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Förord 

Under en samhällsstörning har Länsstyrelsen i egenskap av områdesansvarig 
för krisberedskapen ansvar för att skapa strukturen för samarbete och in-
formationsdelning på regional nivå. Länsstyrelsen är också länken mellan 
den nationella och lokala nivån. Det handlar om att alla aktörer i länet ska ha 
en samlad lägesbild för att arbetet med krisen ska bli så effektivt som möj-
ligt. Det handlar också om att ge aktörerna i länet möjligheten att dela resur-
ser och stötta varandra. Länsstyrelsen ansvarar sällan för själva den operativa 
hanteringen vid en kris, utan arbetet handlar främst om att ge andra bästa 
möjliga förutsättningar att lindra krisens påverkan samt utifrån sitt områdes-
ansvar och sina uppdrag återställa ordningen i samhället. Länsstyrelsen har 
också ett tydligt uppdrag att förse regeringen, nationella myndigheter och 
andra beslutsfattare med lägesbilder och annan nödvändig information för att 
skapa bättre förutsättningar och underlag för dessa organ att fatta beslut.  

Även om vi i Västmanland har upplevt en del samhällsstörningar under det 
senaste decenniet, till exempel bränderna 2014 och 2018, så har alla kriser 
olika utmaningar. Covid-19-pandemin som slog till i början av 2020 fick om-
fattande konsekvenser och tog inte bara vårt län och Sverige utan hela världen 
på sängen. Den har inneburit en långvarig påverkan på samhället som dessu-
tom i skrivande stund i högsta grad fortfarande pågår. I början skapade den 
omfattande pandemin många oklarheter att hantera. Krishanteringen har på-
gått i över ett år och våra samverkansformer har utvecklats och anpassats 
mycket till det bättre under den tiden. 

Den här utvärderingen handlar om de första månaderna under pandemin 
när mycket, inte minst gällande roller och ansvar, var väldigt osäkert och be-
skeden från nationell nivå, av naturliga skäl dröjde länge och ofta var otydliga.  

Syftet med denna utvärdering var ett lärande under pågående samhällsstör-
ning och inför framtidens samhällsstörningar. Men framförallt för att den 
skulle utveckla länets samverkan inom U-Sam som krisberedskapssystem, 
Länsstyrelsens egen krisberedskapsorganisation och U-Sams aktörers krisbe-
redskapsorganisationer. 



 

 

Länsstyrelsen vill vara en lärande organisation och vi tar till oss av de för-
slag till förbättringar som den här utvärderingen pekar på. Framförallt de för-
slag som bygger på fakta och faktiska omständigheter. Självklart har vi även 
respekt för och ska beakta de övriga framkomna synpunkterna som vi upple-
ver är mer av känslomässig karaktär och värderingskaraktär. Vi har också stor 
förståelse för de synpunkterna eftersom vi alla kände oss frustrerade och var 
stressade under uppstartsperioden av krishanteringen. 

Samverkan är den viktigaste delen i länsstyrelsernas DNA. Ensam är inte 
stark. Samverkan med ömsesidig respekt och samarbete i krissituationer är en 
självklar förutsättning för att klara kriser. Genom kraftsamling, goda relat-
ioner samt tillvaratagande av framkomna både positiva och negativa erfaren-
heter från den pågående pandemin kommer vi att lyckas klara den rådande 
krisen och stå än bättre rustade inför framtiden. 

Jag vill passa på att framföra ett stort tack till MDH och alla informanterna 
som bidragit till denna utvärdering. 

 

 

Minoo Akhtarzand 
Landshövding  

Västerås 21-03-17
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Prolog 

I utvärderingssammanhang är det alltid lätt att vara efterklok, särskilt för oss 
som betraktar allt på avstånd och genom backspegeln. Vi ser allt i ett an-
norlunda ljus och format än vad berörda förmodligen gjorde i det dunkla ske-
net av stridens hetta.  

Läsare av denna utvärdering bör innan läsning av utvärderingen påminna 
sig själva om att varken vårt samhällssystem, våra regelverk eller myndigheter 
är skapade för att hantera kriser, utan i huvudsak för att på ett effektivt sätt 
sköta vår vardag. En annan sak som det är viktigt att ta med sig är att utvärde-
ringar av kriser ofta riktar fokus mot ”hålen” och ”glappen” som kommit att 
påverka både hanteringen, utfallet och efterhandsvärderingen (Johansson, 
2018). Det kan handla om att granska: samhällssystemets anpassningsför-
måga, den samordning som sker mellan hanterande aktörer och nivåer, kon-
sekvenserna av frånvaron av förebyggande och förberedande åtgärder för just 
aktuell typ av händelse, hur bra en organisation har lyckats ställa om verksam-
heten, lösa uppgifter och hantera händelsen och dess efterdyningar. Fokus rik-
tas ofta mot det som inte har fungerat och identifiera det som behöver utveck-
las för att hanteringen ska fungera bättre nästa gång en samhällsstörning in-
träffar1.  

Pandemin är en unik kris av sällan (aldrig) skådad samhällsomfattande ka-
raktär. I skrivande stund har vi hanterat pandemins konsekvenser i ett år. Han-
teringen av pandemin har krävt, och kommer fortsatt kräva, en ovanligt lång-
varig bemanning av nyckelpersoner på centrala funktioner och för stabsarbete 
samt en ovanligt hög grad av samverkan, samordning och samarbete med 
många olika typer av aktörer och professioner på olika samhällsnivåer. Aldrig 
tidigare (i modern tid) har så många tjänstepersoner varit engagerade i kris-
hantering och stabsarbete under så lång tid. En del hanterare är erfarna och 
specialiserade inom risk- och säkerhetsfrågor, andra jobbar till vardags med 

 

1 Detta kan jämföras med annan utvärdering av offentlig verksamhet, där det ofta handlar om 
att följa upp hur bra implementeringen av en specifik policy, ett program eller en specifik åtgärd 
har varit (resultatet) eller hur arbetet med implementeringen av den samma har bedrivits (pro-
cessen) (Hertting och Vedung, 2009; Vedung, 2009; Karlsson Vestman, 2011; Lindgren, 2014; 
Sandberg och Faugert, 2020). 
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andra typer av frågor. Således varierar förförståelsen för etablerade rutiner och 
hanteringsprocesser inom och mellan olika organisationer. Eftersom aktörerna 
av smittskäl inte ska träffas fysiskt har samverkan inte kunnat ske på tradit-
ionellt sätt genom fysiska möten, utan mycket av hanteringen har skett via 
digitala forum. En arbetsform som för många krishanterare var en ny erfaren-
het och där det i många verksamheter saknades upparbetade rutiner och pro-
cesser samt där datasäkerhetsaspekter måste beaktas. Det är lätt att i en efter-
granskning vara hård i värderingen både mot andras och sin egen insats. Det 
är därför viktigt att läsare av denna utvärdering påminner sig om att alla in-
blandade parter har, efter bästa förmåga och med ytterst varierande förutsätt-
ningar, kämpat hårt för att hantera pandemins alla olika dimensioner och kon-
sekvenser.  

Redan under hanteringen av olika kriser brukar vi titta tillbaka och reflek-
tera kring vad vi lärt oss från aktuell händelses utmaningar. Vi brukar få de-
batter om hur krisberedskapssystemet är ordnat, hur effektivt det egentligen 
är och vad som borde komma till stånd för att det ska fungera bättre. Många 
är de ivriga röster som brukar förfasa sig över att vi aldrig lyckas lära oss från 
tidigare krishanteringar. Hur svårt kan det vara?!  

Flera av er är säkert familjära med Douglas Adams (1997) bok Liftarens 
väg till galaxen. I boken ställs den yttersta frågan om livet, universum och 
allting och svaret som ges, återkommande och till allas frustration, alltid utan 
sammanhang och vidare förklaring, är rätt och slätt: 42. I analogi med Adams 
(1997) bok är föreliggande utvärderings yttersta fråga: Hur har krishante-
ringen av pandemin fungerat?  

För oss utvärderare har det varit viktigt att ge läsaren ett (mer) begripligt 
och långsiktigt användbart svar på frågan (jämfört med Adams 42). Vi har 
därför vinnlagt oss om att transparent redovisa såväl hur utvärderingen har 
genomförts, vilka underlag som använts och mot vilken bakgrund vi gör vår 
värdering av bedrivet arbete. Vår ambition har rakt igenom utvärderingen gui-
dats av tanken på att det är av yttersta vikt att visa hur ”matematiken” och 
uträkningen bakom svaret ser ut. Vår intention är att alla läsare ska ges möj-
lighet att själv reflektera kring bedrivet arbete under pandemins första halvår, 
göra sin egen analys och värdering av hur krishanteringen har fungerat, vad 
utmaningarna består av och vad som behöver utvecklas för att stärka den ge-
mensamma förmågan. Så, vad kommer du då fram till?  

Vad är svaret på den yttersta frågan?  

Och kom ihåg att dina reflektioner och slutsatser inte nödvändigtvis behö-
ver vara desamma som de vi utvärderare har kommit fram till! 



 

Läsanvisning 

Utvärderaren har lagt upp föreliggande rapport enligt en traditionell akade-
misk rapportstruktur, som beskrivs i avsnittet nedan. Läsaren kan naturligtvis 
välja att läsa kapitlen i utvärderingen i valfri ordning, men utvärderaren re-
kommenderar läsare att för bäst förståelse, av såväl planering och genomfö-
rande av utvärderingen, som värdering av dess resultat, ta del av kapitlen i 
den turordning som de kommer i rapporten. Utvärderaren har som en läsar-
service frekvent angett korsreferenser (i parentes vanligen med rubrik och 
sidnummerhänvisning) mellan olika avsnitt i rapporten. Hänvisningarna är, 
om rapporten läses i ett digitalt format (PDF), interaktiva. Om en läsare väl-
jer att klicka på en referens till en angiven rubrik eller ett sidnummer så för-
flyttas hen således automatiskt till den efterropade sidan.  

I rapporten presenteras citat från litteraturen och intervjuerna vanligen i 
kursiv indragen stil (se Omskrivningar och redovisningar av citat, s. 32 ff.). 
Citat från stabsmedlemmar under observationerna samt kortare citat från lit-
teratur presenteras i löptexten med citattecken (se Observationerna, s. 46 ff.). 

Introduktion 
I det första kapitlet, Introduktion (se s. 1 ff.), ger utvärderaren en introduktion 
om överenskommelsen mellan Mälardalens högskola och Länsstyrelsen i 
Västmanland att utföra studien och ta fram föreliggande rapport. Därefter föl-
jer en redovisning av bakgrunden till utvärderingen i vilken utvärderingens 
syfte och mål anges samt beskrivning av utförarna av utvärderingen samt vilka 
avgränsningar och avsteg som gjorts från överenskommelsen.  

Hur var krishanteringen tänkt att fungera? 
I det andra kapitlet, Hur var krishanteringen tänkt att fungera? (se s. 7 ff.), 
beskriver utvärderaren centrala delar i den interventions- eller programteori 
och verksamhetslogik som beställaren, Länsstyrelsen i Västmanland, angett 
för hur krishanteringen var tänkt att fungera (MSB, 2018; Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, 2016; Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). Utvärde-
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raren har i kapitlet gjort sammanfattningar av huvuddragen i dessa tre doku-
ment. Dessa sammanfattningar har sedan använts som analysverktyg för att 
granska krishanteringens praktik så som den beskrivs i de tre empiriska data-
insamlingarna som genomförts inom ramen för utvärderingen. 

Om upplägg och genomförande av utvärderingen 
I det tredje kapitlet, Om upplägg och genomförande av utvärderingen (se s. 
17 ff.), redogör utvärderaren relativt ingående för upplägget och genomfö-
rande av utvärderingens tre olika datainsamlingar: intern dokumentation från 
länsstyrelsen, observationer av länsstyrelsens stabsarbete och intervjuer med 
informanter från U-Sam. Kapitlet innehåller även avsnitt rörande hur forsk-
ningsetik samt sekretess- och säkerhetsskydd har beaktats i utvärderingen.  

Utvärderaren anser att det är viktigt att läsaren ges förutsättningar att förstå 
hur data har tillgåtts i utvärderingen och vilka begränsningar som finns i re-
spektive underlag. Vidare så anser utvärderaren att de generella beskrivning-
arna av exempelvis stabsarbetet ger förståelse för de sammanhang som omger 
observationerna och de beskrivningar som lämnats vid intervjuerna.  

Resultat 
I det fjärde kapitlet, Resultat (se s. 35 ff.), presenteras resultat från de tre da-
tainsamlingarna i var sitt avsnitt. Först presenteras en tidslinje över hante-
ringen baserat i huvudsak på intern dokumentation från länsstyrelsen (se s. 37 
ff.). Utvärderare har även valt att inkludera en del internationella och nation-
ella händelser och beslut av betydelse för hanteringen av pandemin i tidslin-
jen, dessa är markerade med grå bakgrundsfärg i tabellen. Därefter följer en 
sammanställning av utvärderarnas upplevelser från observationerna av läns-
styrelsens stabsarbete (se s. 46). Avslutningsvis gör en sammantagen redovis-
ning av de upplevelser och erfarenheter som informanterna från U-Sam läm-
nat vid intervjuerna (se s. 52 ff.).  

I resultatredovisningen används citat från intervjuerna för att presentera olika 
nyanser och variationer av perspektiv som finns kring olika frågor. Utvärde-
rarens intention med resultatredovisningen är att starta en reflektion hos läsa-
ren och att hen själv därefter ska kunna göra sin egen analys och reflektion 
kring hur hanteringen av pandemin har fungerat.  
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Reflektion kring utvärderingen som helhet 
I det femte kapitlet, Reflektion kring utvärderingen som helhet (se s. 91 ff.), 
gör utvärderaren en sammantagen reflektion kring utvärderingen utifrån den 
empiri som samlats in inom ramen för utvärderingen (se s. 35 ff.) och i linje 
med hur det var tänkt att fungera (se s. 7 ff.). I kapitlet dras slutsatser kring 
hur hanteringen av pandemin har fungerat under det första halvåret och vilka 
lärdomar som finns att hämta från den praktiken. Reflektioner görs kring såväl 
U-Sam som en central del i länets krisberedskapssystem som kring Länssty-
relsens arbete i egen krisberedskapsorganisation. 

Erfarenhetsåterföringen och fortsatt forskning 
I det sjätte kapitlet, Erfarenhetsåterföringen och fortsatt forskning (se. s 115 
ff.), presenterar utvärderaren sina tankar kring fortsatt arbete.  

Referenser 
Utvärderingen listar här rapportens Referenser (se s. 119 ff.).  

Bilagor 
Utvärderingen har 3 bilagor: Bilaga: Avstämningar med beställaren, Bilaga: 
Avstämningar med informanterna och Bilaga: Extern granskning av utvär-
deringen.  
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Förkortningar och definitioner 

Covid-19 Infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset 
SARS-CoV-2. Utbrottet av sjukdomen med start i de-
cember 2019 ledde till en pandemi år 2020. 

Corona Folklig benämning på viruset och i vissa fall även in-
fektionssjukdomen covid-19.   

U-Sam Samverkan inom U-län, Västmanland. Ett nätverk i vil-
ket följande aktörer ingår: Länets 10 kommuner, Ar-
boga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, 
Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Väs-
terås; Region Västmanland; Polismyndigheten; SOS 
Alarm Sverige AB; Sveriges Radio Västmanland; 
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund; Västra Mälar-
dalens kommunalförbund; Mälardalens brand- och 
räddningsförbund; Försvarsmakten; Länsstyrelsen i 
Västmanlands län. Därutöver kan även andra aktörer, 
utifrån behov, komma att ingå i den samverkan som 
sker före, under och efter en samhällsstörning.  

Samhällsstörning ” […] term för de företeelser och händelser som hotar 
och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i sam-
hället. I många sammanhang, till exempel beskriv-
ningen av området samhällsskydd och beredskap, an-
vänds olyckor, kriser och krig för att övergripande be-
skriva företeelser, händelser och tillstånd som hotar 
och ger skadeverkningar på det som ska skyddas.” 
(MSB, 2018, s. 21).  

Kris ” […] en händelse som drabbar många människor och 
stora delar av samhället och hotar grundläggande vär-
den och funktioner” (Prop. 2007/08:92, s. 7).  



 

 

 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
https://www.msb.se/ 

MDH Mälardalens högskola. https://www.mdh.se/ 

Totalförsvar Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att för-
bereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av mili-
tärt försvar och civilt försvar (MSB, u.å.a).  

Regionala rådet Det regionala krishanteringsrådet syftar till att ”för-
ankra arbetssätt, ge legitimitet och skapa förutsätt-
ningar för nätverk i krishanteringsfrågor. Därför ska 
de ytterst ansvariga för länets krishantering träffas 
två gånger per år på politisk- och tjänstemannanivå” 
(Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2016). 

 

https://www.msb.se/


 

1 

 

Introduktion 

Mälardalens högskola (MDH) fick i juni 2020 i uppdrag av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län (hädanefter omnämnd även som beställaren) att genomföra 
en utvärdering av det arbete som länsstyrelsen, tillsammans med länets aktörer 
inom U-Sam (främst kommunerna och regionen) bedrivit för att hantera den 
pandemi som orsakats av coronaviruset, som leder till sjukdomen covid-19 
(MDH Dnr 2020:1875). 

Uppdraget (MDH Dnr 2020:1875) omfattade upplägg, planering och ge-
nomförande av en utvärdering av länsstyrelsens interna och externa arbete 
med pandemin under våren och sommaren 2020 (Se Avgränsningar, s. 3). Ra-
marna för uppdraget har tagits fram i dialog mellan Länsstyrelsen och utvär-
deraren (MDH dnr 2020:1875). Enligt länsstyrelsens önskan har skriftliga re-
dogörelser av genomfört arbete inom ramen för utvärderingen och av ana-
lysens huvudsakliga resultat att tas fram. Beställaren ville ha dels en Power-
pointpresentation, dels en summerande utvärderingsrapport. Utvärderaren har 
valt att ge ut en sammantagen utvärderingsrapport i MDH:s rapportserie.  

Uppdraget skulle genomföras mellan juni och december 2020. Progress-
ionen i utvärderingsarbetet och det framväxande resultatet har föredragit för 
länsstyrelsen vid flertal tillfällen (se Bilaga: Avstämningar med beställaren). 
Sammantaget har omprioriteringar under hösten med anledning av pandemins 
utveckling medfört att tidsplanen för färdigställande av slutrapporten behövt 
justeras framåt (se Avgränsningar och avsteg från överenskommelsen, s. 3 och 
Bilaga: Avstämningar med beställaren).  

Bakgrund till utvärderingen 
Utvärderingens fokus ska enligt länsstyrelsen (MDH Dnr 2020:1875) riktas 
mot styrkor och svagheter avseende: 

• Bedrivet arbete i länsstyrelsens egen krisberedskapsorganisation  
• Länsstyrelsens förmåga att samordna och stödja länets aktörer 
• U-Sam som en central del i länets krisberedskapssystem 
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Utvärderingen kommer därför studera rutiner, processer, arbetssätt och 
strukturer som tillämpats inom länsstyrelsen och för att åstadkomma samver-
kan med andra aktörer inom främst U-Sam under pandemins första halvår.  

Utvärderingens syfte och mål  
Syftet med utvärderingen är att studera det arbete som länsstyrelsen, tillsam-
mans med länets aktörer inom U-Sam (främst de tio kommunerna och reg-
ionen), har bedrivit i samband med hanteringen av covid-19 och värdera om 
det går i linje med hur det – enligt regler, riktlinjer och överenskommelser – 
var tänkt att fungera (se Utgångspunkter för bedömningar av bedriven kris-
hantering s. 7 ff.). 

Utvärderingen ska omhänderta erfarenheter, upplevelser och behov av för-
ändringar som aktualiserats i samband med det arbete som bedrivits av läns-
styrelsen under perioden februari till maj 2020. Vidare ska utvärderingen ob-
servera det arbete som bedrivs under den omvandlingen som sker när hante-
ringen övergår till en mer postakut fas (från juni-augusti 2020) (Se Avgräns-
ningar, s. 3). 

Utförare  
Länsstyrelsens önskan är att utvärderingen ska genomföras av en extern part 
och att utvärderaren ska ha goda kunskaper om: det svenska krisberedskaps-
systemet, gemensamma grunder för inriktning och samordning vid samhälls-
störning och stabsmetodik. Vidare anger länsstyrelsen att utvärderaren ska 
ha god skriftlig och muntlig förmåga och förmåga att anta en kritisk förhåll-
ning och aktivt bidra till att motverka hemmablindheten (MDH dnr 
2020:1875).  

Projektgrupp vid Mälardalens högskola 

Utvärderingen har genomförts av en projektgrupp vid Mälardalens högskola 
(hädanefter omnämnd som utvärderaren). 

Uppdraget har planerats och projektletts av Anna Johansson, fil.dr. i folk-
hälsovetenskap, universitetslektor i statsvetenskap och avdelningschef på av-
delningen för ekonomi och statsvetenskap vid akademin för ekonomi, sam-
hälle och teknik. Anna har förvärvat goda teoretisk och erfarenhetsbaserade 
kunskap om det svenska krisberedskapssystemet genom såväl tidigare arbeten 
på Storstockholms brandförsvar och Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB) samt genom egen forskning. Hon har projektlett stora utred-
ningsarbeten efter inträffade händelser och har genomfört kvalitativa intervju-
undersökningar kring metodik för att utreda kriser (MSB, 2019). Anna har 
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även varit expert i MSB:s arbete med att ta fram en vägledning för utvärdering 
av kriser. Hon är även kursansvarig lärare på MDH:s kurs Utvärdering, 7,5 
hp. I utvärderingen har Anna genomfört och analyserat samtliga 33 intervjuer 
och är huvudförfattare till och ansvarig för föreliggande rapport. 

Fil.kand. Emma Tideman, adjunkt i statsvetenskap ingått i projektgruppen 
som forskningsassistent. Emma har erfarenhet av att planera och genomföra 
intervjuer och sammanställa och analysera intervjumaterial och tidigare forsk-
ning. Hon har genom sin kandidatuppsats förvärvat teoretiska kunskaper om 
det svenska krisberedskapssystemet. Hon är kursansvarig för kursen Statsve-
tenskap och arbetsmarknad, 15 hp. I utvärderingen har Emma arbetat med 
sammanställning och analys av dokumentationen inklusive framtagandet av 
tidslinjen tillsammans med länsstyrelsen. Vidare har hon har transkriberat och 
analyserat samtliga 33 intervjuer. Hon har även genomfört två av sex av ob-
servationerna av länsstyrelsens stabsarbete samt deltagit i analysarbetet och i 
författandet av föreliggande rapport.  

I projektgruppen har även fil.kand. Sofia Norling, säkerhetsstrateg med an-
svar för säkerhetsskydd och kris- och beredskapsfrågor, på Mälardalens hög-
skola, ingått. Hon är stabschef för MDH:s stab avseende högskolans hantering 
av pandemin. I sin roll som säkerhetsstrateg har Sofia genomgått flera utbild-
ningar kring krishantering, stabsmetodik och kriskommunikation. Hon har 
även gått SSF:s utbildning till diplomerad säkerhetschef. Sofia har tidigare 
ingått i Länsstyrelsen i Västmanlands kriskommunikationsnätverk. Hon ingår 
i länsstyrelsens säkerhetsskyddsnätverk och i Västerås stads säkerhetsnätverk. 
Hon är utbildad kommunikatör och journalist och har erfarenhet både som 
chefredaktör, tillförordnad samt biträdande kommunikationschef. I utvärde-
ringen har Sofia främst arbetat med dokumentanalyser och genomfört fyra av 
sex observationer av länsstyrelsens stabsarbete. Hon har även deltagit i det 
sammantagna analysarbetet och i författandet av föreliggande rapport.  

Avgränsningar och avsteg från överenskommelsen 
Sedan överenskommelsen (MDH Dnr 2020:1875) mellan Länsstyrelsen i 
Västmanland och utvärderaren tecknades har pandemin tagit en dramatisk ut-
veckling under senhösten 2020. Det är således viktigt att läsare av förelig-
gande rapport förstår att utgångspunkterna för föreliggande studie bestämdes 
under de förhållanden och prognoser som rådde i juni 2020: en period av om-
ställning från en mer akutfas till en postakut hanteringsfas och fortsatt arbete 
i det ”nya normala”.  

Länsstyrelsen definierade aldrig vad som avsågs kring med termen ”det nya 
normala”. Utvärderaren har inte heller efterfrågat en definition utan antagit att 
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det som åsyftades med det nya normala var en period med lägre smittspridning 
i samhället, risk för enstaka klusterutbrott och kontinuerlig fortsatt anpassning 
av smittskyddsåtgärder och verksamheter (Se Avgränsningar, s. 3).  

Utvärderaren har tagit hänsyn till pandemins utveckling och det mer dra-
matiskt eskalerande läget som rått under senhösten 2020 med ökad smittsprid-
ning, efterföljande restriktioner och sammanhörande arbete i kommuner och 
landsting; både i datainsamling och analys av insamlad empiri samt i fram-
skrivning av föreliggande rapport. Utvärderaren har dock i huvudsak följt de 
ramar som sattes upp för utvärderingen i juni 2020 (MDH Dnr 2020:1875). 
Progressionen i utvärderingsarbetet har naturligtvis påverkats på flera sätt av 
pandemins utveckling in i en så kallad andra våg under hösten 2020. Dels har 
länsstyrelsen, av förklarliga skäl, behövt prioritera hanteringen av pandemin 
och inte haft möjlighet att önskvärd utsträckning bistå utvärderaren med fram-
tagande av en del faktaunderlag, exempelvis till tidslinje över händelseut-
vecklingen (se s. 37 ff.). Dels har utvärderaren behövt omprioritera och foku-
sera på ordinarie arbetsuppgifter som säkerhetsstrateg och stabschef, Sofia 
Norling, och avdelningschef, Anna Johansson, för att ställa om egen verksam-
het för att fortsatt kunna bedriva undervisning, forskning och samverkan på 
ett smittsäkert sätt.  

Länsstyrelsen har finansierat empiriinsamlingen och författande av förelig-
gande empirinära rapport med en budget på 250 000 kr. Det skulle innefatta 
sju till tio veckors heltidsarbete (cirka 300–450 arbetstimmar) för en person. 
Övrig nedlagd arbetstid i utvärderingen (uppskattningsvis ytterligare 1100 ar-
betstimmar) för att dokumentera och analysera den information som samlats 
in inom ramen för utvärderingen och skrivandet av föreliggande rapport har 
finansierats av MDH, som medfinansiering av ett uppdragsforskningsprojekt.  

Dokumentation  
Utvärderaren har i sin analys av händelseutvecklingen i huvudsak utgått från 
den interna dokumentation som delgivits från Länsstyrelsen i Västmanland (se 
Om analys av intern dokumentation, s. 17 ff.). I en del fall har kompletterande 
uppgifter hämtats från antingen tjänstepersoner på länsstyrelsen eller från in-
formanterna i intervjuerna. Det kan röra exempelvis faktauppgifter om det to-
tala antalet personer som tilldelats staben eller datum för när ett beslut fattades 
från en minnesanteckning. En del information har även hämtats från olika ny-
hetsmedia. Tillgången till dokumentation har påverkats av länsstyrelsens ar-
betsprocesser för dokumentation från händelsen. Det har varit svårt för utvär-
deraren att få ta del av olika dokument och faktauppgifter. Länsstyrelsen har 
behövt prioritera hanteringen av själva pandemin och har således inte haft 
möjlighet att bistå utvärderaren i önskad utsträckning med framtagande av 
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faktaunderlag. Således har arbetet med tidslinjen över händelseutvecklingen 
(se s. 37) tagit längre tid än först beräknat att ta fram (se Bilaga: Avstämningar 
med beställaren). 

Observationerna 
Enligt överenskommelsen med länsstyrelsen (MDH dnr 2020:1875) skulle 
utvärderaren observera olika typer av stabs- och arbetsmöten vid några till-
fällen. Observationerna av länsstyrelsens stabsarbete genomfördes enligt 
plan under en period av omställning från en mer akutfas till en postakut han-
teringsfas och fortsatt arbete i det ”nya normala” (se Avgränsningar och av-
steg från överenskommelsen, s. 3 och Om observationerna, s. 20). Länssty-
relsen definierade aldrig varken hur många observationer som skulle genom-
föras eller vilka mötesformer som skulle studeras eller vad exakt som skulle 
observeras. Således har utvärderaren själva utformat upplägg för observat-
ionerna. 

Utvärderarens observationer har studerat staben som helhet och hur läns-
styrelsen arbetat i förhållande till U-Sam (se Syfte och mål med observation-
erna, s. 20). Utvärderaren har mot bakgrund av den överenskommelse (MDH 
Dnr 2020:1875) som slutits med Länsstyrelsen och av etiska skäl valt att inte 
redovisa varken vilka sakfrågor som staben hanterade eller ange vilka sam-
verkansparter som deltog vid de 20 olika möten som utvärderaren observerat. 
Inte heller namnges vilken individ, roll eller funktion som yttrade eller delgav 
utvärderaren något under olika möten (se Om observationerna, s. 20). 

Intervjuerna 
Enligt överenskommelsen med Länsstyrelsen (MDH dnr 2020:1875) skulle 
utvärderingen ge en representativ bild av deltagande aktörers potentiellt 
skilda erfarenheter och upplevelser av genomfört arbete och tankar kring 
möjliga förbättringar (MDH Dnr 2020:1875). Utvärderaren har försökt be-
akta detta önskemål i design och upplägg av intervjuerna (se Om intervju-
erna, s. 27 ff.). 

I överenskommelsen mellan utvärderaren och Länsstyrelsen (MDH dnr 
2020:1875) angavs möjligheten att utöver minst 15 intervjuer även genomföra 
fokusgruppsintervjuer där flera personer (exempelvis samma funktioner ifrån 
olika organisationer) samlas för en gemensam workshop och tillika intervju 
kring något eller några viktiga områden. Utvärderaren valde dock att i stället 
lägga tid på att genomföra fler individuella intervjuer, totalt 33 (se Om inter-
vjuerna, s. 27 ff.).  
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Beslutet att genomföra fler individuella intervjuer än vad som först var pla-
nerat togs av projektledaren (Anna Johansson) i samråd med Länsstyrelsen. 
Beslutet togs av två orsaker. För det första var intresset för att delta som in-
formant större än förväntat (se Om upplägg och genomförande av utvärde-
ringen, s. 17 ff.). För det andra bedömde Johansson att fler intervjuer behövde 
genomföras eftersom det var svårt att nå teoretisk mättnad (Esaiasson med 
flera, 2017; Kvale och Brinkmann, 2014) då varje ny informant tenderade att 
addera ny relevant information och intressanta aspekter och perspektiv på han-
teringen av pandemin och samarbetet inom U-Sam utifrån sina erfarenheter 
och upplevelser. 

Utvärderaren avsåg att intervjua minst en person från samtliga av länets tio 
kommuner. Tyvärr var en informant – den enda inbokade informanten från 
just denna kommun – tvungen att avboka och ny tid för medverkan kunde inte 
erbjudas inom utvärderingens tidsram. 

Utvärderaren har valt, av forskningsetiska skäl, att inte namnge informan-
terna som deltagit i intervjuerna. I stället redovisas en sammantagen bild av 
vilka olika typer av befattningar, roller och funktioner som deltagit i studien 
(se Fakta om informanterna, s. 28 ff.). Utvärderaren är medveten om att en 
del befattningar, roller och funktioner är mer exponerade i en krishanterings-
situation än andra. Det i sig medför att det kan vara möjligt för läsare med 
insyn i organisationerna att härleda ett uttalande till några få personer. Således 
har det varit en stor utmaning och balansgång för utvärderaren att återge en 
rättvis bild av informanternas upplevelser och erfarenheter utan att samtidigt 
riskera att kränka några nyckelindividers integritet. Utvärderaren har gjort sitt 
yttersta för att fokus ska ligga på roll och funktion och inte på specifik person 
(se Om intervjuerna ur ett forskningsetiskt perspektiv, s. 31 ff. och Omskriv-
ningar och redovisningar av citat, s. 32 ff.). 

Utvärderaren har vinnlagt sig om att säkerställa att informanterna ska känna 
sig trygga att medverka i studien i hela processen – från datainsamling, analys 
till redovisning av upplevelser och erfarenheter. Läs mer om hur utvärderaren 
har arbetat med omskrivningar och redovisningar av citat (se s. 32 ff.), av-
stämningar med beställaren och informanter samt med omhändertagande av 
lämnade synpunkter (se Bilaga: Avstämningar med beställaren och Bilaga: 
Avstämningar med informanterna). 
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Hur var krishanteringen tänkt att fungera? 

I utvärderingssammanhang brukar den idealmodell mot vilka studerade pro-
cesser och resultat värderas kallas för interventions- eller programteori och 
verksamhetslogik (Hertting och Vedung, 2009; Sandberg och Faugert, 
2020). I kapitlet nedan beskrivs mot vilka utgångspunkter som utvärderingen 
har analyserat och värderat den i utvärderingen insamlade empirin emot.  

Utgångspunkter för bedömningar av bedriven 
krishantering 
Utvärderaren bestämde i samråd med länsstyrelsen i juni 2020 att följande tre 
dokument ska utgöra ett teoretiskt ramverk och en grund för utvärderingens 
systematiska bedömningar av huruvida krishanteringen har skett i linje med 
hur det var (är) tänkt att fungera:  

1. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstör-
ningar (MSB, 2018). 

2. Överenskommelse U-Sam – Samverkan på regional nivå före, under 
och efter en samhällsstörning (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
2016). 

3. Stabsinstruktion Länsstyrelsen i Västmanlands län – utkast (Läns-
styrelsen i Västmanlands län, 2020). 

De tre dokumenten (MSB, 2018; Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2016; 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020) har i utvärderingen använts som ut-
gångspunkt för att designa upplägget av utvärderingens genomförande. Vidare 
har de tre dokumenten använts som analysverktyg för att kritiskt granska 
krishanteringens praktik och dess utfall under pandemin.  

De tre dokumentens komplexitet är varierande. Tillsammans ger dokumen-
ten dock svar på frågor såsom:  

• Vilka ambitioner finns kring hur arbetet ska bedrivas?  
• Vilka aktiviteter och prestationer som ska levereras?  
• Vilka effekter som ska åstadkommas? 
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• Vilka antaganden görs om målgruppen eller målområdet? 
• Vilka resurser som anses vara centrala för hanteringen? 
• Vilka processer och faktorer som negativt och positivt antas kan på-

verka genomförandet och påverka effekten av bedrivet arbete?  

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar 
I Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
(hädanefter omnämnd enbart som de gemensamma grunderna) anges förhåll-
ningssätt och arbetssätt som ska användas vid hanteringen av samhällsstör-
ningar (MSB, 2018).  

Underlätta en gemensam hantering 

De gemensamma grunderna ska underlätta en gemensam hantering av en sam-
hällsstörning (MSB, u.å.b). 

Ju fler aktörer som använder samma arbetssätt, desto enklare blir det att 
komma i kontakt med varandra, dela lägesbilder och annan information, samt 
samordna och inrikta hanteringen av åtgärderna för bästa effekt. Allt i syfte 
att vara så resurseffektivt som möjlig och underlätta hanteringen, spara tid 
och mildra konsekvenser av det inträffade (MSB, u.å.b., Gemensamma grun-
der en lösning, stycke 5).  

I de gemensamma grunderna (MSB, 2018) anges dock inte hur en aktör ska 
planera, organisera och genomföra sitt interna stabsarbete, utan grunderna är 
tänkta att stärka samhällets förmåga att hantera samhällsstörningar genom att 
vägleda aktörerna så att de kan agera tillsammans på ett strukturerat och likar-
tat sätt. Vidare är tanken att de gemensamma grunderna ska underlätta sam-
ordningen och identifieringen av en aktörsgemensam inriktning av hante-
ringen (MSB, 2018). 

Vid de störningar som inte kan förhindras måste hanteringen starta så tidigt 
som möjligt för att samhällets aktörer som helhet ska kunna möta behoven 
(MSB, 2018 s. 65). 

Aktörernas respektive ansvar och uppdrag  

De gemensamma grunderna (MSB, 2018) anger att kommuner och regioner 
ska ge lägesrapporter och information till länsstyrelsen och att länsstyrelsen i 
sin tur ska göra detsamma till regeringen. Vidare anges att länsstyrelsen ska 
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samordna verksamheten mellan kommuner, regioner, myndigheter samt före-
tag och organisationer för att samhällets resurser ska utnyttjas på bästa sätt 
(MSB, 2018). 

Länsstyrelsen ska verka för samordning och inriktning och vara en samman-
hållande aktör i länet. Därmed har länsstyrelsen en mer framträdande roll i 
att ta fram samlade lägesbilder samt koordinera och inrikta resurser med mera 
inom länet. Länsstyrelsen saknar möjlighet att bestämma att andra aktörer ska 
agera på ett visst sätt men uppdraget att verka för samordning och inriktning 
är centralt för krisberedskapen (MSB 2018, s. 172).  

I länsstyrelsens uppgift ingår att kalla samman och hålla ihop inriktnings- 
och samordningsfunktionen (ISF). Det innefattar att: leda och dokumentera 
möten, koordinera arbetet i funktionen, erbjuda mötesplats, organisera stödet 
till funktionen, samt att i samråd med berörda aktörer avgöra vilken sam-
mansättning funktionen ska ha (MSB, 2018 s. 80). 

Länsstyrelsen ska som geografiskt områdesansvarig, vara ett stöd till in-
riktnings- och samordningsfunktionen (som i det här fallet är U-Sam) för att 
stödja beslutsprocesserna. Länsstyrelsen har, som geografiskt områdesansva-
rig, till uppgift att ta fram ett samlat underlag samt förslag till innehåll i över-
enskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning, vilket bland 
annat innefattar att bedriva löpande omvärldsbevakning; att ta fram och delge 
analyser och samlade lägesbilder som beskriver konsekvenser, hjälpbehov, re-
surser och effekter av åtgärder; att ge stöd åt informationsdelning samt att ini-
tiera och samordna kriskommunikation (MSB, 2018). 

Regionerna och kommunerna är enligt lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) skyldiga att förbereda och planera för hanteringen av extra-
ordinära händelser. Enligt LEH ska regioner och kommuner lämna lägesrap-
porter och information till länsstyrelsen. Regionerna ska även lämna lägesrap-
port till Socialstyrelsen. 

Kommuner har, enligt de gemsamma grunderna, en central roll vid hante-
ringen av samhällsstörningar. De ansvarar för och leder sin egen verksamhet 
och är dessutom den aktör som har merparten av resurserna och känner de 
lokala behoven. Kommunen är också geografiskt områdesansvarig för den 
verksamhet som olika aktörer bedriver i kommunen och ska i den rollen verka 
för att åstadkomma inriktning och samordning (MSB, 2018). 

I normala fall har kommunerna ingen skyldighet att bistå varandra, men 
under en samhällsstörning ska länsstyrelsen verka för att kommunerna sam-
verkar och agerar efter den antagna inriktningen (MSB, 2018). 
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Regionerna ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård och smittskydd 
och har både en krishanteringsplan och ständig katastrofmedicinsk beredskap. 
I denna beredskap ingår att ha en särskild sjukvårdsledning (krisledning) med 
uppgift att fördela regionens samtliga resurser. Syftet är att optimera det me-
dicinska omhändertagandet och se till att störningen påverkar den ordinarie 
verksamheten i så liten utsträckning som möjligt (MSB, 2018).  

Geografiskt områdesansvar 

Utifrån det geografiska områdesansvaret ska länsstyrelserna vid en samhälls-
störning agera som sammanhållande länk mellan aktörer på lokalnivå och den 
nationella nivån. Länsstyrelserna har i uppgift att ”ansvara för att en samlad 
regional lägesbild sammanställs, skapa nödvändig samordning och arbeta för 
samverkan mellan länsstyrelsen och berörda aktörer inom krishanteringssy-
stemet utom och inom länet” (MSB, 2018, s. 26) samt att ”upprätta regionala 
risk- och sårbarhetsanalyser” (MSB, 2018, s. 26). 

Samtliga aktörer med geografiskt områdesansvar som uppfattar ett behov ska 
och bör initiera hantering av det behov som uppstått (MSB, 2018). 

De aktörer som har ett geografiskt områdesansvar ska verka för att samord-
ning kommer till stånd. Detta innebär att dessa aktörer naturligt förväntas ta 
initiativ. Detta undantar inte övriga aktörers allmänna skyldighet att ta ini-
tiativ. Denna skyldighet innebär att varje aktör som uppfattar ett behov av ak-
törsgemensamt agerande både kan och bör ta initiativ. Det mest proaktiva blir 
att agera för att förebygga störningar och minska sårbarheter. Vid de stör-
ningar som inte kan förhindras måste hanteringen starta så tidigt som möjligt 
för att samhällets aktörer som helhet ska kunna möta behoven. Det som är fö-
rebyggande arbete för en aktör kan för en annan vara hantering. Det innebär 
att förebyggande och hanterande arbete integreras allt mer (MSB, 2018 s. 64–
65). 

Vikten av att dela perspektiv 

När flera aktörer hanterar en samhällsstörning uppmärksammar de gemen-
samma grunderna risken att de olika aktörerna inte har full förståelse för 
varandras sätt att se på det som sker, en så kallad perspektivkonflikt. Vid en 
perspektivkonflikt är det bra att konstatera att vederbörande inte förstår 
varandra och därefter gemensamt försöka förbättra perspektivförståelsen 
(MSB, 2018).  

Kulturell kompetens och samspel  

God kulturell kompetens kännetecknas av medvetenhet om den egna organi-
sationens syn på världen likväl som den egna organisationens attityder 
gentemot andra aktörer. Vidare innefattar en god kulturell kompetens att en 
aktör har kunskap om andra aktörers arbetssätt och deras syn på världen. Det 
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är dessutom av stor vikt att ha förmågan att kunna anpassa kommunikation 
utifrån olika aktörers organisationskulturer (MSB, 2018, s. 47). 

God kännedom om aktörernas organisationskulturer bidrar till förtroende, 
respekt och ett bättre samarbete (MSB, 2018), medan prestige och den for-
mella auktoritetens ordning kan bidra till saktfärdighet och en hantering av 
sämre kvalitet (MSB, 2018). 

I grupper som präglas av prestige och den formella auktoritetens ordning ris-
kerar man tvärtom att tappa tempo och kvalitet i arbetet, eftersom de som vet 
mest inte tillåts göra sina röster hörda (MSB, 2018, s. 50). 

Kulturell smidighet handlar om att kunna hantera och anpassa sig till andra 
aktörers kulturella koder, vanor och ritualer. De medverkande aktörerna måste 
kunna känna in och hantera maktrelationer, status och hierarkier hos de andra. 
Det kräver en fingertoppskänsla för sådant som kan framkalla exempelvis 
rädsla, vrede, frustration och skam hos samverkansparten. Aktören måste 
också kontrollera sina egna känslor, förbli lugn, kunna dämpa motparten och 
smidigt kunna dra sig ur situationer där konfrontation är oundviklig. (MSB, 
2018 s. 49).  

Ledarskap i kris – en balansakt 

Ledarskapet under en kris beskrivs ofta vara en balansakt mellan byråkratiska 
och juridiska ramar å ena sidan och behov av flexibilitet och improvisation 
utifrån vad situationen kräver å andra sidan (MSB, 2018).  

Andra exempel på balansakter är chefens behov av frihet och eget initiativta-
gande å ena sidan, och krav på att följa inövade rutiner och standarsprocedu-
rer å den andra. Särskilt i inledningsskedet har många ett behov av att få agera 
utanför de ordinarie ramarna eftersom läget ofta är kaotiskt. Det kan vara 
gynnsamt att ta egna initiativ i detta (inledande) skede, om det inövade alter-
nativet uppfattas som handlingsförlamade. Eftersom insatsen som helhet kan 
försämras av för mycket eller för långvarig improvisation är det dock viktigt 
att snabbt återgå till regelstyrt agerande (MSB, 2018 s. 53). 

Proaktivitet och gemensam tidsplan  

Kriser hanteras ofta under tidspress och det kan vara svårt att få en överblick 
över vad krisen kan komma att innebära på kort och lång sikt. Vidare så kan 
en del effekter av krisen vara svåra att förutspå och se konsekvenserna av.  

För att hantera samhällsstörningar effektivt måste du tillsammans med andra 
aktörer ta fram beslutsplaner, som talar om när ni senast kan fatta olika beslut 
(MSB, 2018, s.61). 
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Under en pågående samhällsstörnings är det ofta ont om tid. I enlighet med 
gemensamma grunder behöver aktörerna tillsammans beslutsplaner som om-
fattar när besluts senast kan fattas. Aktörerna behöver tillsammans ta reda på 
och uppskatta hur den aktuella samhällsstörningen kommer att utvecklas och 
vilka behov som kommer kunna uppstå och när i tiden samt hur lång tid det 
kan uppskattas ta att möta dessa behov (MSB, 2018).  

Överenskommelse U-Sam – Samverkan på regional nivå före, 
under och efter en samhällsstörning 
I dokumentet Överenskommelsen U-Sam – Samverkan på regional nivå före, 
under och efter en samhällsstörning (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
2016) (hädanefter omnämnd enbart som överenskommelsen) beskrivs ut-
gångspunkterna för i vilka forum som samverkan ska ske före, under och ef-
ter en samhällsstörning och på vilka nivåer. 

