slutändan är de flesta ändå nöjda med de beslut de fattat inom sina egna 
kompetens- och erfarenhetsområden.  

Sammanfattningsvis kan följande förslag till utveckling kring beslutsprocessen 
lyftas fram: 

• Tydliggöra beslutsmandat (undvika att det blir diskussionsforum) 
• Skapa en tidsram för arbetet 
• Ta hellre snabba beslut och beslut på otydligt underlag än att inte ta beslut 
• Göra länsstyrelsen rollen som samordningsansvarig känd, samt visa på de 

möjligheter och hinder som är förknippad med rollen 
• Vid kriser är resurser begränsade, var tydlig med prioriteringar och följ 

upp 
• Kommunicera tydligt ledningens tolkningar, för att undvika alternativa 

tolkningar 

3.2. Arbetets utförande 
Resultatet kring arbetets utförande fokuserar på tre delar; arbetsmiljö, ledning 
och organisation.  

Generellt framkommer en positiv bild av arbetet i samordningsstaben, att man 
lärt känna många nya kollegor och det har varit bra stämning i staben. Under 
sommaren skapades en vi-känsla i gruppen då personal som normalt inte har 
stabsarbetet som sin uppgift ”hoppade in”. Flera framhåller att 
sammanhållningen och samarbetet inom de olika funktionerna var bra. Även 
samverkan i länet hade fungerat bra, ”Vi har hittat bra operativ rytm”. Det 
framkommer att detta är något som borde förstärkas inom alla länsstyrelsens 
funktioner. 

Flera framhöll vikten av att ta tillvara på det som fungerat bra under pandemin, 
men de pekade också på bristerna. Deltagandet från andra enheter än 
beredskapsfunktionen gav ett bra bidrag som underlättade andras arbete. 
Samarbetet mellan personal från olika enheter och arbetsområden var givande 
och utvecklande även för den ordinarie verksamheten utanför stabsarbetet. Det 
har funnits en vilja att lösa nya utmaningar. En svarande sammanfattar vad 
många tagit upp, att ”Samarbetet mellan oss som tillhört staben har fungerat 
otroligt bra, oavsett hur hög belastningen har varit så har vi hittat stöd hos 
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varandra och känt trygghet i de rutiner vi tillsammans har skapat för att bedriva 
stabsarbete”. Det framkommer även att det var betydelsefullt att länsstyrelsen 
gjorde ett bra jobb. En kommentar sammanfattar detta ”Suveränt stöd och hjälp 
av personal som normalt arbetar med beredskapsfrågor och / eller som haft 
tidigare erfarenhet av stabsarbete”. 

De främsta problemen som tas upp i enkäterna och intervjuerna rör arbetsmiljön. 
Tre områden är särskilt framträdande, behov av stöd, konflikten mellan det ordinarie 
arbetet och Corona-relaterade uppgifter samt oro och otrygghet.   

3.2.1 Arbetsmiljö 
På frågan om man har saknat stöd i sitt arbete med att hantera Covid-19-
relaterade frågor svarade drygt 50% att man inte saknat något stöd medan 45% 
svarade att man saknat stöd. Det som framförallt tas upp är arbetsmiljön där 
många kommentarer rör oro och otrygghet. Det är närmare 60% av de som svarat 
som känt oro under hanteringen av Covid-19. Många kommentarer handlar om 
oron att inte göra ett bra jobb, att inte orka hålla ut på grund av hög 
arbetsbelastning, att missa viktiga uppgifter, att fatta beslut utan att man hunnit 
stämma av, att själv bli sjuk och att få in smittspridning bland stabspersonalen.  

3.2.1.1 Behov av stöd 
I kommentarerna framkommer att det fanns ett behov av mer stöd från 
ledningen och mer återkoppling på frågor som togs upp i staben. Man pekar 
både på brist på stöd och bristande kontakt med högre instanser. Då situationen 
var ny för de flesta fanns behov av stöd för att skapa trygghet i roller och 
uppgifter kopplade till Corona-pandemin. Både krisen och arbetet i staben var 
nytt. Detta kan ha bidragit till ett ökat behov av stöd och ledning än vad man 
hade behövt i sina ordinarie uppgifter. Det kan också ha bidragit till den oro som 
beskrivs rörande arbetet och bristen på stöd internt t.ex. om det man levererade 
höll måttet arbetsmässigt. Behovet av ledningsstöd uttrycks på olika sätt; stöd i 
bemanning, förståelse för den arbetsbelastning och den sårbarhet som Covid-19-
pandemin medförde, samt vilja och förståelse för att lösa ut problem som 
uppstått. Man saknade ledningsstöd som kunde skapa trygghet i arbete och 
stabsrollen inför arbetet där, och även stöd i hantering av arbetssituation. Ett 
tydligare arbetsgivarperspektiv och stöd, särskilt i relationen mellan 
arbetsgivarfrågor och krishantering i länet hade varit önskvärt som stöd och 
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uppbackning både av fattade beslut och när beslut skulle fattas, men 
också ”pepp” från närmsta chefer och kollegor. Däremot framkommer att stöd 
kommit från mer erfarna kollegor och att man har hjälp varandra och ”bollat 
idéer”. Den goda sammanhållningen inom staben ses av många medarbetare 
som källan till att arbetet ändå gått någorlunda bra, alla utmaningar till trots, och 
man jobbade på trots utmaningarna och bristerna. De regelbundna 
personalmötena gav bra information om vad som övergripande gällde för 
länsstyrelsen. Då det inte fanns planer för pandemin upplevde medarbetare att 
stöd och uppskattning verkligen hade behövts.  

Men med det sagt så upplever flera att stödet och även förståelse i de allra flesta 
fall har funnits i staben som uppmuntran, avlastande samtal och stöd i det 
vanliga arbetet.  

3.2.1.2 Ordinarie uppgifter kontra Covid-19-relaterade uppgifter 
Konflikten mellan det ordinarie arbetes behov och stabens behov är 
framträdande i både enkäten och intervjuer. Man pekar på balansen mellan 
ordinarie arbete kontra Covid-19-relaterade arbetsuppgifter. Det var svårt att 
göra ett bra arbete på båda fronterna och där fick den ordinarie verksamheten stå 
tillbaka pga. de resurser som Covid-19-pandemin krävde. Att utföra ordinarie 
arbete med bibehållen kvalitet samtidigt som Covid-19-relaterade 
arbetsuppgifter skulle utföras ansågs helt enkelt inte gå utan att kompromissa 
med kvaliteten. Inom vissa områden finns mycket arbete att ta igen efter 
pandemin. Det framkommer också att mer praktiska frågor i anslutning till detta 
merarbete, som rätt till och ersättning för övertid. En konflikt var det rullande 
schema som fanns för stabschefer som innebar att flera olika viljor och perspektiv 
skulle få komma till tals. Men trots problem fungerade det ofta bra och snabbt att 
få igång verksamheter när nya uppgifter kom som t.ex. lokaliseringsstödet och 
omsättningsstödet. 

Den höga arbetsbelastningen ledde dock till en bristande ork, trötthet och 
bristande uthållighet hos intervjupersonerna. Någon lyfter fram svårigheten att 
hålla motivationen uppe. Till viss del så underskattades både behovet avlastning 
och den höga belastningen av merarbetet. Långa dagar och mycket att göra i 
början, och mycket var nytt. Förväntningarna kring bemanning stämde inte med 
ledningens mål och det behövdes mer folk.  
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När det gäller arbetsmiljön i staben går åsikterna isär. En del menar att det var 
god stämning i staben, medan andra menar att det var oro, stress och 
nedstämdhet, hög arbetsbelastning och stundvis dålig stämning. Detta var 
särskilt tydligt inledningsvis, då staben höll till i ledningscentralen. Det var svårt 
att komma bort ifrån att arbeta rent fysiskt i krisledningscentralen vilket inte 
kändes bra. Man satt tillsammans i en lokal trots smittorisk. Arbetet i staben 
krävde också att man var aktiv de dagar man inte jobbade för att veta vilka 
beslut som fattats när man inte var där. Vi tolkar vissa kommenterar att som en 
följd av detta var det svårt att lämna jobbet när man slutade för dagen och 
att ”krisen förföljer en”. Det var svårt att koppla av och komma till ro när samtal 
om Corona-pandemin hela tiden pågick särskilt när händelsen drog iväg i  
mars–april. 

Tillsättande av resurser och framförallt personalresurser är ett område som 
kommenterats av flera och uppfattningen är att resurser borde ha tillsatts direkt 
och att prioriteringar borde gjorts mellan stabsarbete och övrig verksamhet på 
länsstyrelsen. Inledningsvis gällde det särskilt bemanning av staben där det 
”bads om mer personal”, men på grund av långa beslutsvägar kom de 
efterfrågade resurser sent. Största hindret i arbetet att tillsätta resurser uppges 
vara konkurrens om och brist på personal samt tillkomna uppgifter som tar 
personalresurser i anspråk, vilket ledde till underbemanning.  En synpunkt som 
förs fram är att resurser borde tillsättas direkt istället för att bemanning tillförs 
efter hand eftersom det är lättare att banta ner resurser än att fylla på.  

Ett förslag som framkommer är att chefer och HR i framtiden borde få en 
tydligare roll vid stabsarbete och mer ansvarar att vid beredskap bemanna alla 
funktioner. Vidare framkommer att stabschefer bör får stöd i att utöva ledning, 
utveckla grupper och gruppaktiviteter. 

3.2.1.3 Oro och otrygghet  
Ca 25% anger att oro påverkat det egna arbetet i staben och 65% anger att man 
upplevt oro eller otrygghet bland medarbetare. Även i intervjuer framkommer 
att man känner av oro och stress. Utifrån den bemanning och arbetsbelastning 
som förekommit inom olika funktioner fanns en oro för att kolleger och 
medarbetare skulle bli sjukskrivna eller smittade, särskilt gällde oron kolleger 
som arbetat inom funktioner med hög belastning. 
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Pandemin som sådan uppfattades obehaglig och man kände stor oro för att ens 
föräldrar och anhöriga skulle drabbas av smitta. Flera har också känt en oro för 
konsekvenserna i samhället i stort. Särskilt ökade otryggheten när antalet sjuka 
ökade i samhället.  

En annan typ av oro och otrygghet handlade om arbetet och att inte ha tillräcklig 
kontroll, kunskap eller förståelse för arbetet i staben och om man hade kapacitet 
och resurser att lösa tilldelade uppgifter. I början var behovet av kompetensstöd 
störst men det byggdes upp under tiden arbetet pågick. När andra vågen kom 
ökade oron kring den egna yrkesrollen och hur arbetet skulle prioriteras. När 
staben identifierat negativ utveckling av krisen och när regeringsuppdrag 
började strömma in uppstod en otrygghet gällande tillförande av resurser och 
snabb omställning. I det här läget var staben mindre än under våren och 
belastningen ökade, vilket skapade otrygghet bland personalen och frågor om 
hur man skulle orka och hur man skulle prioritera.  

Det framkommer i kommentarer ett behov av personalvård och stöd för att 
hantera den pressade situationen. Om man pekar också på vikten av 
uppskattning från ledningen för det arbete som lades ner. 

3.2.2. Sammanfattande reflektioner – Arbetsmiljö  
Resultatet visar på ett behov av att planera för ett mer proaktivt agerande i frågor 
som rör personalens arbetsmiljö. Kommunikationen kring staben och hur den 
skulle prioriteras i förhållande till det ordinarie arbetet kunde ha varit tydligare. 
Vid sidan av stabsarbete fanns fortfarande krav på att delta i andra 
enhetsaktiviteter och ordinarie arbetsuppgifter i linjeverksamheten. Det fanns ett 
behov av en tydligare ledning och en ledning som tog hänsyn till personalens 
arbetsbelastning. Då situationen var ny för alla kanske det inte alltid var lätt för 
ledningen att inledningsvis förstå lägets allvar i staben eller hur stort behovet av 
avlastning från övriga ordinarie arbetsuppgifter var. Det framkommer av 
kommentarerna att det generellt varit svårt att prioritera både de projekt man var 
ansvarig för och arbetet i staben då dessa pågick samtidigt. Ett ledningsbeslut om 
hur arbetstiden skulle prioriteras var efterfrågat. Det framkommer även en 
önskan om att beslut om prioriteringar och förväntningar varit mer samordnat 
mellan chefer och projektledare och en gemensam uppfattning om vad som var 
möjligt att åstadkomma inom olika verksamheter. Trots besvärligheter 
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framkommer dock att det inte varit någon direkt konflikt utan att det funnits en 
förståelse för problematiken hos personalen. 

I enkätens avslutande frågor redogörs för vilka förmågor som är viktiga i 
samordningsstaben. Vi kan se att de förmågor som lyfts fram kan härledas till de 
problem som tas upp ovan såsom att kunna leda och fatta beslut, att kunna 
delegera och samtidigt stödja stabsmedlemmarna. God ledarskapsförmåga lyfts i 
flera kommentarer.  

3.2.3 Ledning 
När det gäller ledningsfrågor så är det framförallt brister som har lyfts i 
intervjuer och enkäten, men det finns samtidigt en förståelse för de brister som 
nämns. Corona-pandemin var ny för alla och det finns förståelse för att det 
uppstod problem inledningsvis. Det framkommer också en vilja att utveckla 
verksamheten och lyfta fram det som uppfattats problematiskt. Men mycket var 
nytt och händelsen var global och inte lokal.  

En viktig aspekt som lyfts fram är länsstyrelsens roll som arbetsgivare. Flera 
anger att man saknade stöd i sin roll under arbetet med Covid-19-pandemin.  Då 
det i början var nytt och osäkert för alla, framkommer en önskan att tid skulle 
avsatts till att reflektera över det gemensamma arbetet. Exempelvis var arbetet på 
distans var nytt och när man inte arbetade tillsammans geografiskt blev 
distansen för att ställa frågor längre.  

3.2.3.1 Ansvar och mandat 
Länsstyrelsen är under en kris samordningsansvarig inom folkhälsoområdet och 
det fanns behov att tydliggöra ansvarsområdet och hr riktlinjer mellan 
kommun/region skulle tolkas. Det fanns inledningsvis även behov av att skapa 
tydlighet kring de olika L-funktionernas roll. Det framkommer att det i början 
gick mycket energi åt till att reda ut osäkerheter i bland annat hur regler skulle 
tolkas. Då det var svårt att tolka centrala regler och rekommendationer och att 
fanns utrymme för tolkningar kunde olika tolkningar komma att stå i konflikt 
med varandra.  

Problem som omnämns i enkäten och intervjuerna kring ansvar och mandat är 
att man framförallt i början av pandemin upplevde en otydlig ansvars- och 
mandatfördelning och en otydlig struktur. Utmaningar fanns bl.a. i form av nya 
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aktörer och nya arbetsuppgifter som man normalt inte arbeta med och arbete 
inom nya områden. Med tiden blev roller och mandat tydligare, särskilt efter att 
strukturer och roller utvecklats.  

Även bland stabschefer och beredskapsdirektör framkommer osäkerhet när det 
gäller mandat. Särskilt i början av pandemin var beslutsmandatet i staben 
otydligt. Förändringar i uppdelningar av uppgifter verkar inte alltid ha 
förankrats vilket skapade vissa svårigheter mellan arbetet i linjen och i staben. De 
oklarheter som nämns är att det dels fanns en stab, dels olika funktioner som har 
”hållit i” vissa områden därtill en länsledning, en planeringsgrupp (alla 
enhetschefer) och en beredskapsdirektör som var för sig fattat beslut som inte 
alltid gick i linje med stabsinstruktionen eller länsstyrelsens strategi. Över tid 
blev även Länsrådet allt mer aktiv i stabsorienteringar, i vissa möten och beslut. 
Det framkommer en önskan om ett tydliggörande av ledarskap och mandat inom 
länsstyrelsen och tydligare gränsdragningen mellan linje och stab. 