Överenskommelsens omfattning är fyra A4-sidor. 

Förebygga, dämpa eskalering och mildra konsekvenser 

Syftet med U-Sam anges vara att aktörerna ska ”arbeta för att förebygga att 
en samhällsstörning uppstår, dämpa eskaleringen av en samhällsstörning och 
mildra dess konsekvenser” (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2016, s. 1). 
Målet med U-Sam anges vara att ”skapa naturliga kontaktvägar och arbets-
sätt före, under och efter en samhällsstörning” i länet (Länsstyrelsen i Väst-
manlands län, 2016, s. 1).  

Effektiv resursanvändning och möta behoven optimalt 

I överenskommelsen anges att samverkan i U-län ”syftar till att resurserna 
ska användas effektivt och ansvarsfullt, helheten av vidtagna åtgärder ska 
möta behoven optimalt och var och en av parterna i överenskommelsen ska 
kunna lösa sina uppgifter. (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2016, s. 1). Vi-
dare framgår det i överenskommelsen att en väl fungerande samverkan kräver 
”att se sin egen och andra aktörers hantering som en helhet, för att tydligt 
bidra till att samhällets samlade resurser används effektivt” (Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, 2016, s. 2). 

Öppenhet och ömsesidigt utbyte 

I överenskommelsen framgår det att samverka inom U-Sam ska präglas av 
öppenhet och ömsesidigt utbyte mellan parterna.” (Länsstyrelsen i Västman-
lands län, 2016, s. 1). U-Sams samtliga aktörer finns namngivna i överens-
kommelsen. Det framgår vidare att andra aktörer kan tillkomma utifrån even-
tuella uppkomna behov (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2016, s.2). 
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Stabsinstruktion Länsstyrelsen i Västmanlands län 
I dokumentet Stabsinstruktion Länsstyrelsen i Västmanlands län – utkast 
(Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020) (hädanefter omnämnd enbart som 
stabsinstruktionen) anges stabens uppgifter samt hur ansvar och roller är för-
delade inom stabsorganisationen2.  

Stabsinstruktionens omfattning är 15 A4-sidor. 

Undvika kända problem 

Stabsmetodiken beskrivs som avgörande för att undvika kända problem som 
”handlingsförlamning, bristande informationsdelning, diversifierade läges-
bilder och målsättningar” (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020, s. 9).  

Snabbt, effektivt, aktivt och flexibelt  

Vidare anges att länsstyrelsens stabsarbete ska ”kännetecknas av snabb upp-
start, effektivt inledningsskede, aktiv informationsinhämtning, aktivt och flex-
ibelt förhållningssätt samt tillämpning av stabsmetodiken i vardagen” (Läns-
styrelsen i Västmanlands län, 2020 s. 9). 

Arbete ska bedrivas i fyra steg  

Stabsmetodiken bygger på fyra steg:  

1. Samlad lägesbild  

2. Värdering och förståelse av läget  

3. Bedömning och inriktning  

4. Planering och samordning  

 

 
2 Länsstyrelsen i Västmanland har under hösten 2020 uppdaterat det utkast till stabsinstruktion 
som föreliggande utvärdering har utgått ifrån (Länsstyrelsen i Västmanland 2020). Den nya 
stabsinstruktionen är fastställd av landshövdingen 2020-12-28, dnr 452-6006-20. Utvärderaren 
fick ta del av den uppdaterade versionen först den 15 mars 2021 och har således enbart förhållit 
sig till det utkast som varit aktuellt för den tidsperiod som utvärderingen rör.  

I ett mejl från Länsstyrelsen den 15 mars 2021 påtalar Länsstyrelsen: ”I rapporten nämns och 
hänvisas konstant till (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2016) och (Länsstyrelsen i Västman-
lands län, 2020). Underlaget är endast ett UTKAST som vid uppstarten av stabsarbetet inte 
passerat landshövdingen och inte är något formellt eller gällande underlag. […] Den felaktiga 
beskrivningen av ansvarsfördelningen har ändrats i den beslutade versionen. Den stora anled-
ningen att MDH fick del av utkastet var för det var på beskrivet vis i utkastet till stabsinstruktion 
som staben organiserade sig och den metodik som staben tillämpade.” 
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Utifrån dess ovan listade fyra steg i instruktionen har länsstyrelsens mötes-
struktur för stabsmötena skapats (se En uppdelad mötesstruktur, s. 24 ff.) 
(Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). Länsstyrelsen har valt att under 
pandemin tillämpa stabsmetodikens fyra olika steg genom tre olika stabs-
möten och ett möte med beslutsfattaren.  

I det första steget, samlad lägesbild, görs genom att funktionerna skickar in 
sin lägesbild till funktionen lägesbild och genomförande (L3). Lägesuppdate-
ringsmötet (LUM) användes för att gå igenom den samlade lägesbilden. I det 
andra steget, värdering och förståelse av läget, görs först i funktionerna som 
sedan lämnar sin värdering på värderingsmötet (VM) (Länsstyrelsen i Väst-
manlands län, 2020). Värderingsmötet kan enligt stabsinstruktionen hållas en-
skilt, i respektive funktion eller i stab. I det tredje steget, bedömning och in-
riktning, hålls möte med beslutsfattaren som gör inriktningsbeslut eller beslut 
i stort. I det fjärde och sista steget, planering och samordning, sker en genom-
gång av uppgifter som tas upp i stabsarbetsplanen, resurs, samverkans- och 
informationsbehov på ett så kallat koordineringsmötet (KM) (Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, 2020).  

Beslutsfattande chef 

Länsledningen, det vill säga landshövding och länsråd, är enligt instruktionen 
(Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020) de som är beslutsfattande chef i kri-
sen och de som fattar inriktningsbeslut för stabsarbetet3. Länsledningen är 
också enligt instruktionen ansvarig för ledningen av den dagliga verksamheten 
som måste fungera även i kris (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020).  

I enlighet med Landshövdingens beslut den 5 mars (se Tidslinje över hän-
delseutvecklingen, Vecka 10, s. 38) fick den krisledande chefen, länsrådet, de-
legation att agera som beslutande chef i hantering av pandemin. I ett nytt tids-
begränsat beslut fattade Landshövdingen den 15 april beslut om att 3 medar-
betare kan förordnas till krisledningschefer (se Tidslinje över händelseutveckl-
ingen, Vecka 16, s. 42, , s. 23 ff.; s. 46 ff. ; Ledning av stabens arbete, s. 61 ff. 
och Fotnot 11, s. 4 och 14, s. 9). 

 
3 I ett mejl från Länsstyrelsen den 24 februari 2021 på talar de att följande är den ”korrekta” 
beskrivningen av beslutsfattandet i staben: ”Landshövdingen i egenskap av myndighetschef, är 
ytterst ansvarig för länsstyrelsens krishanteringsarbete. Myndighetschefen är också ytterst an-
svarig för den övergripande ekonomin samt fattar beslut om igångsättning och inriktningsbe-
slut för stabsarbetet. Myndighetschefen kan sedan i sin tur delegera till chefer och medarbetare 
i sin organisation att få ansvar för att besluta och driva verksamheten framåt.” 
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Beslutsfattande chef ska enligt instruktion (Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, 2020, s. 3):4 

• leda och ta besluta som föranleds av eller kan komma att påverka 
länsstyrelsens ansvar kopplat till samhällsstörningen 

• avge övergripande beslut (beslut i stort (BIS)), ramar, riktlinjer och 
målbild för länsstyrelsens ansvar i samhällsstörningen. 

• utarbeta operationsplan med stöd av staben. 
• ansvara för hela operationen, insatsen eller händelsen, vilket omfat-

tar såväl pågående som kommande verksamhet och inriktar verk-
samheten på sikt (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020, s. 3). 

Stabschef 

Stabschefen leder krishanteringsorganisationen på den strategiska nivån. För 
att säkra uthållighet utses en eller flera biträdande stabschefer. För att säkra 
uthållighet utses en eller flera biträdande stabschefer (Länsstyrelsen i Väst-
manlands län, 2020)5.  

Stabschefen ska enligt instruktion (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020): 

• planera, leda, fördela, samordna/koordinera, kontrollera och kvali-
tetssäkra stabens arbete. 

• värna det geografiska områdesansvaret. 
• verkställa beslut från ledningen och ansvarar för målbilden.  
• Säkerställa att efterfrågade och nödvändiga beslutsunderlag tas fram 

till ledningen. 
• kontrollera att fattade beslut och information når ut till rätt motta-

gare. 
• vidmakthåller stabens uthållighet och fördelar personal. Beslutar om 

stabsberedskap och skiftgång. 
• upprättar erfarenhetsberättelse (dokumenterar och omhändertar er-

farenheter) (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). 

 
4 I den nya stabsinstruktionen är fastställd av landshövdingen 2020-12-28, dnr 452-6006-20 har 
krisledande chef följande arbetsuppgifter: leder och beslutar (de beslut som föranleds av eller 
kan komma att påverka Länsstyrelsens ansvar kopplat till samhällsstörningen), fattar övergri-
pande och inriktande beslut (BIS, ramar, riktlinjer och målbild för Länsstyrelsens ansvar kopp-
lat till samhällsstörningen, utarbetar övergripande plan (med stöd av exempelvis stabschef, chef 
för funktion L3 och chef för funktion L5), ansvarar för hela insatsen eller händelsen, vilket 
omfattar såväl pågående som kommande verksamhet och inriktar verksamheten på sikt. 
5 I ett tidsbegränsat beslut fattade Landshövdingen den 15 april beslut om att 4 medarbetare på 
Länsstyrelsen kan förordnas till stabschefer (se Tidslinje över händelseutvecklingen, Vecka 16, 
s. 42). 
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Stabsassistent  

Vid behov av administrativt stöd kan enligt instruktion (Länsstyrelsen i Väst-
manlands län, 2020) en stabsassistent (även kallad statssekreterare i stabsin-
struktionen) utses som ett administrativt stöd som kan avlasta de sakkunniga 
eller handläggare som arbetar inom funktionens område och därmed säkra ut-
hållighet för funktionen (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). Stabsassi-
stenten kan stötta både stabschef, funktionschef eller funktion med doku-
mentation och minnesanteckningar, föra lägeskartor, tablåer och loggar samt 
biträda vid utarbetande av olika underlag samt stötta med bokningar, inbjud-
ningar och utskick (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). 

Olika stabsfunktioner 

I stabsinstruktionen beskrivs även respektive funktions 1–10 olika arbets-
uppgifter och ansvarsområden. Expertfunktionen, L10, saknar dock en vi-
dare beskrivning i instruktionen (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020).  

Stabsarbetsplanen 

Stabsarbetsplanen ska används för att planera stabens eget arbete och är ett 
verktyg för stabschefen samordning och redovisning av stabens arbete. I pla-
nen ska det framgå vilka verksamheter som stabschefen prioriterar och vilka 
delar av staben som kan disponeras med hänsyn till rådande arbetsbelastning. 
I stabsarbetsplanen kan stabsmedlemmarna följa stabschefens styrningar och 
arbetsfördelning. Varje gång som staben beslutar om en ny uppgift bör den 
föras in i stabsarbetsplanen, med uppgift om vem som ska utföra den och när 
den ska vara färdig (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). 
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Om upplägg och genomförande av 
utvärderingen  

Länsstyrelsen önskade att utvärderingen skulle genomföras på ett systema-
tisk, transparent och strukturerat sätt (MDH dnr 2020:1875). Utvärderaren 
har valt en utvärderingsdesign i linje med beställarens önskemål där empi-
riskt material från hanteringen av pandemin samlats in från olika källor: do-
kument, observationer och intervjuer. Föreliggande kapitel redogör för hur 
empirin samlats in, sammanställts och analyserats. 

Metod och material 
Utvärderaren har baserat utvärderingen på följande empiriska underlag:  

1. Intern dokumentation från länsstyrelsen samt beslut, skrivningar och 
information från regeringen och myndigheter samt faktaredovisningar 
i svensk media (se Om analys av intern dokumentation, s. 17 ff.). 

2. Observationer av Länsstyrelsen i Västmanlands stabsarbete (se Om 
observationerna, s. 20 ff.). 

3. Individuella djupintervjuer med tjänstepersoner och politiker i aktörs-
nätverket U-Sam. (se Om intervjuerna, s. 27 ff.). 

Den sammantagna analysen av hanteringen har gjorts mot bakgrund av den 
programteori och verksamhetslogik som angetts för utvärderingen (se Hur 
var krishanteringen tänkt att fungera?, s. 7 ff.).  

Om analys av intern dokumentation 
Utvärderaren har i enlighet med överenskommelse (MDH dnr 2020:1875) 
fått ta del av och analyserat intern dokumentation från länsstyrelsens stabsar-
bete. Initialt fick utvärderaren ta del av exempel på vilken typ av doku-
mentation som fanns att tillgå på länsstyrelsen, exempelvis inriktningsbeslut 
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och dokumentation från olika möten. Den informationen användes som för-
beredelsematerial inför intervjuerna, som ett stöd i utformningen av intervju-
guiden (se Intervjuguide, s. 30).  

Redan vid de första intervjuerna stod det klart för utvärderaren att det ofta 
var svårt för informanterna att minnas detaljer om när i tiden en specifik fråga 
aktualiserades för första gången i staben eller i U-Sam och av vem, samt hur 
hanteringen och samverkan har bedrivits i olika skeden regionalt och i viss 
mån nationellt. Mot bakgrund av det har utvärderaren har med hjälp av läns-
styrelsen sammanställt en övergripande tidslinje över Länsstyrelsen i Väst-
manlands hantering av pandemin (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 
37 ff.).  

Syftet med tidslinjen är att den ska ge läsaren en överblick och referens om 
när och var olika frågor aktualiserades och beslutades, utan känslomässiga 
värderingar.  

Tanken är även att tidslinjen ska möjliggöra validering och kritisk gransk-
ning av de utsagor och ibland diffusa minnesbilder som ibland har lämnats vid 
både vid observationerna (se Generell beskrivning av hur stabsarbetet har be-
drivits, s. 21 ff. och Observationerna, s. 46 ff.) och i intervjuer (se Intervjuer, 
s. 52 ff.).  

Tidslinjen har även tjänstgjort som ett underlag för utvärderaren i värde-
ringen huruvida tänkta arbetssätt (Länsstyrelsen i Västmanland, 2020; Läns-
styrelsen i Västmanland, 2016; MSB, 2018) kan anses ha efterlevts och om de 
kan anses fungera i praktiken eller om något bör utvecklas vidare (se Utgångs-
punkter för bedömningar av bedriven krishantering, s. 7 ff.). 

Framtagande av en tidslinje för händelseutvecklingen 
Faktauppgifterna i tidslinjen över händelseutvecklingen i länets hantering av 
pandemin (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37 ff.) har hämtats från 
olika typer av källor:  

• loggböcker  
• protokoll från stabsmöten  
• minnesanteckningar  
• regeringsuppdrag och andra myndighetsskrivningar 
• svensk medierapportering  
• medarbetare via kommunikation under observationer och intervjuer  
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Datainsamling  

Utvärderaren har under oktober 2020 haft flera arbetsmöten (både på länssty-
relsen och digitalt via möten i Teams) med länsstyrelsen för att tillgå efterfrå-
gad information till tidslinjen. Insamlingen av uppgifter från Länsstyrelsens 
interna dokumentation har tagits fram tillsammans med analys- och plane-
ringsfunktionen samt med en av stabscheferna. Informationsinhämtningen har 
skett vid flera tillfällen. Därutöver har avstämningar kring olika faktauppgifter 
skett via mejl och telefon.  

Länsstyrelsens interna mappsystem och mängden av olika typer av möten 
som ska gås igenom försvårade sammanställningen och analysen för utomstå-
ende part. Dokumentationen är något oklart och beslut återfinns över flera da-
gar. Arbetet med att få tillgång till och vid behov stämma av ibland icke-sam-
stämmiga uppgifter har varit tidskrävande (se Avgränsningar och avsteg från 
överenskommelsen, s. 3 ff. och Bilaga: Avstämningar med beställaren).  

Inledningsvis kunde inga exakta datum identifieras i länsstyrelsens doku-
mentation eftersom händelser och beslut. Istället rapporterades händelser och 
beslut enbart veckovist. Från och med vecka 9 börjar dock datum att anges, 
även om det inte alltid förekommer exakta datumangivelser i materialet fort-
satt heller. Vidare händer det att beslut återfinns inrapporterade över flera da-
gar och vid olika typer av möten (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 
37 ff.).  

Tidsperioden i tidslinjen inkluderar det första halvåret 2020 och sträcker 
sig från vecka 53 2019 till och med vecka 26 2020. Det har varit svårt att få 
faktauppgifter från Länsstyrelsens interna dokumentation, framförallt kring 
för veckorna 17–26. Utvärderaren har påmint Länsstyrelsen flera gånger både 
muntligt och skriftligt under perioden november 2020 till mars 2021. Vid möte 
med Länsstyrelsen den 17 februari 2021 bestämdes att Länsstyrelsen själva 
skulle fylla på tidslinjen med relevant information utifrån den interna doku-
mentationen (Se Bilaga: Avstämningar med beställaren).  

Utvärderaren fick den 11–12 mars 2021 i samband med slutkorrektur av 
föreliggande rapport en del faktauppgifter. Länsstyrelsen säger själva att det 
finns mer information att tillgå men att tiden inte har räckt till för att ta fram 
den till utvärderingen (se Avgränsningar och avsteg från överenskommelsen, 
s. 3 ff.). Således kan det saknas relevant information i tidslinjen, vilket kan 
påverka både läsarens och utvärderarens förståelse och analys av hanteringen. 
Därutöver så förekommer det ibland skillnader i detaljer mellan olika uppgif-
ter som lämnats till utvärderaren. Länsstyrelsen har då själva avgjort vad som 
ska anges i tidslinjen (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37 ff.).  
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Om observationerna  
Enligt överenskommelsen med länsstyrelsen (MDH dnr 2020:1875) skulle 
utvärderaren observera olika typer av stabs- och arbetsmöten vid några till-
fällen.  

Utvärderarens observationer av stabsarbetet genomfördes enligt plan under 
en tänkt period av omställning från en mer akutfas till en postakut hanterings-
fas och fortsatt arbete i det ”nya normala” (se Avgränsningar, s. 3 ff.). 

Genomförande 

Totalt har sex observationstillfällen genomförts, under 20 olika möten (se En 
uppdelad mötesstruktur, s. 24 ff.). Totalt har cirka 25 timmars stabsarbete ob-
serverats. Sex observationer genomfördes i juni och en observation genom-
fördes i augusti 2020 (se Om observationerna, s. 20 ff.). 

Sofia Norling genomförde fyra observationer (nr 1, 2 och 5 i juni och nr 6 
i augusti) och Emma Tideman två observationer (nr 3 och 4 i juni) (se Pro-
jektgrupp vid Mälardalens högskola, s. 2).  

Observationerna genomfördes på plats i länsstyrelsens ledningsplats som 
också till vardags fungerar som konferensavdelning, företrädesvis i det rum 
som var stabschefens, men som även nyttjades som sammanträdesrum (se Ge-
nerell beskrivning av hur stabsarbetet har bedrivits, s. 21 ff.).  

Observatörerna studerade länsstyrelsens stabsarbete och hanteringen av de 
ärenden som vid tidpunkten för mötena var aktuella i staben under dessa stabs-
pass och den samverkan som skett inom ramen för U-Sam, främst med länets 
tio kommuner och regionen (se Avgränsningar och avsteg från överenskom-
melsen, s 3 ff.). Observatörerna iakttog arbetet och pratade med stabschefen, 
funktionschefer och olika stabsmedlemmar om deras erfarenheter och upple-
velser av det stabsarbetet som hittills bedrivits. Vidare bad observatörerna 
stabsmedlemmarna om bakgrundsbeskrivningar kring det som för tillfället 
hanterades.  

Syfte och mål med observationerna 

Syftet med observationerna var att få en fördjupad förståelse för hur stabsar-
betet har bedrivits under pandemin och studera det omställningsarbete som 
vid tidpunkten för observationerna planerades övergå från akutfas till posta-
kutfas och fortsatt arbete i det ”nya normala” (Se Avgränsningar, s. 3).  

Utvärderaren har under observationerna studerat hur staben och stabsar-
betet var organiserat, hur olika typer av möten genomfördes, hur olika typer 
av ärenden hanterades, etcetera. Utvärderarens iakttagelser har sedan legat till 
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grund för de reflektioner som görs i utvärderingen kring: hur effektiva prakti-
serade arbetssätt, processer och rutiner kan anses vara och hur arbetet förhåller 
sig till hur det var/är tänkt att fungera (se Utgångspunkter för bedömningar av 
bedriven krishantering, s. 7 ff.) och vilka eventuella utvecklingsbehov som 
kan anses föreligga.  

Observationsguide 

Observationerna och redovisningen av utvärderarens iakttagelser och reflekt-
ioner av desamma (se s. 46 ff.) har gjorts utifrån följande teman: 

• Organisering av staben  
• Roller och mandat  
• Mötesformer, struktur och effektivitet 
• Dokumentation och digitalt teknikstöd  
• Samverkan med kommunerna och regionen  

Generell beskrivning av hur stabsarbetet har bedrivits  
Beskrivningen (nedan) av hur länsstyrelsens stabsarbete har organiserats och 
bedrivits baseras dels på information från muntlig kommunikation med läns-
styrelsen (främst stabschefer och funktionschefer), dels på de beskrivningar 
som ges i stabsinstruktionen (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020) samt 
utifrån de iakttagelser som gjorts av och de beskrivningar som lämnats till 
utvärderaren i samband med observationerna (se Observationerna, s. 46 ff.). 
Därutöver har information lämnats från Länsstyrelsen vid granskning av ut-
kast på föreliggande rapport (se Bilaga: Avstämningar med beställaren). 

Uppstart av staben 

Den 2 mars 2020 hade Länsstyrelsen i Västmanlands sitt första berednings-
möte med anledningen av pandemin. Under detta möte skapades ett förslag 
på stabsbemanning (utvärderaren har inte tagit del av förslaget) och stabsin-
struktion för hanteringen (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020).  

Den 5 mars sker förberedelser inför möte med Landshövdingen på kvällen 
samma dag. Startpunkten för Länsstyrelsen i Västmanlands hantering av 
pandemin anses dock vara den 9 mars i samband med första stabsmötet ge-
nomförs. Staben består då av ett fåtal funktioner (se Tidslinje över händelse-
utvecklingen, Vecka 10 och Vecka 11, s. 37 ff.). Mellan den 16 och 20 mars 
aktiveras stabens olika funktioner (se Funktioner i staben, s. 22) successivt 
och krisorganisationen anses vara fullt aktiverad från och med den 20 mars. 
Arbetet i staben strukturerades enligt länsstyrelsens stabsinstruktion (Läns-
styrelsen i Västmanlands län, 2020). 
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Digitala möten 

Med anledning av det allmänna behovet att minska smittspridningen på 
grund av pandemin, arrangerades externa samverkansmöten digitalt via 
Skype. En del interna möten arrangerades omväxlande i antingen i stabsche-
fens sammanträdesrum och/eller via Skype.  

Samtliga stabsmöten (se En uppdelad mötesstruktur, s. 24 ff.) sker digitalt 
via Skype. Stabschef och de funktioner som finns på plats i den tillfälliga lokal 
i länsstyrelsens konferensavdelning sitter kvar i sina respektive rum som till-
fälligt upplåtits för staben under mötet. En del funktioner och stabsmedlem-
mar deltar i mötet från sina ordinarie arbetsrum.  

Direktsamverkansmöten med regionen, respektive regionen och kommu-
nerna sker vanligen på plats i stabschefens sammanträdesrum. I samverkans-
mötena deltar länsstyrelsens representanter från i samma rum, medan regionen 
respektive regionen och kommunerna finns med digitalt via Skype.  

Bemanning av staben 

Länsstyrelsens stab bemannades i huvudsak av medarbetare på länsstyrelsen 
som till vardags arbetar med andra frågor än samhällsskydd och beredskap. 
Många stabsmedlemmar hade, innan hanteringen av pandemin, ringa eller 
ingen erfarenhet av vare sig stabsarbete eller krishantering. Endast några få i 
staben var sedan tidigare utbildade och övade i stabsmetodik. 

Samtliga stabsmedlemmar har under våren 2020 växlat mellan arbete i stab 
en vecka och en vecka på sin ordinarie tjänst. Länsstyrelsen har under peri-
oden mars till juni avsatt cirka 40 personer för att växelvis bemanna staben.  

Funktioner i staben 

Staben har haft 9 av 10 olika funktioner (L1-L9) bemannade under pande-
min, enligt listan nedan:  

• L1 – Personal 
• L2 – Säkerhet  
• L3 – Lägesbild och genomförande 
• L4 – Logistik 
• L5 – Analys och planering  
• L6 – Samband  
• L7 – Kommunikation 
• L8 – Ekonomi- och juridik 
• L9 – Samverkan 

Funktionen L10 – Expert har inte använts under hanteringen av pandemin 
under perioden mars-augusti 2020. 
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Varje funktion har bestått av en funktionschef och vanligen en eller flera 
funktionsmedlemmar. Bemanningen inom de olika funktionerna och funkt-
ionernas medverkan i staben har varierat utifrån den aktuella arbetsbelast-
ningen och har därför varierat över tid.  

De olika funktionerna har suttit utspridda i olika konferensrum på länssty-
relsen. I varje rum har det funnits tillgång till större datorskärmar, whiteboard 
och högtalare/mikrofon för digitala möten. I övrigt har ingen annan typ av 
arbetsmiljöanpassning av mötesrummens så som höj-/sänkbart bort eller kon-
torsstolar genomförts (så vitt utvärderaren vet). Flera funktioner har vid tiden 
för observationerna (juni och augusti 2020) gått tillbaka till linjen: endast 
funktionerna: L3, L4, L5 och L9 är på plats i stabens lokaler när utvärderarens 
observationer genomförs. Av och till närvarar även funktionen L2.  

I samband med utvärderarens sista observation i augusti planerade länssty-
relsen att övergå från stabsorganisation till en kraftigt reducerad stab. I den 
reducerade staben skulle enbart funktionerna, L3, L4 och L9 ingå och reste-
rande funktioner skulle återgå till linjen men vara redo att kallas in vid behov. 

Mötesfrekvens 

Staben hade inledningsvis, i början på mars 2020, dagliga möten. Från mit-
ten av mars till mitten på maj var mötesfrekvensen för stabsmötena tre dagar 
i veckan. I slutet av maj minskades mötesfrekvensen till två dagar i veckan, 
för att från juni enbart vara en dag i veckan (se Tidslinje över händelseut-
vecklingen, s. 37 ff.).  

Ledning 

Stabsarbetet har letts av en stabschef och i perioder av en krisledande chef. 

Stabschef  

Under perioden mars till augusti 2020 har staben letts av en stabschef samt 
en biträdande stabschef som varvat rollen som stabschef varannan vecka. Vi-
dare har även en av funktionscheferna varit redo att kliva in i rollen som till-
förordnad biträdande stabschef vid behov.  

Enligt tidsbegränsat beslut fattade Landshövdingen den 15 april beslut om 
att 3 medarbetare kan förordnas till krisledningschefer (se Tidslinje över hän-
delseutvecklingen, Vecka 16, s. 42). 

Beslutsfattare 

Under perioden mars till augusti 2020 har det varierat vem som har varit be-
slutsfattare i staben. Länsstyrelsen valde att inrätta en ny roll, krisledande chef, 
och bemanna den från och med 20 mars 2020 (se Beslutsfattande chef, s. 14).  
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Landshövdingens beslutade den 5 mars att delegera länsrådet till krisledan-
dechef i hantering av pandemin (se Tidslinje över händelseutvecklingen, 
Vecka 10 och Vecka 12, s. 38). Dock insåg länsrådet ganska snabbt att kris-
hanteringen riskerade att tidsmässigt bli fördröjd om hon skulle kvarstå som 
beslutsfattare eftersom hon dessutom hade fått nationella uppdrag i Länssty-
relsernas gemensamma samordningskansli (se Fotnot 14, s. 9 och Roller och 
mandat, s. 46 ff. och Ledning av stabens arbete, s. 61 ff.).  

I ett nytt tidsbegränsat beslut fattade Landshövdingen den 15 april beslut 
om att 3 medarbetare kan förordnas till krisledningschefer, företrädesvis che-
fen för avdelningen Samhällsutveckling (se Tidslinje över händelseutveckl-
ingen, Vecka 16, s. 42). Eftersom den krisledande chefens mandat och ansvar 
inte finns specificerat vidare än vad som anges i instruktionen (Länsstyrelsen 
i Västmanlands län, 2020, s. 3) för beslutsfattare, är det svårt för utvärderaren 
att vidare specificera rollens mandat och uppdrag. 

En uppdelad mötesstruktur 

Stabmötena har enligt instruktionen (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
2020, s. 3) deltas upp i fyra olika mötestyper:  

1. LUM – Lägesuppdateringsmöte  
2. VM – Värderingsmöte  
3. BIS – Beslut i stort/Beslutsfattarmöte?  
4. KM – Koordineringsmöte 

Utöver dessa fyra mötestyper har staben eller delar av staben medverkat i 
olika former av interna arbetsmöten: 

• Morgonmöte – för länsstyrelsens stabs funktionschefer 
• Driftmöte – avstämningsmöten mellan länsstyrelsens stabs funkt-

ionschefer och ordinarie linjechefer  
• Avrapporteringar till länsrådet och krisledande chef  
• Diskussionsmöten  
• Arbetsmöten i funktionerna 

Staben eller delar av staben har även medverkat i externa samverkansmöten: 

• Direktsamverkan – interna och externa möten vid behov av att dis-
kutera särskild fråga.  

• ISF – Inriktnings- och samordningsfunktion i U-Sam 

Lägesuppdateringsmöte 

Stabsmötena inleds med ett så kallat lägesuppdateringsmöte (LUM). Under 
ett LUM-möte presenterar funktionen L3 alla funktioners lägesbilder utifrån 
respektive funktions perspektiv. Övriga funktioner ges möjlighet att ställa 
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frågor i anslutning till L3:s redovisning av rådande lägesbild (se Funktioner i 
staben, s. 22). Staben bryts därefter upp och funktionerna samlas i sina re-
spektive grupper för att värdera den information som de fått presenterat för 
sig kring rådande läge. Under dessa arbetsmöten ska funktionerna ta ställ-
ning till vad de anser finns för behov av åtgärder, informationsinhämtning 
och/eller samverkan. 

Värderingsmöte 

Staben återsamlas för ett så kallat värderingsmöte (VM). Under ett VM-möte 
ska varje funktion tala om vad de anser att rådande lägesbild (som de fick 
presenterat för sig på LUM) innebär ur deras perspektiv för länsstyrelsen. 
Funktionerna värderade exempelvis behov av: omedelbara åtgärder, kom-
mande åtgärder, informationsinhämtning eller samverkan el dylikt. Stabsche-
fen värderade helheten och föreslagen hantering. Staben bryts upp och stabs-
chefen värderar informationen som funktionerna lämnat kring vad de ser för 
möjliga åtgärder eller uppfångade behov osv. Ibland sker stabschefens vär-
dering tillsammans med någon eller några fler från staben. Stabschefen pla-
nerar därefter arbetsuppgifter till stabens olika funktioner och tar fram even-
tuellt beslutsunderlag till beslutsfattaren. 

Beslut i stort  

BIS, beslut i stort, anges i stabsinstruktionen (Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, 2020) vara ”beslutande chefs taktiska, operativa eller strategiska dis-
kussion. Kan ske med vissa delar av staben följt av beslutande chefs besluts-
möte” (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020, s. 11). Utvärderaren har fått 
information från flera stabschefer att BIS inte har använts under hanteringen 
utan istället har ett ”chefssnack” skett mellan VM och KM. Det är oklart för 
utvärderaren på vilket sätt BIS och chefsnack skiljer sig åt. 

Koordineringsmöte 

Staben återsamlas för ett så kallat koordineringsmöte (KM) under vilket 
stabschefen fördelar arbetsuppgifter till funktionerna. Möte används för pla-
nering och samordning av stabens uppgifter. Stabens uppgifter redovisas i en 
stabsarbetsplan, där även redovisning av resurser, samverkansbehov och en 
informationsplan ska framgå. 

Övriga möten 

Därutöver kan även andra möten äga rum efter behov av att exempelvis dis-
kutera en viss fråga eller för att ta fram förslag till åtgärd inom staben. Det 
kan också vara möten med beslutsfattare eller direktsamverkansmöten med 
regionen eller kommunerna. Vid möten med externa parter är det alltid läns-
styrelsen som bjuder in till möte och agerar mötesledare.  
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Om observationstillfälle 1–6 
Totalt har sex observationstillfällen genomförts, fem i juni och ett i augusti, 
under vilka 20 olika möten observerats, vilket innebär närvaro vid ca 25 tim-
mars stabsarbete (se Observationerna, s. 46 ff.).  

16 juni - Observationstillfälle 1  

1. Direktsamverkansmöte med Region Västmanland  
2. Efterföljande internt diskussionsmöte i länsstyrelsens stab 

18 juni – Observationstillfälle 2 

3. LUM – lägesuppdateringsmöte  
4. VM – värderingsmöte  
5. KM – koordineringsmöte  
6. Möte med beslutsfattare  

22 juni – Observationstillfälle 3 

7. Morgonmöte 
8. Driftmöte – Linje/stab  

24 juni – Observationstillfälle 4  

9. Morgonmöte  
10. ISF – Inriktnings- och samordningsfunktion i U-Sam 

25 juni – Observationstillfälle 5 

11. LUM – lägesuppdateringsmöte 
12. Arbetsmöte i funktionerna 
13. VM – värderingsmöte 
14. Diskussionsmöte om vidare hantering inför KM  
15. Direktsamverkansmöte med Region Västmanland och sex kommu-

ner  
16. Avrapportering till krisledande chef och länsrådet 
17. KM – Koordineringsmöte 

27 augusti – Observationstillfälle 6 

18. LUM – Lägesbildsuppdateringsmöte  
19. VM – Värderingsmöte  
20. KM – Koordineringsmöte  
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Om intervjuerna 
Enligt överenskommelsen med länsstyrelsen (MDH dnr 2020:1875) skulle 
utvärderaren genomföra minst 15 intervjuer med tjänstepersoner i olika 
funktioner och roller i länsstyrelsens och regionens stabsorganisationer samt 
från länets kommuner.  

Länsstyrelsen uppskattade att antalet intervjuer lämpligen skulle fördelas 
sig enligt följande över de tre organisationstyperna (MDH dnr 2020:1875):  

• 5–15 informanter från Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
• 4–12 informanter från länets kommuner.  
• 2–5 informanter från Region Västmanland.  

Totalt har utvärderaren inom ramen för utvärderingen genomfört 33 kvalita-
tiva djupintervjuer (Kvale och Brinkmann, 2014; David och Sutton, 2016) 
med informanter från de tre organisationstyperna:  

• 12 informanter från Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
• 18 informanter från 9 av 10 Kommuner i Västmanlands län.  
• 3 informanter från Region Västmanland. 

Intervjuerna varade mellan en och strax över två timmar, i genomsnitt varade 
intervjuerna runt 90 minuter. Alla intervjuer genomfördes av Anna Johans-
son (se Projektgrupp vid Mälardalens högskola, s. 2).  

Utvärderaren försökte genomföra så många intervjuer som möjligt under 
juni 2020, innan informanterna gick på sommarledighet. Utvärderaren genom-
förde 23 av 33 intervjuer i juni 2020, resterande tio intervjuer genomfördes i 
augusti-september 2020 (se Avgränsningar, s. 3 ff.).  

Alla 33 intervjuer genomfördes digitalt via MDH:s digitala plattform 
Microsoft Teams och har dokumenterats via programmets inspelningsfunkt-
ion, för att sedan sparas ner på MDH:s server. Utvärderaren valde att genom-
föra intervjuerna digitalt eftersom det under rådande omständigheter var tids-
effektivt, resebesparande och smittskyddssäkert för samtliga inblandade.  

Totalt återfinns över 50 timmar inspelat intervjumaterial. Intervjuerna har 
transkriberats ordagrant av Emma Tideman (se Projektgrupp vid Mälardalens 
högskola, s. 2). Transkriberingarna från intervjuerna är mellan 15 och 33 si-
dor, totalt utgör intervjuerna 750 ordagrant transkriberade A4-sidor.  

Materialet är från intervjuerna är således mycket omfattande och detaljerat. 
Den redogörelse som görs av informanternas erfarenheter och upplevelser ska 
enbart beaktas som en sammanfattning i linje med utvärderingens fokus (se 
Utvärderingens syfte och mål, s. 2 och Intervjuguide, s. 30).  
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Fakta om informanterna 
Av de 33 informanterna som medverkat i intervjuerna var:  

• 15 kvinnor (45,5 %)  
• 18 män (55,5%)  

Länsstyrelsen önskan var att följande roller och funktioner skulle tillfrågas om 
medverkan i utvärderingen (MDH dnr 2020:1875):  

• krisledande chef, stabschefer, funktionschefer, stabsmedlemmar och 
andra berörda på länsstyrelsen  

• kommunchefer/direktörer, stabschefer, beredskapssamordnare, an-
nan stabspersonal i kommunerna  

• stabschef, beredskapssamordnare och stabsmedlemmar på regionen 

Det utvärderaren kan säga om informanterna utan att äventyra deras konfi-
dentialitet (se Om intervjuerna ur ett forskningsetiskt perspektiv, s. 31) är att 
de till vardags arbetar med följande: 

• 9 informanter är beredskaps- eller säkerhetssamordnare el dyl. 
• 2 informanter är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
• 4 informanter har ledande/chefsposition i en kommun 
• 9 informanter har ledande/chefsposition på länsstyrelsen  
• 1 informant har ledande position på regionen 
• 1 informant är kommunstyrelsens ordförande 
• 7 informanter har övriga befattningar i någon av de tre organisat-

ionstyperna (se Om intervjuerna, s. 27) 

De intervjuade har haft olika roller i hanteringen av covid-19: 

• 6 informanter har varit krisledande chef, stabschef eller dyl. 
• 6 informanter har arbetat med övrig krisledning 
• 12 informanter har bemannat olika typer av stabsfunktioner 
• 3 informanter har utgjort stöd till stab eller ledningsgrupper 
• 2 informanter har arbetat med intern och extern samverkan 
• 4 informanter har arbetat med övriga frågor/ i andra roller 

Rekrytering av informanter 
Informanterna rekryterades till intervjuerna via ett snöbollsförfarande (Esai-
asson et al., 2017) där länsstyrelsen först informerade om utvärderingen på 
ett U-Sam möte den 19 maj 2020.  
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Länsstyrelsen uppmanade såväl egna medarbetare och som berörda aktörer 
inom U-Sam till självreflektion och deltagande i utvärderingen. Informanterna 
uppmanades kontakta utvärderaren angående deltagande.  

Länsstyrelsen gav även utvärderaren förslag på namn och funktioner/be-
fattningar att tillfråga om deltagande i respektive organisation. Utvärderaren 
avgjorde dock själva vilka som slutligen tillfrågades om deltagande som in-
formant i utvärderingen. 

Utvärderaren skickade under vecka 24 2020 ut ett mejl med information 
om uppdraget och studiens genomförande till de adresser som utvärderaren 
fått tips om. I mejlet uppmanades mottagaren dels att sprida informationen om 
utvärderingen i egen organisationen, dels kontakta utvärderaren om intresse 
fanns för att delta i studien. De personer som visade intresse att delta som 
informanter i utvärderingen fick en inbjudan till intervju via Outlook till ett 
intervjutillfälle som passade deras kalender. I mejlet bifogades en Teams-länk 
och ovan nämnda information samt överenskommelsen mellan länsstyrelsen 
och utvärderaren (MDH dnr 2020:1875).  

Efter analys av vilka roller, funktioner och organisationer som initialt hade 
visat intresse för att delta i studien genomfördes ett antal riktade förfrågningar 
om medverkan i utvärderingen i syfte att bredda rekryteringen och få ökad 
mångfald av erfarenheter och upplevelser från hanteringen.  

Hur gick intervjuerna till?  
Alla intervjuer genomfördes på ett likartat sätt. Intervjun startade med att in-
formanten tillfrågades om hen läst den skriftliga informationen om studien 
som skickades ut per mejl. Därefter informerades de om att medverkan i ut-
värderingen var frivillig, att de hade rätt att avbryta när de ville och att den 
information som de lämnade vid intervjun skulle behandlas konfidentiellt. In-
formanten informerades även om att samtalet spelas in och skrivas ut, samt att 
enbart utvärderaren kommer att ha tillgång till både inspelningen och transkri-
beringen.  

Intervjun genomfördes som ett öppet samtal som styrdes av intervjuguide 
(se nästa avsnitt Intervjuguide nedan) som stöd för att informanterna skulle få 
möjlighet att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av hanteringen av 
covid-19. Utifrån vad informanterna valde att berätta gjorde intervjuaren 
(Anna Johansson) (se Projektgrupp vid Mälardalens högskola, s. 2) anteck-
ningar för att kunna ställa förtydligande och uppföljande frågor i relation till 
informanternas berättelser.  

Alla intervjuer inleddes med att informanten ombads presentera sig med 
namn och eventuell titel, samt berätta om sitt ordinarie arbete och vilken roll 
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hen har haft i arbetet med covid-19. Därefter ombads informanten redogöra 
för sina förväntningar och förhoppningar på utvärderingen (den första frågan 
i guiden, se nästa avsnitt Intervjuguide nedan). Övriga frågor i guiden anpas-
sades kring relevans för aktuell informant och utifrån informantens berättelse.  

Frågorna i guiden var mer eller mindre relevanta beroende på vilken typ av 
profession och roll informanten har haft i hanteringen samt vilka upplevelser 
och erfarenheter hen hade. Turordningen för när en fråga i guiden ställdes va-
rierade utifrån hur samtalet flöt på. I stort fick samtalet styras av informanter-
nas berättelse, således gavs informanten ett stort utrymme att själv påverka 
samtalet. Intervjuaren (Anna Johansson) (se Projektgrupp vid Mälardalens 
högskola, s. 2) såg dock till att frågeställningar i guiden berördes under sam-
talet. Ibland kunde samtalet återkomma till en viss typ av fråga under samta-
lets gång. Således användes intervjuguiden i huvudsak som ett minnesstöd och 
hjälpa intervjuaren att hålla samtalet fokuserat kring vissa centrala teman.  

Informanterna var ofta väldigt öppenhjärtiga och delade med sig av sina 
erfarenheter och upplevelser på ett självkritiskt och lösningsorienterat sätt. Ut-
värderaren upplevde att informanterna kände att intervjuerna i viss mån tjänst-
gjorde som ett enklare debriefingsamtal. Många informanter sa på slutet av 
intervjun att de var förvånade över att samtalet hunnit beröra så många rele-
vanta områden och att de upplevde att tiden – trots intervjuns gedigna längd – 
upplevts gått mycket fort. Alla informanter sa att de ansåg att de fått delge de 
tankar som de avsett lämna innan intervjun och att de i stunden inte hade något 
ytterligare att tillägga.  

Intervjuerna avslutades med att intervjuaren påminde om informanternas 
rätt att avbryta sitt deltagande i studien när de vill samt att inte tveka att kon-
takta utvärderaren om de kom på något centralt som de ej fått sagt i samband 
med intervjun. Informanterna uppmanades också att kontakta intervjuaren om 
deltagandet inte kändes bra efteråt. Alla försäkrade att det hade känts tryggt 
att delta i intervjun. Ingen informant har efteråt kontaktat utvärderaren för att 
avbryta sin medverkan. Några få informanter har efter intervjun kontaktat ut-
värderaren med komplementära uppgifter, oftast rör det information om ex-
akta angivelser för datum för när i tiden en viss fråga aktualiserades i staben 
eller i U-Sam eller exakta formuleringar i beslut eller skrivningar. 

Intervjuguide 
Under intervjuerna pratade vi om frågor i relation till följande områden: 

• Förväntningar och förhoppningar på utvärderingen 
• Förståelse för olika aktörers roller och mandat  
• Organisering av och arbetsprocesser i staben 
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• Samverkan med olika aktörer och inom organisation  
• Datainsamling till olika lägesbilder  
• Vad har fungerat bra respektive dåligt i hanteringen  
• Vad bör vi ”börja” respektive ”sluta” göra i hanteringen 

Om intervjuerna ur ett forskningsetiskt perspektiv 
Enligt överenskommelsen (MDH dnr 2020:1875) mellan länsstyrelsen och 
utvärderaren ska forskningsetiska aspekter beaktas vid insamling, bearbet-
ning, analys av insamlad information och vid sammanställning och kommu-
nikation av utvärderingens genomförande och resultat.  

Deltagarna i intervjuerna fick både skriftligt och muntligt besked om att det 
var frivilligt att delta i studien, att de hade rätt att avbryta när de vill och att 
den information som de lämnar vid intervjun ska behandlas konfidentiellt (Ve-
tenskapsrådet, u.å.).  

Utvärderaren ville att informanterna skulle känna sig fria att delta (eller 
inte). Att de skulle känna att de kunde berätta om sina upplevelser och erfa-
renheter, utan rädsla för att de ska behöva ställas till svars, eller för att de 
själva eller andra skulle riskera att drabbas av repressalier eller äventyra fram-
tida relationer. 