3.2.3.2 Staben och ledningen 
Under både intervjuerna och i enkäten tas svårigheten att få till en fungerande 
samverkan mellan stab och ledning upp. I kommentarerna lyfts vikten av att linje 
och stab måste gå takt och att länsledningen och staben måste vara överens i sina 
bedömningar. Det verkar ha funnits en spricka mellan länsledning och 
beredskapsfunktionen. Staben önskade t.ex. en snabbare uppstart och större 
bemanning, medan länsledningen upplevdes ha en mer avvaktande inställning 
vilket ibland har visat sig formellt och informellt genom kommentarer och 
offentliga tillrättavisningar. Flera osäkerheter i samverkan lyfts fram, t.ex. kring 
hur uppdrag utformats kontra de faktiska behov som fanns i verksamheten och 
på hur bristande personalresurser hanterats. Det framkommer ett behov av 
proaktivt agerande, tydligare ledning och ett större mod att ta obekväma beslut.  

Det fanns även ett behov av att förtydliga stabsrollen, t.ex. vad man skulle bidrag 
till i staben och hur man skulle bidrag på bästa sätt. Man önskade även ett 
synligare samarbete och dialog mellan stab och övrig verksamhet i Covid-19 
relaterade frågor samt tydligare kommunikationsvägarna mellan stab, stabschef, 
strateg, länsråd, landshövding och övriga enhetschefer. Detta behov av 
kommunikationsväg gällde både hantering av uppdrag och i personalärenden.  
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I intervjuerna talas om ett par incidenter som inträffade och som skadade 
förtroendet och fortfarande påverkar arbetet. Incidenterna tas upp av 
medarbetare som nästan symboliska för de problem som upplevts under krisens 
gång och den konflikt man upplevt mellan stab och ledning. Incidenterna 
tydliggör de kontinuerliga problemen snarare än att de står som enskilda, 
isolerade händelser. För förtroende var det viktigt att man som 
länsstyrelsepersonal själv efterlevde den information som man kommunicerade. 
Bristerna i regelefterföljande skapade misstro mot ledningen och minskat 
förtroende. 

3.2.3.3 Hemarbete 
Möjligheter till hemarbete eller inte verkar ha varit en återkommande fråga där 
olika chefer i verksamheten verkar ha haft olika uppfattningar. När vissa ganska 
tidigt fick möjlighet att jobba hemifrån fick de som arbetade i staben tydliga 
signaler att de skulle finnas i sambandscentralens lokaler i källaren. Här menar 
flera att alla borde ha fått distansarbetat och några upplevde att hindret att arbete 
hemma kom uppifrån. Förväntningar fanns att man skulle arbeta på 
arbetsplatsen. Samtidigt verkar beskeden varit oklara och upp till individen att 
själva ta beslut. Att införa hemarbete, uppfattas ha tagit längre tid än vad som 
hade behövts. Åtminstone till de skärpta regionala råden kom.  

3.2.4 Sammanfattande reflektioner – Ledning 
En del av de kontinuerliga problemen som har lyfts fram är en oklar 
ansvarsfördelning i förhållandet mellan stab och ledning. Målkonflikter gällande 
pandemin kontra annat viktigt (ordinarie) arbete. En del felprioriteringar 
framkommer och att ordinarie uppgifter borde ha prioriterats bort eller tagits 
över av någon annan. En stor del av de målkonflikter som lyfts fram handlar om 
otydlighet och osäkerhet; att det saknades en enhetlig hållning kring vilka 
arbetsuppgifter som skulle prioriteras – ordinarie arbetsuppgifter eller uppgifter 
kopplat till pandemin, eller om att rapportera skulle prioriteras före arbetet med 
proaktiva åtgärder och planering. 

3.2.5 Organisation 
Flera har kommenterat krisorganisationen och organiseringen av hanteringen av 
pandemin. Kommentarerna lyfter fram både kritik och sådant som fungerat bra. 
Exempelvis kommenteras att de rutiner och stöddokument som fanns sedan 
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tidigare varit bra att utgå från, trots att de utgick från andra typer av kriser och 
behövde revideras. När det gäller samverkan så framkommer även här en rätt så 
positiv bild. Bilden är mer splittrad vad gäller hindrande och främjande 
strukturer, där man saknat visst stöd, men där annat fungerat bra. 

3.2.5.1 Betydelsen av lägesbilden 
Det stöd som de svarande har haft av länsstyrelsens lägesbilder är skiftande från 
väldigt lite stöd till mycket stort. Dock menar över 80% av de svarande att 
länsstyrelsen haft en samlad regional lägesbild. 

Uppfattningen om arbete med lägesbilden och omvärldsbevakningen går åt lite 
olika håll, men är i grunden positiv. En kommentar är att den kommunikativa 
lägesbilden har varit helt avgörande för beslut och att den har fungerat som en 
bra "service" till övriga aktörer. En annan kommentar är att låta lägesbilder, 
inklusive kommunikativ lägesbild, ta plats i beslutsfattande och skapa förståelse 
för att beslutsfattare grundar sina beslut på fakta, forskning, erfarenheter, 
tendenser och lägesbild, snarare än tyckande. Men det verkar också ha funnits 
behov av ett mer ändamålsenligt omvärldbevakningssystem som fångar upp 
både nyhetsmedier och sociala medier som bidrar till ett mer systematiskt arbete. 
Med tiden verkar dock lägesbildsarbetet haft en god utveckling. 

Överlag framkommer att det har funnits en lägesbild men att utebliven 
information från externa aktörer försvårat arbetet. I arbetet med lägesbilden har 
man haft kontakt med kommuner och regionala aktörer i länet. Ofta har det varit 
personer verksamma inom andra områden än de kontakter man normalt brukar 
samverka med till vardags. Exempel som tas upp är kollektivtrafikmyndigheten, 
Svenska kyrkan, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. De nya kontakterna har 
både varit personkontakter och kontakter på organisationsnivå. Försvårande var 
att inte alltid veta vilka aktörer som skulle bidra med lägesbilder. Även önskade 
man att engagemanget kunnat vara större från organisationer utanför det 
rutinmässiga lägesbildsarbetet för den omvärldsbevakning som pågick. Det var 
t.ex. svårt att hitta kontakter inom elförsörjningen, teknisk infrastruktur och 
matförsörjning. Det var inte heller självklart hos dem man kontaktade att lämna 
upplysningar till länsstyrelsen. Det framkommer även att själva lägesbildsarbetet 
fick väl stort fokus på vad som skulle levereras till Regeringskansliet eller MSB, 
och inte på länsstyrelsen uppdrag.  
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Lägesbildsarbetet faller under Orienteringsfasen, det vill säga Observation är 
gjord och bearbetning av data sker. Uppdraget att leverera bör dock inte få 
precedens över eller inkräkta på vad syftet med verksamheten är, att hejda 
pandemin. Det har funnits en ganska stor diskrepans mellan uppdrag 
(nationella) och de faktiska behoven som lyfts i länet angående skyddsutrustning 
vilket medfört att funktioner hanterat frågeställningar i uppdragen som inte har 
varit till särskilt stor nytta för kommunerna, samtidigt som man försökt att 
hantera kommunernas faktiska behov i frågor om skyddsutrustning (t.ex. CE-
märkningar och certifikatorgan) där länsstyrelsen saknar sakkunskaper. Här kan 
man se att ett alltför ensidigt fokus på uppdraget var problematiskt och att fokus 
på syftet – här representerat av “de faktiska behoven” – hade varit mer 
ändamålsenligt.  