Av forskningsetiska skäl har utvärderaren således valt att inte ange vilka 
personer som har deltagit i intervjuerna (eller pratat med observatören under 
observationerna på länsstyrelsen). Länet är dock litet och samverkan är i vissa 
delar väldigt intensiv. Vidare har intresset för utvärderingen varit stort hos 
aktörerna, framförallt hos kommunerna (se Fakta om informanterna, s. 28 ff.). 
Utvärderaren är således medveten om att många informanter själva har berät-
tat för andra om att de medverkat i studien. Samtidigt finns det informanter 
som inte vill att deras medverkan i utvärderingen ska offentliggöras.  

Utvärderaren har gjort sitt yttersta för att säkerställa att konfidentialiteten 
bevaras kring vilka som deltagit i studien och vem som delgivit utvärderaren 
vad. Utvärderaren anser att det är av större värde att presentera sakfrågan kring 
vilka upplevelser och erfarenheter som finns från hanteringen, än vem som 
delat med sig av en viss minnesbild eller lärdom. Det betyder exempelvis att 
vi i föreliggande rapport och eventuella muntliga redovisningar enbart kom-
mer att ge en sammantagen bild av vilka roller och funktioner och roller del-
tagit (se Fakta om informanterna, s. 28 ff.). 
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Omskrivningar och redovisningar av citat 
Utvärderaren har valt att presentera resultatet från intervjuerna på en aggrege-
rad nivå. Således kommer citat redovisas på ett sätt att det ska inte med säker-
het ska gå att identifiera vem som sagt vad. Den som deltagit i studien kommer 
troligen känna igen sina egna ord, men utvärderarens ambition är att ingen 
annan med säkerhet ska veta att det just är vederbörande som yttrat dessa ord 
(se Resultat, s. 35 ff.).  

I resultatredovisningen från intervjuerna återges ibland flera blockcitat ef-
ter varandra. I dessa fall är det röster från olika informanter, från olika orga-
nisationstillhörighet och vanligen med olika perspektiv på sakfrågan som pre-
senteras (se Läsanvisning och Intervjuer, s. 52 ff.). 

För att säkerställa konfidentialiteten har utvärderaren ibland av etiska skäl 
justerat citaten i resultatredovisningen på ett sådant sätt att läsaren förstår in-
nebörden av budskapet utan att informantens identitet med säkerhet kan av-
slöjas (se Resultat, s. 35 ff.; Om intervjuerna ur ett forskningsetiskt perspektiv, 
s. 31 och Omskrivningar och redovisningar av citat, s. 32).  

Utvärderaren är medveten om att specifika roller eller funktioner ibland 
nämns i citatet och att det kan upplevas som främmande eller kanske rent av 
felaktigt att omnämnas i det aktuella sammanhanget för det personer som di-
rekt och indirekt pekas ut av informanterna. Utvärderaren har i stor utsträck-
ning försökt ta bort direkt utpekanden av enskild person. I de fall där det kvar-
står så har utvärderaren gjort bedömningen att budskapet skulle påverkas eller 
kanske andemeningen i citat gå förlorat om det togs bort. I dessa fall är det 
viktigt att läsaren försöker fånga upp sakfrågan och kritiskt ställer sig frågan: 
Varför omnämns vederbörande i detta sammanhang?  

Utvärderaren har i sin redovisning av citat från intervjuerna eftersträvat att 
presentera en mångfacetterad bild av informanternas berättelser om sina upp-
levelser och erfarenheter. Utvärderaren har därför valt kontinuerligt försöka 
ge utrymme för mångfald i perspektiv, snarare än återgivningar av enbart de 
dominerande rösterna. Det är dock tydligt att det runt en del frågor råder det 
ofta enighet hos informanterna (se Läsanvisning). 

I en del fall har dock utvärderaren valt att utelämna exemplifierade citat 
från redovisningen, även om det finns att tillgå, eftersom utvärderaren bedömt 
att det går att härleda att just det citatet har lämnats av en specifik individ. 
Vidare har det varit en balansgång för utvärderarna att återge en del citat där 
en informant omtalar en specifik roll eller funktion på ett etiskt korrekt sätt. 
Utvärderarna har hela tiden fått värdera värdet av att återge andemeningen i 
sakfrågan utan att samtidigt riskera att kränka en specifik person.  



 

33 

 

Utvärderaren har försökt göra omskrivningar av citaten med minimalt in-
grepp på informantens eget sätt att uttrycka sig i frågan. När ett citat är ned-
kortat används en hakparentes med tre prickar […]. Ibland har förklarande text 
adderats i citaten [då satt i hakparentes] för att ersätta ord som tagits bort eller 
för att öka den kontextuella förståelsen för diffusa ord som informanten använt 
man, den eller det. Vidare har omskrivningen av citaten inneburit att ordfölj-
den i citaten några enstaka gånger har ändrats för att öka förståelsen när ett 
ord eller flera har tagits bort. Exempelvis har tittar vi ändrats till vi tittar, var 
det till det var, skulle man till man skulle, osv. Utvärderaren har även tagit bort 
en del utmärkande dialektala uttryck och svordomar från citaten. Citaten är 
även städats kring onödiga upprepningar av ord och i viss mån har även ut-
fyllnadsord så som liksom, och, ju, osv tagits bort. Både ändringen av ordföljd, 
upprepningar och borttagande av utmärkande ord har tagits bort utan att ut-
värderaren har markerat det med en i hakparentes i citatet.  

Utvärderarna har skickat ut ett utkast på resultatredovisningen från inter-
vjuerna till informanterna och har tagit hänsyn till deras återkoppling (se Bi-
laga: Avstämningar med informanterna) 

Beaktan av sekretess och säkerhetsskydd  
Enligt överenskommelsen (MDH dnr 2020:1875) mellan länsstyrelsen och 
utvärderaren ska sekretess och säkerhetsskyddsaspekter beaktas vid in-
samling, bearbetning, analys av insamlad information och vid sammanställ-
ning och kommunikation av utvärderingens genomförande och resultat.  

Kontinuerliga avstämningar har skett mellan utvärderaren och länsstyrel-
sen kring olika säkerhets- och säkerhetsskyddsaspekter som varit relevanta för 
utvärderingen.  

Utvärderarna har tagit del av och undertecknat stabens sekretessupplysning 
och insamlat material har förvarats och bearbetas på ett godtagbart sätt (på 
utvärderarnas lösenordskyddade datorer och MDH:s servrar). Vidare har läns-
styrelsen har sett till att det skriftliga material som delgivits utvärderaren inte 
innehåller några sekretessbelagda eller i övrig säkerhetskänsliga uppgifter.  

Länsstyrelsen genomförde under vecka 11 2021 en prövning av förelig-
gande rapport ur ett säkerhets- och sekretessperspektiv (Se Bilaga: Avstäm-
ningar med beställaren).  

Information om hur länsstyrelsen respektive MDH hanterar personuppgif-
ter (GDPR) finns här: https://www.lansstyrelsen.se/ovriga-sidor/sa-hanterar-
vi-dina-personuppgifter.html respektive här https://www.mdh.se/personupp-
giftsbehandling-gdpr

https://www.lansstyrelsen.se/ovriga-sidor/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
https://www.lansstyrelsen.se/ovriga-sidor/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
https://www.mdh.se/personuppgiftsbehandling-gdpr
https://www.mdh.se/personuppgiftsbehandling-gdpr
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Resultat  

Utvärderingen har gett oss ett högaktuellt, detaljrikt och omfattande empi-
riskt underlag för att förstå pandemins förlopp och processer under det första 
halvåret. Resultatredovisningen i föreliggande kapitel är gjord för att passa 
överenskommelsen (MDH dnr 2020:1875) och det syfte och mål som getts 
av beställaren (se Bakgrund till utvärderingen, s. 1).  

Resultatet redovisas i tre fristående avsnitt, ett per insamlat dataunderlag: i 
den så kallade tidslinjen får du som läsare fakta hämtat från den dokumentat-
ion som finns att tillgå på länsstyrelsen (se s. 36 ff.), i redovisningen från ob-
servationerna presenterar vi vår summering från de tjugo de stabs- och sam-
verkansmöten som vi närvarat vid (se s. 46 ff.) och i redovisningen från inter-
vjuerna får du insyn i de deltagande aktörernas upplevelser och erfarenheter 
från hanteringen (se s. 52 ff.).  

I samband med respektive redovisning av empiriskt underlag (enligt ovan) 
ger utvärderaren ibland kortare reflektioner kring det som framkommit. Den 
huvudsakliga och sammantagna reflektionen av utvärderingen som helhet 
görs dock i relation till den programteori och verksamhetslogik (se s. 7 ff.) 
som angetts för krishanteringen i nästkommande kapitel, Reflektion kring ut-
värderingen som helhet (se s. 91 ff.).  

Vi uppmanar läsare att själva läsa våra redogörelser av de tre underlagen 
och sätt dom i relation till de tre dokument som utgör utvärderingens referens-
ram för hur arbetet var tänkt att fungera (se Hur var krishanteringen tänkt att 
fungera?, s. 7 ff.).  

Resultatredovisning i tre fristående avsnitt 
Redovisningen från sammanställningen av fakta från interna dokument från 
Länsstyrelsen i Västmanland redovisas i en övergripande tidslinje över hän-
delseutvecklingen i länets hantering av pandemin. 

• Tidslinje över händelseutvecklingen (se s. 36 ff.) 

Redovisningen från iakttagelser av och reflektioner kring observationerna har 
strukturerats enligt de teman som anges i observationsguiden (se s. 21). 
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• Organisering av staben (se s. 46) 
• Roller och mandat (se s. 46) 
• Mötesformer, struktur och effektivitet (se s. 48) 
• Dokumentation och digitalt teknikstöd (se s. 50) 
• Samverkan med kommunerna och regionen (se s. 51)  

Redovisningen av resultatet från intervjuerna har strukturerats enligt de fråge-
områden som angavs i intervjuguiden (se s. 30).  

Utvärderaren har valt att strukturerat upp redovisningen av informanternas 
upplevelser och erfarenheter genom att addera ett antal beskrivande teman i 
underrubriker, vilka listas under respektive frågeområde i listan nedan. 

• Förväntningar och förhoppningar på utvärderingen (se s. 52 ff.) 
• Tankar om valet av utvärderare  
• Ett bättre och effektivare arbete i framtiden  
• Konkreta förslag på rekommendationer och utpekande av 

områden  
• Farhågor  

• Förståelse för olika aktörers roller och mandat (se s. 56 ff.) 
• Okunskap och orealistiska förväntningar 
• Kommunal misstro mot och låga förväntningar på länssty-

relsen 
• Organisering av och arbetsprocesser i staben (se s. 58 ff.) 

• Stabens uppstart och utveckling över tid  
• Bemanningen av staben  
• Arbetsprocesser och organisering av stabsarbetet  
• Ledning av stabens arbete 
• Relationen mellan linjen och staben 
• Bristande dokumentation och låg grad av digitalisering 

• Samverkan med olika aktörer och inom organisation (se s. 65 ff.) 
• Erfarenheter av olika former av möten med Länsstyrelsen 
• Samarbetsklimatet 

• Datainsamling till olika lägesbilder (se s. 75 ff.) 
• För vem och varför?  
• Resurs- och tidskrävande  
• En svår bedömningssport  
• Samordnad utformning på samtliga nivåer  

• Vad har fungerat bra respektive dåligt i hanteringen (se s. 78 ff.) 
• Skyddsutrustningsfrågan 

• Vad bör vi ”börja” respektive ”sluta” göra i hanteringen (se s. 83 ff.) 
• Allmän utveckling av krisberedskapssystemet 
• Drömmen om en annan form av samverkan i länet 
• Digitalisering av stabsarbete och samverkansforum  
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Tidslinje över händelseutvecklingen 
I föreliggande kapitel summeras utvärderarens sammanställning av Länssty-
relsen i Västmanlands bevakning och hantering av covid-19 och andra poten-
tiella samhällsstörningar under första halvåret 2020 (se Om analys av intern 
dokumentation, s. 17 ff. och Framtagande av en tidslinje för händelseutveckl-
ingen, s. 18 ff.). En del internationella och nationella beslut och händelser som 
utvärderaren har ansett ha betydelse och relevans för hanteringen av pandemin 
har inkluderats i tidslinjen som i övrigt baseras på intern dokumentation från 
Länsstyrelsen. I tidslinjen är fakta hämtad från nyhetsmedia markerade med 
grå bakgrund i tabellen.  

Pandemin och andra potentiella samhällsstörningar: vecka 53 
2019 till vecka 26 2020 

 Vecka 53 

31 december  Världshälsoorganisationen (WHO) informeras av Kina om ett okänt vi-
rus som orsakat 41 fall av lunginflammation i Wuhan-området. 

 Vecka 1 

7 januari WHO meddelar att det nya viruset har identifierats som ett nytt virus i 
familjen coronavirus. 

 Vecka 2 

11 januari WHO rapporterar om det första fallet utanför Kina, en kvinna som kom-
mit till Thailand från Wuhan. 

 Vecka 3 

13–19 janu-
ari 

Covid-19 nämns för första gången i TIB:s veckosammanställning. 

 Vecka 4 

20–26 janu-
ari  

TiB bevakar covid-19. 

 Vecka 5 

27 januari –2 
februari  

Bevakning av covid-19 av TiB. 
Folkhälsomyndigheten förutspår att Sverige enbart skulle kunna drabbas 
av så kallade importfall. 
Folkhälsomyndigheten anser att risken för smittspridning i Sverige är 
mycket låg. 

1 februari  Sverige får sitt första fall av covid-19. Folkhälsomyndigheten fastställer 
att covid-19 klassas som samhällsfarligt och förs in i smittskyddslagen. 

3–9 februari 

Vecka 6 

Bevakning av Covid-19 av TiB 

Folkhälsomyndigheten förutspår att Sverige enbart skulle kunna drabbas 
av importfall. 
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Folkhälsomyndigheten anser att risken för smittspridning i Sverige är 
mycket låg 

 Vecka 7 

10–16 febru-
ari  

Bevakning av covid-19 av TiB. 

 Vecka 8 

17–23 febru-
ari  

Bevakning av covid-19 av TiB. 
Det finns en ökad risk för importfall. 

Smittspridningen är låg. 

Höga flöden i stora delar av Sverige. 

 Vecka 9 

24 februari Det finns en ökad risk för importfall. Smittspridningen är låg. 

25 februari Höga flöden i stora delar av Sverige.  

26 februari Folkhälsomyndigheten börjar hålla presskonferenser live 

27 februari  Folkhälsomyndigheten anser fortfarande att allmän smittspridning i Sve-
rige är låg. 

28 februari  WHO uppgraderar risken för global smittspridning till mycket hög. 

28 februari MSB-konferens gällande höga flöden. Frågor gällande lägesbild diskute-
ras.  

 Vecka 10 

2 mars Ett första beredningsmöte äger rum. Förslag på stab samt stabsinstrukt-
ion skapas. 

3 mars Planerar för regional samverkansövning. 

5 mars  På lägesuppdateringsmöte (LUM) sker förberedelser inför möte med 
Landshövdingen på kvällen. 

5 mars Möte med Landshövdingen på slottet, där Länsrådet, HR chef, chefen för 
avdelningen Samhällsutveckling med ansvar för krisberedskap, Försvars-
direktören och ytterligare en medarbetare från krisberedskapsfunktionen 
deltog. Ett förslag på uppstart av stab för hantering av pandemin samt 
upplägg för stabsarbetet presenterades. Vidare framfördes önskemål om 
att en ny funktion krisledande chef skulle införas. På mötet fattade 
Landshövdingen beslutade om att Länsstyrelsen ska gå upp i stab och att 
en ny funktion som beslutande krisledande chef ska inrättas. Skriftligt 
beslut återfinns 15 april (se Vecka 16, s. 42). 

 Vecka 11 

9 mars Första stabsmötet sker kl 10. Ett fåtal funktioner är aktiverade, totalt 7 
personer: stabschef, personalfrågor, lägesbild x 2, analys x 2 samt kom-
munikation.  

10 mars En yta skapas på WIS. Lokaler för staben ordnas. Stabsmöten hålls initi-
alt tre dagar i veckan – måndag, tisdag och torsdag. 

10 mars Folkhälsomyndigheten höjer risken för smittspridning inom Sverige till 
mycket hög. 
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11 mars Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med 
fler än 500 personer. 

11 mars WHO klassar covid-19 som en pandemi 
11 mars  Ett första inriktningsbeslut om att ISF ska ske en gång i veckan under de 

två kommande veckorna. 
12 mars  Första svenska dödsfallet kopplat till covid-19 

 Vecka 12 

16 mars Socialstyrelsen får uppdraget att säkra tillgången till skyddsutrustning. 

16–20 mars Krisorganisationen är aktiv. Under angivna dagar aktiveras olika funkt-
ioner successivt. 

17 mars  Resursbrist råder, främst sjukvårdsmaterial i regionen och kommuner. 
17 mars Stopp för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa 

18 mars  Socialstyrelsen får i uppgift att skaffa fler intensivvårdsplatser runt om i 
regionerna. 

18 mars  Gymnasium, universitet och högskolor samt Komvux förbereder för di-
stansundervisning för att minska smittspridningen. 

19 mars Länsstyrelsen får information om brist om personella- och materiella re-
surser. Nationellt har materiel kommit till landet. Skyddsmask 90 god-
känns för användning inom sjukvården. 

19 mars  Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 70 år att undvika 
nära kontakt. 

19 mars  Ny lag som gör det möjligt för regeringen att stänga skolor. 
20 mars  Personalförstärkning av staben. Viss materialbrist påvisas i den kommu-

nala sjukvården. Ny krisledande chef utses (chefen för avdelningen Sam-
hällsutveckling). 

 Vecka 13 

23 mars Regionen rapporterar om betydande påverkan på skyddsmaterial. Majo-
ritetens av länets kommuner meddelar att de helt saknar skyddsutrust-
ning. Regionerna rapporterar om betydande påverkan på skyddsmateria 

24 mars Beslut om att aktivera hela krisorganisationen fattas. Regionen påvisar 
kritiskt läge gällande skyddsmateriel. Skolstängningsfrågan aktualiseras 

25 mars U-Sams aktörer har inget skyddsmaterial eller personal att avvara andra 
aktörer. Ökat fokus på näringslivets svåra situation. 

27 mars Introduktion för stabsarbete sker. 

27 mars Samtliga svarande aktörer uttrycker i lägesrapporteringarna att det finns 
ett stort behov av skyddsutrustning.  
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27 mars Flera aktörer lyfter möjligheten för privata aktörer skulle kunna produ-
cera skyddsmaterial. Vidare lyfts möjligheten att släppa kravet på god-
känd skyddsutrustning på grund av det stora behovet. Skyddsutrustning 
ska enligt Arbetsmiljölagstiftningen vara CE-märkt. Region Västman-
land bedömer att alla regioner och kommuner i dagsläget är tvungna att 
göra vissa nödvändiga avsteg på vissa arbetsmiljöfrågor vad gäller 
skyddsutrustning – upp till varje kommunchef och regiondirektör att av-
göra. Arbetsmiljöverket har på sin hemsida angett att de som använder 
icke CE-märkt skyddsutrustning inte kommer få sanktionsavgift. Arbets-
miljöverket utreder möjligheten till att tillfälligt godkänna icke CE-märkt 
skyddsutrustning. AFS 2020:2 ger exempelvis godkännande för använ-
dande av skyddsmask 90 

27 mars Regionen meddelade att de inte kan ombesörja skyddsmaterial till länets 
aktörer. 

27 mars Regeringen förbjuder allmänna sammankomster med fler än 50 personer. 

 Vecka 14 

30 mars Samtliga länsstyrelser skickar tillsammans en hemställan till rege-
ringen om att få mandat att samordna skyddsutrustningen i respektive 
län. 

30 mars Aktörerna i U-Sam har inte preciserat hur mycket skyddsutrustning 
som behövs 

30 mars CE-märkningen av skyddsutrustning försvårarar produktion av 
skyddsutrustning för privata aktörer. 

30 mars I staben diskuteras uppdraget att samordna utrustningen som kan 
komma och en diskussion om hur det kan komma att påverka Läns-
styrelsen i Västmanland initieras 

30 mars CE-märkningen av skyddsutrustning försvårarar produktion av 
skyddsutrustning för privata aktörer. 

30 mars Regionen uppger att de inte kan ombesörja kommunernas behov av 
material. 

30 mars Flera grupper i U-Sam uppger att de har behov av samverkan med 
Regionen kopplat till sjukvård. 

31 mars Skyddsutrustning som finns i dagsläget ska användas men bör inte an-
vändas i standardundersökningar där det inte är nödvändigt 

31 mars Regionen uppmanar alla att på olika sätt få möjlighet att få visir leve-
rerade eller tillverka själva. Det kommer finnas behov inom alla verk-
samheter inom vården. 

31 mars Det är ont om handsprit, men det går lika bra att använda tvål och vat-
ten för att bli av med viruset. 

31 mars Västerås stad uttrycker önskemål om att inrätta en regional samordning 
kring skyddsutrustning. 

31 mars Nationellt besöksförbud på äldreboenden  
1 april  U-Sams aktörer uttrycker ett stort behov av skyddsutrustning. 

1 april På länsstyrelsens värderingsmöte anger staben att de vill begära in 
uppgifter från kommunerna för att sedan fördela den befintliga skydds-
utrustningen. 
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1 april Regionen och MAS får i uppgift att ta fram bedömningskriterier för 
förbrukning. 

1 april Länsstyrelsen gör bedömningen att de kommer att få uppdraget av re-
geringen att samordna skyddsutrustningen. 

1 april Regionen förmedlar att det finns logistikproblem hos leverantörer, 
skyddsutrustning kommer inte fram. 

1 april Det finns en stor efterfrågan från länets aktörer efter en samordnande 
funktion i länet kring skyddsutrustning. 

1 april Länsstyrelsen direktsamverkar med Region Västmanland för att 
komma vidare i frågan att producera skyddsutrustning. 

1 april Regionen vädjar till länsstyrelsen att samordna skyddsutrustning. Reg-
ionen skickar med följande meningar till länsledningen: ”Snarast vill 
regionen att länsstyrelsen sammankallar till en U-Sam-konferens med 
kommunerna och regionen för att diskutera skyddsutrustning. Med 
snarast menas i eftermiddag eller senast imorgon förmiddag.” 

1 april Länsstyrelsen stab börjar ta fram en plan för hur hanteringen och för-
delningen av skyddsmaterial ska gå till. 

1 april Det finns ett missnöje i länet över länsstyrelsens passivitet. Stor efter-
frågan av en samordnande funktion i länet kring skyddsutrustning. En-
kätfrågorna revideras inför inhämtning av lägesbild hos U-Sams aktö-
rer. 

1 april Regeringens beslut om besöksförbud på äldreboenden träder i kraft.  
3 april I U-Sam genomföras arbete aktivt för att säkerställa materialfrågan, 

vissa genomför beställningar andra omfördelar resurser och enstaka 
aktörer har påbörjat egen tillverkning.  

3 april Kommunerna tar skyddsutrusningsfrågan i egna händer. Det sker ett 
varuförsörjningsmöte på Hygienteknik. Länsstyrelsen är inbjudna att 
delta.   

3 april Sverige har 6000 bekräftade covid-19 fall och totalt 333 rapporterade 
dödsfall. 

3 april Regeringen beslutar att länsstyrelserna får uppdraget att bistå Socialsty-
relsen med att samordna tillgången till skyddsutrustning.  

 Vecka 15 

6 april  Kommunerna arrangerar ett nytt möte gällande skyddsutrustningsfrågan. 
Länsstyrelsens inbjudan dras tillbaka. 

6 april Fem aktörer inom U-Sam meddelar att skyddsmaterial finns och kan av-
varas. 

6 april Materialbristen är fortsatt påtaglig. Material för närmsta veckan är säk-
rat.  

7 april Västerås stad har tillsatt en koordinator för länets inköpsbehov av 
skyddsutrustning. Koordinatorn samarbetar med Region Västmanlands 
inköpsorganisation. 

7 april Arbetsmiljöverket beslutar om att personal på äldreboende måste bära 
både visir och munskydd vid allt arbete nära covid-patienter. 

7 april  Icke CE-märkt skyddsutrustning godkänns för användning i vården. 
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7 april Beslut om att det i smittskyddslagen ska införas nya bemyndiganden. 
Det ger regeringen tillfälligt ökade möjligheter att kunna vidta Corona-
relaterade åtgärder.  

 
8 april  Skyddsutrustningsfrågan lyfts första gången på Regionala rådet. 

 Vecka 16 

14 april Kommunerna har fortsatt resursbehov. Fortsatt små mängder av material 
som kan avvaras för omfördelning i länet. 

14 april Västerås stad, kommunerna och Regionen har inlett ett samarbete att 
upprätta en inköpscentral för att öka inflödet. 

14 april Beslutet från Regeringskansliet som ger länsstyrelsen ett uppdrag att 
samordna behoven av skyddsmateriel till Socialstyrelsen för att komplet-
tera akuta behov som inte kan tillgodoses av ordinarie kanaler, registre-
ras i diariet på Länsstyrelsen.  

14 april Länsstyrelsen har inlett ett arbete med Västerås stad för att optimera nyt-
tan för länet och har 2 personer från länsstyrelsen på plats i Västerås stad 
för att få till ett bra logistikflöde.  

14 april Kommunerna har en viktig roll att rapportera in akuta behov i en portal 
som Socialstyrelsen tagit fram. Länsstyrelsen kommer ha utbildning för 
denna rapporteringstjänst imorgon. 

15 april Landshövdingen fattare ett tidsbegränsat beslut om att 3 medarbetare kan 
förordnas till krisledningschefer och 4 medarbetare till stabschefer 

16 april  Den akuta hanteringen av skyddsutrustningsfrågan lyfts på regionala rå-
det. 

16 april Länsstyrelsen mottar offert från Västerås flygplats.  

16–17 april Länsstyrelsen har tagit fram två förslag för hur logistiken av skyddsut-
rustningen kan hanteras. 

17 april Dödstalen har stigit till 1400 i Sverige. 13 216 är smittade och 1024 in-
tensiv vårdas. 

17 april LST samverkar med Volvo i Eskilstuna om att lägga om produktion 

17 april Resurssamordningsmöte där Västerås stad beskriver hur de tänker han-
tera logistiken kring skyddsutrustning 

19 april Beslut på fördelning av skyddsutrustning kom från Socialstyrelsen tidig 
söndag morgon. Leverans under söndag kväll. 

 Vecka 17 

20 april Länsstyrelsen håller utbildning för kommunerna i Socialstyrelsens rap-
porteringsverktyg angående status och behov av skyddsutrustning. 

20 april Samverkansmöte med överenskommelse angående faktureringsrutiner 
för hanteringen med skyddsutrustning. 
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21 april  Samverkansmöte angående omställning av produktion. Vid mötet närva-
rade representanter från Region Sörmland och Västmanland, Länsstyrel-
serna i Södermanlands och Västmanlands län samt representanter från 
kommuner i båda länen och från näringslivet. 

21 april Länsstyrelserna har tagit fram informationsfilmer angående coronaviru-
set och sprider dessa bland annat via Facebook (flera olika språk). 

21 april Länsstyrelsen har samverkansmöte med kriskommunikationsnätverket 
för att samordna informationsarbetet.  

21 april  Avdelningen för social hållbarhet samverkar med länets aktörer angå-
ende förebyggande arbete för att motverka brott och social oro. 

22 april Länsstyrelsen deltar vid Region Västmanlands stabsmöte (RSSL) 
22 april  Regeringen tillfrågar kommunerna, via länsstyrelserna, ifall kommu-

nerna klarar av att på egen hand hantera sina äldreboenden 

23 april Ovanstående fråga skickas ut till kommunerna. Svar önskas med kort 
varsel på grund av tidsförhållandena. Svar skickades in till regeringen 
under dagen, enligt begäran. 

24 april  Samverkan med Region Västmanland angående resenärstäthet i kollek-
tivtrafiken 

24 april  Länsstyrelsen deltog i Region Västmanlands stabsmöte (RSSL). 

 Vecka 18 

27 april Mälardalens brand- och räddningstjänst (MBR) har behov av testning 
(PCR) och länsstyrelsen direktsamverkar med Region Västmanland om 
detta. 

27 april Länsstyrelsen och Västerås stad direktsamverkar kring avtal och rutiner 
kopplat till hantering av skyddsutrustning på nya Västerås flygplats 

27 april Kontrollräkning sker av antalet personer på olika bussar i syfte att identi-
fiera trängsel. 

28 april Länsstyrelsen samordnar kommunikationsarbetet via kriskommunika-
törsnätverket 

29 april Länsstyrelsen deltog i Region Västmanlands stabsmöte (RSSL). 

30 april  Analysarbete/möte sker mellan ett flertal länsstyrelser angående om-
världsläge, tänkbara utvecklingar mm. 

30 april Omfallsplanering tillsammans i U-Sam 

 Vecka 19 

4 maj Länsstyrelsen deltog i Region Västmanlands stabsmöte (RSSL). 

5 maj  En större beställning av handsprit gjordes, riktad till Socialstyrelsen. 

6 maj Samverkansmöte om hantering av allmänna folksamlingar. U-Sams ak-
törer samt svenska kyrkan. 

6 maj Länsstyrelsen deltog i Region Västmanlands stabsmöte (RSSL). 

6 maj Möte med Västerås stad angående skyddsutrustning till privata vårdgi-
vare.  
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6 maj Begäran om stöd med skyddsutrustning skickad till Socialstyrelsen. 

7 maj Direktsamverkan med region Västmanland angående eventuella behov 
från deras sida. Inga behov enligt dem 

7 maj  Samverkan mellan ett flertal länsstyrelsers planerings-/analysfunktioner 
7 maj Omfallsplanering med U-Sams aktörer. 
8 maj  Samverkan med Socialstyrelsen angående kommande leveranser av 

skyddsutrustning samt leveransbesked/beslut. 

 Vecka 20 

11 maj  Inbjudan till inledande samverkansmöte kring hantering av aktuell och 
kommande psykisk ohälsa pga. covid-19. Fredagen den 15 maj kl. FHM 
och U-sams aktörer inbjudna. 

11 maj  Direktsamverkan med Västerås stad och region Västmanland angående 
arbetet med psykisk ohälsa. 

12 maj  Samverkan med Arbetsförmedlingen om regeringens krispaket för att 
rädda jobben.  

12 maj Samverkan med region Västmanland angående näringsliv (omställnings-
arbete för permitterad personal), utmaningar med psykisk ohälsa, samt 
angående planer för värmebölja utifrån ett covid-19-perspektiv. 

12 maj Direktsamverkan med Västerås stad angående besök på äldreboenden 

13 maj  Länsstyrelsen deltog i Region Västmanlands stabsmöte (RSSL). 
13 maj Stödbegäran skickad till Socialstyrelsen. 

14 maj  Omfallsplanering med U-Sams aktörer  

15 maj Samverkan med Folkhälsomyndigheten samt U-Sams aktörer angående 
psykisk hälsa/ohälsa. 

15 maj Västerås stad meddelar ökat behov av skyddsutrustning. 

16 maj  Behovet som Västerås stad hade är åtgärdat 

 Vecka 21 

19 maj Leverans av större mängd handsprit. 
19 maj Länsstyrelsen samordnat informationsarbetet i kriskommunikationsnät-

verket. 

 Vecka 22 

26 maj Direktsamverkan med region Västmanland om samsyn kring ISF kan 
fylla sin funktion på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt 
utifrån hur krisen ser ut nu. 

27 maj Direktsamverkan med Västerås stad och Regionen inför informations-
möte (v.23) om deras Covid-19-uppdaterade handlingsplan för värme-
bölja. 

28 maj Affischer och filmer med budskapet "Att hålla avstånd är att visa om-
tanke" från LST Skåne har anpassats till Västmanland. Utskickat till 
kriskommunikationsnätverket.  

28 maj  Samverkan mellan ett flertal länsstyrelsers planerings-/analysfunktioner 
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28 maj Omfallsplanering med U-sams aktörer. 

 Vecka 23 

2 juni Kommunikationssamordningsmöte angående sommaren. 

2 juni  Uppföljningssamtal med Svenska kyrkan om U-Sams krisstödstelefon. 
De får ca 25 samtal i veckan vilket bedöms vara en rimlig nivå. Inför se-
mestrarna har Svenska kyrkan för avsikt att dra ner på verksamheten och 
hålla telefonen öppen tre dagar i veckan 

 Vecka 24 

11 juni  Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om genomfö-
rande för ökad testning. Det innebär att staten tar kostnaderna, samtidigt 
som regionerna åtar sig att utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighet-
ens rekommendationer. 

  Vecka 25 

15 juni Besöksförbudet på äldreboenden förlängs till den 31 augusti 2020. 

 Vecka 26 

26 juni  Rekommendationer gällande skyddsutrustning i äldrevården skärps. Vi-
sir och munskydd rekommenderas vid all vård och omsorg vid misstänkt 
och bekräftad covid-19. 
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Observationerna 
I det här avsnittet summeras utvärderarens iakttagelser och reflektioner från 
de totalt sex observationstillfällen som genomförts, under vilka 20 olika möten 
(se Om observationstillfälle 1–6, s. 26 ff.) och cirka 25 timmars stabsarbete 
studerats. Utvärderaren har valt att summera iakttagelser och reflektioner från 
observationerna i föreliggande avsnitt enligt de teman som anges i observat-
ionsguiden (se Observationsguide, s. 21 ff.). Vidare har en generell beskriv-
ning över hur stabsarbetet har bedrivits getts i ett tidigare kapitel (se Generell 
beskrivning av hur stabsarbetet har bedrivits, s. 21 ff.).  

Organisering av staben  
Vid observationerna berättar stabsmedlemmar för utvärderaren att staben till 
stor del bemannades med personer som innan pandemin hade relativt liten er-
farenhet av både stabsarbete och krishantering, vilket de vid en tillbakablick 
berättar för observatören skapade en initialt långsam hantering av ärenden. 
Vidare berättar personer som utvärderaren pratar med vid sina platsbesök att 
det vid uppstart av staben återfanns en initial osäkerhet runt olika funktioners 
uppdrag och ansvar, något som de tror har gett upphov till att det fanns behov 
av att genomföra fler och längre möten, vilket medförde att en del ärenden tog 
lång tid att processa (se Bemanningen av staben, s. 104). 

Medarbetare med mer stabserfarenhet placerades med mindre erfarna och 
stabsmedlemmarna beskriver för observatörerna att de relativt snabbt kommit 
in i sina olika roller och funktioner. Sammanhållningen och tilliten i staben 
som grupp beskriv generellt ha varit och är god. Under observationerna fram-
kommer det att engagemanget från stabsmedlemmarna är stort, trots att det 
sker på bekostnad av deras ordinarie arbetsuppgifter. Stabsmedlemmarna och 
de olika funktionerna har i stor utsträckning prioriterat stabens möten.  

Juridikfunktionen anges ha haft det svårare att balansera arbetet mellan 
stab och linje och därmed inte alltid deltagit på stabens möten. Avsaknad av 
juridisk kompetens har bidragit till att staben i vissa fall påbörjat hantering 
som senare visats ligga utanför Länsstyrelsens uppdrag (se Avsaknad av be-
manning av centrala funktioner i staben, s. 105 ff.).  

Roller och mandat  
Utvärderaren noterar att det vid tiden för observationerna (juni och augusti 
2020) fortfarande finns en viss oklarhet hos stabens medlemmar angående 
vilka mandat olika stabsroller faktiskt har och hur beslutsgångarna för ett 
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ärende egentligen är tänkta att fungera (se Organisering av staben, s. 13, Rol-
ler och mandat, s. 46, Bemanningen av staben, s. 59). Det är ibland svårt för 
stabsmedlemmar att både beskriva för utvärderaren hur det förhåller sig i prak-
tiken och om förfarandet är i linje med hur det var tänkt att fungera (se Ut-
gångspunkter för bedömningar av bedriven krishantering, s. 7 ff.), då exem-
pelvis rollen som krisledande chef inte finns med i stabsinstruktionen (Läns-
styrelsen i Västmanlands län, 2020).  

Under observationerna förekommer det situationer då det verkar oklart för 
staben vart gränserna för länsstyrelsens ansvar i hanteringen av händelsen går. 
Vid tidpunkten för utvärderarens observationer (det vill säga cirka tre månader 
in i hanteringen), noterar observatörerna att det återfinns många oklarheter 
kring vad länsstyrelsen får, kan och ska göra i hanteringen av pandemin.  

Det är oklart för utvärderaren om otydligheten kring länsstyrelsens roll och 
uppdrag vid en samhällsstörning beror på okunskap hos enskilda stabsmed-
lemmar eller oenighet mellan några få kring lämplig tolkning. Oavsett så no-
terar utvärderaren att stort fokus riktas mot att identifiera vad länsstyrelsen får 
göra, snarare än vad staben kan göra inom sitt mandat. Vilket i sin tur ger 
påverkan på hur ett ärende hanteras och inom vilken tidsram.  

Under utvärderarens observationer råder det oklarhet hos stabsmedlem-
marna kring vem som är beslutsfattare och vem som innehar befattningen kris-
ledande chef (se Ledning, s 23 ff.; Ledning av stabens arbete, s. 61 ff. och 
Stabsinstruktion och stabsarbetsplan, s. 107).  

Under observationerna berättade stabsmedlemmar för observatörerna att 
personen som innehaft befattningen krisledande chef skulle återgå till linjen 
och att stabschefen skulle inneha även den rollen från månadsskiftet maj/juni 
2020 (utvärderaren har inte information om exakt beslut eller när i tiden det 
togs eller ens om det överhuvudtaget togs, se Bilaga: Avstämningar med be-
ställaren). 

Under ett stabsmöte i juni som utvärderaren observerade närvarade den per-
sonen som från mitten av mars till slutet av maj innehaft rollen som krisle-
dande chef oannonserat på mötet (se även Beslutsfattare, s. 23 ff. samt Kris-
ledande chef, s. 62 ff.). Det framgick att det för stabsmedlemmarna var oklart 
varför den tidigare krisledande chefen närvarade på mötet eftersom vederbö-
rande vid tidpunkten, enligt den uppfattning som stabsmedlemmarna re-
dogjorde för, inte längre agerande som krisledande chef (se Beslutsfattande 
chef, s. 14 och Ledning, s. 23 ff.). Stabschefen hade inte fått information om 
att den tidigare krisledande chefen avsåg att närvara på mötet, vilket förstärkte 
ovissheten kring vem som i praktiken som förnärvarande hade rollen som kris-
ledande chef och vem som är beslutsfattare i staben (se Otydligheter i roller i 
ledande position i staben, s. 110 ff.). 
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Vid ett möte med beslutsfattaren som observerades i juni noterade utvärde-
raren att stabschefen varken föredrog hur ärendet hanterats av staben eller pre-
senterade ett tydligt förslag till beslut. Istället presenterades problemet över-
gripande och ett antal möjliga åtgärder diskuterades löst. Beslutsfattaren tog 
således inga beslut rörande ärendet på basis av stabens förarbeten och förslag 
till beslut. Istället presenterade beslutsfattaren ett eget/nytt förslag på hur be-
redning av ärendet i staben skulle gå till. Således fick hanteringen av ärendet 
börja om på nytt i staben. (se Ledning, s. 23 ff.; Ledning av stabens arbete, s. 
61 ff. och Stabsinstruktion och stabsarbetsplan, s. 107). Det är oklart för ut-
värderaren huruvida förfarandet som beskrivs ovan, kring hur beslut present-
eras och bereds, var brukligt eller ett undantag. Vid observationerna anades 
dock en viss frustration i staben då de under ett möte som utvärderaren närva-
rade vid fick direktiv om en ny hantering av beslutsfattaren och att de förslag 
på hantering som staben hade berett avfärdades.  

Utvärderarens sammantagna upplevelse är att den förutbestämda processen 
för hur föredragning av ärenden och beslutsunderlag för beslutsfattaren ska 
ske antingen är oklar eller att rutinen inte alltid efterlevs (se Beslutsfattande 
chef, s. 14; Ledning, s. 23 ff. och Otydligheter i roller i ledande position i 
staben, s. 110 ff.). 

Mötesformer, struktur och effektivitet  
De uppdelade stabsmötena (se En uppdelad mötesstruktur, s. 24 ff.) upplev-
des vid observationerna som något omständliga och tidskrävande. Det är 
svårt för en utomstående att förstå fördelen och värdet med uppdelningen av 
stabensmöten i olika delar. Däremot upplever utvärderaren att stabsmedlem-
marna verkar ha förstått den process de arbetar i. 

Under de LUM-möten (se Lägesuppdateringsmöte, s. 24 ff.). som utvärde-
raren observerat förekom mycket upprepningar kring rapportering av läget. 
Vid observationerna inleds LUM-mötena med att funktionen L3 presenterade 
en lägesbild för länet, följt av funktionen L7:s presentation av kommunikativ 
lägesbild (lägesbilden i media). L7:s presentation var delvis var en upprepning 
av L3:s lägesbild, vilket i sin tur till stor del är var en upprepning av samhälls-
läget i stort. Föredragningarna av lägesbild tenderar således att delvis bli 
samma sak flera gånger (se även Funktioner i staben, s. 22 och Otydligheter i 
roller i ledande position i staben, s. 110).  

Utvärderaren har dock via observationerna fått en större förståelse för nyt-
tan med värderingsmötena (VM). Utvärderaren noterade att det vid ett VM 
togs det fram konkreta ärenden/frågor att hantera eftersom funktionerna lyss-
nat på lägesuppdateringen på LUM och identifierat frågor och arbetsuppgifter 
utifrån lägesbilden som länsstyrelsen behövde hantera. 
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När utvärderaren observerade hade funktionerna egna värderingsmöten. 
Det är oklart för utvärderaren om detta har varit ett brukligt förfarande under 
hela hanteringen. Utvärderaren ställer sig frågande till om det förfarandet var 
effektivt för denna typ av kris eller om det hade varit bättre att genomföra en 
gemensam värdering i stab (se Värderingsmöte, s. 25). 

Ett annat exempel på arbetssätt som utvärderaren anser bör värderas ur ef-
fektivitetssynpunkt rör mötesdisciplin, ansvarsutdelning och uppföljning av 
uppgifter samt skapa ett annat forum för hantering av för staben irrelevanta 
frågor. 

Vid utvärderarens observationer uteblev funktioner från möten utan att in-
formera stabschefen. Detta medförde att starten på mötena fördröjdes eftersom 
stabschef fick gå runt i huset och leta upp funktionschefer innan mötet kunde 
starta alternativt att kompetenser från olika funktioner saknades vid möten.  

Utvärderaren upplever att det vid flera möten återfanns oklarheter kring hur 
handläggning av frågor som uppkom på olika möten skulle omhändertas (av 
vem) och återrapporteras (i vilken form och när i tiden) (se Föråldrad digital 
teknik för samverkan och internt samarbetet, s. 113 ff.). 

Exempelvis konstaterades vid flera observerade möten: ”Det här behöver 
vi kolla upp!” utan att någon tilldelades uppgiften eller att någon tidpunkt sat-
tes för när det skulle återrapporteras och i vilken form. Följden blev att frågan 
kvarstod vid nästa möte som icke-omhändertagen och det svar som staben var 
beroende av för att veta hur den skulle agera fanns fortfarande inte att tillgå 
(se Föråldrad digital teknik för samverkan och internt samarbetet, s. 113 ff.). 

Överlag saknade utvärderaren uppföljning av vissa frågor där staben ut-
tryckt att den behövde ta reda på fakta, för att kunna bereda ärendet bättre, 
mellan olika möten. Det är oklart om det beror på att en fråga var överspelad 
eller om uppföljning av olika ärenden hanterades på annat sätt (som utvärde-
raren inte är medveten om). 

Utvärderaren noterade även att tid ägnade på stabsmötena åt att hantera för 
krishanteringen ovidkommande frågor såsom ”Vem ska ha tårta vid eftermid-
dagsfikan?” eller ”Vilka behöver få veta att [en person i staben] är sjuk 
idag?” då stabsmötet var det enda forum som fanns för stabsmedlemmarna att 
få och dela personalrelaterad information. Utvärderaren konstaterar att om 
länsstyrelsen skulle nyttja en digital plattform så skulle frågor likt ovan enkelt 
kunna styras bort från stabsmöten och skötas i gemensamma digitala kanaler 
(se Digitalisering av stabsarbete och samverkansforum, s. 88 ff.; Föråldrad 
digital teknik för samverkan och internt samarbetet, s. 113 ff.). 
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Dokumentation och digitalt teknikstöd 
Det framgår tydligt vid observationerna att länsstyrelsen har ett gammaldags 
och i delar svårarbetat tekniskt system för dokumentation av stabsarbetet be-
stående av ett organiskt framväxande mappsystem på en gemensam server. 
Länsstyrelsen använder flera olika system för att dela och samla information, 
exempelvis Platina, olika mappar och WIS. Mappsystemet för dokumentation 
från pandemin bygger helt på att samtliga stabsmedlemmar själva tar ansvar 
och aktivt går in på servern för att både själv dokumentera enligt rutin (utvär-
deraren har inte uppgift om det finns skriftlig rutin, men det finns rutin för 
mötesdokumentation i praktiken) och regelbundet ta del av upprättade interna 
handlingar och arbetsdokument. Det finns inga möjligheter att få aviseringar 
från systemet om att nya dokument har upprättats (se Bristande dokumentat-
ion och låg grad av , s. 65 ff.) 