3.2.5.2 Rutiner 
Det framkommer positiva kommentarer om att man hade haft bra rutiner att 
utgå ifrån och att rutiner anpassats efterhand om det har behövts. 
Stabsorienteringen varje morgon var ett bra sätt för att samla och informera. Den 
befintliga beredskapsplanen utgjorde en bra grund, men det fanns behov av 
revidering. Nya rutiner behövdes, bl.a. stabsinstruktioner, en översiktlig plan för 
staben och utvecklade rollkort inom samordningsstaben. Både etablerade rutiner 
och interna styrdokument kunde revideras snabbt och löpande under krisens 
gång. Som nämnts tidigare så skilde sig Corona-pandemin från det man tidigare 
var van vid i geografiskt omfång och tidslängd, vilket krävde anpassning, och 
inledningsvis var svårt. Trots svårigheterna inledningsvis med att utveckla 
interna dokument, menar flera att det var positivt med ett ”levande dokument” 
som kontinuerligt utvecklades. Flera nämner också det positiva med 
arbetsbenägna medarbetare och den stora viljan som fanns inom organisationen, 
något som måste tas tillvara. 

Formella externa strukturer har till del varit hindrande i hanteringen av Covid-
19-pandemin (riktlinjer, sekretess, rutiner, andra organisationers rutiner etc.) där 
flera svarar ja, eller vid enstaka tillfällen. Knappt 40 % svarar inga hinder alls. 
Inledningsvis fanns en del oklarheter vad gäller länsstyrelsens pandemiplan och 
om den skulle den uppdateras och om cheferna arbetade efter den eller inte. Det 
tog tid innan staben ställde om till de förutsättningar som gällde i hanteringen av 
en pandemi. Några kommentarer pekar på ett behov av att man tidigt borde 
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säkerställt rutiner för ledningsmötet och andra möten så att de inte bara ”kom 
upp” utanför ordinarie struktur och med andra rutiner. Det hade varit bra med 
en tydlig agenda över vilka frågor som skulle tas upp, hur frågorna skulle 
beredas inför möten och hur information och minnesanteckningar från mötet 
skulle föras vidare och spridas. Samtidigt framkommer att det fanns rutiner som 
man inte använde, som befintlig mötesstruktur och lägesbildensarbetet som inte 
verkar ha använts på ett förväntat sätt. Inledningsvis hade det varit bra med ett 
klargörande av den här typen av frågor och ramverk.  

Kritiska röster menade att man tidigare borde gått över till ett fast kansli. (Det 
verkar av kommentarer som det är något som planeras.) Ett kansli skulle kunnat 
minska risken att något glömdes bort eller tappades i hanteringen när så många 
personer var inblandade. På samma tema lyfter flera fram att det vore bra för 
kontinuiteten med en mindre grupp av medarbetare och stabschefer som var väl 
insatta i arbetet och hade upparbetade kontakter och rutiner. Även nämns vikten 
av att beslutsfattare deltar i dagliga stabsorienteringar, så att de kan informera 
varandra, staben och ledningsnivån.   

En synpunkt som framkommer är att man tidigare borde ha lämnat 
ledningscentralen i källaren och upprättat helt digitala rutiner så att 
medarbetarna kunde sitta mer utspritt (med tanke på smittspridningen). Men i 
kommentaren framkommer också att införandet av digitala rutiner bara kan ske 
om det går att införa dem utan att det inverkar negativt på spridningen av 
information och förståelse och insikt om stabsarbetet inom myndigheten.  

Ett förslag inför kommande kriser som framkommer är att under 
krishanteringsarbetet avsätta tid för reflektion, särskilt vid större okända kriser 
som pandemin. Detta skulle kunna fånga upp problem och avvikelser som man 
annars kan missa.  

3.2.5.3 Samverkan och samordning 
Bilden över hur samarbeten inom länsstyrelsen och med andra länsstyrelser 
fungerat är splittrad. På frågan om samverkan inom den egna länsstyrelsen 
anger 19% att de inte samverkar internt och lika många att de samverkar i stor till 
mycket stor omfattning. Splittrad är också bilden av hur man inom ramen för sin 
tjänsteutövning tagit nya kontakter under Corona-pandemin. Här har flest svarat 
varken eller.  
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De kontakter man främst anger att man samverkat med är kollegor speciellt inom 
den egna länsstyrelsen, även med kolleger på andra enheter och kollegor i staben 
som man tidigare inte samarbetat med.  Andra viktiga kontakter är regionens och 
kommunernas Corona-stabspersonal, verksamhetsutövare vid tillsyn av 
efterlevnad av restriktioner, personal inom krisberedskap, MAS-nätverk, 
upphandlingsfunktioner och länsstyrelsegemensamt kansli. Svaren tyder på att 
det har skapats ett större kontaktnät generellt inom länet men att det är svårt att 
peka ut specifika nya kontakter. Det har också bjudits in andra personer från 
regionen och kommunerna att delta i möten, särskilt personer inom det eget 
yrkesområde.  

Hindrande uppfattas däremot krishanteringsmodellen varit, där 
förutsättningarna på regional nivå i stor utsträckning satte agendan samtidigt 
som det fanns nationella riktlinjer att förhålla sig till. Nationell information och 
förhandsinformation hade kunnat vara tydligare och snabbare för att underlätta 
för aktörerna längre ut på kedjan.  

Samverkan utåt har dock i huvudsak fungerat bra. Man anpassade sig efter 
situationen det blev bättre med tiden. Internt var det på grund av otydligheter 
ibland svårt och utmanande att samverka och få igenom beslut. I kommentarer 
framkommer att det inför framtiden vore bra att förbättra den interna samverkan 
och samarbetet och att integrera krisförberedelser med övrig verksamhet på ett 
sätt som fungerar i praktiken. Viktigt är att säkerställa att länkar mellan olika 
samverkansformer fungerar och att skapa samverkansstrukturerna för att kunna 
garantera genomförandekapacitet på lång sikt. 

3.2.5.4 Samordning – internt och externt 
Av kommenterarna framgår att det finns ett tydligt samordningsuppdrag som 
länsstyrelsen har i en kris men också att viss samordning har saknats och att 
arbeten har inletts utan inbördes samordning. Många kommenterar att det 
framför allt var besvärligt i början, men att det blev bättre med tiden. Det har 
funnits tillfällen när det har saknats målgruppsperspektiv och konsekvensanalys, 
och även avsaknad av mål för samordningsstaben. Det här visar sig framförallt i 
att man inte riktigt uppfattat samordningsstabens mål men att man har förstått 
dem under arbetets gång. Även om man inte kunnat återge något mål, så finns en 
upplevelse av att man skötte uppgiften bra.  
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Det har funnits stöd internt och det finns en positiv bild av att Corona-
hanteringen fungerade bättre när det var kontinuitet i stabsarbetet. Det blev mer 
lugnt och stabilt i staben när man hade samma stabschef under en hel vecka än 
när stabschefen byttes efter bara 1–2 dagar. Bra var också de förstärkta resurserna 
de veckor när det inträffade andra samhällsstörningar. Sen var det bra att staben 
hela tiden gjorde egna justeringar under arbetets gång. En svarande 
sammanfattar det som varit positivt med ”Det har varit en lärande stab som inte 
har varit rädd att göra ändringar löpande både i arbetssätt och i strukturer”. 

En kritik som lyfts fram är brister i kommunikationen som försvårade 
samordningsarbetet och kommentarer pekar på både konflikterande budskap 
och att man ibland bara satt och väntade på beslut. Mycket tid gick åt till att 
avvakta instruktioner från andra myndigheter som sannolikt skulle komma och 
att samtidigt försökt att förbereda eventuellt kommande arbetsuppgifter. 

En lärdom som lyfts berör nationella svagheter som t.ex. Sveriges brist på 
beredskap för denna och andra "händelser", både vad avser organisation, 
lagstiftning – mandat och utrustning – materiel, men också att formella 
strukturer och ansvarsområden (stat, regional stat, region, kommun) inte går 
särskilt väl ihop med en tydlig och effektiv krishantering inom folkhälsoområdet. 
Det uppfattats ha varit svårt att få stöd från nationellt håll. Hindrande var t.ex. 
bristen på nationell samordning och expertkompetens i skyddsutrustningsfrågor 
som berör alla kommuner/regioner.  