Vid observationerna och i dialog med stabscheferna framkommer det att 
det råder delade meningar om det verkliga behovet av alla administrativa upp-
gifter som utförs av stabscheferna. Det verkar till viss del bero på stabschefer-
nas olika erfarenheter av stabsarbete och vana av att använda olika mappsy-
stem/digitala administrativa system.  

Vidare framgår det under observationerna att minnesanteckningar inte förs 
vid flera olika typer av möten. Att minnesanteckningar saknas i stabens möten 
gör det svårare att gå tillbaka i dokumentationen för att följa upp ett ärendes 
hantering exempelvis vid uppdatering efter en vecka ur stab eller när det råder 
osäkerhet kring vad staben kommit överens om (eller för den delen i samband 
med föreliggande utvärdering) (se Bristande dokumentation och låg grad av , 
s. 65 ff.). Staben har enligt stabsinstruktionen (Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, 2020) möjlighet att inrätta en så kallad stabsassistent för att för att bland 
annat föra minnesanteckningar och assistera övriga stabsmedlemmar i doku-
mentation. Länsstyrelsen har dock valt att inte inrätta någon stabsassistent.  

Utvärderaren konstaterar att ett adekvat tekniskt system, en digital platt-
form, saknas för såväl stabsarbete som kommunikation/dialog inom staben, i 
och mellan funktioner, delning av stabsgemensamma arbetsdokument och be-
slut samt allmän dokumentation från hanteringen (se Digitalisering av stabs-
arbete och samverkansforum, s. 88 ff.). Stabsarbetet och samverkan både in-
ternt och externt skulle troligen vara betjänta av införandet av ett tekniskt di-
gitalt system, en plattform likt Microsoft Teams, i vilket staben som helhet, 
de olika funktionerna och aktörer inom U-Sam skulle kunna upprätta olika 
kanaler för ärendehantering, dokumentation och kommunikation. En sådan 
teknisk lösning skulle troligen underlätta både kommunikation och avdöm-
ning av olika spörsmål mellan ordinarie möten samt förenkla och påskynda 
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beredning av ärenden inför beslut. Idag måste stabsmedlemmara antingen fy-
siskt söka upp varandra, boka en avstämning eller mejla varandra (se Föråld-
rad digital teknik för samverkan och internt samarbetet, s. 113).  

Vidare så skulle en sådan teknisk plattform troligen underlätta den interna 
dialogen då det går att skapa riktade aviseringar om en ny handling har upp-
rättats eller en fråga ställts. Införandet av en digital plattform skulle troligtvis 
förenkla hanteringen av vardagliga personalfrågor som inte har direkt kopp-
ling till hanteringen av händelsen samt sammankalla kompetenser som annars 
riskerar utebli från möten (se Mötesformer, struktur och effektivitet, s. 48 ff.).  

Samverkan med kommunerna och regionen 
Utvärderaren har observerat flera olika typer av samverkansmöten med kom-
munerna och regionen, dels olika direktsamverkansmöten och så kallade ISF, 
inriktnings- och samordningsfunktion i U-Sam. De möten med U-Sam som 
utvärderaren observerat framstår i grunden vara ett bra forum för samverkan. 
Det har tydligt framgått vilka organisationer, roller och funktioner som bör 
delta och vad syftet med mötet var. Utvärderaren generella upplevelse från 
olika samverkansmöten är att det fanns en låg tröskel hos länsstyrelsen både 
när det gällde att sammankalla till och avsluta ett samverkansmöte. 

De direktsamverkansmöte som utvärderaren har observerat inleddes med 
redovisning av syfte och mål för mötet och avslutas med en sammanfattning 
av innehållet och av de beslut som tagits under mötet. Till varje möte skapades 
mötesanteckningar som efter mötet delades med berörda aktörer. Utvärdera-
rens upplevelse är att både den muntliga sammanfattningen av mötet och mö-
tesanteckningar bidrar till en tydlig och gemensam bild av mötet för alla in-
blandade.  

Utvärderaren konstaterar att den otydlighet och/eller okunskap som upp-
levs finnas i staben kring länsstyrelsens roll i krishantering även återspeglas i 
samverkanssituationer (se även Förståelse för olika aktörers roller och man-
dat, s. 56 ff.; Stabens uppstart och utveckling över tid, s. 58 ff. samt Erfaren-
heter av olika former av möten med Länsstyrelsen, s. 66 ff.). 

Under en av utvärderarens observationer i juni ställer länsstyrelsen följande 
fråga till en samverkanspart vid ett möte: ”Vad vill ni ha hjälp med?” paral-
lellt med att följande fråga ställs internt till staben: ”Vad får vi hjälpa till 
med?” Följden blev att samverkansparten gick tillbaka till egen organisation 
och återkom på nästa möte med ett svar kring hjälpbehovet och länsstyrelsen 
tvingas replikera ”Det kan vi tyvärr inte göra.” (se Förståelse för olika aktö-
rers roller och mandat, s. 56 ff. och Stabsinstruktion och stabsarbetsplan, s. 
107). 
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Utvärderaren antar att ovan beskrivna arbetssätt riskerar att skapa en för-
väntan hos samverkande parter som när den inte infrias/uppfylls troligen om-
vandlas till frustration och missnöje riktat mot länsstyrelsen och staben. För-
farandet riskerar även att fördröja och i viss mån ytterligare komplicera själva 
krishanteringen, eftersom nya beredningar av ett ärende måste göras (kanske 
hos flera parter) innan beslut kan fattas och den faktiska hanteringen kan 
starta.  

Utvärderaren noterar även att både länsstyrelsen och U-Sam saknar rutin 
att nyttja digital plattform för samverkan och att den plattform som nyttjas 
(Skype) är ett basalt och gammalmodigt (om än kanske säkert) system (se Di-
gitalisering av stabsarbete och samverkansforum, s. 88 ff. och Föråldrad di-
gital teknik för samverkan och internt samarbetet, s. 113). Utvärderaren antar 
att andra och mer moderna digitala plattformar skulle främja samverkan på 
distans vid framtida samhällsstörningar. Oavsett om Skype eller annan digital 
plattform ska nyttjas för framtida samverkan på distans så bör rutiner för ett 
digitalt arbetssätt upprättas så att forumet nyttjas på ett optimalt sätt. Exem-
pelvis så skulle det initiala tidskrävande uppropet av mötesdeltagare enkelt 
kunna ersättas med en granskning av närvarolistan och möjligen en kort in-
formation om vilka som inte närvarar och dokumentation från möten fören-
klas.  

Intervjuer 
De 33 intervjuerna har resulterat i ett omfattande empiriskt material (se Om 
intervjuerna, s. 27 ff.). I föreliggande avsnitt summeras de teman som identi-
fierats i relation till respektive fråga i intervjuguiden i analyser av transkribe-
ringar från intervjuerna (se s. 35).  

Utvärderaren har valt att illustrera redovisningen från intervjuerna med re-
presentativa citat som förstärker och förtydligar utvärderarens återgivningar 
av dem sammantagna analysen av informanternas berättelser (se Om intervju-
erna ur ett forskningsetiskt perspektiv, s. 31 och Omskrivningar och redovis-
ningar av citat, s. 32).  

Förväntningar och förhoppningar på utvärderingen 
Informanterna ombads i början av intervjun beskriva vilka förväntningar och 
förhoppningar de hade på utvärderingen. Sammantaget är det en komplex bild 
som framträder i informanternas berättelser om förväntningar och förhopp-
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ningar. Där å ena sidan förväntningar på utvärderingen och dess genomfö-
rande är väldigt stora, men förhoppningen på framförallt implementeringen av 
utvärderingens resultat är väldigt låga.  

Generellt så hoppas informanter från länsstyrelsen att utvärderingen ska 
visa att aktörerna inom U-Sam upplever att stödet från länsstyrelsen trots allt 
har varit tillfredsställande. Vidare finns det en allmän förhoppning hos infor-
manterna om att utvärdering ska leda till utveckling av U-Sam och stärka 
framtida samverkan i länet. Informanterna hoppas även att utvärderingen ska 
visa att de arbetsprocesser som U-Sam har i grunden fungerar tillfredställande. 

Jag upplever att det har varit bra samarbete och det har varit tydligt och det 
har varit strukturerat. Framför allt det. Det har varit en tydlig struktur. Så jag 
hoppas att utvärderingen kommer att visa att det är ett vinnande koncept.  

Jag hoppas faktiskt att den här utredningen ska leda till att vi stärker vår sam-
verkan i länet. Att vi ser nyttan av att ha varandra. 

Tankar om valet av utvärderare 

Flera informanter ansåg att det var bra att länsstyrelsen valt att anlita en lokal 
extern utvärderare. Många informanter gav uttryck för att de ansåg att det var 
bra att det var just ett lärosäte (och inte en konsultfirma) som ombetts genom-
föra utvärderingen. Många informanter uttalade även att de kände sig trygga 
med valet av utvärderare och att formen för genomförandet upplevdes positivt. 
Flera informanter påtalade också att det är intressant att utvärderaren även har 
medverkat i framtagandet av vägledning för utvärdering av inträffade händel-
ser (MSB, 2019). 

Jag tänker att det är positivt, att [utvärderingen genomförs på det] här viset i 
intervjuform […] Jag känner mig trygg med att [projektgruppen på MDH] 
håller i [utvärderingen] och sammanställer det här på ett bra sätt.  

Flera informanter tar också upp att de tycker det viktigt att utvärderaren är 
extern eftersom de anser att det då är troligare att utvärderaren har förmåga att 
belysa saker som en intern utvärderare skulle välja att bortse ifrån och klargöra 
saker på ett nytt sätt eller från ett annat perspektiv.  

Mina förväntningar på utvärderingen är att framförallt att utvärderingen ska 
vara oberoende. För jag har haft exempel på […] att man bara försöker […] 
vara alla till lags och kanske är lite för […] anpassningsbar och lyfter kanske 
inte på de tyngsta stenarna alla gånger, utan kör någon mellan-variant. […] 
Kanske också [att utvärderingen inte väljer att fokusera på] självklarheter 
utan på saker som […] vi själva faktiskt inte riktigt ser. 

Det är ju det som är bra nu, att det faktiskt kommer en utredning utifrån. […] 
Det är ju guld värt tycker jag. Då har [länsstyrelsen] i alla fall tänkt till.  
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Ett bättre och effektivare arbete i framtiden 
Flera informanter menar att de brister som framkommit i U-Sams hante-
ringen av pandemin även finns i vardagen. Flera informanter påtalar att 
krävs det att samtliga aktörer bidrar om U-Sam ska utvecklas och de gemen-
samt tar ansvar för att skapa ett bättre och effektivare arbete i framtiden.  

Man kan inte dansa tango ensam […] Det är ju ett samspel […] Det är jätte-
viktigt att vi övriga aktörer, som samspelar med länsstyrelsen, får del av re-
kommendationerna [från utvärderingen] […] Jag kan tänka mig att det finns 
saker som dyker upp utifrån våra uppdrag. Att vi [kommunerna] också behöver 
vässa upp oss […] så att vi får en kraft tillsammans framåt. 

Ett bättre och effektivare arbete tillsammans. […] Det handlar inte om att [det 
är] dem och vi. […] Ett [gemensamt] förbättringsarbete […] Vad kan vi lära 
oss av det här av den här utvärderingen? Att vi ska tänka eller arbeta tillsam-
mans på ett annat sätt i framtiden. 

Förväntningarna är väl faktiskt att det blir något vi kan ta till oss […] Så att 
vi ska kunna jobba en smidigare och effektivare […] Det handlar inte om att 
vi är dåliga på att hantera en kris […] Vi tar bra beslut och så. Men vägen till 
att ta beslutet kan ju göras lite enklare och lättare […]. 

Flera informanter, särskilt från kommunerna, men även inom länsstyrelsen 
och i regionen, understryker vikten av implementering av lärdomar från han-
teringen av pandemin. En stor majoritet av informanterna anser att det är vik-
tigt att utvärderingen leder till konkreta förslag på rekommendationer och pe-
kar ut utvecklingsområden.  

Informanterna uttrycker med viss skepticism en önskan om att länsstyrel-
sen ska ta till sig av synpunkterna som lämnats av dem och att utvärderingen 
ska bidra till att det sker förändring i praktiken. Flera informanter ger dock 
uttryck för farhågan att så inte kommer ske.  

Flera informanter berättar att deras erfarenheter från tidigare utvärderingar 
av såväl inträffade som övade händelser, är att de sällan leder till några kon-
kreta förändringar. En informant säger att det är just frånvaro av implemente-
ring av lärdomar som skapar mycket av den frustration som finns mellan olika 
aktörer, främst inom länet, men även mellan myndigheter på statlig, regional 
och lokal nivå.  

Det är ju just implementeringen som är [förhoppningen]. […] Om [utvärde-
ringen] bara hamnar i en bokhylla, så spelar det ingen roll […] Jag vet inte 
om alla personer i högre befattning kommer vara ödmjuka nog att ta åt sig av 
er utvärdering. […] Alltså de kommer inte att protestera [mot det som står i 
rapporten]. Det kommer bara inte att hända någonting. 
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Förhoppningen är […] att man faktiskt kan ta till sig saker […] Vi har haft 
utvärderingar från många övningar […] Vi gör utvädringar […] men vi lägger 
inte in det sen i det här lärandet efteråt. Det är det vi missar. […] Vi har fort-
farande inte riktigt tagit till oss allting från utvärderingar [som gjorts av han-
teringen av andra händelser].  

[Förhoppningen är] att det inte bara blir [ytterligare] en till utvärdering, som 
säger det vi redan vet inte fungerar, men sen händer det inget mer av det.  

Det tror jag är det som står för den största frustrationen mellan kommunen 
och länsstyrelsen. Att vi aldrig kommer framåt!  

Man hoppas att man ska ta synpunkterna till sig och att U-Sam utvecklas i 
positiv riktning. Det är förhoppningen. 

Konkreta förslag på rekommendationer och utpekande av områden i 
behov av utveckling 

Två områden pekas ut av informanterna som de hoppas utvärderingen ska bi-
dra till att lösa. Det ena handlar om behovet av att klargöra länsstyrelsens 
roll, ansvar och mandat i olika typer av krissituationer så att det är tydligt för 
samtliga aktörer i U-Sam (se Förståelse för olika aktörers roller och man-
dat, s. 56 ff.)  

[Det finns ett behov av att klargöra] vad länsstyrelsens roll är i olika typer av 
krissituationer? För det är ju så att länsstyrelsen ska ju vara en tillgång för 
oss andra aktörer. [Länsstyrelsen] ska ju vara någonting som ser till att ma-
skineriet är välsmort. 

Det andra området som informanterna hoppas utvärderingen ska bidra till att 
lösa handlar om att Länsstyrelsen och kommunerna behöver utveckla sin ar-
betsrelation så de kan samverka på ett bättre sätt i framtiden. Flera informan-
ter påtalar att det finns ansträngda förhållanden mellan en del aktörer i länet 
som tenderar att påverka samverkan inom U-Sam i stort och således den ge-
mensamma krishanteringen (se Samarbetsklimatet, s. 72 ff.). 

Först och främst är det samarbetet mellan Västerås stad och länsstyrelsen 
[som] på något sätt behöver [utvecklas.] […] [Så att de kan] förstå varandra 
[bättre]. Förståelsen för varandra har man inte idag. […] Antingen öva till-
sammans eller på något sätt utbilda sig tillsammans.   

Farhågor  

I samband med att informanterna berättar om sina förväntningar och för-
hoppningar på utvärderingen ger de också uttryck för sina farhågor både 
kring genomförandet och slutprodukten. Några informanter säger att de hop-
pas att deras upplevelser och erfarenheter av hanteringen av pandemin ska få 
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komma fram oförskönat i ljuset, men att de är rädda att resultatet från utvär-
deringen ska ändras och urvattnas samt att alla som deltagit i arbetet kanske 
inte vågar berätta om sina upplevelser. 

Att [utvärderingen] inte tvättas utan att den försöker ge en ganska verklig be-
skrivning av det som aktörerna tycker sig ha sett och inte blir en försköning 
eller redigering […]”Sådär kan de ju inte tycka. Det här ändrar vi till såhär.” 

Förståelse för olika aktörers roller och mandat 
Grundläggande för att samverkan i länet ska fungera, i vardag och kris, är att 
det finns såväl en förståelse för det egna och andra aktörers roller och man-
dat, och ett förtroende för att respektive samverkanspart kommer att ta sitt 
ansvar och gör vad de kan för att bidra till hanteringen.  

Okunskap och orealistiska förväntningar 

Det är tydligt att det hos många informanter råder både bristande kunskap om 
och förståelse för andra aktörers ansvar, roller och mandat inom U-Sam. In-
formanter ger uttryck för att de upplever att andra aktörer är okunniga om just 
deras organisations handlingsutrymme, samtidigt som de själva verkar ha 
höga förväntningar på vad andra aktörer bör, kan och ska göra och bistå andra 
med under en kris. 

Informanter från kommunerna ifrågasätter gärna både utformningen av 
länsstyrelsens ansvar, roll och mandat och huruvida det tolkas korrekt i Väst-
manland, medan informanter från länsstyrelsen gärna ifrågasätter kommuner-
nas insikt om länsstyrelsens uppdrag och funktion i länet. Samtalen med in-
formanterna blir ofta antingen en lovsång för vikten av flexibilitet i linje med 
vad nöden kräver av dem som ansvariga aktörer eller ett försvarstal för vikten 
av systemformalism och regelefterlevnad, trots att de hindrande begränsningar 
som det kan medföra erkänns.  

Informanter, vanligen från kommunerna, verkar ha stora förväntningar på 
vad länsstyrelsen kan, bör och ska göra under en kris. Dessa förväntningar kan 
ibland te sig som något orealistiska för informanter från länsstyrelsen i relation 
till vad de själva anser att länsstyrelsens uppdrag och roll är (och således även 
inte är).  

Jag tror att man kanske skulle behöva förtydliga mandat och roller. Kommu-
nerna är ju självstyrande. Länsstyrelsen har ju det inte så. 

Ibland kan jag känna att en hel del aktörer inom U-Sam har ganska stora för-
väntningar på vad länsstyrelsen ska göra som inte stämmer överens med vårt 
uppdrag.  
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[Kommunernas] förväntningarna på vad länsstyrelsen ska leverera stämmer 
ibland inte alls överens med länsstyrelsens uppdrag […] Vi ska stå för sam-
verkan, vi ska skapa plattformen för att andra ska kunna utbyta erfarenheter 
och kunskap och information […] Jag menar vi kan ju inte tillverka eller be-
ställa skyddsutrustning! Vi har inte någon kompetens inom det området över-
huvudtaget. Vi har ingen sjukvårdsutbildad. […] Vi har inga logistikexperter 
här. Vi har naturvårdshandläggare, miljöhandläggare och beredskapshand-
läggare.  

Om länsstyrelsens i alla lägen skulle vara pragmatiska eller tänka att ”Det 
här nog ändå bäst att vi gör!” Då finns det nog ganska många området där vi 
skulle kunna agera utan att vi har stöd i regelverket.  

Omvänt så anser informanter från kommunerna att det finns önskemål och 
krav från statligt håll, på vad kommunerna ska göra under en samhällsstörning 
för att bistå den nationella nivån, som från kommunalt håll ter sig något verk-
lighetsfrämmande utifrån den lokala nivåns förutsättningar. Flera informanter 
påtalar att den statliga nivån verkar sakna insikt om kommunernas, särskilt de 
mindre resursstarka, förmåga att prioritera hemställan om exempelvis inform-
ation till olika lägesbilder. Flera informanter påtalar svårigheter med och tiden 
det tar att sammanställa och rapportera önskad information samtidigt med och 
på bekostnad av hanteringen i egen organisation. (se även Datainsamling till 
olika lägesbilder, s. 75).  

Kommunal misstro mot och låga förväntningar på länsstyrelsen  

Förtroendet mellan aktörerna inom U-Sam har under pandemin i viss mån 
påverkats negativt (se även Samarbetsklimatet, s. 72 ff.). Enligt informan-
terna handlar det främst om att tidigare olösta konflikter inom U-Sam kom-
mer upp till ytan igen vid hanteringen av pandemin. Det kan exempelvis röra 
tidigare negativa erfarenheter, som uppstått under andra samverkanssituat-
ioner och som inte har hanterats och lösts. Dessa erfarenheter bidrar till att 
förstärka upplevelsen av oenighet hos informanterna i hanteringen av pande-
min och förstärker misstron mot hur den pågående krisen hanteras. 

Det kan nog vara det gamla synder sen tidigare […] Vissa kommuner är väl-
digt avigt inställda mot länsstyrelsen […] Och det är ju utanför covid-19. 

Man har nog i grunden ett förtroende, men visst är det så att det naggas i 
kanten emellanåt. […] Framförallt är det nog oftast att man tycker att länssty-
relsen ska göra mer […] styra lite mer […] Fast samtidigt gnäller man att vi 
går in och styr för mycket.  

Man undrar om det någonsin kommer att bli den uppfattningen att kommunen 
tycker att länsstyrelsen gör ett bra jobb och vice versa […] Ibland känns det 
som att det inte heller förväntas, [att man ska] få så mycket stöd av länsstyrel-
sen. 
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Organisering av och arbetsprocesser i staben 
Informanterna ger sammantaget en fyllig och mångfasetterad bild av sina upp-
levelser och erfarenheter av länsstyrelsens stabs organisering och arbetspro-
cesser. I viss mån påverkas informanternas upplevelse av huruvida de har varit 
en del av länsstyrelsens stab eller om de samarbetat med den.  

Stabens uppstart och utveckling över tid  

Inom länsstyrelsen finns det kritiska röster som anser att uppstarten av stabs-
arbetet initierades för sent och att det tog lång tid att bemanna upp staben.  

Även kommunerna delar upplevelsen om senfärdighet i uppstarten av läns-
styrelsens stabsarbete. Vidare beskriver informanter från U-Sam, vanligen de 
som själva har erfarenhet från att tidigare samhällsstörningar, att det märktes 
att länsstyrelsens stab var relativt oerfaren (se även Bemanningen av staben, 
s. 59). 

Först så är vår länsstyrelse ganska tröga i sin uppstart av sin verksamhet. Se-
dan när de väl kom igång så var det lite taffligt.  

Informanterna beskriver att många stabsmedlemmar inte behärskade det ak-
törsgemensamma språket (MSB, 2018). Språkförbristningarna mellan sam-
verkande aktörer, främst mellan länsstyrelsen och kommunerna, medförde att 
kommunikationen på olika möten försvårades och att mycket tid fick läggas 
på att förklara och definiera vad som avsågs med, för mer erfarna krishante-
rare, vedertagna och självklara begrepp och uttryck. Vilket i sin tur medförde 
att ärendehanteringen och arbetet med exempelvis omfalls- och scenariopla-
nering försvårades och ställde ökade krav på kommunikation mellan aktörer.  

Det märktes […] [att de] som höll i det inte har kompetens till att tänka omfall 
och alternativa händelseutvecklingar. Och det är klart att har man bara som 
roll och uppgift att hålla i ett Skypemöte och föra anteckningar och följa en 
dagordning så kan det fungera, absolut. Men ska man [på ett effektivt sätt] 
hålla ihop [arbetet] […] krävs en viss kompetens i att tänka omfall och att vara 
utbildad i viss metodik […] Och då blir det ju lite problematiskt när man inte 
har personer som har den kompetensen och inte den erfarenheten […] Det blir 
svårt att kommunicera. Kommunikationen funkar mellan de som […] har er-
farenheten och har jobbat med omfallsplanering tidigare […] de har ett mer 
gemensamt språk och kan prata utifrån begrepp. När vi säger scenario så vet 
vi ungefär vad vi menar med scenario. När vi säger lång sikt så vet vi ungefär 
vad vi menar med lång sikt. Kort sikt så vet vi vad det innebär, osv. […] Nu 
blev det följdfrågor ”Vad menar ni med det?” Eller ”Kan ni förklara på ett 
annat sätt?” […] Mycket tid på mötena går åt att få länsstyrelsen att förstå 
vad vi pratar om, vad vi menar. Har vi någon som håller i arbetet och är in-
förstådd och har kompetensen.  
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Länsstyrelsens stabsarbete beskrivs av flera informanter, både från kommu-
nerna och inom länsstyrelsen, som något som har utvecklats och fungerat 
bättre över tid. Flera informanter är måna om att ge beröm till länsstyrelsens 
stab och påtalar att de anser att staben har vuxit med uppgiften.  

Det som jag tycker har förändrats till det positiva är att [länsstyrelsen] har 
kommit in i sitt arbete. Både vad innebär i de olika funktionerna, men också 
har det märkts på möten att det blivit bättre. En tydligare agenda och nu kom-
mer det ofta med syfte till mötet och den som håller i mötet har gjort det ett par 
gånger och har hittat sitt arbetssätt. 

[Länsstyrelsen] måste ändå få ett erkännande för att de har skapat en struktur 
i [staben]. De har faktiskt haft alla sina olika funktioner och funktionsmejl och 
allt det här, så det har faktiskt fungerat! Det måste de ha beröm för.  

De som medverkat i [hanteringen av pandemin], de har gjort ett bra jobb. […] 
Den här stabsmetodiken som vi har jobbat utifrån den har jag varit ganska 
imponerad av, hur den fungerade […] Jag tycker det har fungerat väldigt, väl-
digt bra faktiskt. Kopplingen till kommunerna och uppföljning tycker jag har 
fungerat riktigt bra och hur vi har levererat till nationella nivån så de kan fatta 
sina beslut.  

Bemanningen av staben  

Att länsstyrelsens stab till stor del bemannats av hanterare som innan pande-
min saknade erfarenhet från både stabsarbete och krishantering bedöms lite 
olika av olika grupper av informanter.  

Informanter från kommunerna är både kritiska till och samtidigt förstående 
inför att många i länsstyrelsens stab saknade erfarenhet. Flera informanter, 
inom såväl länsstyrelsen som inom U-Sam, ställer sig dock frågande till om 
länsstyrelsen har nyttjat befintlig kompetens på bästa vis. Flera informanter 
påtalar att det funnits personal att tillgå, som de beaktar som ytterst kompetent, 
som av icke-kommunicerade skäl inte har deltagit i hanteringen av pandemin 
eller varit en del av länsstyrelsens stab. 

[Vederbörande] har inte använts överhuvudtaget i det här arbetet. Och för mig 
är det faktiskt helt obegripligt. […] Jag menar det finns ju ingen på länsstyrel-
sen Västmanland som har sådan kunskap om länsstyrelsen roll och uppdrag 
och lagstiftning och har koll på vad det är som gäller och hur det fungerar [i 
kris som vederbörande]. 

Flera informanter inom länsstyrelsen påtalar att hanteringen av pandemin i sig 
har varit en utbildning av personalen. Informanter i ledande befattningar inom 
länsstyrelsen ser uteslutande bemanningen av staben, med i huvudsak oprövad 
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personal, som något positivt eftersom det har medfört att stor del av persona-
len har fått en generell kompetensutveckling kring, och gedigen praktisk erfa-
renhet av stabsarbete.  

Inkluderingen av oerfaren personal i staben anses även ha bidragit till att 
öka medarbetarnas kunskap och medvetenheten om länsstyrelsens breda upp-
drag och roll vid samhällsstörningar hos personal som till vardags arbetar med 
andra frågor än skydd och beredskap. Sammantaget betraktas kunskapsut-
vecklingen som skapats genom hanteringen av pandemin som en tillgång i 
pågående totalförsvarsarbete.  

Det har ju blivit en medvetenhet bland länsstyrelsens personal, att vi har det 
här enorma uppdraget som vi faktiskt har. […] Det är många som har tyckt att 
”Jag har väl inget med det här [med krisberedskap att göra], jag håller på 
med […] [naturvård] […] Det är klart att det är en [positiv] erfarenhet inför 
framtida samhällsstörningar.  

Vi har lyft in väldigt många nya [i staben] för att skapa möjlighet att lära upp 
dem inför det totalförsvarsarbete som vi har framför oss. För vi ska ju faktiskt 
kunna ta över i händelse av krig […] Så att det betyder […] att vi har ett antal 
oerfarna som har kommit in och lärt upp sig.  

Vi är under en ombyggnad av hela krisorganisationen också och med vad gäl-
ler att öva och utbilda och så, så att det blir väl en skap övning […] Ett skarpt 
test [av vår förmåga]. 

Informanter både från länsstyrelsen och från kommunerna har dock återkom-
mande under intervjuerna ställt sig undrande till storleken på länsstyrelsens 
stab och frågar sig vad alla personer i staben egentligen arbetar med och om 
arbetet är effektivt och ger önskat värde?  

Det känns väl som att vissa saker som vi gör i staben ja det kanske vi måste 
göra, men nu [äntligen] har man i alla fall [börjat] tänka tanken på att vi ska 
trappa ner […] Vi behöver inte jobba i staben hela tiden. Vi har inte så mycket 
jobb. Visst vi kan ju välja att sitta där en hel dag bara för att sitta i staben, 
men det känns ju inte sådär jättebra. Och ibland känns det faktiskt som att folk 
gör det […] Ibland kan jag tänka ”Vad jobbar alla med just nu? 

Arbetsprocesser och organisering av stabsarbetet 

Stabsarbetet på länsstyrelsen har sedan start följt en uppstyrd process baserat 
på en uppdelad mötesstruktur och uttalade ansvarsområden i olika funktioner 
(se Generell beskrivning av hur stabsarbetet har bedrivits, s. 21 ff.). Arbets-
sättet och metodiken var för många obeprövad och ny (se Bemanningen av 
staben, s. 59 ff.).  
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Många informanter beskriver hur de relativt snabbt kom in i sina roller och 
förstod hur processerna var tänkta att fungera och anser att det fungerar bra.  

Dock finns det även en hel del kritiska röster till hur stabsarbetet har varit 
organiserat. Flera informanter beskriver att utgångspunkten var att alla skulle 
sitta samlade i olika rum i konferensavdelningen på länsstyrelsen, istället för 
att nyttja sina ordinarie arbetsplatser. Vidare påtalar flera informanter att valt 
arbetssättet (stabsmetodiken) har inneburit mycket väntetid som inte har kun-
nat nyttjas för att exempelvis ordinarie arbetsuppgifter (se Generell beskriv-
ning av hur stabsarbetet har bedrivits, s. 21 ff.). Väntetiden och svårigheten 
att nyttja eventuell ”dötid” till det ordinarie arbetsuppgifterna adresseras av 
flera informanter och en del påtalar även att detta medförde stress. 

Man har inte fått [lov] sitta på sitt rum. Det har liksom varit att man ska sitta 
där. Jag tycker att det arbetssättet är oerhört ineffektivt. […] Det har blivit 
väldigt mycket att man sitter och väntar in andra personer hela tiden. Istället 
för att bara kunna jobba på med sitt och sen liksom dyka upp på bokade möten 
och så som jag är van vid att jobba annars. Det känns som att det varit väldigt 
långa dagar, men att man kanske inte fått supermycket gjort. Det har varit 
väldigt mycket flytt av möten, vi hade ju de här LUM, VM, KM mycket tätare, 
vi hade de tre gånger i veckan och det var väldigt ofta att de flyttades fram en 
kvart. […] Det gjort man fem minuter innan mötet [skulle] starta. Då är det 
inte läge att börja med nytt i en kvart liksom.  

Den uppdelade stabsmötesstrukturen  

När det gäller den uppdelade mötesstrukturen (se En uppdelad mötesstruk-
tur, s. 24 ff.) så återfinns även där kritiska röster till hur bra upplägget är i 
praktiken. Framförallt så anser informanterna att det medför en långsam 
ärendehantering, vilket i sin tur påverkar andra aktörers förtroende för läns-
styrelsen. En upplevelse som flera informanter från kommunerna bekräftar: 
ärenden upplevs ta onödigt lång tid och ger intrycket av att staben är osäker. 

Då lyfte [funktionen] på en LUM och ett VM, att [kommunerna] såg att det 
fanns ett behov av att ordna ett möte om [en specifik fråga]. Sen fick [staben] 
ett svar på KM, om man fick göra det eller inte. […] Det där pratade vi väldigt 
mycket om i vår grupp och var lite frustrerade över […]. [Arbetssättet påver-
kade ju] förtroendet för hur länsstyrelsen löser uppgiften hos de olika aktö-
rerna […] Alltså det har inte varit bra för länsstyrelsens förtroende. 

Ledning av stabens arbete 

Många informanter från länsstyrelsen återkom under intervjun till frågor som 
kopplar till ledning och beslutsfattande i staben. Flera påtalade att det upplevts 
otydligt vilka roller som har vilka mandat och att det har påverkat exempelvis 
föredragning av ärenden och beslutsunderlag.  
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Många informanter tar även upp personliga egenskaper hos ledande perso-
ner inom länsstyrelsen och beskriver hur de anser att olika karaktärsdrag på-
verkat hanteringen. 

Länsledningen 

Informanter, både inom länsstyrelsen och från U-Sam, beskriver länsled-
ningen (språkbruket länsledning refererar till både länsråd och landshövding) 
som väldigt engagerade och delaktiga i verksamheten. Både länsråd och lands-
hövding beskrivs vara ytterst noggranna som personer och måna om att sköta 
saker enligt regelverken. Informanterna beskriver också att länsledningen är 
ytterst angelägna om att samverkan i länet, mellan länsstyrelser i landet och 
med departement och regeringen ska fungera bra.  

Baksidan är att länsledningens styrning i relation till krishanteringen upp-
levs vara präglad av formalism och kontroll. Vidare upplever informanterna 
att ledningen inte har förtroende för sin stab och därför tvingas de bli operativa 
på en alltför låg och detaljerad nivå. Informanterna är relativt överens om att 
det ofta tar lång tid att komma till beslut i ett ärende på länsstyrelsen. Det finns 
också en uppfattning hos flera informanter om att vissa beslut ibland fattas på 
en känslomässig snarare än sakliga grund. Det i sin tur har skapat frustration i 
staben då medarbetarna upplever bristande tillit till stabens kompetens och till 
framtagna beslutsunderlag. 

Vi kan komma med en massa av kloka saker från staben men om det inte an-
vänds för beslutsfattandet då är det ett problem […] Att säga ”-Du tar käns-
losamma beslut som inte är baserat på fakta, utan vad du tror är viktigt för 
stunden”. […] Det forumet eller det diskussionsklimatet finns inte.  

Jag får känslan ibland lite att [länsledningen] inte riktigt har förtroende för 
oss [i staben]. Man tillsätter en stabschef och en krisledande chef, men de får 
ändå inte de mandaten [som] man ska ha, utan de [länsledningen] ska alltid 
vara med och pillra, vilket gör att det blir långsamt, vilket gör att det blir för-
dröjningar och en enorm frustration för personalen. 

Krisledande chef  

Rollen som krisledande chef är en roll som inte finns med i stabsinstruktionen 
(Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). Vid möte med Landshövdingen den 
5 mars 2020 presenterades önskemål om att en ny funktion, en så kallad kris-
ledande chef skulle införas som kunde ansvara för beslutsfattande kopplad till 
det operativa arbetet i staben och rapporteringen till landshövdingen. Efter ca 
en veckas stabsarbetet beslutades att Länsrådet skulle ha rollen som krisle-
dande chef (utvärderaren har dock inte tagit del av något formellt beslut kring 
detta beslut) (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 39, Vecka 12). 
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Formellt fattade Landshövdingen beslut den 15 april 2020 om att införa en 
extra funktion som beslutande krisledande chef som skulle kontinuerligt rap-
portera till Länsrådet, som i sin tur och vid behov skulle briefa Landshöv-
dingen om utvecklingen (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 39, Be-
slutsfattande chef, s. 14 och Ledning, s. 23). Beslutet fattades mot bakgrund 
av att länsrådet under mars 2020 fick många nationella uppdrag i hanteringen 
av pandemin och på grund av detta riskerade att som beslutsfattare i staben 
fördröja stabsarbetet.  

Vår krisorganisation […] den vi har på papper, i den skulle vi inte ha någon 
krisledande chef, utan det skulle vara ledningen som gick in och tog beslutet. 
Det var mycket för att man inte ville ha […] någon som blev chef över de andra 
cheferna […]. Ledningen skulle [istället] vara involverad. Nu blev det ändå så 
att vi gled in […] med en krisledande chef […] Det var ett rätt beslut […] Jag 
tror vi ska se över vår organisation hur den är och att det kan finnas ett behov 
av att ha någon som […] har den rollen […] För det blir ändå [strategiska] 
saker som länsledningen behöver ta beslut om och vara med i, men kanske inte 
alltid in i det operativa som [krisledande chef måste] […] I och med att vi inte 
hade skrivit in någonstans vad krisledande chef skulle [göra] […] så finns det 
ju inte mandatet dokumenterat.  

Rollen som krisledande chef, så som den utvecklade sig, upplevs av många i 
staben som extremt otydlig. Flera informanter har i perioder exempelvis upp-
levt att det varit oklart vem som egentligen är/har varit beslutsfattare i staben.  

[Krisledande chef] var en ny roll i organisationen [ingen] visste riktigt vad 
den innebar. […] Stabsmetodiken innebar det att någon måste kontinuerligt ta 
beslut om hur vi ska inrikta vår hantering av covid-19. Det kunde vara i alla 
möjliga frågor [som krisledande chef engagerade sig i] […] Vi hade ju läges-
avstämningarna. I början hade vi det i flera dagar i veckan. [Den krisledande 
chefen måste vara] väldigt närvarande. […] Det var ett skäl till att länsrådet 
inte kunde vara det. För att närvara vid lägesrapporteringarna, lyssna på [sta-
ben] och sen så återkomma senare till värderingsmötena. […] Det handlar om 
att [länsstyrelsen] ska fokusera på rätt saker i den här krishanteringen och det 
kan vara enorm bredd av ställningstaganden. […] att bromsa ”Nej, nej, nej 
det här ska vi inte göra!” ”Det här är […] inte vårt kompetensområde, det här 
är regionens ansvar”. […] Det kunde vara [bedömningar] att den här frågans 
vikt inte är så stor att vi ska prioritera den […] Den typen av ställningstagande 
[…] [Så att] de rätta prioriteringarna gjordes i det operativa arbetet i staben. 
Men också kunna vara en länk mellan länsledningen och staben, åt båda hållen 
[…] Följa med i den nationella […] vara lite av en kanal mellan de olika ni-
våerna. 

Rollen som krisledande chef som en separat roll avskaffades enligt flera munt-
liga utsagor i månadsskiftet maj/juni. (Utvärderaren har dock inte någon upp-
gift om exakt datum eller beslut kring detta.). Det är också oklart huruvida 
uppdraget att vara krisledande chef och således beslutsfattare i staben vid 
denna tidpunkt (maj/juni) övergick till stabschefen eller om det återgick till 
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landshövdingen eller länsrådet som tidigare innehaft mandatet (se Tidslinje 
över händelseutvecklingen, s. 37; Beslutsfattande chef, s. 14 och Beslutsfat-
tare, s. 23). 

Stabschef  

Under perioden för utvärderingens datainsamling (mars-augusti) har två per-
soner tjänstgjort i rollen som stabschef och en tredje person har stått redo att 
biträda som stabschef (se Stabschef, s. 23).  

Rollen som stabschef blir naturligt väldigt exponerad i en krishanteringssi-
tuation. Stabschefen blir således ofta omnämnd i intervjuerna både av infor-
manter inom länsstyrelsen och från samverkande parter i U-Sam. I informan-
ternas berättelser återfinns både positiv och negativ återkoppling kring stabs-
chefernas arbetsinsats och kring deras personliga lämplighet för rollen som 
ledare samt rörande deras personliga förmåga att främja ett gott samarbetskli-
mat i staben och skapa förtroendefulla relationer i samverkan med andra ak-
törer (se även Samarbetsklimatet, s. 72 ff.). 

Relationen mellan linjen och staben 

Relationen mellan verksamhet i linjen och staben på länsstyrelsen berörs av 
flera informanter. En del informanter beskriver att det från linjens perspektiv 
har upplevts vara svårt att få insyn i stabens arbete och flera anser att det vore 
önskvärt om medhörningen i stabsarbetet kunde utvecklas mer.  

Jag följer mejlen, jag följer uppdateringarna just för att sitta och lyssna av. I 
och med att jag är TiB så måste jag veta vad händer i staben för att veta, ”Om 
det här händer, vad kan jag använda mig från staben?” […] Vi som är i linjen 
”Hur vet vi vad ni gör i staben?” Det är en grej vi håller på att diskutera, 
”Hur vi kan samköra linje och stab bättre. 

En informant beskriver att det uppstått situationer där det har varit oklart om 
det är linjen som i första hand ska hantera en fråga eller om det egentligen 
borde vara staben. Vidare så anser hen att denna osäkerhet medför att ären-
dehanteringen och de beslut som tas riskerar att missa saker som är centrala 
ur ett krishanteringsperspektiv. 

Det känns som en del [frågor] har gått små vägar runt [staben]. Man har inte 
tagit det i staben. Det har kanske kommit i staben någon gång, men sen har 
frågan hanterats av avdelningschefer eller länsledning eller någonstans och 
sen kommer det tillbaka. Men man har inte tagit den där diskussionen [i sta-
ben] och då har man missat en del, säkerhetsfrågor eller sambandsfrågor […] 
för det har inte varit med i diskussionen [som varit i linjen]. Man har exem-
pelvis inte gjort riskanalyser som man ska göra […] innan vi [beslutar att] 
göra någonting.  
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Vidare påtalar en del informanter att de upplever att det varit oklart för per-
sonalen vem som de facto har beslutsrätt och personalansvar över medlem-
marna i staben och i förhållande till arbetsledande chefer, som de facto har 
arbetsmiljöansvaret över stabsmedlemmarna. Vederbörande är tydlig med att 
hen inte anser att stabschefen har någon rätt att fatta beslut som rör hen eller 
hens personal. 

Bristande dokumentation och låg grad av digitalisering 

Flera informanter påtalar problem med att lyckas skapa en ändamålsenlig 
dokumentation från hanteringen av pandemin (se även Digitalisering av stab-
sarbete och samverkansforum, s. 88 ff.). 

Det som oftast är problem i en kris, det handlar om diarieföring vilket vi är 
skyldiga att göra. [Dokumentationen] kommer lite på efterkälke på en gång. 
Och vissa som jobbar i krisberedskapen, de har heller inte koll på hur mycket 
som ska diarieföras […] Det ska man ju ha koll på. 

Flera informanter tar även upp den omställning till digitala arbetssätt som han-
teringen av pandemin krävt av dem. Flera är kritiska till länsstyrelsens mog-
nadsgrad avseende digitalisering och påtalar att de som organisation borde ha 
varit mer digitaliserade i sitt sätt att jobba under vårens hantering av pandemin 
(se även Digitalisering av stabsarbete och samverkansforum, s. 88 ff.). 

Vi är inte särskilt digitaliserade. Vi är inte duktiga på att använda det [digital 
teknik] på länsstyrelsen. Det är väldigt få personer som hänger med på […] 
den tekniska framgången som är. Vi skulle kunna sitta ihop med flera konfe-
rensrum istället för att sitta i ett [stort rum], så kan vi sitta mera utspritt. Vi 
kan vara uppkopplade tillsammans genom videolänk. Det skulle vara jättesmi-
digt och framförallt minska smittorisken väldigt, väldigt mycket.  

Samverkan med olika aktörer och inom organisationen 
Informanterna har under intervjuerna återkommande berört frågor kopplade 
till samverkan både med olika aktörer och inom egen organisation. Generellt 
beskriver informanterna att samordning i länet i stort anses ha skett på ett god-
tagbart sätt. Men både informanter från länsstyrelsen och övriga aktörer påta-
lar att samordningen var lite trevande i början. 

Det är nog en liten utmaning för länsstyrelsen roll överlag. ”Hur avgränsar vi 
oss? Vad ligger på kommunerna eller regionen, vad ligger på oss?” Så att vi 
inte gör för mycket. Jag tycker vi hittar balansen i det så småningom, men det 
har väl gnuggats lite fram och tillbaka. 

Många informanter, särskilt de som inte till vardags jobbar med samhälls-
skydd och beredskap, tar under intervjuerna upp värdet av den service som 
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länsstyrelsen har tillhandahållit kring planering och genomförande av sam-
verkansmöten med olika aktörer.  

Det var en tydlig struktur från början och det var väldigt lätt att falla in i ledet, 
att följa. Hur ska jag förklara. Det finns en fyrkantig struktur […] Så det är 
effektivt. Det har varit det bästa.  

Erfarenheter av olika former av möten med Länsstyrelsen 

Många informanter berättar anekdotiskt om sina erfarenheter och upplevelser 
från olika former av möten med Länsstyrelsen under hanteringen av pande-
min. 

Flera informanter tar upp att det var bra att smittskyddsläkaren närvarande 
vid möten och rapporterade läget från regionens horisont. En annan informant 
tar upp det gemensamma skapandet av målbild och inriktning som något som 
fungerat bra. Vidare påtalar flera att utbytet med andra inom U-Sam kring hur 
de valt att hantera saker gett tips kring hur de kan utveckla sitt eget arbete. 

Det som har fungerat bra, det är samverkan och samsyn, alltså målbild, inrikt-
ning för länet. Och sedan att få input kring hur man själv kan lägga upp arbetet 
kommunalt. […] kring hur man kan förbättra sitt eget arbete på kommunal 
nivå. 