Även om arbetet flöt bättre med tiden så skapade det en svår situation i början, 
som ytterligare förvärrades av avsaknaden på nationell samordning och 
expertkompetens gällande skyddsutrustningsfrågor. Ett stort glapp upplevdes 
mellan hur uppdrag utformades på nationell nivå och länets faktiska behov i 
detta avseende. I efterhand kan konstateras att en större fokus på behoven från 
början hade varit bättre. Det fanns en upplevelse av att centrala myndigheter 
snarare stjälpte än hjälpte.  
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3.2.6 Sammanfattande reflektioner – Organisation 
I både intervjuer och enkäten framkommer en överlag positiv syn på samarbetet 
internt, och det bedöms som både givande och betydelsefullt, och man uppger 
att man funnit stöd hos varandra, att nya kontakter skapats och att samarbete 
uppstått med aktörer man inte tidigare samverkat med.  

Det framgår också tydligt att man varit oförberedd på denna kris vilket kan vara 
anledningen till att medarbetare och ledning till en början upplevde sig osäkra i 
sina nya roller i staben och att ledningen ibland kritiserades för bristande stöd 
och lyhördhet. Även de rutiner och stöddokument man inledningsvis utgick 
ifrån var otillräckliga och inte anpassade till Corona-pandemin. Riktlinjer 
skapade enligt regionala förutsättningar motsade nationella riktlinjer, samtidigt 
som informationsflödet ut till kommunerna hade brister. Bristfällig och tidvis 
otydlig information från centrala myndigheter, samt svårigheter i tolkningen av 
densamma, bär förmodligen en del av ansvaret för osäkerheten. 

Lägesbilden har varit till stöd, men arbetet har försvårats av att information från 
externa aktörer saknats. Kommunikation och informationsutbyte mellan olika 
instanser har tidvis brustit, samt att lägesbildsarbetet tidvis varit för snävt 
fokuserat på specifika frågor med svag koppling till länsstyrelsens interna arbete. 
Målen med varför man ska ha en lägesbild och en omvärldsbevakning – i 
slutändan för att hindra smittspridning – har inte alltid hängt med. Åsikterna går 
dock isär om nyttan av sådant arbete.  

Delade meningar råder om samarbeten, båda inom den egna länsstyrelsens 
organisation och med andra länsstyrelser. Tydligt är att mer kritiska röster höjs i 
intervjuerna, antagligen för att den kommunikationsformen gör det lättare för 
medarbetarna att utveckla sina tankar. Men det lyfts också positiva aspekter t.ex. 
om skyddsutrustningsarbetet som man upplevde löste bra, och att kommunerna 
hjälpte varandra. Det fanns också ett stort stöd mellan medarbetare i staben och 
en god, om än otillräcklig, beredskapsplan man kunde utgå ifrån.  

Sammanfattningsvis har följande förslag till åtgärder tagits upp. 

• Att se över personalresurser och engagera HR vid krishantering 
• Att utveckla chefer och HR roller vid stabsarbete med ett större ansvarar 

att vid beredskap bemanna alla funktioner.  
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• Att inledningsvis tillsätta rikligt med resurser (och hellre banta om alla 
resurser inte behövs) 

• Att stabschefer får stöd i arbetet med att bygga och utveckla grupper och 
gruppaktiviteter  

• Att var tydlig i prioriteringar mellan ordinarie arbete och stabsarbete samt 
skapa samsyn mellan chefer om prioriteringar  

• Skapa rutiner och stödjande strukturer i samverkan med personal inom 
ramen för krisberedskap  

• Att utveckla en samverkansstruktur mellan stab och ledning som stöd 
under kriser  

• Att arbeta med feedback i vardag och kris 
• Att fördjupa arbetet med lägesbild och omvärldsbevakning. 

 

3.3 Kompetens 
Kompetensfrågor är främst kopplade till samordning, förhållandet staben – 
ledning, samt utbildning och kompetens. Flera förslag till kompetenshöjning 
framkommer och även koordination av kompetenser. Vikten av att fortsätta ta 
tillvara på de olika kompetenser som finns inom länsstyrelserna 
uppmärksammas, både personliga egenskaper och medarbetares olika 
sakkunskaper. Det utdragna stabsarbetet har skapat behov, men man uppfattar 
att det finns utrymme för fler att engagera sig i de olika stabsfunktionerna.    

3.3.1 Utbildning och kompetens 
Flera kommentarer tar upp behov av utbildning. Även om länsstyrelsen har 
många kompetenser så saknades utbildade stabsmedlemmar och det fanns 
personal som saknade erfarenhet av både krishanteringsarbetet och stabsarbetet. 
Staben var rätt ny när pandemin slog till och en planerad utbildning hann aldrig 
genomföras innan krisen. Men även andra kompetenser behövde tillföras staben 
bl.a. olika sakkunskaper. Även stabstrukturen behövde utvecklas. Följande 
förslag till utbildning och kompetenshöjande aktiviteter framkommer: 

Utbildning och övning för arbetet i staben: det finns behov av en bra 
introduktionsutbildning. En del medarbetare kände sig inte bekväma i det 
strukturerade stabsarbetet, språkbruk (“militärt”) eller i situationen som 
upplevdes som oviss och otydlig. Det hade varit svårt i början när det saknades 
kunskap hur man arbetade i stab men stöddokument och annat som togs fram 
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under krisen var ett bra underlag. Efterhand blev roller och mandat tydligare. 
Det var positivt att det fanns kollegor som kunde ställa upp med stöd och hjälp. 
Ett förslag är att den här krisen och den samlade erfarenheten som man arbetat 
upp skulle kunna användas i utbildningen för att förbereda inför nästa kris. 

Att gå bredvid: Krisen gjorde att man fick ny kunskap och kom närmare kollegor 
i staben. Man stärktes av att tillsammans lösa de utmaningar man ställdes inför. I 
en kommentar berättas att personen hade förstorat upp och oroat sig mer än vad 
man hade behövt inför stabsarbetet. Ett sätt som nämns att lära sig arbete i staben 
skulle kunna vara att man får ”gå bredvid och hänga” med staben i vardagen, 
och på så sätt lära känna både arbetet och de som arbetar i staben till vardags. 

Det svenska krishanteringssystemet: Det finns vissa kunskapsbrister kring roller 
och ansvarsfördelning under kriser, mellan samhällets nivåer och olika 
verksamheter.  

Kunskap om länsstyrelsens roll vid kriser: Man har upplevt att 
rekommendationer som utarbetats på central nivå ibland är svåra att översätta 
till de lokala förutsättningarna, de är inte alltid anpassad till den konkreta 
situationen. I relationen till detta framkommer behov av kunskap om 
länsstyrelsens roll vid kriser. 

Tekniskt stöd: Ett kunskapsbehov som också uppenbarade sig var behovet av 
tekniskt stöd som t.ex. hur man arrangerade digitala möten.  

3.3.2 Förslag till åtgärder 
Överlag kan sägas att det efter krisen finns en kompetens och sakkunskap inom 
organisationen som bör tas tillvara. I början fanns flera brister, då utbildning och 
erfarenhet saknades och stabsarbetet i sig var nytt, detta samtidigt som stödjande 
rutiner för stabsarbete saknades.  

Sammanfattningsvis ser vi att följande utbildningar skulle kunna vara stödjande 
och att det arbete som utförts under Corona-pandemin skulle kunna utgöra en 
bra grund i kurserna: 

- Introduktion till stabsarbete 
- Kunskap om samhällets krisberedskap, roller samt länsstyrelsens roll 
- Krishantering i praktiken 
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- Praktiskt stabsarbete i vardagen 
- Gemensamma krisövningar 

3.4 Information och informationsspridning  
I både intervjuer och enkäten framkommer positiva uttalande om att 
informationen varit bra och att man kunde ta del av informationsflödet ofta och 
på flera sätt. De dagliga orienteringarna upplevdes som särskilt positiva. 
Samverkan och information internt tog väl vara på interna kompetenser och en 
öppen dialog förekom där alla hjälpte till och bistod varandra. Även den interna 
informationen via intranätet fungerade bra till och med ”fantastisk”. 