Flera informanter anser att det under våren har varit alldeles för långa och för 
många möten utan tydligt syfte och mål samt med utan märkbar effekt.  

Den första månaden så var det ju så långa möten och så otydligt vad är syfte 
och målet var med det här mötet. Och vi hade kommunchefer som satt på möten 
och sa ”Men vad är det här? Vi har inte tid att sitta på de här, det ger ju 
ingenting!” […]  Jag hör ju vad våra chefer tycker alltså, ”Herregud, ta det 
där mötet du, för jag orkar inte sitta med Länsstyrelsen. Det ger ingenting!” 
Så var det de första månaderna. 

Flera informanter säger att de upplever att det inte alltid varit rätt person, 
med rätt mandat, som blivit inbjuden till olika samverkansforum. En infor-
mant påtalar även det finns en viss obalans mellan olika organisationers 
mandat inom samma roll och funktion, vilket får påverkan på samverkan och 
krishanteringen. 

Ibland har de kallat folk på för hög nivå. […] Försök hålla rätt. Jag förstår att 
det kanske inte är så lätt, men [vem som ska kallas] borde [länsstyrelsen] ha 
koll på tycker jag.  

Om vi tar Västerås som exempel […] De ger ett väldigt starkt mandat till den 
som är stabschef […] så där finns den en väldigt uppgjord rutin och struktur 
som de ofta tillämpar, vilket också gör att man blir ganska bra på det. […] 
[Stabschefen] är trygg i det och vad han kan ta för beslut och inte. […] Det 
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gör ju att han kan driva på frågan mer än annars. Hos oss andra kommuner 
blir det snarare att man kanske får ta med sig frågan tillbaka. […] Det gör att 
när vi sitter samlade i vår samverkansfunktion eller ISF så gör vi det på lite 
olika nivåer, beroende på vad man har för mandat med sig in. 

Flera informanter tar upp att det är svårt att särskilja vilken typ av möte som 
de bjuds in till och vilka personer som bör medverka på vilket möte. 

Sen är det ju olika möten, men de ser ju väldigt lika ut allihop. Visst man kan 
ju försöka läsa sig till [vilket sorts möte det var], men jag hade jättesvårt i 
början att se ”Okej var det är mitt möte eller var det någon annans möte?” 
[…] Jag sitter och funderar på om man skulle numrera mötena. Så att jag vet 
att jag går på 1:or, att ISF alltid är ett 1-möte, eller ett A-möte eller att det är 
gult eller vad som helst. För vi har ju resurssamlingsordningsmöten, omfalls-
bevakning och omvärldsbevakning, kommunikation och näringsliv. Det kom-
mer rätt mycket [inbjudningar till olika typer av möten]. Ett tag hade vi ju 
otroligt stor frekvens på mötena, nu har det ju tunnat ut lite så nu är det lite 
lättare.  

En del informanter upplever dock att samverkan inom U-Sam under pandemin 
har haft tendens att bli samverkan för samverkas skull och att en del möten 
hade kunnat rapporteras skriftligt istället. Flera informanter tar även upp att 
det tog lång tid för Länsstyrelsen att ställa om och minska frekvensen på an-
talet möten (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37 ff.). 

Ganska snart blev det […] mest bara information från länsstyrelsen och [vad] 
de ville ha in från oss, om vi hade samverkansbehov. Det kändes som att det 
blev lite segt. Alltså det blev [så att alla sa] ”Inget att rapportera! Inget sam-
verkansbehov!” Vecka för vecka för vecka. Länsstyrelsen rapporterade och 
mycket av de sakerna kan jag tycka att man kanske kunnat läst sig till. Man 
hade inte behövt sitta i en och en halv timme i ett möte.  

Varför har vi alla mötena? […] [Alla rapporterade] Inget behov! Det gjorde 
man i tolv veckor innan någon lyfte att ”Hörrni, nu har vi haft [möten varje 
vecka i] tolv veckor utan att någon har behov [av det]. Ska vi inte ta och dra 
ner på de här mötena?” 

En del informanter är således kritiska till den roll och ansats som Länsstyrel-
sen tagit i hanteringen av pandemin och flera anser att det blivit för mycket 
byråkrati och samverkan för samverkans skull. 

Sedan [när Länsstyrelsen kommit igång med sitt stabsarbete] så började de 
byråkratisera hela krisen, som att det var deras kris, när vi uppfattade att det 
var regionen kris. […] Sen efter ett tag började det bli som att nu lever [läns-
styrelsen] sitt eget liv, i sin stab fast att vi andra har fört mer tillbaka till linjen 
[…] så fortsätter Länsstyrelsen med något som inte vi andra har en kris på. 
[…] Det här är en pandemi, det är regionens huvudsakliga bekymmer med 
kommunerna. […]”Vad är det vi ska bidra med i den här krisen?” [det borde 
Länsstyrelsen tänka över].  
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Då många hanterare av pandemin var oerfarna krishanterare och inte heller så 
familjära med stabsmetodik, påtalar flera informanter att det tog ett tag innan 
de själva kände att de kom in i arbetet. 

Innan man kom in i det här med samverkansmöten så var det lite rörigt, men 
det är inte att Länsstyrelsen i sig har varit otydliga, utan det är mer att det har 
varit rörigt runtomkring när pandemin började. 

Flera informanter upplever att många möten blivit väldigt formella och verk-
ningslösa. 

Våra U-Sam-möten var ju väldigt byråkratiska. Det var ju väldigt lite fokus på 
effekt och åtgärd. […] Först att gå igenom lägesbilden och de här sakerna. 
[…] Men för oss aktörer ger den ingenting.  

Flera informanter anser att Länsstyrelsen borde förberett mötena bättre och en 
informant ger förslaget att en mindre beredningsgrupp skulle kunnat processa 
en del saker som sedan föredras för den större gruppen.  

Vi la mycket kraft på att prata om inriktningsbeslut och målbilden. Då tyckte 
vi att ”-Snälla, förbered det här inför mötet! Det har ju inte dykt upp något 
nytt som gör att vi måste fatta ett nytt inriktningsbeslut eller ändra målbilden. 
Ni hade ju kunnat förberett innan mötet och så tar vi bara ett beslut under 
mötet”. […] Vi sitter ju 30 personer runt telefonmöten, det går ju inte att sitta 
i en diskussion om inriktningsbeslut för då kommer man ju prata i timme om 
ordval fram och tillbaka. Det är ju sådana saker som någon slags beslutsgrupp 
måste processas fram innan, bara säga att nu har vi tagit det här beslutet. 

Frågan om pauserna som uppstod under olika möten, framförallt under ISF, 
återkopplar ofta i informanternas berättelse till frågan om otydligt beslutsfat-
tande i staben och misstankar om detaljstyrning från länsledningen (se Led-
ning av stabens arbete, s. 61 ff. och Ledning, s. 23 ff.). En informant på läns-
styrelsen vill dock understryka att det inte handlade om behov av att för-
ankra beslut hos länsledningen, utan om att komplexa frågor ofta kräver 
några minuters reflektion innan beslut. Andra informanter från kommuner 
och regionen såg det istället som en förolämpning då de fick sitta och vänta 
istället för att agera i hanteringen.  

Det var inte så att vi sprang till länsrådet eller till landshövdingen. De var 
aldrig inkopplade i pauserna. Utan det var [krisledande chefen som] utifrån 
det som var rapporterats i lägesrapporteringen och det som vi hörde under 
mötet [som skulle] ta ett beslut om […] den fortsatta inriktningen utav hante-
ringen i länet av covid-19. Det var […] 5–10 minuter [reflektion] beroende på 
hur komplext det var för stunden.  

Informanterna beskriver att de lämnat förslag till Länsstyrelsen kring hur mö-
tena kan utvecklas och flera anser (som tidigare påtalats) att både möten och 
stabsarbetet har avancerat med tiden. 
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Det man har tagit till sig [av de förändringsförslag som vi lämnat] för U-Sam-
mötena är upplägget av dem […] Man har försökt förkorta pausen, man 
skickar ut lägesbilden i förväg, man satt inte och läste upp lägesbilden under 
mötet. Man kortade ner vissa saker. Man var striktare på att mötet inte fick 
dra ut på tiden. Vi effektiviserade uppropsordningen så vi inte la för mycket på 
upprop initialt och sådana saker. 

Länsstyrelsens betydelse för hanteringen  

Informanterna ombads hypotetiskt värdera vilken effekt bedrivet samord-
ningsarbete från Länsstyrelsen har haft på själva hanteringen av pandemin, 
kort sagt svara på frågan: Hade det spelat någon roll om Länsstyrelsen inte 
deltagit i krishanteringsarbetet? Informanterna har vanligen svårt att besvara 
frågan och funderar länge. Flera tar efter ett tag upp att Länsstyrelsen har spe-
lat roll eftersom de ordnat med alla samverkansmöten: inbjudningar, dagord-
ning och teknik. 

Det är klart att de [länsstyrelsen] har gjort nytta. De har ju kommit [in mer i 
arbetet] vartefter […] Mötena idag är ju mycket, mycket bättre. Man syr ihop.  

Flera informanter påtalar att samverkan inte står och faller med Länsstyrelsen 
som facilitator utan de både tror och ger exempel på frågor där aktörerna löst 
samverkan utan Länsstyrelsen. (se även Skyddsutrustningsfrågan, s. 78). 

Jag tror inte att [Länsstyrelsen] haft något större effekt egentligen. [Om] vi 
skulle plocka bort [länsstyrelsen] så hade aktörerna i länet ändå samverkat 
utifrån de behov vi haft för att hantera själva händelsen. […] Om vi tar materi-
alförsörjningen, som var en väldigt kritisk punkt. Den löste vi ju utan Länssty-
relsens inbladning egentligen. Eftersom Västerås tog en tydlig ledarroll och 
det var inte något motstånd från de andra kommunerna [mot det]. 

Informanter från Länsstyrelsen beskriver att de inom Länsstyrelsen har talat 
om behovet att tydliggöra effekten av det arbete som Länsstyrelsens bedriver 
eftersom de även själva anser att det är otydlig vilket bidraget faktiskt är. 

Det var inte tydligt vad det var för output […] Jag tog upp det i staben […] 
”Det måste bli tydligare med vad vi har för output i de åtaganden vi gör”. Det 
är ganska lätt att man faciliterar, man är lite smörjmedel och sådär och det 
tror jag straffar oss och […] i längden att det blir lite otydligt vad har Läns-
styrelsen bidrag egentligen har varit. Så att jag tycker att det är ganska svårt 
att se […] den direkta effekten av Länsstyrelsens samordningsuppdrag.  

Regionala rådet 

När det gäller värdet och nyttan av forum som det regionala rådet finns delade 
meningar och informanterna för fram både positiva och negativa aspekter. 
Flera informanter ger förslag på hur forumet skulle kunna utvecklas.  
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Även om få av informanterna har en plats i rådet eller har medverkat vid 
mötena så delger flera informanter hur rådet uppfattas och diskuteras i deras 
respektive organisationer. Flera av informanterna har vidare haft till uppgift 
att briefa chefer innan och efter rådsmötena. Många informanter lämnar mot 
bakgrund av dessa erfarenheter kritiska kommentarer kring upplägget på mö-
tena, frånvaro av tydligt syfte och agenda för mötena samt tiden och den täta 
frekvensen. Flera informanter landar i att de anser att de inte riktigt kan förstå 
vilket värdet som mötena skapar. Även inom länsstyrelsen ställer sig en del 
frågande till vad syftet med rådsmötena egentligen är och de är förstående 
inför att för att det kan upplevas som om värdefull tid går åt, för redan hårt 
arbetsbelastade personer, till något som inte upplevs ha något större värde.  

Jag har varit lite fundersam kring det här regionala rådet […] Hur man an-
vänder sig av det. Det är ju ett råd som landshövdingen sammankallade de 
högsta beslutsfattarna i länet. När man gör det så är ju frågan såhär ”Varför 
sitter vi här med de högsta beslutsfattarna i länet?” För mig har det inte varit 
helt tydligt. Vi har haft sammankomster ganska ofta, en gång i veckan under 
väldigt lång tid och det är dyrbar tid för alla och det förläggs ju i regel på 
kvällstid för att de har mycket att göra och sådär. 

Flera informanter påtalar dock att de upplever att de regionala rådsmötena har 
utvecklats med tiden till det bättre. Men flera informanter påtalar att då var det 
antagligen försent att ändra deltagarnas uppfattningar för deltagarna hade re-
dan fått en förväntan av hur mötena skulle gå till och vad de skulle ge. 

I början så var det bara informationsgivning till varandra. Och eventuellt om 
någon kommunstyrelseordförande lyfte någon fråga de hade funderingar på 
[…] Sen på senare tid när vi har minskat frekvensen dessutom för nu är det 
[…] inte lika intensivt. Först var det varannan vecka och nu en gång i måna-
den. Då har vi haft tydlig dagordning men punkter som man har liksom reflek-
terat på.  

Med tiden så kunde man märka på deltagarna. […] Man hör hur de pratar och 
sådär och deras engagemang. […] att det blev lite mer obligatorium för dem 
att vara där […] Inte så mycket mer engagemang mer än att man pliktskyldig-
ast redovisade situationen i den organisationen.  

Jag har suttit och lyssnat på de regionala råden så har de har i stort gått ut på 
att Länsstyrelsen har berättat kort om den inrapporterade lägesbilden och sen 
har respektive aktör då med politiska representanten eller ledningen från re-
spektive fått fylla på […] Men när det kommer till att man sammanfattar lä-
gesbilden och fattar någon form av inriktningsbeslut så har ju det, det har ju 
aldrig gjorts. Utan det har varit en lägesbildsdelning och det gör att även om 
det har varit skillnader i politikernas uppfattning av lägesbild och då pratar vi 
små skillnader, men ändå, det är nyanser. Det kan vara eftersläpning i siffror 
eller vad det kan vara. Även om det har diffat lite så har det inte haft någon 
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påverkan. […] Så tycker jag att protokollen från regionala råden säger inte så 
mycket, för det blir en urvattnad lägesbild som vi redan känner till.  

En informant påtalar behovet av att tidigt få igång ett tydligare högre ledarskap 
rörande hanteringen av pandemin och hen anser att regionala rådet tydligare 
borde vara ett forum för strategisk ledning. Andra informanter anser dock att 
de regionala rådsmötena hela tiden varit på en strategisk nivå. 

Efter ett tag så försökte vi ta upp en mer […] strategisk diskussion i olika frå-
gor. Men jag tror att det blev lite försent, alltså försent i processen. Vi hade 
redan fastnat i arbetssättet då. Utan det skulle ha varit med redan tidigt så 
man visste förutsättningarna […]. 

Det har varit återrapportering mest och sen framförallt saker som vi har lyft 
fram och talat om att det här tänker vi, har ni några åsikter kring det här eller 
vill vi göra något och det var hela tiden strategiskt. Senaste mötet vi hade förra 
veckan till exempel då hade vi tagit fram då förslag på ny målbild och inrikt-
ning för det fortsatta arbetet under hösten. Och det blev beslutat på mötet och 
det var rent strategiskt. 

Jag tror att man skulle på tidigt stadium identifierat vad de är som de stora 
frågorna för länet i det här då. Och där man gemensamt behöver komma över-
ens om olika saker då. Ett sådant exempel skulle kunna vara det här med 
skyddsutrustningar.  

Jag tror det finns en möjlighet att i den här typen av kris att använda sig av 
[forumet] på ett annat sätt. […] knyta ihop det till ett länsperspektiv och där 
känner jag att vi inte riktigt har landat. […] låt oss säga att vi får en motsva-
rande kris framöver och det kan vara en kris som också är mycket snabbare i 
förloppet då och då bör man som beslutsfattare i ett län ta taktpinnen på ett 
annat sätt och inte bara utifrån sin egen kommun […] vi kan kalla det för en 
kollektiv ledarskapsfråga […] Jag har inte sett någon arbetsbeskrivning för 
rådet. 

Det finns även röster som anser att landshövdingen visat ledarskap under pan-
demin och att hon på ett tydligt sätt har visat att Länsstyrelsen prioriterar frå-
gan. Flera informanter påtalar att de anser att det varit av stort värde att lands-
hövdingen sammankallat till regelbundna regionala rådsmöten så rapportering 
kan ske både ut i kommunerna och upp till regeringen om läget i länet.  

Jag tänker att det är positivt att landshövdingen tar initiativ till att näringslivet 
är en viktig del i den här pandemin. [Pandemin] handlar inte bara om sjukvård 
utan det handlar om folk överhuvudtaget. Så jag tycker det är positivt att ini-
tiativet kommer från henne, att hon vill hålla lite koll på vad som händer i 
länet. […] Föra det vidare till regeringsnivå och berätta att såhär ser läget ut 
i Västmanland och det här är behoven. Så att våra synpunkter också kommer 
upp till högsta instans. Så jag tycker det är väldigt viktigt. […] Jag ser det som 
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ett positivt avstämningsmöte, även om det är mycket avstämning och avrap-
portering, så tycker jag att det är ett av de bättre faktiskt. Nackdelen är väl att 
det alltid har varit kvällstid för det har inte funnits någon annan tid. Men det 
får man köpa.  

Samarbetsklimatet  

På det stora hela verkar informanterna från kommunerna anse att samarbetet 
med andra kommuner fungerat relativt bra. Många informanter berättar att de 
upplever att de ofta har gott stöd i sina motsvarande roller och funktioner i 
grannkommunerna.  

Informanterna beskriver hur det under åren har uppstått närmare samar-
beten med en del kommuner än med andra. Många påtalar att det finns många 
olika subgrupperingar mellan individer i olika organisationer inom U-Sam, 
vanligen baserat på geografisk närhet. De som ingår i en subgrupp beskriver 
att de upplever en stor tillit till och känner stor trygghet i att ha stöd i varandra, 
medan de som inte ingår i grupperingen snarare ser på den som något osunt 
för samarbetet i nätverket som helhet. 

Sura, Fagersta, Hallsta och Sala [samarbetar mer ihop] och medan [KAK-
kommunerna, Köping-Arboga-Kungsör] är mer ihop-pratade med Västerås 
skulle jag vilja säga.  

Man bildar en liten subgrupp […] det är mer naturligt att samverka med [en 
del] kommuner [än med andra] […] Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad 
det är. 

Att flera inom U-Sam har gedigen erfarenhet av att hantera olika typer av 
samhällsstörningar beskrivs, särskilt av dem som själva besitter erfarenheten 
men även av andra, som något som har underlättat hanteringen av pandemin. 

Vi vet hur vi ska lägga upp [arbetet], vilka budskap vi ska ha, hur vi ska agera, 
vad som förväntas av oss av omvärlden. […] Tack vare att vi [i Västmanland] 
har haft en del kriser […] finns det erfarna […] som har varit med [under 
skogsbränderna] 2014 och 2018. Och [under flyktingsituationen] 2015. 

En informant påtalar dock att erfarenhet från tidigare händelser inte nödvän-
digtvis är avgörande för en god krishanteringsförmåga, utan att det viktiga i 
både vardag och kris är att det finns en fungerande ledning och tillit inom och 
mellan organisationer.  

Historisk erfarenhet [av att hantera kriser] är viktigt men, för att hantera en 
samhällsstörning så är jag inte säker på att det är avgörande […] Det handlar 
om att det finns en fungerande ledning, det finns en fungerande tillit i organi-
sationerna. Fungerar det bra i vardagen, så fungerar det ofta bra att hantera 
en samhällsstörning också. 
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Många informanter tar upp att de upplever att samarbetet mellan Länsstyrel-
sen och kommunerna inte alltid fungerat så bra och att det finns både gamla 
olösta konflikter och relationella spänningar som påverkar dagens samverkan 
(se även Förståelse för olika aktörers roller och mandat, s. 56 ff.).  

Informanter från både Länsstyrelsen och kommunerna anser att det finns 
maktkamper och mycket prestige mellan Länsstyrelsen och en del kommuner, 
vilket bidrar till att skapa ett arbetsklimat inom U-Sam präglat av bristande 
samarbetsförmåga och där fokus ibland riktas mot fel saker.  

Det som har varit dåligt är ju prestigen som uppenbarligen finns, maktspelet, 
att tilliten inte har funnits. Att man inte har tillvaratagit kompetens som finns. 
[…] Att använda rätt person vid rätt plats och tidpunkt och vid rätt fråga. Det 
som är dåligt med det är ju att frågorna tar tid och lösa ut. 

Informanterna beskriver hur det råder ”hög svansföring” mellan en handfull 
personer från olika organisationer och att det bidrar till att skapa dålig stäm-
ning och trötthet hos övriga aktörer eftersom arbetsklimat präglas av att det 
hela tiden är ”taggarna utåt”.  

Vidare upplever många informanterna att oenigheter inom U-Sam inte han-
teras på ett öppet och transparent sätt. Alla vet att det försiggår dispyter, men 
de ventileras inte på ett sakligt sätt i storforum, utan de avhandlas olika 
subgrupper. Vidare beskriver informanterna att detta medför att alla inte får 
samma information och kanske inte är medvetna om allt som pågår inom U-
Sam. 

Mycket […] kommunikation sker vid sidan av [olika samverkansmöten] vilket 
gör att alla aktörer i länet inte får samma information om vad som försiggår. 
[…] Hade man istället diskuterat det här, i det forum vi har för att diskutera 
frågan, så hade vi nog kunnat kommit fram [till åtgärder] snabbare. Nu blev 
det prestige, det var direkt dialog mellan [berörd kommun] och Länsstyrelsen, 
medan övriga satt och jobbade på sin kammare ute i länet. […] Man visste att 
det försiggick […] [och att det] inledningsvis var ganska låst.  

Flera informanter beskriver att de upplever att fokus vid oenigheter inom U-
Sam tenderar att riktas mot att korrigera en enskild persons beteende, snarare 
än att lösa själva sakfrågan. Vilket de anser bidrar till att ytterligare förstärka 
det negativa arbetsklimatet och förhindrar att U-Sam kommer till konsensus i 
sakfrågan och därigenom kan utvecklas framåt tillsammans.  

Det var nog lite så många upplevde det, att […] den öppenheten [inte fanns] 
[…] att nu ska vi göra det tillsammans och har ni liksom synpunkter så säg det 
nu. Det fanns inte den känslan i mötena. Att kunna säga saker liksom.  
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Många informanterna berättar detaljerat om både gamla och nya konflikter 
som uppstått under åren mellan kommunerna och Länsstyrelsen. När det gäl-
ler spänningar som uppstått under pandemin berättar flera informanter att de 
känner till att minst tre beredskapssamordnare (eller motsvarande från olika 
kommuner) och/eller deras chefer, ska ha blivit uppringda av Länsstyrelsen 
efter olika typer av samverkansmöten. Bakgrunden till samtalen ska enligt 
flera olika informanter ha varit att Länsstyrelsen ansåg att en viss typ av 
fråga eller ett beteende under ett samverkansmöte hos den aktuella samver-
kanspersonen ska ha ansetts vara olämpligt och i behov av korrigering.  

Informanter på Länsstyrelsen beskriver en bitvis annan historia och säger 
att samtalen till kommunerna inte har gjorts i syfte att läxa upp någon, utan 
för att söka samförstånd och lösa en potentiell konflikt mellan Länsstyrelsen 
och berörd kommun enskilt, snarare än i storgrupp.  

Jag tycker att [vederbörande] i vissa sammanhang tar fel tillfälle att lyfta fram 
nackdelar eller att såga och ifrågasätta på ett onyanserat sätt. […] Det tycker 
jag är kontraproduktivt [eftersom det tar tid och kraft från det vi egentligen är 
satta att göra] […] Jag kan förstå om man upplever det som att det är en lad-
dad relation [mellan Länsstyrelsen och en del kommunrepresentanter]. […] 
Jag tycker dock att [vederbörande] ofta har rätt i sak. […] Det är diskussions-
klimatet [som är dåligt] och här räcker Länsstyrelsen inte till. 

Kommunerna själva upplever dock inte att Länsstyrelsen primärt har varit ute 
efter lösning av sakfrågan, snarare av att ge en reprimand till en enskild person 
för att hen antingen varit kritisk till Länsstyrelsen på mötet eller tagit upp en 
känslig fråga. Informanter som både har varit direkt och indirekt berörda säger 
att de anser att Länsstyrelsens uppringningar har skapat en olustig stämning i 
U-Sam och en viss individuell oro för att utsättas för detta samt resulterat i att 
en del drar sig lite för att engagera sig på möten.  

[Arbetsklimatet] har väl lite försämrats av det, utifrån att man nu förväntar 
sig att få kritik. […] Vi hade ju en sådan situation för någon vecka sedan, där 
en beredskapssamordnare […] hade en fråga på ett möte [en sakfråga om hur 
något skulle realiseras]. Varpå den här personen [efter mötet] blir uppringd 
[från Länsstyrelse] och ifrågasatt och [tillsagd] att ”-Du inte kan vara så ag-
gressiv på mötena! […] Det har väl hänt tre av våra beredskapssamordnare i 
länet [att vederbörande blivit uppringd]. Det var inga konstigheter i hur frå-
gan ställdes och inget aggressivt, utan man ifrågasatte och sa här behöver vi 
ha mer information innan vi kan agera i kommunen. För det här kom också 
som en uppgift som var brådskande […] Och så hade man ändå inte svaren på 
hur det skulle se ut […] Så att det var egentligen inte några konstigheter i 
frågan. Men jag tänker att det är ett sådant tydligt exempel på att det blir ”tag-
garna ut”. Kom inte ifrågasätt på våra möten och var inte otrevlig mot perso-
nalen.  
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Datainsamling till olika lägesbilder 
Informanterna ombads reflektera kring sina upplevelser och erfarenheter av 
att samla in data till olika lägesbilder under pandemin.  

För vem och varför?  

Många informanter är väldigt kritiska till hur arbetet med lägesbilderna varit 
ordnat och vilken kommunikation som omgärdat informationsinhämtningen. 
Informanter från både kommunerna och Länsstyrelsen anger att de varken för-
står syftet med eller nyttan av den information som kommunerna ombeds do-
kumentera eller vem som egentligen är intresserad av informationen.  

”Varför vill de veta det här? Man förstod inte syftet med alla frågor. Om [läns-
styrelsen] hade egenintresse eller om det var regeringen som undrade det här? 
Det var otydligt ibland vad det skulle ha svaren till.  

Jag förstår att Länsstyrelsen kanske […] inte fått välja så jättemycket själva 
kring vad de ska begära in för uppgifter. Men de kan ju vara en motpart mot 
Regeringskansliet och säga ”Varför vill ni veta det här?” […] ”Vad ska ni 
göra med den här informationen?” […] Ibland känns det som att [länsstyrel-
sen] inte [heller] vet. […] De begär in uppgifter som man inte förstår.  

Vi [efter-]frågar väldigt mycket information, men vi vet inte riktigt vad vi ska 
ha all information till. Men vi är duktiga på att ta in saker. 

[Länsstyrelsen] samlar in jättemycket information, men jag vet faktiskt inte 
ärligt vad gör vi med all information som vi får in. 

Resurs- och tidskrävande 

Vidare tar många upp den tid som det tar för kommunerna att ta fram underlag 
för att kunna besvara frågorna som Länsstyrelsen och statliga myndigheter vill 
ha svar på.  

I småkommunerna […], vi är så få personer och det krävs otroligt mycket [att 
ta fram det] som ska in till Länsstyrelsen, så att vi kan känna ibland ”Vad får 
vi tillbaka av det där?” ”Vad får vi för nytta av det vi lägger ner så mycket 
tid?” Sedan förstår väl jag att det inte är Länsstyrelsen som hittar på, utan de 
får väl ovanifrån, men det kan kännas ibland som att vi bra matar in, men vad 
blir kontentan?  

En svår bedömningssport  

Informanterna påtalar också att de anser att många frågor inte borde vara kom-
munernas ansvar att besvara, eftersom inhämtningen av information kräver 
kompetens och resurser som de inte anser att kommunerna har. 
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Det är framförallt när vi ska bedöma andra samhällssektorer, det har inte vi 
förmåga att göra på kommunal nivå. Det skulle innebära att vi måste upprätta 
särskild samverkan med myndigheter och andra bara för att få fram den in-
formationen […] men vi tar inte kontakt med olika centrala myndigheter, tra-
fikverk och allt möjligt för att ta fram [uppgifter], det kan vi inte göra. Då 
skulle vi få sätta av två personer som bara jobbar med lägesrapporteringar.  

Informanterna beskriver att datainsamlingen till lägesbilderna ofta är svår att 
genomföra på ett tillförlitligt sätt och att uppgiften upplevs ta alldeles för 
mycket tid att genomföra. Kommunerna beskriver ofta ingående på ett själv-
kritiskt sätt hur de går tillväga för att besvara, vad de ofta upplever som omöj-
liga frågor på ett pliktskyldigt sätt men med följden att kvaliteten på svaren 
blir låg och tillintetsägande.  

Konsekvenserna blir ju att vi inte kan, och att vi inte tycker att det är vettigt att 
lägga så mycket tid på den här rapporteringen i kommunerna. Utan vi fyller i 
den här [pliktskyldigt].  

Det var svårt ibland [att ta fram informationen] […] Man hann inte heller […] 
Vi var ju tvungen att hantera akuta grejer […] man hade inte tid att ifrågasätta 
allting heller, utan man körde på. 

Mycket ”copy paste”. Det blir ett större arbete inledningsvis för då bygger 
man ju upp en grundplattform som sedan blir det som gäller. Sen får vi olika 
nya frågor i de här då och då. […] Och då lägger man mer ner tid på de frå-
gorna, eller nya inspel som ska in till lägesrapporteringen. […] men sen löper 
det på och så tittar man om det blivit några ändringar sedan sist.  

Den här bedömningssporten vi sysslar med när vi ska bedöma om det är kritisk 
eller allvarlig påverkan […]. Även om det finns en skala som man kan läsa 
[…] vad det betyder, så är det fortfarande extremt individuellt […] ”-Vad du 
känner är kritiskt?” […] ” Vad är allvarligt för dig?” […] Regeringen säger 
[…] begär ut de här uppgifterna och så ska [kommunerna] sitta där och liksom 
”Hur ska vi ta reda på det här ens?” ”Hur och vad ger det här er i slutändan? 
[…] ”Vad ger det för bild?” […] Igår så kom det […] en ny fråga […] Den 
frågan handlade om hur efterlevnaden [av] myndigheternas rekommendat-
ioner ser ut. Alltså, ”Är det trångt? Eller inte trångt?” Eller ”Håller folk av-
stånd?” […] ”Hur ska vi ha koll på det?” Dessutom ska vi fylla i om det är 
många utifrån riskgrupper eller +70 som befinner sig på olika platser […] ”-
Hur ska vi göra det?” 

Många informanter ifrågasätter trovärdigheten i det underlag som de genom 
sina sammanställningar bidrar till att producera, den nationella lägesbilden. 

Inhämtningen av uppgifterna sker säkert på tusen olika sätt i alla kommuner. 
Så vad gör de av det aggregerade resultatet? Det är kanske inte en [enda] 
sanning i botten. 
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Det tog vi ju upp, att den här lägesbilden, det är fakta som dels är gammal, 
dels är övergripande, svävande. Den ger oss aktörer ingenting. Den ger något 
för er att rapportera uppåt. 

Alltså och förstå att det sitter 290 kommuner i landet som gör exakt det här 
varje vecka, när det finnas digitala verktyg som man skulle kunna använda 
istället! Som Regeringskansliet skulle kunna titta på exakt varje minut såhär 
ser det ut i hela Sverige. […] Förstår du det byråkratiska knaseriet som vi 
pysslar med?! 

Samordnad utformning på samtliga nivåer  

Flera informanter tar upp att de inte får någon återrapportering tillbaka och att 
de gärna hade sett att de fått en tydligare återkoppling kring vad informationen 
som de skickar in används till.  

Jag sa att det skulle vara bra om vi får återkoppling, vad informationen ska 
användas till. Så att vi förstår varför vi gör saker. Men jag har inte fått någon 
återkoppling. […] Det bara rullar på allting så man hinner ju inte, man orkar 
ju inte fastna i allting heller, utan ja. Man fortsätter jobba.  

Vidare beskriver informanterna att kommunernas utformning av den egna lä-
gesbilden inte är harmoniserad med den lägesbild som används på nationell 
nivå. Vilket innebär att det blir dubbelrapportering och således upplevs som 
ett ofta meningslöst merarbete för kommunerna.  

Vi har [försökt ta fram] en tydlig mall för hur vi ska bygga upp våra lägesbil-
der. Vi har [tidigare] kompetensutvecklats i länet kring hur vi bygger läges-
bilder […] Sen kom de här lägesbilderna som ska rapporteras upp och ser ut 
på ett annat sätt. Vilket gör att det blir en parallell hantering […] även om det 
konkret handlar om att klippa och klistra […] så ska det ändå anpassas till 
dem och de ska rapporteras i två olika parallella strukturer. Vi rapporter en 
del upp till vår krishantering lokalt och vår krisledning och beslutsfattare och 
parallellt rapporterar vi en till Länsstyrelsen, som de har ett uppdrag att rap-
portera uppåt. Det blir ett merarbete och den fyller inte någon funktion [för 
kommunerna] […] Det är ingen lägesbild som vi rapporterar till våra besluts-
fattare. […] den samlade lägesbilden för länet tar inte vi tillbaka och rappor-
terar till vår organisation, utan det vi tittar på är framförallt om man gör om 
något i inriktningen regionalt eller om man ändrar någonting i målbilden reg-
ionalt. Eller om det finns någon ny regional fråga som vi vet kommer spelas 
ner på kommunerna. Det är ju den typen av information vi tar med oss tillbaka.  

Flera informanter anser att Länsstyrelsen borde påtala problemet med läges-
bilderna för statliga myndigheter och regeringen och nyttja sin ställning och 
verka för att utveckla arbetet med lägesbildsrapporteringen. 

Är det bara så att [länsstyrelsen] blir statens förlänga arm här och gör det 
som de blir tillsagda att göra? […] [Länsstyrelserna] skulle säkert kunna 
samla ihop sig lite med olika Länsstyrelser och titta på det. […] De är ändå 
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ett gäng som skulle kunna bli en motvikt till den nationella rapporteringen, den 
nationella mallen. 

Vad har fungerat bra respektive dåligt i hanteringen 
Informanterna ombads reflektera kring vad de, mot bakgrund av de lärdomar 
de fått från hantering av pandemin, ansåg har fungerat bra respektive dåligt 
under krisen.  

När det gäller frågor kring vad som fungerat bra har utvärderaren valt att 
integrera redovisningen av dessa perspektiv i samband med redovisningar som 
görs i relation till specifika sakfrågor på andra ställen i rapporten: i resultatre-
dovisningen (se Intervjuer, 52 ff.) och i reflektionerna av utvärderingen som 
helhet (se Reflektion kring utvärderingen som helhet, s. 91 ff.). Utvärderarna 
har tolkat tystnad som beröm det vill säga att mycket av de frågor som bedöms 
ha fungerat har informanterna inte uppehållit sig vid eller ordat så mycket om. 
Utvärderaren gör således inte någon särskild redovisning kring vad som infor-
manterna anser har fungerat bra i hanteringen i föreliggande avsnitt utan väljer 
uteslutande att fokusera på den fråga som alla informanter är missnöjda med, 
skyddsutrustningen. 

Skyddsutrustningsfrågan  

Alla informanter adresserar den emellan kommunerna och Länsstyrelsen in-
fekterade frågan om samordning av skyddsutrustning. Samtliga informanter 
är missnöjda med hur frågan hanterades. Utvärderaren har därför valt att, i 
avsnittet nedan, uteslutande fokusera redovisningen av vad som upplevts fun-
gera dåligt i hanteringen av pandemin avseende exempelvis materialförsörj-
ning, resurssamordning och logisk kring skyddsutrustningen.  

Röster från ett kommunalt perspektiv 

Flera informanter påtalar att visserligen var Länsstyrelsens snabba med att 
kalla till möte när de uppmärksammandes på att behov förelåg men informan-
ter från kommunerna beskriver att de förväntade sig att Länsstyrelsen skulle 
erbjuda en annan typ av stöd i frågan än vad de gav.  

Det var väldigt stor utmaning att få till materialförsörjning och resurssamord-
ning och logistiken runt det. Och då blev […] diskussioner om vem som skulle 
ta taktpinnen och vem som hade samordningsansvaret som blev det viktiga […] 
snarare än […] [att ta fram] en tydlig plan på hur det här skulle [lösas]. 
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Kommunerna blev ganska snabbt missnöjda med Länsstyrelsens sätt att agera 
och att (inte) hantera frågan, vilket skapade en stor frustration hos kommu-
nerna. Flera informanter påtalar dock att frågan lyftes snabbt men att det tog 
lång tid att finna en lösning. 

När vi började se att det var problem med materialförsörjningen […] var 
[länsstyrelsen] väldigt snabba med att skapa ett möte där vi såg ett behov och 
[…] strukturerade upp det. 

De gick och väntade på att få ett uppdrag av [regeringen] medan man från 
kommuner tyckte att det är solklart, ”Kliv in och hjälp oss!” Avsätt resurser 
och samordna det här. Vi kan avsätta resurser från kommunerna. […] Läns-
styrelsen borde tydligare ha samordnat oss och stöttat oss […]. 

Informanter beskriver att samtliga länsstyrelser gick samman och bad rege-
ringen om ett skriftligt beslut. Länsstyrelsen i Västmanland lovade kommu-
nerna att så fort vi får ett skriftligt besked från regeringen (som sedan dröjde) 
så ska arbetet starta. Kommunerna ansåg dock att Länsstyrelsen i sitt samord-
ningsuppdrag redan hade uppgiften6 plus att de ansåg att Länsstyrelsen redan 
fått muntliga order från regeringen via en nationell presskonferens med stats-
ministern.  

Diskussioner om det kommande och dröjande skriftliga beslut från rege-
ringen och löften om vad som därefter skulle komma bidrog, enligt informan-
terna på kommunerna, till att skapa en passivitet hos (de självstyrande) kom-
munerna. Vilket medförde att de inte själva satte igång och löste frågan. Kom-
munernas avvaktan bidrog i sin tur till att förvärra situationen eftersom tiden 
gick och situationen blev till slut ohållbar. 

De hade kunnat hjälpt till, avvärja den här krisen tidigare. För skyddsutrust-
ning har varit A och O. […] Vi trodde att de skulle göra något samordnade 
uppdrag, så i väntan på det, vi var passiva. […] Vi var passiva och de gjorde 
ingenting och tillslut så var det kniven mot strupen när vi hade 24 timmars 
framförhållning på vår skyddsutrustning ”Vi måste göra något. Det här går 
inte! 

Efter tre veckor så lackade jag ur och sa det att ”Jag skiter fullständigt i vem 
som skriver på ett papper eller vem som gör vad! Det är bara till att få hit 
grejerna, för nu börjar det bli en ohållbar situation. 

 
6 Vilket även Shekarabi påtalade och bekräftade i en skrivelse (Regeringen, 2020b). 
(Se Tidslinje över händelseutvecklingen, Vecka 14, s.38 ff.). 
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Kommunerna beskriver även att medarbetare i staben på Länsstyrelsen upp-
manade kommunerna att inte vänta på Länsstyrelsen, utan själva lösa frågan. 
Samtidigt beskriver informanter från kommunerna att de upplevde att Läns-
styrelsen kände sig förbisedda när kommunerna sedan valde att agera utan 
dem. 

[Enskilda handläggare på Länsstyrelsen sa]”Kör på, vår organisation är så 
trög. Så kör på, vänta inte! Ni måste ju lösa det här!” […] Medan en annan 
med hög titel på Länsstyrelsen sa [när vi sen körde på utan Länsstyrelsen]”Så 
här kan ju ni inte göra utan att informera [landshövdingen]! 

Västerås stad tog även slutligen initiativ och ordnade en gemensam upphand-
ling tillsammans med länets övriga nio kommuner. Flera röster påtalar att det 
initialt blev lite rörigt kring vilken hanteringsstrategi som skulle gälla även om 
många informanter verkar nöjd med lösningen. 

I den här händelsen så var det Västerås stad som klev fram och hade en tydlig 
idé och de hade kontakt med en större leverantör och de hade upplägg som de 
såg skulle kunna fungera. Men det startade då ett antal parallella spår […] 
eftersom Länsstyrelsen drevs delvis en egen linje […] så fick vi en regional 
strategi som blev lite parallell med en lokal strategi. Den lokala […] det var 
den planen vi landade i, men den hade tidigt kunnat aktiverats och kunnat vara 
ett stöd för alla kommuner i länet. 

Röster från ett länsstyrelseperspektiv 

Även informanter från Länsstyrelsen säger att de inte heller är nöjda med hur 
hanteringen av skyddsutrustningsfrågan sköttes. De beskriver att staben på 
Länsstyrelsen ville bistå kommunerna i deras önskemål och hade tidigt förbe-
rett ett beslutsunderlag, men att länsledningen satte stopp och valde att invänta 
beslut från regeringen kring hur frågan skulle hanteras.  

[Staben] fick inte lov att göra det som i stunden åtminstone upplevdes som 
nödvändigt.  

Kommunerna ville ju väldigt gärna att Länsstyrelsen skulle förmedla skydds-
utrustning. Men Länsstyrelsen var väldigt restriktiv med att ta på sig det an-
svaret. Det kändes som att alla, vi i hela staben, ville att vi skulle hjälpa kom-
munerna med det. Men på högre ort ville man inte det.  

Jag tror det kan vara oklokt att ta på sig uppdrag som man inte har, utan att 
man faktiskt bör hålla sig till linjen och ansvaret så långt som det faktiskt är 
möjligt.  

En del informanter från Länsstyrelsen påtalar samtidigt att frågan om skydds-
utrustning är av operativ karaktär och således egentligen inte ett ansvar för 
Länsstyrelsen, medan andra är av uppfattningen att Länsstyrelsen redan har 
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uppdraget i sitt samordningsuppdrag och således egentligen inte hade behövt 
invänta ett formellt skriftligt beslut från regeringen. 

Jag tycker att Länsstyrelsen har det samordningsuppdraget i grunden i de för-
ordningar som finns sedan tidigare, men ändå så fick vi inte till det beslutet, 
utan man väntade in ett regeringsuppdrag som egentligen inte sa så himla 
mycket. Resultatet blev att Länsstyrelsen hamnade två och en halv, tre veckor 
efter i sitt beslutsfattande och vi gjorde bara kommunerna förbannade på oss 
i onödan. Där fanns det stor frustration i staben. 

Jag var av uppfattningen att det var fel beslut och det är jag även idag. […] 
Jag ser fortfarande det som en skada [i relationen med kommunerna]. [Vis-
serligen kom] logistiken igång. Bara två veckor efter att den borde ha gjort 
det. Men den förtroendeförlusten som blev under de två veckorna, den får vi 
jobba med i flera år. 

Samtidigt så beklagar många informanter från Länsstyrelsen att hanteringen 
kom att medföra att kommunerna kände stor frustration och missnöje med 
Länsstyrelsens hantering. På stabsmötet den 3 april uttrycks att det finns stor 
frustration i staben och i länet (se Tidslinje över händelseutvecklingen, Vecka 
14, s. 40). Staben anser att händelsen riskerar att springa ifrån dem och att 
Länsstyrelsen riskerar att tappa i förtroende om agerande i skyddsutrustnings-
frågan uteblir. Det finns en ängslighet i staben på grund av att inga beslut fattas 
från länsledningens sida7. 

Sen förstår jag att det finns en frustration bland kommunerna. ”Det är det här 
vi behöver ha hjälpt med!” Vi borde kanske ha agerat tidigare, vi borde ha 
gjort det vi gjorde senare tidigare.  

Jag tycker vi kanske förlorade mest förtroende det var ju när alla kommunerna 
verkligen ville att vi skulle förmedla skyddsutrustning och vi inte gjorde det. 

Det är ingenting att hymla om, att olika personer har haft uppfattningar om 
att Länsstyrelsen var senfärdig. Kommuner tyckte nog att Länsstyrelsen […] 
var för långsam och borde ha dragit igång det här med skyddsutrustning tidi-

 
7 I skriftlig återkoppling från Länsstyrelsen 11 mars 2021 beskriver Landshövdingen att frågan 
om skyddsutrustning lyftes för första gången upp till henne, på ett förberedelsemöte en timme 
innan det regionala krishanteringsrådet som ägde rum samma kväll, den 16 april kl. 17.30. På 
det mötet informerades Landshövdingen av den krisledandechef och försvarsdirektörn om det 
rådande läget. Med anledning av detta och trots att frågan var av en operativ karaktär beslutade 
Landshövdingen att lyfta frågan till det regionala rådet och förklara Länsstyrens roll och ansvar 
i sammanhanget samt för att tillsammans med rådet hitta en snabb lösning. Vidare anger Lands-
hövdingen att frågan därefter löste sig till lunch dagen efter.  
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gare. Det finns även personer på Länsstyrelsen som också ansåg det. […] Ab-
solut, visst, man kunde ha dragit igång de här på egen bevåg jättetidigt, eller 
tidigare än att vi gjorde. […] Absolut, det kunde man ha gjort. 

Jag tycker det var jättetråkigt, att det blev den här konflikten kring skyddsut-
rustning, för det blev nästan en konflikt. […] Och där svek Länsstyrelsen [kom-
munerna]. Det är jätteolyckligt att det blev så. 