3.4.1 Informationskanaler 
Angående viktiga informationskanaler under pandemins första månader lyfts, 
WIS, Epost, Nyhetsmedia, andra myndigheters webbsidor (t.ex. andra 
länsstyrelsers information) samt personliga kontakter. De som rankats högst är 
E-post och information från andra myndigheter där strax under 70% angett dessa 
som mycket viktig. Sociala media och framförallt intranätet har av 65% angetts 
som inte alls viktiga för att få information.  

Sammanställningen av kommentarer i enkäten tyder på att besluts som har tagits 
har spridits i relevanta kanaler. Men även om informationen överlag sköttes bra, 
finns utrymme för utveckling. Exempel på kritik som nämns är att det stundvis 
förekom en brist på information och feedback och att man ibland väntade på 
besked som aldrig kom. Information om organisatoriska förändringar gavs till 
hela myndigheten innan den presenterats för personalen. Beslut med hög 
relevans för stabsarbetet missades och att information spreds via informella 
dialoger. Om man har saknat information eller frågat efter information internt 
utan att ha fått svar, så har man gått till andra källor och kontaktat personer på 
andra länsstyrelser och därigenom fått information om vad som t.ex. diskuterats 
på gemensamma möten. 

3.4.2 Intern kommunikation och budskap 
Det interna informationsflödet har enligt flera svarande fungerat bra. Detsamma 
gäller beslutsvägarna. Även det ramverk som togs fram inom kommunikation 
har fungerat bra. Ramverket angav t.ex. hur man skapar innehåll och ledord 
vilket gav förutsättningar för snabba beslut och också möjlighet för övriga i 
organisationen att ta del av dessa. Flera för fram att kommunikation är viktigt 
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och trots att den varit bra så ser man en potential i att den kan bli bättre, ännu 
tydligare och ske oftare.  

Det framkommer i vissa kommentarer att länsstyrelsen inledningsvis 
underskattade kommunikationens vikt. I början genomfördes bara ett 
kommunikationsmöte i veckan. Strukturen var otydlig och målsättningen med 
kommunikationen vag. Det förekom otydligheter i budskap som 
kommunicerades, t.ex. att ha fysiska planeringsgruppsmöten på jobbet medan 
andra uppmanas jobba hemifrån och arbeta digitalt. Det saknades också en viss 
kontinuitet i den interna kommunikationen och ibland verkar information fallit 
mellan stolarna då ansvaret för informationen varit otydligt.  

Rekommendationer från andra myndigheter har inte direkt varit något hinder 
utan snarare har informationsöverföring, förhandsinformation, färdiga 
kommunikationspaket etc. från ansvariga myndigheter underlättat arbetet.  

Under hanteringen av Covid-19-pandemin tycks ständiga förbättringar gjorts för 
att förenkla och förbättra olika flöden av arbetsuppgifter och information.  

3.4.3 Sammanfattande reflektioner – Information och 
informationsspridning 
Brister i informationen har framkommit, men bilden är splittrad. Sammantaget 
kan dock sägas att både extern och intern kommunikation anses överlag ha 
fungerat bra. Förslag till förbättrat kommunikationsarbetet utgår till stor del från 
en insikt i hur viktigt detta arbete är snarare än ett starkt missnöje med vad som 
åstadkommits. Man är helt enkelt nöjd med hur det sköts men inser samtidigt att 
det är viktigt att göra ännu bättre i framtiden. Det kan t.ex. vara att ha en 
kommunikationsansvarig som också får rätt stöd och att kommunikationsarbetet 
sker på alla nivåer i organisationen. Mer tydlighet efterfrågas, även om förståelse 
finns för att situationen i sig kan försvåra detta. 

Kommunikations- och informationsproblem kan överlag härledas till en 
oförenlighet mellan olika operativa nivåer och en allmän brist på kunskap om 
denna oförenlighet och dess konsekvenser. Den lokala och därmed konkreta 
situationen skiljer sig helt enkelt från den centrala och ofta teoretiska 
rekommendationen på ett sätt som inte så lätt går att överbrygga. Det här är ett 
problem som egentligen ligger utanför det organisatoriska och kan knappast 
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lösas genom förändringar i länsstyrelsens arbetssätt. Istället har det att göra med 
inneboende egenskaper i den politiska strukturen i vilken beslut fattas central 
och sedan ’skickas neråt’ till lokal nivå. 

Sammanfattningsvis framkommer följande förslag till förbättringar: 

• Tillsätta en kommunikationsansvarig inklusive stöd. Detta skulle kunna 
minska sårbarheten och skapa bättre förutsättningar för kommunikation 
ur ett helhetsperspektiv, vilket behövs för att kunna arbetar med 
kommunikation på alla nivåer: strategiskt som operativt, vid samverkan 
samt utifrån nationell, regional, lokal och interna perspektiv.   

• Tydligare kriskommunikation och mer förberedd utifrån hur länsstyrelsen 
ska arbeta t.ex. översättningar och tillgänglighetsanpassningar, men också 
kommunikation om sakinnehållet och om beslutsvägar/former. 

• Att kommunicera ut beslut om förändringar tydligt till hela staben.  
• Vara tydlig med prioriteringar, vilken information som bör ges (hur 

mycket information som är tillräckligt och hur mycket ambitionsnivåns ska 
sänkas vad gäller kommunikationsinsatser) 

• Utveckla samverkan kring kommunikations- och informationsutbytet 
mellan olika instanser och externa som interna aktörer 

• Utveckla en tydlig kommunikationsstruktur inom länsstyrelsen och en 
tydlig organisation för hur länsstyrelsen ska kommunicera vid kriser. Vara 
tydlig med vad länsstyrelsen ville med sin kommunikation. 

 

4. Råd och lärdomar 
Det framkommer flera positiva kommentarer i det insamlade materialet, som 
exempelvis: ”Positivt med ett väldigt stort engagemang hos alla inblandade och 
hög nivå på leveranserna.” 

Flera förslag visar på utveckling av länsstyrelsens organisation och rutiner. 
Arbetet i staben har uppfattats som ett lärande. Arbetet har utvecklats under 
tiden vilket har varit lärorikt. Kolleger får beröm för det arbete som gjorts. Man 
har fått en chans att arbeta tillsammans med duktiga kollegor. Det framkommer 
också att arbetsmiljön i stort inom staben har varit god och att det funnits en vilja 
att stödja varandra och bidra till arbetet.  
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Ett råd som ges är att hellre vara övertydlig än att ta saker för givet. Andra råd är 
att aldrig underskatta hur länge en händelse kan pågå, starta så kraftfullt som 
möjligt, få en kontinuerlig arbetsstyrka så snabbt som möjligt, och undvik 
”småduttande”. Då det varit svårt att prognosticera utvecklingen av den här 
händelsen så fanns behov av att vara mera flexibla och inte så låsta vid ett 
förutbestämt arbetssätt. Covid-19-pandemin har berört i stort sett hela samhället 
vilket är ovanligt vis kriser. Under arbetet har man fått ökad kunskap om hur 
komplex hanteringen av pandemin kan vara.  

”Vi klarar mer än vi tror och vi har alla något att bidra med i en sådan här 
händelse” är en kommentar i enkäten. Oavsett "vanliga" arbetsuppgifter så finns 
det ofta något man kan bidra med i hanteringen av pandemin. Det har varit 
nyttigt och utmanande att ta sig an helt nya arbetsuppgifter och att vara flexibel 
och att ha lärt sig att distansarbete faktiskt fungerar.  

Men man har också sett att ett otydligt ledarskap gör något både med arbetet i 
sig och tryggheten i arbetsgruppen. 

Följande behov av förmågor lyfts fram: 

• Ha erfarenhet och förmåga att skapa och strukturera en bra 
arbetsorganisation.  