Andra informanter från Länsstyrelsen reflekterar under samtalen kring varför 
frågan om skyddsutrustning kom att hanteras så som det utvecklade sig. In-
formanterna berätta utförligt och detaljerat om hur det upplevde hanteringen 
och hur den utvecklades över tid. Det framgår tydligt att frågan varit en stor 
del av den gemensamma hanteringen. 

En informant påtalar att regionala rådet borde agerat tidigare i frågan, en 
annan påtalar att länsledningen hela tiden var tydlig i sin viljeinriktning kring 
hur frågan skulle hanteras. En annan informant tar upp att det är lång kedja 
med beslut på olika nivåer som påverkar hur ärendet hanterades.  

Det var en ganska lång process innan vi slutligen landade. Men ganska tidigt 
kunde man ha enats i länet om att inte vänta på att staten nationellt och poli-
tikerna skulle komma till skott. […] Nu blev det istället en del kommunala ini-
tiativ […] Här hade man kunnat få en annan höjd på om man hade tagit ett 
sådant inriktningsbeslut på hög beslutandenivå [inom U-Sam] tidigt. 

Länsledningen hade en ganska bestämd uppfattning i just [skyddsutrustnings-
frågan] Uppfattningen var att vi kan förbereda logistiskhanteringen så långt 
det går. Vi kan inte gå så långt att vi tecknar avtal och sådana saker, innan vi 
har fått ett formellt uppdrag från regeringen som säger att vi får göra som 
länsstyrelse. 

Det blir lite konstigt att bara säga att det här var länsstyrelsen Västmanland 
som gjorde tokigt här […] Det handlar ju om en kedja från Regeringskansliet 
som står och säger på en presskonferens [att ett beslut ska komma], utan att 
det finns ett beslut fattat […] Man måste ju se det här i ett lite större perspektiv.  

Här var det inte bara Länsstyrelsen i Västmanland, utan alla länsstyrelser ge-
mensamt, som hade gjort bedömningen att ”-Vi har inte det här mandatet och 
därför begär vi det av regeringen”. Och då inväntade vi det beskedet. Det vi 
gjorde i alla fall var att vi tryckte på, tryckte på, tryckte på. Och så fanns det 
påtryckningar från andra aktörer i länet som då sa ”-Varför händer det ingen-
ting?” […] Situationen blev ganska […] besvärande för många. Och vi tap-
pade lite av förtroendekapitalet mot de andra aktörerna [i länet] […] Det på-
verkade också synen på det här inom organisationen. 

Länsstyrelserna hade gemensamt gått in till regeringen med en hemställan, om 
att få göra det här. Och det gjorde man utifrån att man ansåg att i det regelverk 
som omgärdar vår verksamhet så fanns inte det möjligheten. Utan man ville 
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ha ett […] förtydligande […] ha mandatet från regeringen att få göra det här. 
[…] Det blev en liten konflikt i det här. Då fanns det en del som tyckte att vi 
kommer ju ändå få ett sådant uppdrag så att vi kan väl köra igång. Och så 
fanns de dem som ansåg att […] vi kan inte gå in med en begäran och så kör 
vi bara igång. […] Jag kan ärligt säga att jag tillhör de som sa att vi kan 
förbereda så långt det går, men vi kan inte dra igång det här. Det ger ett väl-
digt märkligt intryck om vi begär att få ett mandat från regeringen och så kör 
vi ändå igång. Och då handlade det här inte om månader om väntetid, utan 
det handlade om en vecka eller två veckor eller något sådant. 

En del informanter tror att en förklaring till att regeringen dröjde med sitt be-
slut var att ansvarsfrågan var otydlig och att det rådde oenighet om det på 
nationell nivå kring hur frågan skulle hanteras, samt att det var en fråga om 
finansiering och kostnadsfördelning. 

Det var inte helt klart på nationell nivå heller […] Jag har väldigt mycket kon-
takt med MSB […] det som har varit lite rörigt är att man inte alltid kanske 
har rett ut på nationell nivå, vem som ska ha uppdragen på regional nivå. Att 
man då inte tar vissa initiativ och för att man väntar eller om man vill se om 
någon annan får uppdraget eller så. […] Konsekvenserna […] blir att det blir 
förskjutningar […] eftersläpningar, att man kanske inte gör det som krävs.  

Det handlar nog mer om kostnadsfördelning. Alltså vem är det som ska ta 
kostanden för att man gör en viss åtgärd. […] Och det är ju om man tittar på. 
U-Sam […] är ju ingen juridisk person, det är ingen person som äger budget 
eller personal eller någonting. Och sedan finns det ju någon, nu kommer jag 
inte ihåg exakt vad det står, men det är något om att ”man bär sina egna kost-
nader”. Man vill ju kanske inte att det drar iväg. 

Vad bör vi ”börja” respektive ”sluta” göra i hanteringen 
Informanterna ombads reflektera kring vad de, mot bakgrund av de lärdomar 
de fått från hantering av pandemin, ansåg att vi skulle börja (läs även fortsätta 
göra mer av i framtiden) respektive sluta göra i krishanteringen. 

Frågan var tämligen svår för informanterna att besvara. När det gäller vad 
krishanteringen ska ”börja med” så valde många informanterna att diskutera 
olika utvecklingsområden som de såg fanns.  

Utvärderaren har därför valt att fokusera sin redovisning i föreliggande ka-
pitel kring de tre centrala utvecklingsområden som en majoritet av informan-
terna tog upp under intervjuerna:  

1. Allmän utveckling av krisberedskapssystemet  

2. Drömmen om en annan form av samverkan i länet  

3. Digitalisering av stabsarbete och samverkansforum  
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När det gäller frågor kring vad som krishanteringen bör ”sluta med” var det 
svårare för informanterna att ge konkreta förslag utifrån sina erfarenheter från 
pandemin, utöver de tankar som de redan presenterat under intervjun i sam-
band med andra frågeställningar.  

Utvärderaren har därför valt att inte göra någon särskild redovisning kring 
vad som informanterna anser krishanteringen bör ”sluta göra”, utan hänvisar 
till de redovisningar som görs i relation till specifika sakfrågor på andra ställen 
i rapporten: i resultatredovisningen (se Intervjuer, 52 ff.) och i reflektionerna 
av utvärderingen som helhet (se Reflektion kring utvärderingen som helhet, s. 
91 ff.)  

Allmän utveckling av krisberedskapssystemet 

Avseende vad som bör införas (börja göras) så adresserade informanterna all-
mänt övergripande saker som de anser behöver utvecklas i krisberedskapssy-
stemet. En del tycker att mycket är föråldrat i systemet och flera påtalar att det 
krävs lagstiftning som kan ge aktörer erforderligt ansvar och mandat för att 
hantera krisen. Andra påtalar behovet av att stärka ledningskommunikation 
mellan olika organisationer och nivåer.  

Vi har hela Regeringskansliet och vi har ett antal departement […] sen har vi 
ett antal myndigheter på nationell nivå som ska lira med varandra […] det har 
inte varit glasklart alla gånger när det gäller ansvarsfrågan, vi har Socialsty-
relsen, vi har Folkhälsomyndigheten, vi har MSB. Sen har vi 21 länsstyrelser 
och sen ganska mycket horisontellt i organisationerna […] det här i sig skapar 
ju då ganska långsamma beslutsprocesser. […] Det läggs mycket tid för att 
resonera kring vem gör vad och hur ska vi göra det här och sådär. […] Mycket 
av förklaringen ligger i att det är inte är ett stuprör rakt ner i verkligheten, 
utan det är väldigt mycket olika typer av hängrännor som ska ha hanteras. […] 
En långsam beslutsprocess. Men så ser statsförvaltningen ut.  

Hela systemet måste göras om. Länsstyrelsens roll är ju från Axel Oxenstier-
nas tid.  

Nu är det lätt att stirra sig blind på covid-19, men jag tror att man kanske 
behöver fundera på det mandat som länsstyrelserna har […]. Titta på […] 
vilket sätt man kan tydliggöra det eller tänja ut det […], för att undvika det här 
beroendet av nationella direktiv […], för att skapa en annan flexibilitet och ett 
snabbare agerande. 

Flera informanter berör kopplingen mellan krishantering och arbete under 
höjd beredskap och ytterst kriget samt de lärdomar som finns från hanteringen 
av inträffade kriser i relation till samverkan över olika organisationer. 

Om det blir […] krig då kommer en hel del nya lagar att träda i kraft. […] 
[Där Länsstyrelsen] kommer att få ett riktigt tydligt ansvar […] men kanske 
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är det så att man också behöver tänka på när det, i sådana här stora kriser 
som pandemin […] att det ska finnas lagar som träder ikraft då också.  

Vid höjd beredskap är det tydligt att vi ska leda, men i kris ska vi samverka. 
Men ibland kanske man måste få ge inriktningen på ett tydligare sätt än vad vi 
har möjlighet att göra [idag]. 

[Dom säger]”Vi är högsta totalförsvarsmyndighet”. Men när [länsstyrelsen] 
inte kan hantera en sådan här kris bättre [hur ska vi då klara kriget?].  

Flera informanter tar upp att Länsstyrelsen valde att testa att inhämta inform-
ation kring lägesbilderna via ordonnans (det vill säga informationen över-
lämnades som en fysisk handling till länsstyrelsen i stället för via en digital 
delningslösning).  

En del informanter finner att det var bra och önskvärt att kräva att kommu-
nerna skulle sköta sina leveranser via ordonnans. En del informanter anser att 
det var bra att de fick öva totalförsvar (det vill säga testa överföra sekretess-
belagd och säkerhetsskyddsklassificerad information på detta sätt), andra in-
formanter anser att det var bra för de ansåg det inte vara lämpligt att läget i 
kommunen skulle bli offentligt (eftersom det under aktuell tid var så sårbart).  

Andra informanter ironiserar över nyttjandet av ordonnanser och det mer-
arbete som detta medförde samt är kritiska till att öva när det är tillräckligt 
tufft att hantera själva sakfrågan i krisen.  

Det var löjets skimmer över [nyttjandet av ordonnans] i kommunen. De bara 
skakade på huvudet […], tyckte det var så överdrivet […] [Länsstyrelsen] 
backade ju på det [kravet] sen för de fick kritik från oss […] Det kändes som 
om [länsstyrelsen] skulle testa massor av saker, samtidigt som vi skulle han-
tera det här. Vi hade fullt sjå att hanterad det här ute i kommunerna […] så 
kommer man in och testar en massa saker under tiden. Det blir inte bra. 

En informant tog upp behovet av att stärka utveckling av krisberedskapssy-
stemet genom att låta genomföra formativa utvärderingar av krishantering så 
att den kan utvecklas kontinuerligt. 

Vi pratade internt om att vi skulle ha någon egen som satt liksom som djävulens 
advokat och granskade oss. Men det blev aldrig riktig av och sedan sprang 
händelsen ifrån oss. 

Vi har ju möjlighet att med egen personal att ha en djävulens advokat. […] 
[Men] det har man inte haft i den här staben […] Man har inte velat haft det 
tror jag. Man har i alla fall inte gjort någonting. Men det har tagits upp. […] 

Drömmen om en annan form av samverkan i länet 

Flera informanter beskriver under intervjuerna hur de skulle önska att samver-
kan fungerade i länet. 
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En samverkansstab i länet 

En informant påtalar att vardagens principer tenderar att utmanas under en kris 
och att ledarskapet blir oerhört viktigt för att få samverkan att fungera för an-
nars skapas ”stuprörstänk” och protektionism.  

Jag tänker att det kan ha att göra med att ledningsstrukturerna utmanas i en 
större samhällsstörning och då blir det ofta direktiven uppifrån starkare och 
kanske lite mer stuprörstänkande än hur det är att samverka i vardagen. […] 
När det blir en samhällsstörning och det ställs på sin spets […] då stärks di-
rektiven från högsta ledning och ner […] Vid covid-19 […] har det blivit […] 
mer tydligt än vad det har varit under tidigare [kriser] […] Direktiv som kom-
mer uppifrån ledningen handlar väldigt mycket om att lyfta fram den egna or-
ganisationens mandat och roll. 

Flera informanter påtalar behovet av att få till en bättre samverkan i länet där 
händelsen som ska hanteras får stå i fokus, snarare än vems formella ansvar 
det faktiskt är att göra vad. En informant återkommer flera gånger under sam-
talet till att hen anser att samverkan fungerar bättre om frågor kan hanteras 
gemensamt i en samverkansstab. Vederbörande fortsätter sin beskrivning av 
den ideala samverkansstaben genom att berätta att hen anser att stabens upp-
byggnad bör utgå från vilken typ av händelse det rör sig om. Vidare anser 
vederbörande att alla 10 kommunerna i länet inte behöver delta utan att några 
kommuner kanske kan få representera dem alla. 

Skogsbranden 2014 […] flyktingsituationen och den här pandemin […] Under 
alla dessa samhällsstörningarna så har det varit […] rätt mycket rapportering 
uppåt från kommunerna till Länsstyrelsen, till nationell nivå […] Det gör att 
vi behöver lägga rätt mycket extra resurser i kommunerna som skulle kunna 
ha gått till att hantera händelsen […] Och där tror jag att det skulle kunna 
effektiviseras mycket om vi samlade ihop olika aktörer i en samverkans stab, 
så att man kunde delge den informationen direkt med varandra lokalt och hålla 
kommunikationsvägarna öppna hela tiden […] [för att skapa bättre] lednings-
kommunikationen mellan de olika nivåer. […] [Samverkansstaben] bör bygg-
gas upp beroende av händelsen […] Vi behöver vi kanske inte ha med alla 
kommuner […] utan man kanske kan komma överens mellan kommunerna 
vilka som ska representera samtliga kommuner, eftersom vi sitter ofta med lik-
nande frågeställningar och liknande behov […] Utse tre, fyra kommuner som 
skulle kunna […] representera samtliga. Länsstyrelsen självklart. Och natur-
ligtvis räddningstjänst, polis, regionen, men kanske också kunna ta med frivil-
liga aktörer, frivilligorganisationer. Svenska kyrkan osv beroende på vad det 
är för typ av händelse. 

I utvärderingen av skogsbranden -14 så kom det fram […] framgångsfaktorer, 
i att vi samverkade i en stab. Där krävde händelsen att vi gick ifrån de ordina-
rie strukturerna och andra aktörer går fram och tar ”lead” […] Men vi ram-
lade tillbaka igen lite grann [i hanteringen av pandemin]. Det var snarare or-
ganisationens roll och officiella mandat som blev det viktiga, än vilken aktör 
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som har bäst förmåga att lösa ut problemet. När vi väl är inne i en händelse 
så […] blir det mer fokus på ”Hur har vi sagt att vi ska samverka?” [snarare 
än vad som vore det idealt för denna typ av händelse?]. Varje aktör deltar 
utifrån sitt ansvar och roll. Länsstyrelsen samordnar, ingen liksom ifrågasät-
ter det. Och sen kör man på som hur det är sagt att det ska vara upplagt.  

När det gäller vem som ska leda arbetet i staben är informanten klar med att 
den organisation som har bäst kompetens bör ta en ledande roll eftersom ar-
betet då skulle bli mer effektiv hantering av det problem som måste hanteras 
och som på sikt kommer drabba alla aktörer. 

Titta på vilken aktör som har bäst kompetens, bäst förmåga kopplat till den 
här samhällsstörningen. Den [aktören] skulle då kunna ta en ledande roll i en 
sådan samverkansstab. Och då kan det vara till exempel en, den större kom-
munen i länet eller någon som kan gå in och driva en sådan samverkansstab 
på ett mer effektivt sätt, kanske än vad Länsstyrelsen kan göra [idag]. 

Jag tror att det finns en form av prestige i botten här […] men också att vi 
behöver […] bli modigare i våra sätt att arbeta, i våra arbetssätt och att våga 
släppa ifrån sig lite resurser från varje aktör för att vi ska få en regional effekt 
[…] Det innebär att några kommuner behöver gå in lite mer på en regional 
nivå i hanteringen, men effekten kan vi alla hämta hem eftersom vi får en bättra 
hantering av det problemet som ska lösas ut. […] Det här påverkar alla, det 
kommer påverka länet på sikt och det kommer påverka alla kommuner, men 
kanske på lite olika sätt. Men det kommer slå ner på lokal nivå. 

En annan informant, från Länsstyrelsen, är också inne på att kommunerna 
ska driva och leda frågor i U-Sam mer. Hen föreslår mot bakgrund av det 
faktum att länet har en kommun som har en särställning jämfört med övriga 
när det gäller resurser och kompetens avseende risk- och krishantering, att 
Västerås stad i högre grad ska leda och driva arbetet. 

Men jag tyckte att [kommunerna, främst Västerås som länets största kommun] 
kan väl driva, det gör väl ingenting? Dom är ju inom U-Sam, då spelar det väl 
egentligen ingen roll vilken organisation [som driver/leder arbetet] även om 
vi är ordförande i U-sam. 

Samverkansperson i andra organisationers staber 

Flera informanter från kommuner tog upp behovet och önskan att Länsstyrel-
sen och regionen skulle utbyta representanter från varandra till respektive stab.  

Informanterna påtalar att de ser många fördelar av ett byte av stabsmed-
lemmar, dels skulle staberna få expertkompetens från respektive samverkans-
part som kan organisationen och dess roll, uppdrag och mandat, dels skulle 
alla samverkansparter få medhörning kring övrigas specifika behov och förut-
sättningar. 
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Grundfelet är att man drar igång och bildar en stab men man ställer sig inte 
frågan -Vilket behov har kommunerna och regionen? Vi äger händelsen. Man 
har inte, man skulle kunna ha ställt sig frågan också ”Ska vi ta in någon från 
regionen och någon kommunrepresentant i vår stab?” Som har ändå kunskap 
och vet vilket behov. Man ställde sig inte frågan utan man började köra på vad 
man trodde var ett behov. 

Det råder delade meningar och minnesbilder hos informanterna kring 
huruvida kommunerna, regionen och Länsstyrelsen har både begärt och even-
tuellt avslagit andra aktörers begäran om att få ha en samverkansperson i ak-
tuell aktörs stab. När utvärderaren frågade representanter från Länsstyrelsen 
om eventuell kommunrepresentant i Länsstyrelsens stab så svarade flera in-
formanter att de inte kan minnas att de någonsin övervägt frågan om samver-
kansperson från kommunerna eller regionen i Länsstyrelsens stab. Ledande 
personer på Länsstyrelsen ställer sig också frågande till om det egentligen är 
en god idé.  

Den var aldrig uppe på bordet [att en kommunrepresentant skulle ingått i sta-
ben], utan kontakten med kommunerna sker ju löpande ändå. Dels i de for-
mella och alltså de här ISF och U-Sam osv., men också i det löpande. Den var 
aldrig uppe att vi skulle ta in kommunerna i staben, nej. […] Jag ser att vi 
hanterar saker i staben som liksom inte är en kommunal angelägenhet också 
[…] saker som vi kanske vill hålla inom den statliga sfären […] relationer med 
regeringen och sådär.  

Digitalisering av stabsarbete och samverkansforum 

Eftersom krishanteringen av pandemin i stort tvingades ske i digitala forum, 
på grund av smittrisken, adresserade nästan alla informanter digitaliseringen i 
någon form när de värderade vad vi borde börja och sluta göra.  

Flera informanter berättar ingående och med stor självkritik att krishante-
ringen vanligen bedrivs på ett traditionellt sätt med papper och penna, framför 
en whiteboard, på telefon och i fysiska möten. Informanterna berättar att tek-
niska lösningar för digitaliserat krishanteringsarbete finns men att de inte nytt-
jas. I samband med resonemang om nyttjande av modern teknik i stabsarbetet 
ifrågasätter en informant varför fokus uteslutande handlar om att staben ska 
göra ”rätt saker” och aldrig handlar om huruvida de gör saker på ”rätt sätt”.  

[Digitalisering av stabsarbetet har] varit en ickefråga. Om man tar upp det är 
det […] -Nej, det fungerar inte och nej, vi vet inte hur man gör. […] Man gör 
[krishanteringsarbete] med penna och papper för det är man van vid. Jag tror 
inte man ser […] behovet [av digital teknik] förrän det verkligen brakar nå-
gonstans. Och man har inte sett den här möjligheten [innan pandemin] […]. 
[Vi borde] kunna använda [digital teknik] mycket mer och till exempel göra 
lägesbilder. Det ritar vi upp på en whiteboardtavla idag. […] vid en skogs-
brand har vi en karta och […] ett OH-papper ovanför och så ritar vi direkt på 
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den. Ja, det är vår lägesbild. Den här sparar vi fysiskt. Pappersarket lägger vi 
ner [i ett arkiv]. Men det kan man ju göra på en smartboard. Det är också en 
sak vi inte använder. Allt GIS-material som vi har för att göra analyser […]. 
Det finns ju redan. Det finns analysprogram men vi är väldigt få som förstår 
om man ska använda det. Och vi använder det framförallt inte då när vi ham-
nar i en kris. […]  Jag tror man har svårt att ta till sig något nytt när det gäller 
en kris. Utan då […] ska vi utvärdera har vi gjort rätt saker [och inte saker på 
rätt sätt]. 

Flera informanter beskriver dock att den snabba digitalisering av krishante-
ringen som tvingats fram av pandemin, trots allt har fungerat mycket bra och 
att aktörerna har lyckats bra med att skapa en närhet mellan sig på distans.  

Vi lärt oss att vara digitala […] Nu är vi digitala. Vi har aldrig varit så digitala 
som nu. Det här behöver vi utveckla. Vi behöver utveckla den nya samverkans-
konstellationer som vi har skapat i och med den här krisen. Och hålla det vid 
liv. […] Vi har ju haft regelbundna möten […] som vi inte haft förut […] dia-
loger där vi diskuterade och ställer upp och hjälper varandra och har kommit 
närmare på ett helt annat sätt. 

Många informanter säger att de tror att digitaliserade arbetssätt är här för att 
stanna. Flera tar i sammanhanget upp bonuseffekter som ett digitaliserat ar-
betssätt har för å ena sidan den individuella arbetsmiljön avseende smittskydd 
och minskad restid, å andra sidan miljöeffekten av minskat resande. 

Det har varit lite strul just ibland med tekniken. […] Men jag tycker faktiskt 
om jag ska var ärlig att det har fungerat väldigt bra! Plus att vi i kommunen 
använder ju Teams på ett helt annat sätt idag. […] Jag tror aldrig det kommer 
att bli att vi möts på samma sätt igen, personliga möten behövs. Helt klart. Det 
kan inte ersättas, men […] det har gått åt väldigt mycket tid att sitta i bil förut. 
[…] Det digitala [arbetssättet] har varit guld värt.  
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Reflektion kring utvärderingen som helhet 

I linje med överenskommelsen mellan Länsstyrelsen och utvärderaren (MDH 
Dnr 2020:1875) (se Bakgrund till utvärderingen, s. 1 ff.) har utvärderaren haft 
i uppdrag att värdera: bedrivet arbete i Länsstyrelsens egen krisberedskapsor-
ganisation, Länsstyrelsens förmåga att samordna och stödja länets aktörer och 
U-Sam som en central del i länets krisberedskapssystem under pandemins 
första halvår. 

I föreliggande kapitel ger utvärderaren en sammantagen reflektion av ut-
värderingens genomförande och övergripande resultatet. Värderingen görs ut-
ifrån den insamlade empirin (se Resultatredovisning i tre fristående avsnitt, s. 
35 ff.) i relation till den programteori och verksamhetslogik som beställaren 
själv har valt att bedrivet arbetet ska värderas emot (se Hur var krishante-
ringen tänkt att fungera?, s. 7 ff.).  

Stort intresse för att medverka i utvärderingen 
Deltagarna i utvärderingen visade ett stort intresse för att dela med sig av sina 
egna erfarenheter och upplevelser från hanteringen av pandemin och deras 
förväntningarna och förhoppningarna på utvärderingen är höga (se Förvänt-
ningar och förhoppningar på utvärderingen, s. 52 ff.).  

Informanternas hyser ett starkt hopp om att utvärderaren, i rollen av extern 
utvärderare, ska våga ge en osminkad bild av informanternas upplevelser och 
erfarenheter avseende hur hanteringen av pandemin har fungerat (se Tankar 
om valet av utvärderare, s. 53).  

Deltagarna har under intervjuer och observationer både kritiskt reflekterat 
kring såväl sin egen och den egna som andras organisationers potentiella till-
kortakommanden och pekat ut både generella och specifika områden i behov 
av utveckling och i linje med detta angett många förbättringsförslag (se Inter-
vjuer, s. 52; Konkreta förslag på rekommendationer och utpekande av områ-
den i behov av utveckling, s. 55 ff.; Vad bör vi ”börja” respektive ”sluta” 
göra i hanteringen, s. 83 ff.). 
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Hur har krishanteringen av pandemin fungerat? 
I utvärderingens programteori och verksamhetslogik (se Hur var krishante-
ringen tänkt att fungera?, s. 7 ff.) framgår det tydligt att både Länsstyrelsen i 
Västmanland och U-Sam har höga ambitioner kring hur arbetet under en sam-
hällsstörning ska bedrivas såväl i egen stab som i samverkan med andra.  

I de tre dokument som har fått utgöra utvärderingens teoretiska ramverk 
återges såväl vilka aktiviteter och prestationer som ska levereras som vilka 
effekter som förväntas åstadkommas både av Länsstyrelsen och aktörerna i U-
Sam (Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstör-
ningar, s. 8 ff., Stabsinstruktion Länsstyrelsen i Västmanlands län, s. 13 ff. 
och Överenskommelse U-Sam – Samverkan på regional nivå före, under och 
efter en samhällsstörning, s. 12 ff.) 

I en utvärdering är det viktigt att både försöka ge en helhetsbild och samti-
digt låta detaljer som har stor påverkan hanteringen få uppmärksamhet. Utvär-
deraren har i resultatredovisning (se s. 35 ff.) pekat på processer och faktorer 
som både negativt och positivt har påverkat både det arbete som Länsstyrelsen 
har bedrivet arbete i egen krisberedskapsorganisation och i samverkan med 
länets aktörer. Utvärderaren anser att det är viktigt att läsare av utvärderingen 
tar sig tid att läsa och begrunda alla de aspekter och dimensioner som lämnas 
i empirin som helhet (se Resultatredovisning i tre fristående avsnitt, s. 35 ff.).  

Utvärderaren anser att den bild som utvärderingens empiri (se s. 35 ff.) ger 
av pandemins hantering under det första halvåret är sammansatt och att den i 
relation till valt teoretiskt ramverk (se Hur var krishanteringen tänkt att fun-
gera?, s. 7 ff.) samt andra övergripande styrdokument avseende krishante-
ringssystemets uppbyggnad, är utmanande att värdera. Å ena sidan har mycket 
fungerat enligt plan, å andra sidan verkar det finnas en hel del förhållningar 
och tillvägagångssätt som ter sig både ologiska och orimliga när teori möter 
praktik.  

Den övergripande fråga som utvärderaren och säker många läsare av utvär-
deringen slutligen kommer ställa sig under och efter läsningen av rapporten 
är: Gör vi saker rätt? och Gör vi rätt saker? Utvärderaren finner att det är 
svårt att lämna ett kategorisk/entydig svar på huruvida en specifik aspekt av 
hanteringen kan anses vara bra eller dålig, rätt eller fel även om den i sak är i 
linje med hur det var tänkt att fungera (se. s. 7 ff.). Det beror helt enkelt på 
vilket utgångsläge du tar i din argumentation och vilka argument du finner 
väger tyngst. I nästkommande avsnitt har utvärderaren valt att reflektera kring 
ett antal frågor/områden som rör sammantagna lärdomar från krishanterings-
arbetet samt i två längre avsnitt med fokus på bedrivet arbete i U-Sam respek-
tive i Länsstyrelsens egen organisation under pandemins första halvår. 
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Lärdomar från hanteringen av pandemin under det 
första halvåret 
Empirin som presenteras i resultatkapitlet (se s. 35 ff.). ger i sig själv läsare 
ett klart, öppenhjärtigt och ibland brutalt ärligt budskap av hur deltagande ak-
törer anser att den gemensamma hanteringen av pandemin har fungerat. Kri-
tiken som lämnas av informanterna är både grundlig och samstämmig i de 
stora sakfrågorna, även om detaljer och perspektiv i viss mån kan skilja mellan 
olika aktörer.  

Utvärderingen har med stor tydlighet visat hur svårt kan vara att skapa en 
välfungerade gränsöverskridande krishantering av en händelse som berör 
många olika politikområden och organisatoriska nivåer i det ordinarie förvalt-
ningssystemet. Det är högst förståeligt att relationer ställs på prov när ålder-
domliga hierarkiska strukturer präglade av formalism, felminimering och 
oomkullrunkeliga hanteringsprinciper, ställs mot uppkomna akuta behov och 
brister som kräver en kreativ och flexibel hantering. 

En hård dom men också stor vilja att utvecklas framåt 
Bitvis är informanternas utlåtande över hur ledning och samverkan har funge-
rat på Länsstyrelsen och inom U-Sam samt kring vilka effekter som arbetet 
kan anses ha uppnått under pandemins första halvår en hård dom (se exempel-
vis Organisering av staben, s. 46 och Organisering av och arbetsprocesser i 
staben, s. 58 ff.; Samverkan med kommunerna och regionen, s. 51 och Sam-
verkan med olika aktörer och inom organisation, s. 65 ff. samt Mötesformer, 
struktur och effektivitet, s. 48). 

Samtidigt är det slående att det i informanternas berättelser också finns en 
tydlig ambition och stor vilja att få samverkan i länet att fungera bättre. Infor-
manterna ser sina egna och andra organisationers bitvis bristande förmåga och 
insats, men de är också väl medvetna om vilka vinster som en förbättrad sam-
verkan skulle kunna medföra (se Drömmen om en annan form av samverkan 
i länet , s. 85 ff.).  

Utvärderaren tolkar det stora intresset för att delta i utvärderingen som en 
viljeinriktning om att aktörerna i länet är villiga att arbeta för att få till stånd 
en bättre samverkan. Det är således utvärderarens bedömning att det inom U-
Sam finns goda utgångspunkter för lärande och erfarenhetsåterföring (se Tan-
kar om användningen av utvärderingens resultat, s. 115 och Redovisning av 
genomfört arbete och resultat, s 116).  
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Utmaningen blir att ta nästa steg och på ett lyhört, prestigelöst och balan-
serat sätt fånga upp de idéer, tankar och ambitioner som lämnats i utvärde-
ringen till fortsatt utvecklingsarbete (se Allmän utveckling av krisberedskaps-
systemet, s. 84; Drömmen om en annan form av samverkan i länet , s. 85 och 
Digitalisering av stabsarbete och samverkansforum, s. 88). Utvärderaren vill 
i sammanhanget understryka att många informanter uttrycker en farhåga om 
att de som har makt och mandat att skapa önskad förändring inte kommer att 
implementera de förändringar som behövs för önskad utveckling eller bidra 
till att lärdomarna återförs till berörda aktörer (se Farhågor, s. 55 ff.).  

Utvärderaren har förhoppningen att länets aktörer läser, begrundar och an-
vänder utvärderingen i sin gemensamma utveckling av U-Sam och den sam-
lade förmågan att hantera framtida samhällsstörningar – både före, under och 
efter. Utvärderarens förhoppning är även att utvärderingen ska användas av 
Länsstyrelsen i Västmanland och övriga aktörer inom U-Sam för att identifi-
era vad i nuvarande krishanteringsprocesser som bör befästas, förändras eller 
kanske rent av tas bort i framtida arbete både i Länsstyrelsens egen krisbered-
skapsorganisation och inom U-Sam. Utvärderaren har även förhoppningen att 
även aktörer utanför länet ska finna utvärderingen intressant och lärande (se 
Tankar om användningen av utvärderingens resultat, s. 115 ff.). 

Underlag för utveckling av den gemensamma förmågan i länet 
Länsstyrelsen ambition var att utvärderingen skulle kunna användas för att 
utveckla U-Sam och länet gemensamma förmåga att hantera en samhällsstör-
ning både före, under och efter den inträffar (MDH dnr 2020:1875).  

Utvärderaren anser att informanterna har lämnat många kreativa förslag på 
hur samverkan kan fungera bättre (se Allmän utveckling av krisberedskapssy-
stemet, s. 84; Drömmen om en annan form av samverkan i länet , s. 85 och 
Digitalisering av stabsarbete och samverkansforum, s. 88). Utvärderarens be-
dömning är att de erfarenheter, upplevelser och lärdomar som presenterats i 
denna utvärderingsrapport kan användas för att låta olika arbetsgrupper ta 
fram konkreta utvecklingsförslag för hur arbetet bör bedrivas (se Tankar om 
användningen av utvärderingens resultat, s. 115 och Redovisning av genom-
fört arbete och resultat, s. 116).  

I samband med ett utvecklingsarbete inom U-Sam bör även styrande doku-
ment revideras utifrån lärdomar från pandemin (Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, 2016; Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). En fråga som vi utvecklar 
mer längre fram i detta kapitel (se Stabsinstruktion och stabsarbetsplan, s. 
107). 
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Underlag för att utveckla förmåga till krisberedskap och 
totalförsvar 
Länsstyrelses ambition var att utvärderingen skulle användas för att utveckla 
Länsstyrelsens förmåga till krisberedskap och i återuppbyggnaden av totalför-
svaret (MDH dnr 2020:1875). Utvärderarens generella bedömning utifrån det 
arbete som bedrivits i Västmanland under pandemins första halvår är att det 
återstår mycket normativt och praktiskt implementeringsarbete på nationell 
nivå, innan vi har ett krisberedskapssystem som kan anses vara tillfredsstäl-
lande för alla inblandade parter (se Allmän utveckling av krisberedskapssyste-
met, s. 84). Ur den aspekten bör de lärdomar som hanteringen av pandemin 
genererat välkomnas, även av en större publik än berörda parter i Västmanland 
(se Tankar om användningen av utvärderingens resultat, s. 115 ff.).  

Det är utvärderarens förhoppning att utvärderingen ska vara ett underlag 
som kan bistå Länsstyrelsen (både regionalt och nationellt) i arbetet med att 
revidera och skapa nya planer och instruktioner för samverkan i ett totalför-
svarssammanhang. Exempelvis vid utveckling av Länsstyrelsens krisbered-
skapsplan och revidering stabsinstruktionen (Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, 2020). Utvärderaren anser att lärdomar från hanteringen av pandemin 
mycket väl kan nyttjas för att skapa verklighetsförankrade övningar/utbild-
ningar för chefer och olika stabsfunktioner inom Länsstyrelsen och inom U-
Sam inför både samhällsstörningar och ytterst krig (se Tankar om använd-
ningen av utvärderingens resultat, s. 115).  

Utvärderaren vill i sammanhanget uppmärksamma läsare på att Länsstyrel-
sen tog hanteringen av pandemin som ett tillfälle att dels öva upp sin oerfarna 
personal (se Bemanningen av staben, s. 59), dels för att öva informationsdel-
ning mellan kommunerna och Länsstyrelsen via ordonnanser (se Allmän ut-
veckling av krisberedskapssystemet, s. 84). Huruvida det ska ses som positivt 
eller negativt att låta över personal och nya arbetssätt under pågående kris 
finns det många olika åsikter om. Utvärderaren konstaterar att mer dialog 
borde förts kring detta inom U-Sam (se Bemanningen av staben, s. 104). 

U-Sam som en central del i länets krisberedskapssystem 
U-Sams aktörer har tydligt visat att det finns en stor vilja och en grundförmåga 
att bistå varandra och agera för en gemensam hantering av krisen. Grundläg-
gande uppgifter så som att kalla samman till och delta på samverkansmöten 
bedömer utvärderaren har fungerat bra. Länsstyrelsen har enligt plan erbjudit 
mötesplats, lett och dokumenterat möten och kommunerna har deltagit på mö-
ten och bidragit med lägesbilder. Det verkar finnas en låg tröskel för att ta 
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kontakt med varandra och initiera möten inom U-Sam och finnas en förmåga 
att skapandet av målbild och inriktning för länet. Eftersom hantering av pan-
demin är så allomfattande och inbegriper alla och envar så anser utvärderaren 
att det strategiska ledarskapet och signaleffekten av engagerade ledare i reg-
ionen inte ska underskattas även om det reella värdet ur effektsynpunkt kan 
ifrågasätta (Se Regionala rådet, s. 69).  

Mot bakgrund av den empiri som samlats in inom ramen för utvärderingen 
(se Resultatredovisning i tre fristående avsnitt, s. 35 ff.) gör utvärderaren be-
dömningen att även om nätverket U-Sam i stort har fungerat som tänkt så åter-
står en hel del arbete innan uttalade ambitioner i de styrande dokumenten fullt 
ut kan ses vara implementerade inom U-Sam. Utvärderaren har i kommande 
avsnitten (nedan) valt att peka på några områden där samverkan antagligen 
kan förbättras och effektiviseras.  

Geografiskt områdesansvar 
Arbetet med den löpande omvärldsbevakningen, som länsstyrelsen enligt plan 
ska bedriva inom ramen för det geografiska områdesansvaret, har genomförts 
så att regeringen och berörda statliga myndigheter har fått den efterfrågade 
informationen. Utvärderaren noterar att det hos kommuner och region finns 
uppfattningen att de inte fått något tillbaka för den stora arbetsinsats lägesbil-
derna krävt (se Aktörernas respektive ansvar och uppdrag, s. 8).  

Vidare ska Länsstyrelsen vara den sammanhållande länken mellan aktörer 
på lokal och nationell nivå (se Geografiskt områdesansvar, s. 10). Utifrån in-
formanternas berättelser ställer sig utvärderaren frågande till Länsstyrelsens 
förmåga att både vara solidarisk och lojal både uppåt och neråt i systemet (se 
För vem och varför?, s. 75; En svår bedömningssport, s. 75). Utvärderaren 
gör utifrån informanternas berättelser tolkningen att Länsstyrelsens först och 
främst har agerat som regeringens förlängda arm under pandemin. Vilket å 
ena sidan i och för sig kan anses vara myndighetens huvuduppdrag, men å 
andra sidan så finns det indikationer på att just det kan upplevas osolidariskt 
gentemot länets övriga aktörer som sätter behoven i den egna kommunen och 
länet främst.  

Dialog om roller, mandat och uppdrag 
En annan svaghet som utvärderaren identifierat i både intervjuer och obser-
vationer rör bristande kunskap om olika aktörers roller, uppdrag och mandat. 
Särskilt viktig förefaller ökad tydlighet för både staben och samverkanspar-
terna vad Länsstyrelsens kan, får och ska göra i en samhällsstörning (se Roller 
och mandat, s. 46; Förståelse för olika aktörers roller och mandat, s. 56 ff.; 
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Förståelse för olika aktörers roller och mandat, s.56 och Okunskap och ore-
alistiska förväntningar, s. 56).  

Utvärderaren anser att U-Sam behöver arbeta med kommunikation om 
olika aktörers roller och mandat samt arbeta med att få upp en högre grad av 
perspektivförståelse mellan olika aktörer och om de möjligheter och begräns-
ningar som finns i olika ingående aktörers ansvarsområden och mandat. (Se 
Aktörernas respektive ansvar och uppdrag, s. 8; Vikten av att dela perspektiv, 
s. 10; Roller och mandat, s. 46; Förståelse för olika aktörers roller och man-
dat, s. 56; Okunskap och orealistiska förväntningar, s. 56; Vad har fungerat 
bra respektive dåligt i hanteringen, s. 78). I klarspråk, det verkar finnas ett 
behov av att föra kontinuerlig dialog om vilka ”spelregler” som gäller och hur 
det kan komma att påverka den gemensamma hanteringen inom U-Sam. 

Om det finns bristande kännedom om eget såväl som ingående aktörers 
specifika uppdrag, mandat och kanske politiska begränsningar i en aktörs fak-
tiska rådighet, är risken stor att misstro uppstår hos samverkande part kring 
huruvida en fråga kommer att tas om hand på ett lämpligt sätt. Med vacklande 
tillit och bristande kommunikation mellan aktörerna kan det lätt uppstå relat-
ionella spänningar, vilket kan vara oerhört utmanande att hantera särskilt i en 
digital samverkansmiljö (se Kommunal misstro mot och låga förväntningar 
på länsstyrelsen, s. 57). 

Vidare bör aktörerna tydligare och mer transparent kommunicera vilka be-
slut som tas och vad som föranlett ett ställningstagande (bakgrund till beslutet) 
så att innebörden och eventuella konsekvenser som följer därav tydligt fram-
går för samverkande parter (se Proaktivitet och gemensam tidsplan, s. 11). 
Exempelvis misstänker utvärderaren att en tydligare kommunikation om be-
slutsgrunder i Länsstyrelsens ställningstagande hade kunnat påverka hante-
ringen av skyddsutrustningsfrågan; passivitet hos kommunerna på grund av 
falska (?) förespeglingar och de relationsproblem som uppstod hade kanske 
kunnat motverkas (se Proaktivitet och gemensam tidsplan, s. 11). 

Utveckla kompetens för samarbete och goda relationer 
Utvärderaren finner att det finns en viss grad av kulturell kompetens och med-
vetenhet inom U-Sam avseende såväl den egna organisationens världsbild, ar-
betssätt och attityder i relation till andra aktörer (se Kulturell kompetens och 
samspel, s. 10). Utvärderaren skulle dock inte mot bakgrund av informanter-
nas berättelser karakterisera kulturell kompetens och medvetenhet som god, 
eftersom kunskap finns men den verkar inte tillämpas för att före- och över-
komma olika typer av samarbetsutmaningar (se Samarbetsklimatet, s. 72 ff.).  
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Istället verkar U-Sams hantering av pandemin vara präglad av prestige och 
den formella auktoritetens ordning, vilket har gett en saktfärdig hantering med 
lägre kvalitet. Visserligen kan det säkert förklaras av att aktörerna har hållit 
sig till rådande spelregler i systemet, men samtidigt så går mycket av den han-
tering som bedrivits på tvärs mot de principer som anges i de gemensamma 
grunderna (MSB, 2018) och övriga styrande dokument för länets hantering 
(Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2016; Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
2020). Den fingertoppskänsla som krävs för att känna in och hantera maktre-
lationer och hierarkier som kan uppstå i hanteringen av en samhällsstörning 
(MSB, 2018) verkar saknas hos både Länsstyrelsen och en del kommuner (se 
Kulturell kompetens och samspel, s. 10 ff.). Med en större dos kulturell smi-
dighet hos flera av aktörerna (MSB, 2018) skulle delar av den frustration som 
upplevts hos både Länsstyrelsen och andra aktörer ha kunnat undvikas (se Ge-
mensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, s. 8; 
Samarbetsklimatet, s. 72 ff.).  

Då Länsstyrelsen i en kris har en samverkande roll, utan direkt ansvar för 
själva hanteringen, kan det argumenteras att Länsstyrelsen borde vara den ak-
törer som tar taktpinnen för att på ett smidigt sätt aktivt arbeta för att lösa 
konflikter som uppstår. Samtidigt när försök till konfliktlösning har gjorts så 
upplevs de snarare ha bidragit till att ytterligare försvåra samarbetet och läm-
nat sakfrågan olöst (se Samarbetsklimatet, s. 72 ff.).  

God kommunikation och tillit mellan aktörerna är en förutsättning för ett 
bra samarbetsklimat (se Vikten av att dela perspektiv, s. 10; Kulturell kompe-
tens och samspel, s. 10). Ett antal informanter uppger att många kommuner 
har gott stöd och fungerande samarbeten med andra kommuner inom länet 
både i vardag och kris. Dock beskriver många informanter att det finnas både 
vacklande tillit och bristande kommunikation mellan en del aktörer, främst 
Länsstyrelsen och en del kommuner (se Okunskap och orealistiska förvänt-
ningar, s. 56; Kommunal misstro mot och låga förväntningar på länsstyrelsen, 
s. 57).  

När samarbetsklimatet inte är det bästa uppstår lätt relationella spänningar, 
vilket kan vara oerhört utmanande att hantera och särskilt i en digital samver-
kansmiljö. Utvärderaren anser att U-Sam aktivt behöver arbeta med att säker-
ställa professionellt agerande i samverkan och motverka att prestige och icke-
fungerande personliga relationer tar fokus från krishanteringen (se Gemen-
samma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, s. 8). Ut-
värderaren tror att ett förbättrat samarbetsklimat kan få stor påverkan på den 
psykiska arbetsmiljön hos många deltagande aktörer. Något som kan tyckas 
vara extra centralt i pressade situationer som hanteringen av samhällsstör-
ningar så ofta är. 
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Samverkan för samverkans skull? 
Vad innebär det egentligen att samverka i kris? Hur ska dessa krav förstås i 
sin enklaste form? Att aktörerna måste finna sätt att agera i samförstånd, verka 
sida vid sida, mot ett gemensamt mål för att tillsammans skapa effekt, nytta 
och värde, utan att trampa varandra på tårna eller låta saker trilla mellan stolar? 
Det låter tämligen enkelt men som utvärderingen visat så finns det många ut-
maningar som behöver mötas för att det ska vara så enkelt även i praktiken.  

Inför framtida samverkan bör aktörerna inom U-Sam även överväga 
huruvida det gemensamma arbetet har förmåga att nå önskad effekt eller om 
det i hög grad tenderar att bli ”samverkan för samverkans skull”. Vidare så 
bör formativa utvärderingar göras av arbetet löpande så onödig byråkratise-
ring av det gemensamma arbetet kan undvikas om de reella behoven som finns 
hos de samverkande parterna ändå inte möts (se Länsstyrelsens betydelse för 
hanteringen, s. 69). Det finns många kritiska röster bland informanterna som 
anser att många möten inom U-Sam har varit slöseri med tid. Utvärderaren är 
förvånad över att mycket arbete har fortgått enligt plan under lång tid trots att 
en majoritet ej verkat se något stort behov av samverkan. Ansvaret för att 
räcka upp handen och ifrågasätta rådande praxis faller på samtliga deltagare 
(se Samverkan med olika aktörer och inom organisation, s. 65 ff.; Mötesfor-
mer, struktur och effektivitet, s. 48; Erfarenheter av olika former av möten 
med Länsstyrelsen, s.66).  

Att hålla sig till spelreglerna eller våga gå utanför planen?  
Ledarskapet under kriser – såväl det politiska som det hanterande – kritiseras 
ofta både under och efter en händelse. Ropen på starka och modiga ledare 
brukar skalla högt. Opinionen vill se ledare som klarar av den tillsynes omöj-
liga uppgiften att balansera på slak lina mellan å ena sidan byråkrati och regler 
och å andra sidan förmågan till flexibilitet och improvisation för att lösa det 
som nöden kräver. Det vill säga ledare som både göra det är sakligt rätt och 
inte bara formellt rätt att göra. Och som ser till och förmår ta ansvar för hel-
heten. Att tänka både inom och utanför boxen samtidigt. Vilket ofta visar sig 
vara centralt särskilt i den inledande fasen av en krishantering (MSB, 2018).  

Med facit i hand så är det lätt att vara tvärsäker på vilka beslut som borde 
fattats och när. Men där och då, är det inte lika säkert att någon av oss med 
samma lätthet skulle kunnat avgöra vad som var rätt och riktigt att göra. 

Utvärderaren konstaterar att det under hanteringen av pandemins inledande 
skede har funnits tillfällen då avsteg gjorts från hur det var tänkt att fungera 
och att det omvänt kanske borde ha gjorts avsteg (se Hur var krishanteringen 
tänkt att fungera?, s. 7). I en del fall ter sig avstegen som genomförts vara 
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befogade och försvarbara. I andra fall så ter sig motiven till valet att göra av-
steg från teorin svårare för en utomstående att förstå. 

Exempelvis så ter sig Länsstyrelsens införande av en krisledande chef, trots 
att instruktionen och planen var att inte ha någon i den rollen, vara en rimlig 
åtgärd under rådande omständigheter (se även Otydligheter i roller i ledande 
position i staben, s. 110 ). Det ter sig svårare att förstå motiven bakom läns-
styrelsens val att inte alls aktivera eller inte fullt ut nyttja en del funktioner i 
staben, vilket utvärderaren bedömer har haft påverkan både på U-Sams ge-
mensamma hantering och även möjligheter att följa upp hanteringen i efter-
hand (se även Avsaknad av bemanning av centrala funktioner i staben, s. 105).  

Utvärderaren ställer sig även undrande till varför Länsstyrelsen val att inte 
aktivera Funktion nr 10, experten (se Funktioner i staben, s. 22) eller stabsas-
sistent i stabens arbete (se Stabsassistent, s. 16). Båda rollerna finns dock med 
i instruktionen (se Stabsinstruktion Länsstyrelsen i Västmanlands län, s. 13 
ff.). Utvärderaren anser även att det antagligen hade varit bra för samverkan 
om juridisk kompetens hade varit ständigt närvarande i staben och kunna 
stötta arbetet (se Organisering av staben, s. 46; Avsaknad av bemanning av 
centrala funktioner i staben, s. 105).  

Omvänt är det ibland svårt att som utomstående förstå varför aktörerna har 
fortsatt arbeta så som det var tänkt att fungera, fast allt förnuft (i alla fall i 
efterhand) säger att gränsen för vad som kan anses var rimligt under rådande 
omständigheter har passerats (även om de kan anses vara helt i linje med rå-
dande riktlinjer och överenskommelser) (se Skyddsutrustningsfrågan, s. 78 
ff.).  

Kriser hanteras ofta under tidspress och aktörerna behöver tillsammans pla-
nera för de behov som kan uppstå och hur lång tid det kan ta att möta dessa 
behov (MSB, 2018) (se Proaktivitet och gemensam tidsplan, s. 11). Utvärde-
raren bedömer att den stora utmaningen under pandemins första halvår var hur 
materialförsörjning av skyddsutrustning hanterades framförallt mellan veck-
orna 12-16 (se Vad har fungerat bra respektive dåligt i hanteringen, s. 78 ff.; 
Skyddsutrustningsfrågan, s. 78 ff.; Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37).  

I överenskommelsen för U-Sam återfinns ambitioner så som att ”dämpa 
eskaleringen av en samhällsstörning och mildra dess konsekvenser” och att 
”möta behoven optimalt” (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2016, s. 1). Mot 
bakgrund av den gemensamma ambitionen för hur hanteringen ska fungera, 
är det svårt att dra någon annan slutsats än att både Länsstyrelsen och kom-
munerna misslyckades med den initiala hanteringen av materialförsörjning av 
skyddsutrustning. 
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Utvärderaren noterar å ena sidan att Länsstyrelsen via ledningens försorg 
såg till att Länsstyrelsen strikt höll sig till sitt uppdrag och inom sitt mandat 
samt den roll som Länsstyrelsen ska ha enligt de gemensamma grunderna 
(MSB,2016) (se Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid sam-
hällsstörningar, s. 8 ff.). Vilket i grunden kan anses vara positivt eftersom 
Länsstyrelsen höll sig till spelreglerna. Men till vilket pris? 

Vidare så kan det argumenteras att Länsstyrelserna redan hade efterfrågat 
mandat i sitt geografiska områdesansvar (S2020/02676/SOF; MSB,2016) (se 
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, s. 
8 ff.). Således kan Länsstyrelsernas hemställan till regeringen om begäran om 
bemyndigande att mäkla resurser den 30 mars (se Tidslinje över händelseut-
vecklingen, s. 37 ff.) ses som om de bad om ett mandat som de redan hade i 
förordningen (2017:870) om Länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid 
höjd beredskap (S2020/02676/SOF).  

Sett ur det perspektivet kan Länsstyrelsens agerande ses som en svaghet 
eftersom Länsstyrelsen var mycket medvetna om vad som behövde komma 
till stånd i länet, men ändå valde att avvakta det skriftliga regeringsuppdraget 
(se Ledarskap i kris – en balansakt, s. 11). I sammanhanget bör även noteras 
att många informanter anser att muntligt besked om uppdraget redan lämnats 
på en presskonferens (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37 ff.). Vidare 
så framgår det tydligt i informanternas berättelser att vidmakthållandet av reg-
ler och principer hos Länsstyrelsen uppfattas som överordnat att bidra till att 
lösa akuta behov i kommunerna och regionen.  

Utvärderaren anser för övrigt att frågan om spelregler vid samhällsstör-
ningar i grunden är en ledarskapsfråga och en tolkningsfråga av gällande re-
gelverk och principer som borde diskuteras även i en större krets än Västman-
land. Utvärderaren anser att utvärderingen visar att det behövs mer dialog på 
nationell nivå kring tolkningar avseende de juridiska och ekonomiska regler 
som gäller för krisberedskap och konsekvenser som följer för en gemensam 
hantering därav.  

Utvärderaren noterar med viss förvåning att de självstyrande kommunerna 
i den initiala hanteringen av materialförsörjningen av skyddsutrustning inte 
heller fullt kan anses ha tagit sitt geografiska områdesansvar, enligt förordning 
(2006:637) och lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(S2020/02676/SOF), då de i samverkan med Länsstyrelsen blev passiva och 
inväntande (Skyddsutrustningsfrågan, s. 78 ff.).  

Samtidigt noterar utvärderaren att det i berättelserna om den infekterade 
frågan om skyddsutrustning även finns en fin efterklang rörande hur länets 
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kommuner i pressat läge gick samman och genomförde en gemensam upp-
handling. Det visar att länet kan lösa tuffa utmaningar tillsammans och bådar 
gott inför framtida samverkan (se Skyddsutrustningsfrågan, s. 78).  

Utvärderaren finner det således positivt att kommunerna efter ett tag tog 
sitt ansvar fullt ut och gemensamt såg till helheten och tydligt arbetade för att 
samhällets samlade resurser skulle användas effektivt (Effektiv resursanvänd-
ning och möta behoven optimalt, s. 12). Vägen dit ter sig dock lite för lång 
och till viss del onödigt konfliktfylld (se Skyddsutrustningsfrågan, se. 78 ff.).  

Utvärderaren kan dock i sammanhanget inte låta bli att notera att de före-
byggande och förberedande aspekterna i relation till lagerhållning och pande-
miplanering bör ifrågasättas ur ett kommunalt perspektiv (även det en fråga 
som bör diskuteras i en större krets än Västmanland). 

Förtydligande av styrande dokument 
I överenskommelsen för U-Sam framgår enbart vilka de ingående aktörerna i 
U-Sam är (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2016). Utvärderaren föreslår att 
överenskommelsen kompletteras med ett förtydligande avseende ingående ak-
törers roller, mandat och uppdrag.  

Vidare så bör samtliga samverkansmöten ha tydliga agendor och specifi-
cera vilka mandat som en samverkanspersonen från en specifik aktör bör ha 
på olika typer av möten (se Erfarenheter av olika former av möten med Läns-
styrelsen, s. 66). 

Utvärderaren kan även tänka sig alternativet att U-Sam tar fram en kom-
plementär skrift till överenskommelsen där aktörernas roller, mandat och upp-
drag samt mötesforum och önskvärda deltagare framgår. Oavsett placering så 
tror utvärderaren att ovan nämnda beskrivningar skulle förbättra kommunikat-
ionen och bidra till att både nya och gamla medarbetare inom U-Sam får likar-
tade förväntningar på varandra och på olika former av forums innehåll, syfte 
och mål (se Förståelse för olika aktörers roller och mandat, s. 56 ff.). 

Lägesbildsrapporteringen 
Lägesbildsrapportering vid kriser ingår i både kommunernas och Länsstyrel-
sens uppgifter enligt regelverken (Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning vid samhällsstörningar, s. 8). Utvärderaren finner att båda parter i 
grunden har skött sina uppdrag, men att såväl det egna genomförandet som 
den övergripande samhällsnyttan starkt ifrågasätts av många informanter (se 
För vem och varför?, s. 75; Resurs- och tidskrävande, s. 75; En svår bedöm-
ningssport, s. 75; Samordnad utformning på samtliga nivåer, s. 77). Många 
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kommuner är ytterst självkritiska till kvalitet på den information som de läm-
nar in till staten, vilket i förlängningen innebär att de ifrågasätter den nation-
ella lägesbildens trovärdighet enligt principen skit in, skit ut! 

Utvärderaren konstaterar att det finns mycket att vara kritisk till när det 
gäller lägesbildsrapporteringen som bör ses över i ett nationellt perspektiv. I 
ett sådant uppdrag bör såväl nytta och tillförlitlighet samt möjlighet att nyttja 
alternativa sätt att dokumentera efterfrågat underlag/fakta undersökas.  

Länsstyrelsens arbete i egen krisberedskapsorganisation 
Utvärderaren har valt att i huvudsak samla sina värderingar av Länsstyrelsens 
arbete i egen krisberedskapsorganisation i föreliggande avsnitt. Eftersom ut-
värderingen är beställd av och inriktad på Länsstyrelsens arbete blir omdö-
mena kring olika frågor med koppling till staben naturligt många.  

Utvärderaren bedömer att Länsstyrelsen i stort har arbetat så som det var 
planerat och tänkt utifrån de riktlinjer som tagits fram för arbetet (MSB, 2018; 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2016; Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
2020). Länsstyrelsen har i stort skött sin roll som förmedlare av information 
uppåt till regeringen och statliga myndigheter samt utåt till kommunerna och 
regionen i länet. Länsstyrelsen har samlat in information och sammanställt lä-
gesbilder till regeringen och återrapporterat tilldelade regeringsuppdrag. Vi-
dare har Länsstyrelsen enligt plan sammankallat aktörerna i länet och hållit 
ihop inriktnings- och samordningsfunktionen (se Aktörernas respektive an-
svar och uppdrag, s. 8).  

Det finns dock en hel del saker som utvärderaren anser att Länsstyrelsen 
bör överväga för att stärka sitt krisberedskapsarbete. Utvärderaren har i av-
snittet nedan valt att strukturera sina reflektioner under separata underrubri-
ker. 

Tiden för etablering och upprättade av stab 
Enligt instruktionen (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020) ska stabsarbetet 
utmärkas av en snabb uppstart och ett effektivt inledningsskede (se Snabbt, 
effektivt, aktivt och flexibelt, s. 13). Länsstyrelsen följde utvecklingen av co-
vid-19 tidigt, sjukdomen omnämns för första gången under vecka 3 i TiB:s 
logg. Länsstyrelsen valde dock att gå upp i stab först under mars månad och 
då med en successiv bemanning av olika funktioner. Det första stabsmötet sker 
först vecka 11 (Se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37).  
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Utvärderaren är kritiska till att stabsarbetet startades upp relativt sent och i 
alltför långsam takt (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37 ff.) samt att 
det går emot tanken om att arbetet ska starta så tidigt som möjligt för att möta 
samhällets behov (se Underlätta en gemensam hantering, s. 8)8.  

Det är dock oklart för utvärderaren varför Länsstyrelsen valde att avvakta 
så länge innan staben aktiverades. Det är även oklart vilka lärdomar som Läns-
styrelsen tagit från hanteringen av andra händelser runt vikten av en snabb 
uppstart av staben. Det framgår dock i intervjuerna att många anser att Läns-
styrelsens uppstart av staben tog lång tid (se Stabens uppstart och utveckling 
över tid, s. 58).  

Bemanningen av staben  
Stabsarbetet beskrivs både vid observationerna och i intervjuerna ha kommit 
att fungera allt bättre över tid (Se Roller och mandat, s. 46; Stabens uppstart 
och utveckling över tid, s. 58). Flera av stabens medarbetare hade vid uppstar-
ten varken genomfört övning eller fått utbildning i stabsarbete. Enbart några 
få stabsmedarbetare var sedan innan utbildade, övade och hade erfarenhet från 
hantering av tidigare kriser, på Länsstyrelsen eller i andra organisationer (se 
Bemanningen av staben, s. 59.  

Erfarna stabsmedarbetare anges ha hjälpt de mer oerfarna att komma in i 
arbetet genom att dela med sig av sina kunskaper från tidigare stabsarbete 
och/eller hantering av andra samhällsstörningar. Utvärderaren finner att det å 
ena sidan är en styrka för både hanteringen av händelsen och för arbetsmiljön 
på Länsstyrelsen, å andra sidan kan det anses ha tagit dyrbar tid från den ini-
tiala hanteringen av krisen. Vidare så kan den försiktiga och successiva upp-
starten av staben anses gå emot erfarenheterna från tidigare händelser där tidig 
och kraftfull uppstart har visat sig vara en framgångsfaktor. 

Stabens arbete fick i mötet med de mer kriserfarna aktörerna inom U-Sam 
en tuff start. Den relativt oerfarna och otränade personalen fick lära sig stabs-
arbete och metodik samtidig som de hanterade samhällsstörningen. I viss mån 
påverkades förtroendet för Länsstyrelsens kompetens inom området samhälls-

 
8 När utvärderaren jämför med egen organisations (MDH) så började lärosätets arbete med co-
vid-19 i den särskilda ledningsgruppen för kris och beredskap redan vecka 4 (23 januari). Vi-
dare så ställde MDH om en del utbildningar till digital examination redan under vecka 11 och 
aktiverade en stab för krisarbetet under vecka 12 (18 mars). Jämförelsen kan visserligen kriti-
seras för att inte vara av relevans eftersom lärosätet och Länsstyrelsen är två skillnad organisat-
ioner och med olika uppdrag. Dock kvarstår faktum att stabsarbete inledes under samtidigt. 
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skydd och beredskap negativt eftersom kommunerna inte fullt ut kände för-
troende för staben (se Stabens uppstart och utveckling över tid, s. 58; Beman-
ningen av staben, s. 59).  

Utvärderaren finner dock att Länsstyrelsen idag har byggt upp en god kom-
petens inom stabsarbete och krishantering och således står betydlig bättre rus-
tade för nästa samhällsstörning än vad de gjorde i mars 2020. 

Länsstyrelsen har även övat informationsdelning genom ordonnanser. Ut-
värderaren noterar dock att det råder delade meningar kring huruvida det var 
lämpligt att öva under en skarp händelse och i ett kritiskt läge (se Allmän ut-
veckling av krisberedskapssystemet, s. 84). Utvärderaren kan å ena sidan för-
stå kritiken, men å andra sidan lär kriget troligtvis vara en mer intensiv än 
hanteringen av pandemin. Utvärderaren anser dock att Länsstyrelsen borde ha 
kommunicerat tydligare kring syftet och nyttan med övningen (se Allmän ut-
veckling av krisberedskapssystemet, s. 84 ff.). Vidare bör det påtalas att det 
råder delade meningar hos informanterna kring huruvida det initialt verkligen 
var tänkt som en övning eller om det är en efterhandskonstruktion när kom-
munerna väckte kritik mot förfarandet och det merarbete som det medförde9.  

Utvärderaren noterar även att Länsstyrelsen har jobbat aktivt för att ut-
veckla sin stab till att bli en grupp som fungerar bra tillsammans. Stabsmed-
arbetarna är omsorgsfullt utvalda och utvärderaren upplevde vid observation-
erna att medarbetarna i staben kände sig accepterade och välkomna. Det var 
vid tidpunkten för observationerna (se Om observationerna, s. 20) en god 
sammanhållning, både inom funktionerna och i staben i stort (se Organisering 
av staben, s. 46).  

Avsaknad av bemanning av centrala funktioner i staben  
Utvärderaren har inte fått klarhet i varför Länsstyrelsen valde att inte aktivera 
funktion nr 10, expertfunktionen i hanteringen av pandemin (se Funktioner i 
staben, s. 22; Drömmen om en annan form av samverkan i länet, s. 85). Mot 
bakgrund av informanternas berättelser ter det sig som om staben hade varit 
betjänta av expertstöd från de parter som har ett uttalat ansvar att hantera den 
kris som pandemin skapat, kommunerna och regionen, samt insikt om rådande 

 
9 Länsstyrelsen förtydligar den 17 mars 2021 att det som gjordes var ett engångstest 
av en inhämtningsmetod för att möjliggöra överföring av sekretessbelagd och säker-
hetsskyddsklassificerad information. Omfattningen och nivån av informationen som 
skulle delges var dock precis den samma som i ordinarie kanaler. Det vill säga att 
skillnaden var endast att den överlämnades som en fysisk handling i stället för via 
digitala delningslösningar.  
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förutsättningar och behov hos dessa aktörer (se Samverkansperson i andra or-
ganisationers staber, s. 87).  

Vidare ter det sig rimligt för utvärderaren att Länsstyrelsen kunde ha nyttjat 
expertfunktionen för att förstärka kompetens där Länsstyrelsen har mindre 
kunskap, exempelvis runt sakfrågan hantering av pandemier och smittskydd. 
Utvärderaren kan även se vinster i att låta expertfunktionen omvärldsbevaka 
framgångsrika hanteringsstrategier i övriga delar av landet för vidare sprid-
ning ut till kommunerna och regionen (Se Olika stabsfunktioner, s. 16). 

Expertfunktionen hade i inledningsskedet, när staben var oerfaren, kunnat 
bestå av en erfaren kris-/beredskapsperson för att underlätta och undvika 
kända problem (se Undvika kända problem, s. 13). Till det kommer även att 
ytterst kriserfarna medarbetare på Länsstyrelsen har använts till andra arbets-
uppgifter än staben (se Bemanningen av staben, s. 59). 

Vidare har det ej framgått varför Länsstyrelsen valde att inte aktivera rol-
len stabsassistent. Utvärderaren ser att användandet av stabsassistent kan 
vara en lösning för att förbättra dokumentationen från stabsarbetet och dess-
utom vara ett tillskott i länken mellan linjen och staben (se Stabsassistent, s. 
16, Stabsarbetsplanen, s. 16, Dokumentation och digitalt teknikstöd, s. 50, 
Relationen mellan linjen och staben, s. 64, Bristande dokumentation och låg 
grad av digitalisering, s. 65). En stabsassistent skulle vid tillämpning enligt 
plan (se Stabsassistent, s. 16) kunnat avlasta funktioner i staben och stötta 
kring dokumentation och administration av samverkansmöten. Utvärderaren 
saknar både förklaring och förståelse för varför länsstyrelsen inte valt att 
nyttja denna roll. 

Utvärderaren bedömer att stabsarbetet under kriser skulle vara betjänta av 
att ständigt ha juridisk expertkompetens (funktionen L8) med i arbetet som 
ett bollplank (se Funktioner i staben, s. 22). Exempelvis skulle en jurist 
kunna stötta och vägleda staben i frågor som rör vad en länsstyrelse får, kan 
och ska göra under rådande situation innan de hinner utlova och utföra ar-
bete som inte ska utföras. Så vitt utvärderaren kan bedöma har Länsstyrelsen 
valt att i stället enbart kalla in juridisk kompetens till staben när behov har 
ansetts föreligga/alternativt så prioriterade funktionen annat än att medverka 
vid alla stabsmöten. Utvärderaren anser att kompetensen då riskerar att 
komma in för sent i processen. Utvärderaren tror att ständigt närvarande juri-
disk kompetens i staben vara en nyckel för att skapa både ett bättre stabsar-
bete, bättre samverkan och en effektivare hantering (se Organisering av sta-
ben, s. 46 ff.). 

Frånvaro av ständig överhörning från pågående arbete i staben har med-
fört både merarbete och frustration i staben och inom U-Sam, eftersom för-
slag på lösningar och förberedelser inför erbjudande om stöd påbörjas men 
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som senare inte bedöms vara i linje med vad som kan, bör eller ska levereras 
(se Roller och mandat, s. 46; Förståelse för olika aktörers roller och man-
dat, s. 56 ff.; Samverkan med kommunerna och regionen, s. 51 ff.; Relat-
ionen mellan linjen och staben, s. 64). 

Stabsinstruktion och stabsarbetsplan 
Länsstyrelsens stab har i stort strukturerats och arbetat enligt stabsinstrukt-
ionen (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). Utvärderaren ställer sig dock 
frågande till om arbetet i staben har planerats och organiserats på ett tids- och 
resurseffektivt sätt. Utvärderaren föreslår därför att Länsstyrelsen ser över och 
reviderar instruktionen mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits från han-
teringen av pandemin (Stabsinstruktion Länsstyrelsen i Västmanlands län, s. 
13 ff.). Något som Länsstyrelsen i mars 2021 låter meddela utvärderaren att 
de också har gjort (se Fotnot 2, s. 13).  

Vidare anser utvärderaren att stabsinstruktionen innehåller flera otydligheter 
som Länsstyrelsen bör se över och förtydliga. Exempelvis anges det i instrukt-
ionen att det är en viktig uppgift för staben att ansvara för informationshante-
ring och rapportering (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020 s. 2) utan att 
vidare specificera till vem rapporteringen ska ske, varför eller vilken typ av 
information (Se Stabsinstruktion Länsstyrelsen i Västmanlands län, s. 13). 

Staben ska enligt instruktionen samverka med och informera ”sidoord-
nande” och ”underordnande” enheter och aktörer (Länsstyrelsen i Västman-
lands län, 2020 s. 2). Utvärderaren anser för det första att det är otydlighet 
vilka enheter och aktörer som avses och för det andra så bör ordvalen – sido-
ordnande och underordnande –betänkas eftersom det kan uppfattas osympa-
tiskt. Vidare återfinns även ordet ”underlydande” i instruktionen (Länsstyrel-
sen i Västmanlands län, 2020, s. 2). Även här föreslår utvärderaren att dels en 
förklaring om vad som avses adderas, dels bör ordvalet övervägas. Utvärde-
raren anser även att ordval som dessa leder tanken till att det finns en rangord-
ning där en aktör ses som underställd en annan, vilket i hanteringen av en 
samhällsstörning kan anses vara felaktigt enligt dåvarande/nuvarande regel-
verk. Utvärderaren är osäker på huruvida förändringar i regelverk under hös-
ten 2020 har ändrat förutsättningarna. Utvärderaren misstänker att ordval som 
sidoordnad, underordnad och underlydande motverkar tanken på ett gemen-
samt hanterande utifrån respektive aktörs ansvarsområde. Länsstyrelsen 
skulle vara betjänta av att klargöra vilket ansvar Länsstyrelsen har i hantering 
av kriser samt tydliggöra det i stabsinstruktionen så att staben alltid vet det 
och inte behöver fundera på vad de får, kan och ska göra. Utvärderaren anser 
även att det är rimligt att alla stabens roller finns redogjorda för samt att det 
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framgår hur beslut ska föredras och vilka som har mandat att fatta beslut (se 
Roller och mandat, s. 46; Samverkan med kommunerna och regionen, s. 51). 

Tillämpningen av vald stabsmetodik (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
2020) beskrivs vara avgörande för att undvika kända problem i en samver-
kanssituation. Utvärderaren konstaterar att många informanter antagligen inte 
skulle hålla med i att Länsstyrelsen, trots tillämpningen av metodiken, helt har 
lyckats undvika ”handlingsförlamning, bristande informationsdelning, diver-
sifierade lägesbilder och målsättningar” (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
2020, s. 9). Utvärderaren konstaterar dock att U-Sams aktörer anser att an-
vändningen av gemensamma termer och gemensamma stabsfunktioner har va-
rit lyckad i hanteringen.  

När det gäller stabsarbetesplanens praktiska tillämpning som planerings- 
och uppföljningsverktyg har utvärderaren för lite information om hur planen 
använts för att kunna göra en fullständig bedömning (se Stabsarbetsplanen, s. 
16). Utvärderaren har dock noterat i samband med arbetet med tidslinjen (se 
Tidslinje över händelseutvecklingen s. 37) att det varit svårt att inhämta in-
formation från Länsstyrelsens dokumentation och få fram fakta om exempel-
vis när beslut fattades och en åtgärd genomfördes (se Datainsamling, s. 19 
ff.).  

Vidare noterar utvärderaren vid observationerna att det funnits tillfällen då 
uppgifter inte har delats ut och följts upp på ett otydligt sätt (Se Mötesformer, 
struktur och effektivitet, s. 48). Med en tydligare stabsarbetsplan kanske både 
uppföljning av arbetet på kort sikt (har arbetet genomförts?) och lång sikt (vid 
utvärderingar) kan underlättats. 

Mötesstrukturen 
Uppdelningen av stabsarbetet i de fyra stegen och i den uppdelade mötesstruk-
turen (se Arbete ska bedrivas i fyra steg, s. 13 och En uppdelad mötesstruktur, 
s. 24 ff.) förefaller för en utomstående observatör som utvärderaren och för en 
del informanter som en byråkratisering där vinsterna är svåra att förstå (se 
Mötesformer, struktur och effektivitet, s. 48).  

För utvärderaren framstår det mer effektivt om stabsmedlemmarna tar del 
av lägesbilderna skriftligt innan mötet. Vidare borde funktionerna kunnat för-
bereda sina värderingar av läget innan staben inleder sina möten. Om så skulle 
det gemensamma värderingsmötet (VM) istället skulle kunna utgöra det första 
av stabsmötena (se En uppdelad mötesstruktur, s. 24 ff.; Mötesformer, struk-
tur och effektivitet, s. 48). Så vitt utvärderaren förstår så finns det inget i själva 
metodiken (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020) som hindrar att de olika 
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stegen genomförs samlat vid ett mötestillfälle, vilket ter sig mer effektivt. Vi-
dare ställer sig utvärderaren frågande till om den uppdelade mötesstrukturen 
överhuvudtaget är lämplig för samhällsstörningar med snabbare utvecklings-
förlopp än vad pandemin har haft, såsom en skogsbrand med snabb 
brandspridning. Mötesstrukturen förstärker troligen även utvärderarens upp-
levelse av att beslutsvägarna i staben är otydliga (se Mötesformer, struktur och 
effektivitet, s. 48; Ledning av stabens arbete, s. 61). 

Utvärderaren hoppas även att informanternas erfarenheter och upplevelser 
ska bidra till att olika former av samverkansmöten effektiviseras både avse-
ende innehåll och form (se Mötesformer, struktur och effektivitet, s. 48; Erfa-
renheter av olika former av möten med Länsstyrelsen, s.66).  

Beslutsprocessen  
För utvärderaren framstår beslutsprocessen i staben vara otydlig både i in-
struktionen och i praktiken (se Beslutsfattande, s. 14; Ledning av stabens ar-
bete, s. 61; Roller och mandat, s. 46). I stabsinstruktionen (Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, 2020) framgår det att staben är ett rådgivande, inhämtande, 
planerande, koordinerande, verkställande och uppföljande organ. Staben har 
således inga beslutsmandat utan ska, enligt instruktionen, stödja den beslut-
fattande chefens beslutsfattande (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). In-
struktionen anger dock inte vad det innebär att stödja beslutsfattaren och be-
slutsprocessen.  

Mot bakgrund av informanternas beskrivningar av beslutsprocessen i sta-
ben anser utvärderaren att instruktionen bör förtydligas avseende stabens upp-
drag; ska staben ansvara för att ta fram färdiga beslutsunderlag (förslag till 
beslut) eller enbart ge information om rådande läge till beslutsfattaren och se-
dan invänta beslut? (se Roller och mandat, s. 46). 

Under utvärderarens observationer deltog inte stabschefen i funktionernas 
värdering av lägesbilden. När värderingarna gjordes i respektive funktion, 
utan stabschefs närvaro, resulterar det i att stabschefen gick miste om nyanser 
och förståelse i funktionernas inspel. Det kan vara svårt för stabschefen att 
delta i respektive funktions värdering i kriser med snabba förlopp, men i han-
tering av pandemin anser utvärderaren att tid rimligen borde funnits för att 
överväga nyanserna.  

Vidare har utvärderaren via intervjuerna förstått att Länsstyrelsens be-
slutsprocess har inneburit att Länsstyrelsen ger både officiella besked och in-
formella motstridiga råd till de samverkande aktörerna (se Skyddsutrust-
ningsfrågan, s. 78) De motstidigara beskeden skapar en osäkerhet och otyd-
lighet för aktörerna avseende om de förväntas följa det officiella spåret eller 
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de inofficiella råden. Vidare är dubbla budskap sannolikt inte bra för förtro-
endet, hanteringen eller samverkan i länet. Samtidigt noterar utvärderaren att 
just det informella rådet i skyddsutrustningsfrågan kanske var vad som kräv-
des för att väcka upp de passiva kommunerna (se teori geografiskt områdes-
ansvar och Skyddsutrustningsfrågan, s. 78). 

Otydligheter i roller i ledande position i staben 
När staben påbörjade sitt arbete var länsledningen beslutsfattande chef. Det 
visade sig snabbt inte vara praktiskt möjligt och en krisledande chef inrättades 
(se Krisledande chef, s. 62 ff.). Utvärderaren har, precis som många informan-
ter, svårt att förstå vilka befogenheter och mandat den krisledande chefen har. 
Vid observationerna har det antytts att krisledande chef haft både rollen be-
slutsfattare och förmedlare av beslutsunderlag till länsledning. Det finns en 
oklarhet kring vilka beslut krisledande chef kan ta på egen hand och vilka som 
ska tas av länsledningen (se Roller och mandat, s. 46).  

Eftersom den krisledande chefens mandat och ansvar inte finns ned-
skrivna får utvärderaren nöja sig med att rekommendera Länsstyrelsen att 
värdera rollen och överväga om den ska införas i stabsinstruktionen (Läns-
styrelsen i Västmanlands län, 2020). Detta ter sig viktigt eftersom det både i 
informanternas berättelser och vid utvärderarens observationer rått stor 
oklarhet kring vem som egentligen är beslutsfattare i staben och perioder 
vem som innehar befattningen (se Ledning, s 23 ff. och Ledning av stabens 
arbete, s. 61 ff.). Det har bidragit till att vissa ärenden dragit ut på tiden ef-
tersom mandatet behövt undersökas innan beslut togs.  

Utvärderaren anser att det bör vara tydligt för alla inblandande vem som 
har respektive roll i staben samt vilka mandat och befogenheter som är för-
knippat med rollen samt vilka begräsningar som finns avseende kostnader, 
personalansvar mm. Det bör också tydliggöras hur relationen mellan ordinarie 
linjechefer förhåller sig till krisledande chef och stabschef. 

Kring rollen som krisledande chef finns det många frågetecken som utvär-
deraren har haft svårt att reda ut. Enligt informanterna och observationerna så 
avvecklades rollen som krisledande chef formellt i månadsskiftet maj/juni. I 
samband med detta bestämdes det att rollen som krisledande chef skulle till-
delas stabschef. Utvärderaren har fått mer information från Länsstyrelsen som 
vem som varit beslutsfattare i staben under olika perioder, men trots det kan 
vi inte idag redogöra för hur det förhållit sig (se Beslutsfattande chef, s.14 ff.; 
Ledning, s. 23 ff.; Roller och mandat, s. 46 ff.; Ledning av stabens arbete, s. 
61 ff.).    
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Uppenbarligen behöver det bli tydligare vad som gäller kring beslutsfat-
tande i kris och vilket inbördes beroende/förhållande som finns mellan be-
slutsfattare, krisledande chef och stabschef. Och när krisledande chef inte an-
vänds, hur förhållandet ser ut mellan stabschef och beslutsfattare. Utvärdera-
ren anser således att frågor om ansvar och uppgifter för beslutsfattande chef 
och länsledning bör specificeras i stabsinstruktionen (Länsstyrelsen i Väst-
manlands län, 2020). 

I stabsinstruktionen (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020) anges att 
stabschefens roll är att leda samt ta fram beslutsunderlag att presentera för 
beslutsfattarna. Stabschefens avsaknad av mandat har bidragit till frustration 
och en känsla av att arbeta med bakbundna händer hos flera som utvärderaren 
intervjuat. Utvärderaren måste dock tillstå att Länsstyrelsen arbetar som det 
var tänkt att fungera och att stabschefen i stort verkar ha följt instruktionen 
(Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020). Utvärderaren är dock frågande till 
huruvida stabschefen har förmått att upprätta erfarenhetsberättelser från hän-
delsen eller om det är genom den här utvärdering som det kan anses omhän-
dertaget (se Stabschef, s. 15)? Utvärderaren är också frågande till att stabsche-
fen väljer att inte delta i funktionernas värdering av lägesbilden (se Lägesupp-
dateringsmöte, s. 24), eftersom det troligen påverkar vederbörandes förmåga 
att föra resonemang och lyfta upp centrala perspektiv med beslutsfattaren.  

Utvärderaren förstår att många olika juridiska och praktiska aspekter måste 
vägas in vid design av en beslutsprocess samt att det måste göras med stor 
eftertanke. Utvärderaren väljer ändock att skicka med följande tanke till Läns-
styrelsen: Är det möjligt att ge stabschef eller krisledande chef ett större och 
kanske i viss mån friare mandat att agera och ta beslut inom vissa avgränsade 
områden?  

Om krisledande chef eller stabschef får utökat mandat tror utvärderaren att 
stabsarbetet kommer bli mer effektivt samt att samverkan med U-Sam troligt-
vis underlättas. Många informanter har upplevt Länsstyrelsen som något av en 
stoppkloss som i bitar saknar förståelse för rådande behov i kommunerna. 

Förhållandet mellan staben och linjen 
Utvärderaren har noterat att det finnas ett behov av att tydliggöra hur staben 
och linjen förhåller sig till varandra, särskilt vid en långvarig hantering av en 
händelse. Exempelvis bemanning och prioriteringar mellan ordinarie linjear-
bete och stabsarbete (se Relationen mellan linjen och staben, s. 64 ff.). 

Vidare är det även ytterst relevant för stabsmedlemmarna och övriga med-
arbetare i linjen som behöver insyn och medhörning i arbetet att på ett enkelt 
sätt kunna uppdatera sig om vilken utveckling som skett i arbetet under den 
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vecka som de varit utanför staben eller som utför sina arbetsuppgifter från 
linjen (se Relationen mellan linjen och staben, s. 64 ff.). Därutöver saknas det 
ett forum för frågor som berör medarbetarna i staben, men som inte har med 
själva händelsen att göra (fika, sjukfrånvaro, etcetera) (se Mötesformer, struk-
tur och effektivitet, s. 48 ff.). 

Dokumentation och diarieföring 
Vid intervjuer (se Digitalisering av stabsarbete och samverkansforum, s. 88) 
och observationer (se Dokumentation och digitalt teknikstöd, s. 50) har utvär-
deraren fått kännedom om att en specifik fråga har väckts och diskuterats i 
staben eller i U-Sam. Det är dock svårt för utvärderaren att få exakta uppgifter 
från informanterna om när i tiden det var, vilka beslut som faktiskt togs mot 
bakgrund av de diskussioner som förts och vem som fattade besluten. Det har 
också varit svårt att genom informanternas berättelser få fram hur olika aktörer 
valde att agera (eller inte) mot bakgrund av de beslut som fattades. Med an-
ledning av detta bestämde sig utvärderaren för att ta fram en tidslinje över 
hanteringen (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37 ff.). 

I utvärdering av tidigare kriser visar det sig ofta att det är svårt att i efter-
hand tillgå information om hanteringen för att dokumentationen är bristfällig. 
Vidare så när Länsstyrelsens stab har växlat mellan stabsarbete och ordinarie 
arbetsuppgifter varannan vecka så blir minnesanteckningar och dokumentat-
ion centrala för vederbörandes förmåga att hålla sig à jour med utvecklingen 
som skett sedan hen arbetade i staben senast.  

När utvärderaren försökte få tillgång till faktauppgifter från Länsstyrelsens 
dokumentation för att skapa tidslinjen (se Tidslinje över händelseutveckl-
ingen, s. 37 ff.) visade det sig att det var svårt för Länsstyrelsen att på ett 
smidigt och enkelt sätt ta fram och ge utvärderaren tillgång till efterfrågad 
information från Länsstyrelsens interna dokumentation. Faktainsamlingen till 
tidslinjen har således varit utmanande av många olika skäl.  

Utvärderaren bedömde tillsammans med Länsstyrelsen att tillgången och 
analysen av den interna dokumentationen skulle ta cirka två arbetsveckor. Ar-
betet tog av olika orsaker betydligt längre tid. Ett skäl till att det varit svårt att 
samla in faktauppgifter till tidslinjen (s. 37 ff.) är att informationen inte funnits 
samlad, utan den har återfunnits på flera ställen/mappar. Datainsamlingen för-
svåras ytterligare av mängden typer av möten och således antalet mappar som 
behöver gås igenom (se Framtagande av en tidslinje för händelseutveckl-
ingen, s. 18; Datainsamling, s. 19). Det har varit svårt att för såväl stabschef 
som funktionsansvariga samt stabsmedlemmar att i efterhand veta var inform-
ationen finns att tillgå när utvärderaren efterfrågat den (Datainsamling, s. 19). 
Det har således tagit tid att identifiera vart uppgifter finns sparade.  
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Datainsamlingen försvåras ytterligare av mängden olika typer av möten 
och således antalet mappar som behöver gås igenom (Datainsamling, s. 19). 
Det har varit svårt att för såväl stabschef som funktionsansvariga samt stabs-
medlemmar att i efterhand veta vart informationen finns att tillgå när utvärde-
raren efterfrågar den (Datainsamling, s. 19). 

En del information verkar överhuvudtaget inte finnas dokumenterat vilket 
gör att det blir svårt att följa upp. I andra fall är uppgifter motstridiga eller 
saknar helt datering, vilket medfört ett behov av att stämma av och back-
spåra/dubbelkolla uppgifterna. Vidare så är ett beslut registrerat över flera da-
gar och således svårt att datera med exakthet. Således har det ofta varit utma-
nande och tidskrävande för utvärderaren och Länsstyrelsen att ta fram ett en-
tydigt svar på en specifik sakuppgift i den information som finns dokumente-
rad.  

Utvärderaren anser att Länsstyrelsens inte har en fungerande systematik för 
dokumentation. Genom intervjuerna har det även framgått att det inte råder 
enighet kring vilken systematik som ska användas i staben (se Dokumentation 
och digitalt teknikstöd, s. 50 ff.). Mot bakgrund av detta anser utvärderaren att 
Länsstyrelsen bör se över sina rutiner och utveckla ett system för hur doku-
mentation och diarieföring vid hanteringen av samhällsstörningar. Som utvär-
deraren påtalat innan skulle nyttjandet av en stabsassistent (se Avsaknad av 
bemanning av centrala funktioner i staben, s.105) kunna användas i arbetet, 
för att föra mötesanteckningar, skapa beslutsloggar/händelselogg och diarie-
föra och således bidra till god förvaltning och rättssäkerhet. 

Föråldrad digital teknik för samverkan och internt samarbetet 
Digitalisering av såväl internt stabsarbete som av samverkansmöten med U-
Sam är en arbetsform och en mötesform som med stor sannolikhet är här för 
att stanna. Mot bakgrund av informanternas berättelser så tror utvärderaren att 
önskemål och krav om detta kommer intensifieras i framtida samarbeten både 
avseende förebyggande, förberedande och hanterande verksamhet (se Digita-
lisering av stabsarbete och samverkansforum, s. 88). 

Utvärderaren ser därför behov av att utveckla såväl medarbetarnas digitala 
kompetens som en stabil, säker och gemensam teknisk lösning som kan an-
vändas såväl i vardag som i kris. Den Skypelösning som använts under pan-
demin lämnar en del övrigt att önska (se Digitalisering av stabsarbete och 
samverkansforum, s.88). Vidare så bör förhållningsregler och arbetsstrukturer 
upparbetas så att möten kan bli effektiva. För att främja arbetsmiljön och för-
bättra mellanmänskliga relationer är det bra om kameror kan vara på så att det 
blir lättare att skapa relationer och fånga även ickeverbal kommunikation (se 
Samarbetsklimatet, s 72 ff.; Dokumentation och digitalt teknikstöd, s. 50).  
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Fysisk och psykisk arbetsmiljö  
Utvärderaren anser att Länsstyrelsen bör överväga stabens fysiska arbetsmiljö 
och fundera på hur arbetet kan bedrivas optimalt samtidigt som medarbetarnas 
välbefinnande och hälsa beaktas.  

Utvärderaren har ingen kännedom om den fysiska arbetsmiljön har riskbe-
dömts. Det utvärderaren har noterat är att de rum som upplåtits för staben i 
Länsstyrelsens konferensdel inte är rum som är avsedda som stadigvarande 
arbetsplatser. Under en kortare kris är det mindre problemfyllt, men i en lång-
varig hantering som pandemin är det rimligt att tänka sig att miljön komplett-
eras med exempelvis höj- och sänkbara skrivbord, skrivbordsstolar och even-
tuellt behov av punktbelysning. Speciellt i förhållande till att stabsmedlem-
marna inte fick nyttja sin ordinarie arbetsplats (se Arbetsprocesser och orga-
nisering av stabsarbetet, s. 60).   

Det har framkommit att stabsmedlemmar upplevt det stressigt att dels sköta 
sitt ordinarie arbete ena veckan och sitta i staben andra veckan. Även i relation 
till arbetsmiljön finns det således ett behov av att synka linjen och staben (se 
Förhållandet mellan staben och linjen, s. 111).  

Utvärderaren anser dock generellt att det är bra för uthålligheten hos staben 
att medlemmarna varvat mellan arbete linjen och staben.
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Erfarenhetsåterföringen och fortsatt forskning  

Hanteringen av pandemins första halvår har även på många sätt testat sam-
hällets samlade förmåga att åstadkomma en gränslös samverkan och en ge-
mensam inriktning och samordning av frågor av allehanda slag i de forum som 
utvecklats i länen under de senaste åren. Hanteringen av pandemin har varit 
och är fortfarande en prövning för alla och envar av oss. Lärdomar från han-
teringen bör omhändertas och systematiskt implementeras för att fortsätta ut-
veckla den samlade förmågan att hantera olika typer av samhällsstörningar 
och i förlängningen skapa goda förutsättningar för ett framtida totalförsvar. 

Den empiri som har samlats in inom ramen för utvärderarens utvärdering 
borde med fördel analyseras djupare än vad som är möjligt inom ramen för 
utvärderingen och förmedlas till en större publik än de direkt berörda aktö-
rerna samt spridas i vetenskapliga sammanhang. 

Tankar om användningen av utvärderingens resultat 
Länsstyrelsens mål med utvärderingen är att den ska skapa förutsättning för 
lärande och erfarenhetsåterföring och att den ska kunna nyttjas till att ut-
veckla länets samlade förmåga att hantera framtidasamhällsstörningar 
och/eller arbete under höjd beredskap (MDH dnr 2020:1875). 

I överenskommelsen mellan Länsstyrelsen och utvärderaren anges både in-
terna mottagare och externa intressenter av utvärderingens resultat (MDH dnr 
2020:1875). Intern på Länsstyrelsen anges exempelvis länsledningen, funkt-
ionen för samhällsskydd och beredskap samt Länsstyrelsens krisberedskaps-
organisation som mottagare av utvärderingens resultat. De externa intressenter 
som anges i överenskommelsen som intressenter är framförallt aktörerna inom 
U-Sam, med fokus på kommunerna och deras krisberedskapsorganisationer. 
Specifik anges även det regionala rådet och styrgruppen för U-Sam som mot-
tagare av resultatet från utvärderingen. Därutöver anges även allmänheten som 
en intressant av utvärderingen.  