• Förmåga att se konsekvenser av de beslut som fattas 
• Förmåga att kunna ta in och bearbeta större mängder information, att ha 

många olika saker i huvudet samtidigt och inte tappa tråden 
• Förmågan att se helheten, att ha överblick, och se över bredden av 

länsstyrelsens eller stabens arbete så att inget missas 
• Lyssna in andra, vara lyhördhet och ha respekt för målgruppsperspektivet  
• Förmågan att se framåt  
• Ta ansvar 
• Ha god kännedom om länsstyrelsens och kommunens organisation och 

roller och att vara allmänorienterad i stort 
• Vara bekant med beredskapsorganisationen i länet men också nationellt 

samt att vara väl bevandrad i länets geografi, dvs. att ha en bred kunskap 
inom området, att ha ett bra kontaktnät och att ha kännedom om 
länsstyrelsens personal.  
 

Sedan lyfts flera egenskaper och kunskaper fram som att vara nyfikenhet, viljan 
och intresset av att lära sig nya saker och träffa nya medarbetare på 
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arbetsplatsen, samt att ha ett tekniskt kunnande. Att ha viljan att hjälpa till och 
att vara prestigelös, flexibel och pragmatisk, samt att vara arbetsvillig och vilja 
bidra till länsstyrelsens arbete. Att vara lugn och tydlig, flexibel, pedagogisk, 
kommunikativ och tillmötesgående.  

4.1 Sammanfattande reflektioner – Råd och 
lärdomar 
Medarbetarna har generellt mycket att säga och mycket av det som framförs är 
positivt. Utmaningarna och svårigheterna till trots verkar det finnas en tilltro till 
organisationen och en förhoppning om att kunna växa och ta till sig lärdomarna 
som krisen inneburit. Denna förhoppning är dock blandad med oro och 
försvagad av besvikelser över hur vissa saker har hanterats.  

Arbetet har kontinuerligt utvecklats och nya tillvägagångssätt har vuxit fram, 
samtidigt som sammanhållningen och förtroendet för varandra har växt. 
Förmågan att hantera och arbeta under komplexa och osäkra förhållanden har 
utvecklats. Tillsammans med förmågan att snabbt anpassa sig till en föränderlig 
situation är detta förmågor som måste tas till vara för att en bättre beredskap 
inför nästa kris ska vara möjlig. Både förmågan och viljan hos medarbetarna är 
stark, men har ibland hindrats av organisatoriska problem och bristande stöd, 
vilket lagt för mycket ansvar på individen. Flera lyfter fram att det nu är viktigt 
att ta tillvara på nyvunna erfarenheter och kompetenser och vara lyhörd både 
gällande medarbetares behov och deras kritik. Här framträder ett tidsbegränsad 
window of opportunity att vända utvecklingen till något bättre. 

Sammanfattningsvis kan följande lyftas fram. 

• Viktigt att ta tillvara erfarenheter och kompetenser som vuxit fram under 
krisen 

• Det har öppnats ett window of opportunity som organisationen inte får missa  
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5. Slutsatser 
Förmåga att hantera interna förväntningar på varandra (medarbetarens krav)  

En kris uppstår när ordinarie rutiner inte räcker till för att hantera händelsen. Det 
betyder att både ledning och medarbetare behöver skapa nya eller anpassa gamla 
rutiner för att hantera händelsen. Innan nya rutiner, mandat och roller är 
uttolkade kan konflikter uppstå med osäkerheter, oro och otrygghet som följd. 
När rutinerna ”satt sig” och blivit kända, brukar också oron dämpas. I enkäten 
och intervjuerna framkommer detta i kommentarer som att det inledningsvis 
fanns otydligheter men att det blev bättre med tiden. Konfliktytor mellan staben 
och ledningen på länsstyrelsen (om de uppstod under krisen) kan också förstås 
utifrån samma argument, men det är också så att otydligheter i vardagen ofta 
förstärks vid kriser. Detta är i sig inget ovanligt vad gäller krishanteringsarbete 
och kan ofta åtgärdas genom att återkommande och genomgripande öva på 
krishanteringsarbete. Det lyfts även brister i ledarskapet, vilket kan förstås mot 
bakgrund av att även ledningen ställdes inför en ny situation och att det därför 
kan ha varit svårt att inledningsvis vara tydlig. Otydligt ledarskap gör något 
både med arbetet i sig och tryggheten i arbetsgruppen. 

Förmåga att efterleva interna styrdokument och planering (organisatoriska krav) 

I resultatet framkommer att det fanns tillfällen då länsstyrelsen inte agerade, då 
man inväntade besked från MSB eller Folkhälsomyndigheten i ärendet, besked 
som skulle komma inom kort. Då friheten att agera finns så handlar det inte om 
ledningsmodellen utan snarare om kultur. Vad för kultur som avses här sträcker 
sig bortom denna studie. Det kan inte uteslutas att det är en mer omfattande 
kultur än en som låter sig avgränsas av enskilda myndigheter, eller ens av det 
offentliga Sverige. Ledningsmodellen skulle lika gärna kunna bejaka en vilja att 
följa syftet med verksamheten, snarare än uppdraget. Syftet med verksamheten – i 
detta fall – är att begränsa pandemin. Om detta är ledstjärna istället för att arbeta 
efter uppdraget så har var och en av medarbetarna en tydlig bild av vad det 
handlar om och kan använda sin kreativitet att arbeta i syftets riktning. Detta 
kräver emellertid att tillit finns, på alla nivåer och mellan myndigheter. Såväl 
institutionell tillit som personlig tillit är en förutsättning för att fria tyglar 
kommer att nyttjas (fria tyglar inte bara tillåts, utan uppmuntras redan). 
Huruvida det som beskrivs här är ett strukturellt problem eller inte är i mycket 



 

41 

en tolkningsfråga och hur man väljer att formulera sin policy kring styrning av 
myndigheter. Man kan dels hävda att myndighetssverige fungerar som 
konstruerat, dels att det finns en hel del lärdomar att dra av hur beslutsprocesser 
fungerar i och mellan myndigheter i Sverige och under kris. Lärdomar och 
erfarenheter från arbetet med pandemin kan därmed bidra till att dels utveckla 
samarbetet utifrån de ingående aktörernas behov av samverkan och nätverk, dels 
söka åtgärda den brist på kontinuitet som tidigare studier visat är ett 
genomgripande drag i det svenska krishanteringssystemet. Då flexibilitet krävs 
för att hantera Covid-19-pandemin, så framstår mer generella anvisningar bättre 
än detaljstyrning. Men den svenska styrmodellen utgår från att regeringen styr 
myndigheterna genom regleringsbrev, vilket medför en risk att styrmodellen 
minskar möjligheten till den flexibilitet som krishantering ofta kräver. 

Länsstyrelsen som en sammanhållande funktion och förmåga att verka för samordning 
och inriktning under pandemin (författningskrav)  
 
En kris karaktäriseras av att verksamheter inte har full kontroll på 
händelseförloppet och att de vanliga rutinerna inte är tillräckliga för att stödja 
arbetet under krisen. Länsstyrelsens uppdrag är att samordna insatserna vid en 
kris, men detta förutsätter att personer i ansvarsställning ges möjlighet att agera. 
Utifrån den svenska ledningsmodellen fokuseras ofta på uppdraget även om 
uppdraget i en kris kan förefalla otydligt. Ledningsmodellen förutsätter att det 
finns en förmåga att anpassa den egna verksamheten utifrån behov både internt 
och externt samt förmåga till improvisation både inom den egna verksamheten 
och i samarbetet med andra aktörer. Styrningen inom krishanteringen dock ofta 
är svag och saknar kontinuitet. Därtill är samverkan ofta påtvingad uppifrån 
medan teorier kring samverkan och nätverk visar att en viktig förutsättning för 
en framgångsrik samverkan är att behovet är identifierat av de ingående 
parterna. I detta decentraliserade krishanteringssystem får länsstyrelsens 
samordnande och samverkande roll stor betydelse för att skapa en hållbar 
samverkan med aktörer från såväl offentlig som privat sektor.   
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Bilaga 1: Länsstyrelsen Västernorrland 
uppdrag 
Vårt uppdrag 

Ökad kunskap och förståelse för hur det interna krisledningsarbetet har fungerat 
i relationen mellan enheter, samordningsstab och länsledning i hanteringen av 
covid-19. Utvärderingen ska sträva efter att forma en samlad berättelse av 
händelseförloppet och fungera som gemensam referensram för kommande 
händelser.  

Vad ska utvärderas?  

Med utgångspunkt i vad som har hänt och hanteringen – hur det gick till, 
utvärdera och lyfta fram övergripande lärdomar av det interna 
krisledningsarbetet perioden mars–augusti 2020, samt hur dessa lärdomar kan 
omvandlas till förbättringar och utvecklad krishantering inom länsstyrelsen. 
Utvärderingens tyngdpunkt ska vara samordningsstabens uppdrag och arbete. 
Utvärderingens frågeställningar ska viktas mot bedömningskriterier som 
länsstyrelsen beslutar om, se bedömningskriterier nedan.  

• Länsstyrelsen som en sammanhållande funktion och förmåga att verka för 
samordning och inriktning under pandemin (författningskrav)  

• Förmåga att efterleva interna styrdokument och planering (organisatoriska 
krav)  

• Förmåga att hantera interna förväntningar på varandra (medarbetarens 
krav, framförallt de som arbetar i staben).  
 

Intervjustudien 

Intervjuer: 10–15 intervjuer med personal från länsledning och samordningsstab. 
Syftet är att få kunskap och förståelse för hur det interna krisledningsarbetet har 
fungerat i relationen mellan enheter, samordningsstab och länsledning i 
hanteringen av covid-19 Corona-pandemin, t.ex. Länsstyrelsens sammanhållande 
roll, förmåga att efterleva interna styrdokument samt planering och förmågan att 
hantera interna förväntningar.  
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Enskilda semistrukturerade intervjuer 

Utifrån fokus för uppdraget genomförs enskilda intervjuer med länsledningen 
och samordningsstabens personal.  Intervjuerna genomförs digitalt. 
Intervjupersoner utses i samverkan med Länsstyrelsen. 

 

Fokusgrupper 

På grund av den korta tidsramen för projektet genomförs en del av intervjuerna 
genom fokusgrupper med personal ur samordningsstaben. Fokusgrupperna 
genomförs digitalt. Gruppernas sammansättning sker i samverkan med 
Länsstyrelsen.  

Avgränsning: Fokus tiden mars–augusti 2020 under pågående Corona-pandemi. 
Fokus på utökad ledningsnivå (länsledning och samordningsstab), samt styr- och 
planeringsdokument, kopplade till hanteringen av Corona-pandemin 

Intervjuerna (enskilda som fokusgrupper) utgår från följande frågeområden: 
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Bilaga 2: Intervjuguide  
 

Vad har hänt, hur gick det till, lärdomar  

Övergripande frågor:  

o När började Corona-pandemin först påverka dig i ditt arbete?  
o Kommer du ihåg hur dina tankar gick inledningsvis? 
o Vad är ditt starkaste minne från den första tiden? 
o Kommer du ihåg vad du gjorde först? 

 
Författningskrav: förmåga att verka för samordning och inriktning 
under pandemin 

• Hur har samverkan inom samordningsstaben/länsledningen/övriga 
enheter på myndigheten fungerat?  

o Hade ni sedan tidigare rutiner för samverkan inom/mellan 
staben/länsledning? 

o Hur fungerade dessa? 
o Har de tidigare rutinerna räckt, eller har ni varit tvingade att ta 

fram nya rutiner? 
 

• Vad har samverkan omfattat (t.ex. dela resurser som kompetenser, 
materiel, personal)? 
 

• På vilket sätt har samverkan skett inom/mellan 
samverkansstaben/länsledningen/övriga enheter på myndigheten? 

o Har det varit tillräckligt? 
o Har du saknat information, missat information? 
o Upplever du att det funnits behov av en annan typ av samverkan? 

 
• Vilka strategiska överväganden och prioriteringar har varit avgörande för 

hanteringen av Covid-19? 
o Var ni överens om ”tågordningen”? 
o Var det från början klart vilka som skulle vara involvera och 

ansvarsfördelning? 
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• Ser du idag att ni skulle kunnat arbeta annorlunda, i så fall inom vilka 
områden och på vilket sätt? 
 

• Vilka lärdomar vill du skicka vidare inför nästa kris?  
 

 

Medarbetares krav: Förmåga att hantera interna förväntningar på 
varandra 

• Har det förekommit målkonflikter under arbetets gång? 
o Vad har de främst handlat om? 
o Hur har dessa hanterats och av vem? 
o Har det skapats nya rutiner pga av dessa konflikter? 

 
• Vilket stöd har du fått från chefer, högre ledning, underställd personal i 

ditt arbete. 
o Har det funnits kritik mot ditt/ert arbete och vad har den kritiken 

handlat om? 
o Har ni fått beröm och i så fall för vilket arbete/beslut? 

• Hur har du bemött och hanterat förväntningar från personalen? 
o Hur har ni kommunicerat ert arbete med övrig personal inom 

länsstyrelsen? 
o Hur uppfattar du att information nått medarbetare på bred front 

inom länsstyrelsen? 
o Har det funnits information som varit svårt att få ut/få gehör för? 
o Har ni upplevt att ni inte nått ut med information? 
o Har det varit svårt att kommunicera och få gehör för 

rekommendationer inom länsstyrelsen/ 
samordningsstaben/länsledningen? 
 

• Har du känt oro under hanteringen av Covid-19? I så fall oro för vad? 
o Har oro påverkat ditt arbete i staben? 

 
• Har du upplevt oro eller otrygghet bland medarbetare/personal? 

o Har du varit ansvarig för att hantera detta? 
o Om ansvarig – hur har du hanterar personalens oro? 
o Vad uppfattar du varit grunden till denna oro? 
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Vilka övergripande lärdomar kan dras av det interna 
krisledningsarbetet hittills? 

• Lärdomar  
o Vad har du främst lärt dig under hanteringen av denna kris? 
o Utifrån den funktion som du har haft i staben, vad skulle du säga 

är de viktigaste egenskaperna/förmågorna? 
o Vad skulle du behöva bli träna/öva på för att bli bättre i ”din” roll?  

 varför tror du att just ”den förmågan” är viktig.  
o Vad vill du föra vidare inför hanteringen av nästa kris? 

 

Organisatoriska krav: Förmåga att efterleva interna styrdokument och 
planering 

• Vilka styrdokument har varit viktigast för dig att förhålla dig till under 
Corona-pandemin? 
 

• Hur har du använt dig av styrdokumenten i din hantering av Covid-19? 
o Vilket stöd har du haft av styrdokumenten? 
o Vilka andra dokument har du haft nytta av? 
o Har det varit svårt att efterleva de regler/rutiner/instruktioner som 

gäller inom ditt område? 
o Hur du under pandemin varit tvungen att frångå fastställda 

styrdokument/rutiner för att hantera uppkomna problem? 
o Har du under arbetets gång varit nödsakad att skapa nya rutiner 

för att hantera uppkomna händelser (i så fall vad har dessa 
handlat om)? 
 

• Har du varit delaktig i länsstyrelsens planering inför hanteringen av 
Covid-19? 

o Vilket stöd har du haft av den planering som tagits fram, vad har 
fungerat bra? 

o Vilket stöd har du saknat i planeringen? 
o Är det något som du nu ser att ni borde ”tagit höjd för”? 
o Saknar du några aktörer/funktioner i planeringen? 

 
• Lärdomar 

o Vad har fungerat bra? 
o Vilket stöd har du saknat? 
o Kom planeringen igång i tid, om inte vad tror du det beror på? 
o Hur skulle du strukturera arbetet nästa gång? 
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Bilaga 3: Enkät 
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