Utvärderaren hoppas vidare att utvärderingens resultat och dess upplägg 
och genomförande i sig är intressant även för aktörer inom området samhälls-
skydd och beredskap utanför länet. Förhoppningen är att föreliggande rapport 
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ska vara intressant inspel i dels den nationella uppföljningen av hanteringen 
av pandemin, dels i den strategiska utvecklingen av såväl krisberedskap som 
återuppbyggnad av totalförsvaret.  

Då Sverige under juni 2020 tillsatte den så kallade Coronakommission (Re-
geringen, 2020a) vill utvärderaren även inkludera den arbetsgruppen samt den 
svenska regeringen och olika statliga myndigheter som potentiella intressenter 
för utvärderingen och dess resultat.  

Utvärderarna anser vidare att upplägget av utvärderingen i sig och utform-
ningen av föreliggande rapport i sig kan tjänstgöra som en inspiration för hur 
utvärderingar av samhällsstörningar kan genomföras. 

Redovisning av genomfört arbete och resultat 
Enligt överenskommelsen med Länsstyrelsen (MDH Dnr 2020:1875) ska 
återkoppling kring upplägget av utvärderingen och analysens huvudsakliga 
resultat ske genom muntlig återkoppling till Länsstyrelsen. Utvärderaren har 
under hösten 2020 haft flera avstämningar med Länsstyrelsen, främst funkt-
ionsledare för skydd och beredskap och med länsledningen. Samtalen har 
handlat både om progressionen i arbetet och om huvuddragen kring vad som 
framkommit i informanternas berättelser.  

Vidare har utvärderaren föredragit upplägget av utvärderingsarbetet och 
deltagande aktörers förväntningar och förhoppningar på arbetet vid det reg-
ionala krishanteringsrådets möte den 19 november 2020. I linje med överens-
kommelsen fick Länsstyrelsen inför detta möte en Powerpointpresentation 
tillsänt till sig (se Bilaga: Avstämningar med beställaren). Flera deltagare 
mejlade även utvärderaren efteråt och bad att få ta del av presentationen. Ut-
värderaren skickade presentation till samtliga som hörde av sig.  

Enligt överenskommelsen (MDH Dnr 2020:1875) har utvärderaren åtagit 
sig att presentera utvärderingen i några av Länsstyrelsen utvalda forum. Ut-
värderaren anser att minst en muntlig föredragning bör genomföras för läns-
ledningen och Länsstyrelsens krisberedskapsorganisation. Vidare bör en pre-
sentation göras av utvärderingens resultat för aktörerna i U-Sam. Utvärderaren 
intention är att i den mån det är möjligt att sprida resultatet från utvärderingen 
i olika forum och till olika intressenter. Utvärderaren påtalade under krishan-
teringsrådets möte 19 november 2020 att aktörerna gärna fick höra av sig om 
de ville ha en presentation av utvärderingens resultat under våren 2021.  
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Tankar om fortsatt forskning 
Diskussioner har fördes mellan utvärderaren och Länsstyrelsen om behovet av 
att även systematiskt dokumentera och analysera nästa steg i arbetet i samband 
av tecknandet av överenskommelse (MDH Dnr 2020:1875). 

I juni 2020 diskuterades bland annat behovet av att genomföra analyser av 
såväl den s.k. avslutande hanteringsfasen (då tänkt som höstens arbete, se Av-
gränsningar och avsteg från överenskommelsen, s. 3 ff.) som av implemente-
ring av vunna erfarenheter från hanteringen av pandemin i fortsatt utveckl-
ingsarbetet inom länsstyrelsen och inom U-Sam.  

Sedan överenskommelsen tecknades har pandemins utveckling tagit en dra-
matisk vändning under hösten 2020. Således är det av stort samhällsintresse 
att vidare dokumentera och studera vad som hänt även det senaste halvåret 
(hösten 2020) och det som komma ska under kommande året (troligen under 
hela 2021). Utvärderaren är intresserad av att ta sig an arbetet som ett följe-
forskningsprojekt eftersom vi redan är inlästa och har en relation till aktörerna. 

Under hösten 2020 har Länsstyrelsen påbörjat planeringen av en gemen-
samläraktivitet/workshop för U-Sam under våren 2021 mot bakgrund av ut-
värderingens resultat. På grund av utvecklingen av pandemin har workshopen 
flyttats fram i tiden. Utvärderaren har visat intresse av att medverka i denna 
typ av övning för att både presentera utvärderingens resultat och om lämpligt 
leda en del av de planerade övningar. Om möjligt vore det intressant att även 
vetenskapligt dokumentera implementeringsarbetet som ett följeforsknings-
projekt och inkludera fler kompetenser så som forskare inom organisation och 
ledning samt styrning av offentlig verksamhet.  

Utvärderaren avser fortsatta analysera det omfattande material som samlats 
in via interjuver, dokument samt observationer och publicera det samman-
tagna resultatet i vetenskapliga sammanhang.  

Utvärderaren har under hösten 2020 i tuff konkurrens sökt ekonomiskt stöd 
från forskningsfinansiärer för att få ökat ekonomiskt utrymme att göra fördju-
pande analyser av, det inom ramen för utvärderingen, insamlade materialet 
och publicera dem i vetenskapliga sammanhang, men tyvärr fått avslag. Ex-
empelvis sökte utvärderaren finansiering från forskningsrådet FORMAS och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gemensamma utlys-
ning om Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 samt från 
AFA-försäkrings utlysning om covid-19 – mer kunskap behövs! 

Mot bakgrund av de utgångspunkter (se s.1) och avgränsningar (se s. 3 ff.) 
som för utvärderingen (MDH Dnr 2020:1875) vore det intressant att samla in 
erfarenheter och dokumentation från den fortsatta hanteringen av pandemin.  
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Utvärderaren anser att det vore intressant att vetenskapligt dokumentera 
implementeringen av lärdomar från pandemin som planeras av Länsstyrelsen 
i Västmanland eftersom det finns ytterst lite forskning om systematisk imple-
mentering av lärdomar efter kriser. Utvärderaren har ambitionen att tillfråga 
tjänstepersoner på Länsstyrelsens i Västmanland och aktörer i U-Sam om de-
ras möjlighet att delta i enskilda och fokusgruppsintervjuer för att utöka det 
empiriska underlaget med data från hösten 2020 och våren 2021. Utvärderaren 
anser även att det vore värdefullt att genomföra ett antal fokusgrupper där del-
tagarna kunde fördjupa sig kring behov av förändringar i rutiner, processer, 
arbetssätt och strukturer för att åstadkomma förbättrad krishanteringen och 
samverkan mellan olika aktörer och nivåer.  

Vidare vore det intressant att över tid följa utvecklingsarbetet inom U-Sam 
under kommande år och i realtid dokumentera och analysera såväl implemen-
teringen av lärdomar från pandemin, men även hanteringen av eventuellt 
andra samhällsstörningar och återuppbyggnaden av totalförsvaret.  

Då hanteringen av pandemin i allra högsta grad är en politisk fråga bör 
framtida datainsamling – av såväl pandemin som framtida kriser/samhällsstör-
ningar inriktas mot att även studera politikers erfarenheter och upplevelser av 
hanteringen och deras roll i det arbetet.  

Få politiker har visat intresse för att delta i studien. Ett faktum som delvis 
förklaras av att informationen om utvärderingen troligtvis sprids huvudsakli-
gen bland tjänstepersoner som i huvudsak hanterat pandemin i respektive or-
ganisationstyp (se Rekrytering av informanter, s. 28). Snöbollsurvalet har tro-
ligen medfört att politikerna inte nåtts av inbjudan eller inte känt att den var 
riktad till dem.  
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Epilog 

Nu är vårt arbete med utvärderingen klart. Vår förhoppning är att utvärde-
ringen ska lägga en grund för att utveckla både individer som verkar i syste-
met, som systemet självt och främja hanteringen av framtida händelser. En 
grundläggande förutsättning för att skapa lärande i och över organisationer är 
att berörda parter är villiga att dela med sig av sina erfarenheter och tankar 
kring vad som bör till för att systemet ska fungera bättre. Tacknämligt nog så 
har utvärderingens informanter på ett självkritiskt sätt berättat om såväl ruti-
ner, processer, arbetssätt och strukturer som tillämpats. Många informanter 
har också gett förslag på hur krishanteringen kan utvecklas och förbättras.  

Flera informanter har påtalat att det var ett modigt steg, i rätt riktning, att 
ta av Länsstyrelsen i Västmanland när de beställde en extern utvärdering mitt 
under pågående hantering. Dock har såväl beställare, informanter och externa 
granskare uttryckt farhågor kring hur utvärderingen kommer att tas emot hos 
såväl deltagande aktörer, myndigheter och regeringen samt hos media och all-
mänhet. Tanken har väckts att rapporten kommer vara kontraproduktiv och 
snarare ”spä på” de problem som finns, än bidra till att lösa dem. Jag tänker 
att en utvärdering i huvudsak bidrar i problemlösningen genom att påtala vilka 
områden som kräver insatser, särskilt kring frågor där beställaren riskerar att 
vara ”hemmablind”. En utvärderare ska lyfta på stenar, artbestämma det som 
eventuellt kryper fram och peka på den stora grå elefanten i rummet som ingen 
verkar vilja se eller ta hand om. Ansvaret för att omhänderta och omsätta lär-
domar måste tas av berörda parter, implementering är inget jobb som kan ”lea-
sas ut”.  

Jag måste erkänna att min största farhåga är att utvärderingen inte ska leda 
till något och att rapporten stannar vid att bli en snart bortglömd papperstiger 
eller dammråtta långt bak i en bokhylla hos de närmast berörda. De externa 
granskarnas validering att flera av de utmaningar som utvärderingen belyser i 
utvärderingen är giltiga även för andra län (se Bilaga: Extern granskning av 
utvärderingen) ger dock skäl att tro att utvärderingen är av intresse även för 
andra aktörer än de närmast berörda i länet. 

Avslutningsvis så hoppas jag nu att den yttersta frågan (i linje med Adams 
bok) som nu ställs mot bakgrund av de erfarenheter som utvärderingen gene-
rerat är: Hur bör framtidens krishantering se ut?
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Bilaga: Avstämningar med beställaren  

I syfte att öka utvärderingens kvalitet, tillförlitlighet och trovärdighet har ut-
värderaren återkommande haft avstämningar med beställaren per mejl samt 
vid fysiska och digitala möten, kring uppdraget och dess progression samt i 
syfte att inhämta information och stämma av fakta (se Framtagande av en 
tidslinje för händelseutvecklingen, s 18; Tidslinje över händelseutvecklingen, 
s. 37 ff.). I nästkommande avsnitt presenteras vilka avstämningar som ge-
nomförts med beställaren under arbetets gång (juni-december 2020) och ef-
ter inlämnande av ett utkast av rapporten (januari-mars 2021), vilken åter-
koppling som lämnats från beställaren på arbetet och hur utvärderaren har 
valt att omhänderta de synpunkter som lämnats av beställaren.  

Avstämningar inför uppdraget  
Under perioden maj-juni 2020, hade Anna Johansson kontakt med företrädes-
vis funktionsledaren för samhällsskydd och beredskap, men även med för-
svarsdirektören via telefon, mejl och digitalt möte, exempelvis den 13 och14 
maj, 25 och 27 maj, 12, 15 och 19 juni 2020. Samtalen som fördes rörde upp-
lägg och design av ett tänkt utvärderingsuppdrag. Utkast till överenskommelse 
(MDH Dnr 2020:1875) togs fram och stämdes av i respektive organisation. 
Utgångspunkten för samtalet var den vägledning för utvärdering av händelser 
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerade i januari 
2020, i vilken Anna Johansson har tjänstgjort som expert. Vidare så fördes 
samtal om utvärderingens upplägg och genomförande mellan Anna Johansson 
och länsrådet på telefon och via SMS den 26 juni 2020 inför undertecknandet 
av överenskommelsen (MDH Dnr 2020:1875).  

Avstämningar under pågående utvärdering 
Avstämningar kring upplägg av utvärderingen och framtagandet av överens-
kommelsen (MDH Dnr 2020:1875) skedde vid flertalet tillfällen inför och un-
der arbetets gång under perioden juni-december 2020. I samband med dessa 
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kontakter med Länsstyrelsen har utvärderaren efterfrågat underlag, kontrolle-
rat faktauppgifter och redovisat progression i arbetet och det framväxande 
sammantagna resultatet. 

Juni-September 2020 
Flera informella avstämningar har skett med olika medarbetare i ledande be-
fattning på Länsstyrelsen, samtliga med god insyn i utvärderingens upplägg, i 
samband med och inför observationer och intervjuer under perioden slutet av 
juni-september 2020 (se Om observationerna, s. 20 ff.; Om intervjuerna, s. 27 
ff. och Fakta om informanterna, s. 28 ff.).  

Oktober 2020  
Den 16 och 21 oktober 2020 träffade utvärderaren Länsstyrelsen för att samla 
in information till tidslinjen. Arbetet visade sig vara tidskrävande och Läns-
styrelsen lovade återkomma till utvärderaren med mer information (se Doku-
mentation, s. 4; Framtagande av en tidslinje för händelseutvecklingen, s. 18 
ff.; Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37 ff.; Bristande dokumentation 
och låg grad av digitalisering, s. 65 ff. och Dokumentation och diarieföring, 
s. 112 ff.). 

November 2020 
Den 12 och 30 november 2020 efterfrågade utvärderaren, per mejl, informat-
ion om när skyddsutrustningsfrågan hade lyfts för det regionala rådet (se Tids-
linje över händelseutvecklingen, s. 37). Först vid det andra tillfället inkom 
länsstyrelsen med ett svar.  

Den 13 november skickade utvärderaren enligt önskemål från Länsstyrel-
sen in en Powerpointpresentation avsedd för det Regionala rådsmötet den 19 
november 2020. Inför det regionala rådsmötet skedde flera skriftliga och 
muntliga avstämningar, företrädesvis med funktionsledaren för samhälls-
skydd och beredskap samt direkt med Landshövdingen. En uppdaterad (språk-
granskad) version skickades senare in den 17 november 2020. Utvärderaren 
hade initialt ombetts redogöra för hur arbetet i utvärderingen har bedrivits och 
ge några preliminära resultat. Den 18 november 2020 framförde Landshöv-
dingen per telefon med projektledaren Anna Johansson önskemål om att pre-
sentationen skulle revideras. Utvärderaren hörsammade önskemålen och 
skickade senare på kvällen den 18 november in en ny uppdaterad variant där 
preliminära resultat avseende följande tre punkter hade exkluderats: 1) Sam-
verkan med länsstyrelsen, 2) Aktörernas ansvar, roller och mandat samt 3) 



 

3 

 

Skyddsutrustningsfrågan. Den PowerPoint-version som sedan också presen-
tades för rådet fokuserade uteslutande på vilka generella utmaningar som åter-
finns vid utvärdering av kriser, hur arbetet med att samla in information har 
gått till (det vill säga huvuddragen i Om upplägg och genomförande av utvär-
deringen, s. 17) och vilken referensram som skulle användas för värdering av 
hanteringen (det vill säga huvuddragen i Utgångspunkter för bedömningar av 
bedriven krishantering, s. 7 ff.). Därutöver presenterades huvuddragen i de 
förväntningar som aktörerna inom U-Sam hade uttryckt i samband med inter-
vjuerna (det vill säga huvuddragen i Förväntningar och förhoppningar på ut-
värderingen, s. 52 ff.).  

December 2020 
Utvärderaren skickar den 4 december ett utkast på den så kallade tidslinjen (se 
Framtagande av en tidslinje för händelseutvecklingen, s 18; Tidslinje över 
händelseutvecklingen, s. 37 ff.) och ber återigen Länsstyrelsen inkomma med 
information som saknas. Framförallt kring veckorna 17–26 2020 som vid till-
fället helt saknade information.  

Därutöver ställs löpande kontrollfrågor per mejl den 9 december och 16 
december 2020 till Länsstyrelsen kring olika sakfrågor där utvärderaren var/är 
osäker på hur det förhåller sig då vägledande dokument beskriver det på ett 
sätt och informanterna ger uttryck för en annan eller ibland flera olika beskriv-
ningar i sina berättelser. Exempelvis användningen av BIS, beslutsfattande 
chef i staben eller förtydliganden av stabsinstruktionen (se Arbete ska bedri-
vas i fyra steg, s. 13; Beslutsfattande chef, s. 14 ff., Ledning, s. 23 ff. och 
Ledning av stabens arbete, s. 61 ff.).  

Avstämningar efter inlämnande av ett rapportutkast  

Januari 2021 
Den 18 januari 2021 skickar Länsstyrelsen ett mejl där de undrar vad status 
för utvärderingen är. Utvärderaren responderar att slutskrivningar av utvärde-
ringsrapporten pågår och att Länsstyrelsen inom kort kommer få det skickat 
till sig.  

Den 22 januari 2021 skickar utvärderaren ett utkast av utvärderingsrappor-
ten till Länsstyrelsen. I mejlet anges att utvärderaren i den bifogade rapporten 
hade markerat en del saker där utvärderaren var i behov av förtydliganden från 
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Länsstyrelsen. Exempelvis ställdes en del kontrollfrågor kring de beskriv-
ningar som tagits fram avseende hur stabsarbetet varit ordnat, kring det reg-
ionala rådet och kring olika nationella uppdrag som Länsstyrelsen fått. Vidare 
efterfrågade utvärderaren återigen mer information till tidslinjen, särskilt 
kring veckorna 17–26 som vid tidpunkten för utskicket fortfarande saknades 
helt (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37 ff.). I mejlet bad utvärdera-
ren även att få ett digitalt möte med beställaren för att samtala om utvärde-
ringen och bad Länsstyrelsen återkomma med ett förslag på datum som pas-
sade dem. 

Den 23 januari får utvärderare återkoppling från Landshövdingen där hon 
dels tackar för rapporten och ”ett fint arbete”, dels lämnar en kommentar med 
koppling till hur beslutsfattande i staben beskrivs och den roll som hon till-
skrivs i det arbetet10. Återkopplingen avslutas med följande ord: ”För övrigt 
har jag ögnat igenom underlaget och tycker att det är en hel del bra skrivet” 
och ett löfte om att återkomma med en mötestid mellan Länsstyrelsen och ut-
värderaren (se Skyddsutrustningsfrågan, s. 78 ff.).  

Utvärderaren svarar Landshövdingen samma dag, den 23 januari 2021, att 
det i intervjumaterialet finns flera röster som beskriver det i samma anda, men 
utvärderaren lovar att se över skrivningen som Landshövdingen refererar till.  

Den 25 januari 2021 mottog utvärderaren ett fåtal skriftliga synpunkter på 
rapporten från Länsrådet, i huvudsak inriktade på att beskriva och addera in-
formation kring hennes egen roll som beslutsfattare i staben (se Beslutsfat-
tande chef, s. 14; Roller och mandat, s. 46; Ledning av stabens arbete, s. 61; 
Länsledningen, s. 62; Krisledande chef, s. 62; Avsaknad av bemanning av cen-
trala funktioner i staben, s.105)11. Utvärderaren svarar Länsrådet samma dag, 
den 25 januari 2021, att skrivningen ska ses över och uppmanar henne att åter-
komma om hon hittar fler saker som hon reagerar på i rapporten. 

 
10 Landshövdingen i mejl den 23 januari 2021:” Jag har under stabsprocessens gång enbart 
varit involverade i stabsarbetet som lyssnare (endast i börja) och sedan vid ett par tillfällen när 
det hade kört ihop sig och man inte hade kommit vidare i beslut och behövde stöd. Tex. I sam-
band med diskussionerna med Västerås hade kört ihop sig. För övrigt har jag inte varit invol-
verade i det operativa arbetet och inte deltagit på de dagliga mötena och sedan fått enbart 
information på de veckovisa ledningsgruppsmötena. […] 
11 Länsrådet i mejl den 25 januari 2021: Att uppgiften [krisledande chef] övergick till annan i 
organisationen berodde inte på att uppgiften var för arbetskrävande. Det var tiden som inte 
skulle räcka till då jag var inbokat på flera möten samtidigt och därmed riskerade att bromsa 
arbetet i staben. Arbetskrävande låter som att jag inte hade orken och jag tror mig ha en ganska 
hög arbetskapacitet.  
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Februari 2021 
Den 1 februari 2021 bjuder Landshövdingens sekreterare in till ett Skypemöte 
den 9 februari där det anges att förutom Landshövdingen ska avdelningschef 
avdelningen samhällsutveckling samt funktionsledare samhällsskydd och be-
redskap deltaga. Då utvärderaren redan var uppbokad på föreslaget datum be-
stämdes att mötet skulle ske den 17 februari 2021.  

Den 2 februari 2021fick utvärderaren besked via mejl från Landshövding-
ens sekreterare om att mötesplatsen var ändrad till ett fysiskt möte på residen-
set i Västerås slott. Utvärderaren bekräftade med vändande mejl och frågade 
om Landshövdingen önskade några särskilda förberedelser inför mötet, exem-
pelvis en presentation av utvärderingen. Sekreteraren bad att få återkomma 
kring det (vilket dock aldrig skedde). 

Den 17 februari 2021 kom utvärderaren förberedd för att föredra utvärde-
ringen för inbjudna personer på Länsstyrelsen. Vid mötet närvarade från Läns-
styrelsen förutom förannonserade personer (Landshövdingen, avdelningschef 
avdelningen samhällsutveckling samt funktionsledare samhällsskydd och be-
redskap) även Länsrådet. Från MDH deltar samtliga personer i projektgrup-
pen: Anna Johansson, Sofia Norling och Emma Tideman (se s. 2).  

Mötet på residenset i Västerås slott den 17 februari 2021 varade i 3 timmar. 
Utvärderaren fick vid mötet inte möjlighet att presentera utvärderingen. I hu-
vudsak användes tiden till att Länsstyrelsen riktade kritik mot utvärderingens 
kvalitet och redovisningen av intervjumaterialet. Vidare presenterades nya 
förväntningar på uppdraget och på slutrapporten. Vid mötets slut bestämdes 
att ett nytt digitalt avstämningsmöte skulle ske med funktionsledaren för sam-
hällsskydd och beredskap en vecka senare. Inför det mötet bad utvärderaren 
om skriftlig återkoppling direkt i utkastet av rapporten. Vidare bad utvärdera-
ren återigen Länsstyrelsen att prioritera framtagandet av information till den 
så kallade tidslinjen (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37).  

Den 18 februari 2021 får utvärderaren en förfrågan per mejl från funktions-
ledaren för samhällsskydd och beredskap om det är möjligt att ha ett möte för 
fortsatt arbete med utvärderingen den 24 februari 2021. Utvärderaren accep-
terar och ber igen om att inför det mötet få alla detaljsynpunkter som finns på 
det utkast som skickades den 22 januari 2021. Utvärderaren påtalar att det går 
bra att skicka in både digitalt och via fysiska kopior på kommentarer som 
gjorts på utskrifter. 

På morgonen den 24 februari 2021 efterlyser utvärderaren per mejl förvän-
tad skriftlig återkoppling då ingen i projektgruppen har mottagit någonting 
från Länsstyrelsen efter mötet den 17 februari. Vid lunch, ca 30 minuter innan 
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utsatt mötestid, mottar utvärderaren synpunkter från funktionsledaren för sam-
hällsskydd och beredskap. Då anges även att synpunkter ska inkomma från 
övriga deltagare som deltog vid mötet på slottet den 17 februari men det går 
inte säga när de ska inkomma.  

På det digitala mötet den 24 februari 2021 presenterade funktionsledaren i 
huvudsak fortsatt kritik mot framförallt rapportens redovisning av intervju-
materialet (Omskrivningar och redovisningar av citat, s. 32 ff.). Mötet avslu-
tades med att utvärderaren fick ett löfte om att fakta till tidslinjen skulle 
skickas senast 3 mars 2021.  

På kvällen samma dag, den 24 februari 2021, inkom skriftliga synpunkter 
från Landshövdingen i ett mejl där hon anger att hon vill belysa några faktafel 
och göra några förtydliganden rörande ett extrainkallat regionalt rådsmöte i 
april (se Tidslinje över händelseutvecklingen, Vecka 16, s. 42) och kring hur 
beslutsfattandet i myndigheten och staben har fungerat enligt henne och vilken 
roll hon haft (se Beslutsfattande chef, s. 14 ff.; Beslutsfattare, s. 23 ff.; Roller 
och mandat, s. 46 ff.; Fotnot 3, s. 14). Vidare så påtalar Landshövdingen i sitt 
mejl att hon anser att det är felaktigt att utvärderaren använder sig av det utkast 
på stabsinstruktion (Länsstyrelsen i Västmanland, 2020) i analys av hur arbe-
tet i staben har bedrivits. Landshövdingen påtalar att det aktuella dokumentet 
inte är att betrakta som en länsstyrelseinstruktion då det varken är föredraget 
eller beslutat av Landshövdingen. Vidare påtalar Landshövdingen att det i in-
struktionen förekommer felaktigheter. Landshövdingen lämnar ett förslag på 
en korrekt beskrivning (se Fotnot 3, s. 14). Dock anger hon inte varifrån be-
skrivningen är hämtad (se Fotnot 2, s. 4, Fotnot 3, s. 14 och Fotnot 4, s.15). 
Vidare anger Landshövdingen i mejlet att hon har mera input på rapporten, 
men att hon kommer återkomma genom funktionsledaren för samhällsskydd 
och beredskap kring det (se Övrig återkoppling och utvärderarens ställnings-
tagande, s. 20 ).  

Övriga mötesdeltagare som närvarande vid mötet 17 februari 2021 inkom 
inte med några skriftliga synpunkter på rapporten.  

Mars 2021 
Den 11 mars 2021 inkom Länsstyrelsen med två mejl som innehöll komplet-
teringar till tidslinjen (se Framtagande av en tidslinje för händelseutveckl-
ingen, s 18; Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37 ff.) samt ytterligare 
synpunkter på specifika avsnitt i utkast på rapporten som skickades den 22 
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januari 2021 från Försvarsdirektören, Länsrådet och Landshövdingen12. Vi-
dare så bifogade Länsstyrelsen ett dokument i vilken Länsstyrelsen övergri-
pande redogjorde för en önskad alternativ rapportstruktur och ett utkast på 
slutsatser från MDH:s utvärdering och MSB utvärdering av stabsarbetet som 
genomfördes i juni 2020.  

Därutöver så inkommer även två mejl från Länsrådet, den 11 mars 2021, 
där hon undrar om det stämmer att utvärderaren avsåg gå till tryck med rap-
porten och där hon efterfrågar återkoppling från informanterna samt en förfrå-
gan om förord.  

Utvärderaren svarar Länsrådet, på morgonen den 12 mars 2021, att utvär-
deraren i skrivande stund omhändertar den återkoppling som lämnats och att 
Länsstyrelsen tidigare sagt nej till förord. Vidare berättar utvärderaren att 
Länsstyrelsen enligt plan kommer få se rapporten innan den offentliggörs. Vi-
dare så påtalar utvärderaren för Länsstyrelsen att den information som inkom-
mit sent, den 11 mars 2021, från Länsstyrelsen avseende tidslinjen är under 
omhändertagande. Länsrådet svarar med vändande post att det är en missupp-
fattning att Länsstyrelsen avböjt ett förord och att Landshövdingen vill skriva 
ett. Länsrådet påtalar även att Länsstyrelsen gärna vill se dokumentet innan 
tryck och att samtal borde föras om kommunikationen. Utvärderaren svarar 
Länsrådet med vändande post och ber Länsstyrelsen skicka över ett förord så 
fort som möjligt. Vidare berättar utvärderaren för Länsrådet att en kommuni-
katör från MDH enligt plan ska kontakta en kommunikatör på Länsstyrelsen. 

På eftermiddagen den 12 mars 2021 informerades utvärderaren på telefon 
av chef för avdelningen samhällsutveckling om att Länsstyrelsen avsåg göra 
en värdering av säkerhets- och sekretessaspekter av rapporten och att innan 

 
12 Följande text skickades till utvärderaren den 11 mars 2021 med krav på att nedanstående ska 
ersätta beskrivningarna av hur skyddsutrustningsfrågan hanterades: ”Informationen om skydds-
utrustning lyftes för första gången av Krisledande chef och Försvarsdirektörn upp till Lands-
hövdingen på ett förberedelsemöte en timme innan det regionala krishanteringsrådet som ägde 
rum samma kväll, den 16 april kl. 17.30. På detta möte informerades Landshövdingen om läget, 
att det hade uppstått lite missuppfattningar kring Länsstyrelsens ansvar kopplat till hanteringen 
av skyddsutrustningsfrågan, att det hade kört ihop sig avseende skyddsutrustning samt att kom-
munerna hade reagerat negativt. Med anledning av detta och trots att frågan var av en operativ 
karaktär beslutade Landshövdingen att lyfta frågan till det regionala krishanteringsrådet och 
kommunstyrelseordförandena för att förklara Länsstyrens roll och ansvar i sammanhanget 
samt för att tillsammans med rådet hitta en snabb lösning. På mötet reagerade KSO:n som inte 
heller kände till problematiken på att frågan lyftes till rådet, samtidigt lovade de att ta med sig 
frågan hem och hjälpa till med en lösning. Den 17 april, dagen efter vid lunchtid hade Lands-
hövdingen ett samtal med KSO:n i Sala som hörde av sig och informerade om att Sala hade 
identifierat en lösning och var bered att erbjuda lokaler. Samtidigt (samma dag) hörde Västerås 
stad av sig, med förslag och därmed lyckades Länsstyrelsen tillsammans med Västerås stad 
lösa problemet” 
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den var klar så fick rapporten inte offentliggöras. Länsstyrelsen kunde inte 
lämna några besked om hur lång tid en sådan värdering skulle ta. Vidare så 
påtalade han att vad Länsstyrelsen anbelangade så spelade det ingen roll för 
Länsstyrelsen när utvärderingen blev klar och offentlig. Utvärderaren lovade 
att skicka den senaste versionen så fort den information som Länsstyrelsen 
skickat in den 11 mars 2021 var inarbetad i dokumentet och bad länsstyrelsen 
prioritera hanteringen av detta ärende. Samtalet avslutades med att utvärdera-
ren lovade att en uppdaterad version av rapporten skulle finnas hos Länssty-
relsen senast på måndag morgon den 15 mars.  

Den 14 mars 2021 skickar utvärderaren en uppdaterad version av utvärde-
ringsrapporten till Länsstyrelsen för värdering av säkerhets- och sekretessa-
spekter.  

Den 15 mars 2021 skickar funktionsledaren för samhällsskydd och bered-
skap ett mejl till utvärderaren innehållande information som Landshövdingen 
ville att utvärderaren skulle få ta del av. Mejlet innehåller fem bilagor och tre 
punkter som Länsstyrelsen vill förtydliga.  

Bilagorna består av den uppdaterade och nu mer beslutade stabsinstrukt-
ionen (se Stabsinstruktion Länsstyrelsen i Västmanlands län, s. 13 ff. och Fot-
not 2, s. 4, Fotnot 3, s. 14 och Fotnot 4, s.15) samt Länsstyrelsens krisbered-
skapsplan, beslut om delegationsordning för Länsstyrelsens krisorganisation 
och beslut om krishanteringschefer och stabschefer samt delegationsordning 
för staben (se Tidslinje över händelseutvecklingen, Vecka 11, s. 38)13.  

De tre punkterna rörde: beslutsfattande i staben och faktauppgifter till tids-
linjen (se Tidslinje över händelseutvecklingen, Vecka 10, s. 38) och påpekande 
kring användandet av utkastet för stabsinstruktion (Länsstyrelsen i Västman-
lands län, 2020) som en del av utvärderingens referensram (se Utgångspunkter 
för bedömningar av bedriven krishantering, s. 7 ff. och Fotnot 2, 3 och 4). 
Även den tredje punkten rör beslutsfattande i staben, men fokus riktas här mot 
vem i organisationen som under olika perioder har varit ansvarig krisledande 

 
13 I mejl från Länsstyrelsen den 15 mars 2021 anges följande kring inrättandet av en så kallad 
”lättare stab” den 5 mars 2020: ”Motivet till att hantera frågan på det här sättet var i första 
hand för att den var för stor för TIB att sköta på egen hand. Vår omvärld (kommuner, Region 
Västmanland m.fl.) arbetade med hanteringen av oro och eventuell smitta och var i behov av 
att vi som länsstyrelse var aktiva. Bedömningen var att vi initialt inte behövde fler i arbetsgrup-
pen. Den bedömningen prövades löpande (och staben utökades sedan). Arbetet i gruppen star-
tade upp fr o m måndag morgon 9/3 kl 10.00 med ett första stabsmöte.” 
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chef14 (se Ledning av stabens arbete, s 61 ff., Otydligheter i roller i ledande 
position i staben, s. 110 ff. och Roller och mandat, s. 46 ff.).  

Den 17 mars 2021 skickar Länsstyrelsen ett mejl innehållande en bilagd 
Word-fil kallad: ”Skrivelse med anledning av utvärdering covid-19 staben”. 
Bilagan är på 9 A4 -sidor. På sista sidan anges handlingen vara från Länssty-
relsens chefsjurist samt avdelningschef samhällsutveckling. I bilagan riktas 
kritik mot och krav ställs på utvärderaren i sju olika punkter: 1) Grunderna 
för avtalsförhållandet mellan Länsstyrelsen och MDH, 2) Förekomst av fak-
tafel i rapporten, 3) Slutredovisning av uppdraget, 4) Rätten till insamlat 
material och användning av insamlat råmaterial, 5) Resultat och slutförande 
av utvärderingen, 6) Rapportens läsbarhet och upplägg och 7) Återkoppling. 
Länsstyrelsen önskar återkoppling på skrivelsen inom 14 dagar som anger att 
Länsstyrelsens synpunkter har tillvaratagits och redovisar hur punkterna 1–3 
kommer att uppfyllas av MDH. Utvärderaren svarade länsstyrelsen samma 
dag, den 17 mars, och tackade för återkopplingen och lovade att inkomma med 
svar på skrivelsen. Vidare så bad vi Länsstyrelsen bekräfta att rapporten inte 
innehåller några sekretess- och säkerhetsskyddsperspektiv som behöver beak-
tas. Länsstyrelsen bekräftade med väntande post, den 17 mars 2021, att det var 
rätt uppfattat. Vidare skickade Länsstyrelsen, den 17 mars 2021, ett mejl där 
ett förord från Landshövdingen är bifogat (se Förord).  

Den 31 mars 2021skickade projektledaren Anna Johansson in föreliggande 
rapport till Länsstyrelsen och slutredovisar därmed uppdraget. I mejlet ber ut-
värderaren Länsstyrelsen återkomma med förslag på datum och forum för 
muntlig redovisning av genomförande av utvärderingen och dess huvudsak-
liga resultat i ett forum som passar beställaren. I mejlet bifogades även ett 
utkast på artikel om utvärderingen som planeras publiceras på lärosätets hem-
sida, www.MDH.se den 8 april 2021. En kopia på mejlet skickades till samt-
liga deltagande organisationer: de 10 kommunerna och regionen.  

Den 31 mars 2021 skickade MDH, genom akademichef och högskolejurist, 
svar på Länsstyrelsens skrivelse daterad den 17 mars 2021.  

  

 
14 I mejl från Länsstyrelsen den 15 mars 2021 anges följande: ”Landshövdingen motsätter sig 
att hon har utsett Länsrådet till krisledande chef och inte heller att krisledandechefen har rap-
porterat till landshövdingen. Landshövdingen har inte varit krisledande chef under maj/juni.” 
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Beställarens återkoppling och utvärderarens omhänder-
tagande av synpunkter 
Utvärderaren har under perioden 22 januari till 22 mars övervägt och efter 
bästa förmåga försökt omhänderta all återkoppling som lämnats av Länssty-
relsen i egenskap av beställare i olika mejl och i kommenterade utkast av rap-
porten som skickades till Länsstyrelsen 22 januari 2021 samt i reviderad vers-
ion den 18 februari och den 14 mars 2021 (se inledande avsnitt i föreliggande 
bilaga) (se Avstämningar under pågående utvärdering, s. 1 ff. och Avstäm-
ningar efter inlämnande av ett rapportutkast, s. 3 ff.). Utvärderaren har valt 
att, i avsnitten som följer nedan, sammantaget respondera på den återkoppling 
som lämnats av beställaren och redogör för hur vi valt att omhänderta de syn-
punkter som lämnats. 

Allmän översyn av texten 
Utvärderaren har sedan den version som skickades in den 22 januari 2021 
språkgranskat och gjort en allmän översyn av rapporten. Dessutom har för-
stärkningsord tagits bort och formuleringar justerats i syfte att undvika miss-
förstånd hos läsare. Vidare har några tilläggsbeskrivningar skapats och kors-
referenser lagts till i löptexten emellan olika avsnitt som utvärderaren vill upp-
märksamma läsaren på. Därutöver har utvärderaren i syfte att ytterligare öka 
tydligheten valt att flytta en del information/beskrivningar och placera dessa 
helt eller i delar under andra rubriker i rapporten.  

Utvärderaren har i en del fall valt att ändra i löptexten i linje med Länssty-
relsens önskemål och i andra fall valt att låta löptexten vara oförändrad och 
istället lägga till fotnoter och korsreferenser. Exempelvis har utvärderaren valt 
att i samband med redovisningen av informanternas upplevelser och erfaren-
heter kring hanteringen av skyddsutrustningsfrågan addera en fotnot i vilken 
landshövdingen roll i hanteringen enligt egen utsago framgår (se Fotnot 7, s. 
81; Skyddsutrustningsfrågan, s. 78 ff.).  

Ett annat exempel på förtydliganden som utvärderaren har gjort i rapporten 
baserat på Länsstyrelsens återkoppling är införandet av korsreferenser som en 
läsarservice mellan olika partier i rapporten. Flera korsreferenser har gjorts i 
texten till den så kallade tidslinjen (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 
37 ff.) och mellan de olika och fristående delarna i resultatredovisningarna när 
de berör samma sakfråga. Korsreferenser har även gjorts till utvärderarens re-
flektioner av det sammantagna resultatet där en sakfråga redovisas i resultat-
redovisningen.  

Därutöver så har även delar av den information som tillhandahållits som 
allmänna synpunkter och redogörelser från Länsstyrelsen förts in i tidslinjen. 
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Exempelvis kring uppstart av staben och kring vilka funktioner som ingick 
initialt (se Tidslinje över händelseutvecklingen, Vecka 10, s. 38). 

Länsstyrelsen har haft synpunkter på utvärderarens val av ord och formu-
leringar i rapporten och antytt att utvärderaren genom sina formuleringar är 
bias mot en viss aktör. Exempelvis kritiseras ordvalet ”dom” i rubriken En 
hård dom men också stor vilja att utvecklas framåt (se s. 93 ff.) då det anses 
signalera att det enbart skulle röra Länsstyrelsen och inte hela U-Sam15. Ut-
värderaren har försök behålla sin neutralitet i rapporten som helhet, men i ka-
pitlet Reflektion kring utvärderingen som helhet (se s. 91 ff.) ingår det i utvär-
derarens roll och uppdrag som utvärderare att faktiskt ta ställning och värdera 
om praktiken genomfördes så som det var tänkt (se Hur var krishanteringen 
tänkt att fungera?, s 7 ff.). När det gäller just aktuellt avsnitt (Se En hård dom 
men också stor vilja att utvecklas framåt, s. 93 ff.) anser utvärderaren att det 
omdöme som lämnas runt hanteringen är hårt och självkritiskt från alla tre 
organisationstyper och att det finns en positiv efterklang i den vilja till ut-
veckling som aktörerna i nästa andetag ger uttryck för. Utvärderaren beklagar 
att Länsstyrelsen upplever det som om utvärderaren inte förhåller sig neutral 
och saklig. Vi har därför läst igenom rapporten mycket noga för att identifiera 
eventuella behov av justeringar för att se om vi kan undvika att läsaren får 
liknande upplevelsen som Länsstyrelsen initialt fick. 

Utmaning att förhålla sig till återkoppling som inte harmoniserar 
med övriga informationskällor 
Utvärderaren har i en del fall bedömt att när utvärderaren inkluderar den åter-
koppling som lämnats från Länsstyrelsen blir redogörelserna för en specifik 
sakfråga eller hanteringsprocess otydligare och det är svårt att som läsare för-
stå vad som faktiskt hände eller inte. I en del fall har det därför varit lite av ett 
dilemma för utvärderaren att förhålla sig till krav på rättelser som ställts från 
Länsstyrelsen i mars 2021 eftersom den officiella hållningen kring hur det för-
höll sig som föreslås inte går att verifiera via dokumenterade beslut, går emot 
den information som lämnats av flera informanter från Länsstyrelsen om han-
teringens faktiska förfarande i juni-september 2020 och de intryck som utvär-
deraren fick vid observationerna. I andra fall tenderar förtydligandet att för-
virra mer än vad det klargör. 

 
15 I kommentar från Länsstyrelsen på utkast av rapporten den 11 mars:” Vill man trycka ner så 
skriver man så här. Fokus blir inte utveckling utan på att tala om hur dåligt vi fungerar.” och 
på ett annat ställe: ”MDH nyttjar ett språkbruk som inte hjälper till att utvecklas utan snarare 
till att förlöjliga och befästa/infästa fördomar.” och på ytterligare ett ställe: ”Hur man skriver 
ger en bild av vilken uppfattning man har på förhand.” 
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Ett tydligt exempel på att det är svårt att förstå hur det förhöll sig gäller hur 
krisledningen av staben bedrevs under perioden mars-augusti 2020 (se Led-
ning, s 23 ff.; Ledning av stabens arbete, s. 61 ff.; Stabsinstruktion och stabs-
arbetsplan, s. 107 och Otydligheter i roller i ledande position i staben, s. 110 
ff.). Utvärderaren har i detta fall försökt kompromissa och valt att ange att det 
är oklart för utvärderaren hur det förhåller sig och anger varifrån olika uppgif-
ter kommer och låter sedan läsaren själv bilda sig sin egen uppfattning av hur 
det förhållit sig. I vissa fall har fotnot inkluderats där Länsstyrelsens officiella 
förhållning framgår. Utvärderaren vill framhålla att uppdraget består av att 
göra en utvärdering av hur det i praktiken förhöll sig i relation till hur det var 
tänkt att fungera, inte skapa en officiellt godkänd verksamhetsberättelse. 

Användningen av citat i resultatredovisningen 
En återkommande fråga där Länsstyrelsen har haft många åsikter, riktat skarp 
kritik och krävt ändringar rör redovisning av informanternas upplevelser och 
erfarenheter. Kärnan i kritiken rör, såsom utvärderaren förstår det, olämplig-
heten i hur underlaget från de 33 intervjuerna, dvs 50 timmar inspelat och 750 
sidor transkriberat material (se Om intervjuerna, s. 27 och Intervjuer, s. 52 ff.) 
används och redovisas i utvärderingen. Utvärderaren har upplevt att beställa-
ren har utövat stark påtryckning på utvärderaren i dessa frågor sedan den 19 
februari 2021 och vill bestämma hur utvärderaren ska få använda och redovisa 
det insamlade materialet och vad det påvisat16. 

Vidare så har Länsstyrelsen lämnat muntliga och skriftliga kommentarer av 
karaktären som indikerar att utvärderaren och Länsstyrelsen inte har samma 
vetenskapssyn (Kvale och Brinkmann, 2014; David och Sutton, 2016). och 
därmed inte delar förståelse för hur ett kvalitativt informationsunderlag ska 
redovisas eller hur en ska förhålla sig till det. Utvärderaren misstänker att 
mycket av den återkoppling som lämnats kring användningen av citat från in-
tervjuerna bottnar i just detta faktum. Således drar utvärderaren slutsatsen att 
vi får enas om att just kring denna punkt kommer vi nog aldrig bli eniga. 

Exempelvis så väcks kritik kring vilka som intervjuats och att urvalet inte 
är representativt17. Då det är omöjligt att göra en totalundersökning tvingas 
utvärderaren prioritera. Det är dock viktigt att notera att utvärderaren valde att 

 
16 I mejl från Länsstyrelsen den 11 mars 2021: ”Inga citat - utan intervjuer som en grund för 
att titta närmare på en fråga.”. I ett annat exempel är kommentarer lämnade i utkast på rappor-
ten den 11 mars 2021:”Kritiskt förhållningssätt för att kunna värdera det som sägs och kon-
trollera fakta”. 
17 I kommentar från Länsstyrelsen på utkast av rapporten den 11 mars: ”KSO ej representativt 
intervjuade. Ingen ledamot från regionala rådet har intervjuats.” 
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utöka antalet informanter från de i beställningen efterfrågade 15 till 33 (se Om 
intervjuerna, s. 27). 

Flera anmärkningar som ges indikerar att Länsstyrelsen anser att ett citat, 
som utvärderare har valt för att illustrera en eller flera informanters upplevel-
ser och erfarenhet kring en viss fråga, får stor tyngd i analysen eller ges för 
mycket uppmärksamhet. Utvärderaren har i resultatredovisningen (se Om in-
tervjuerna, s. 27 och Intervjuer, s. 52 ff.) valt att använda citat från intervju-
erna för att presentera vilka olika nyanser och variationer av perspektiv som 
delgivits utvärderaren kring olika sakfrågor. Ambitionen har varit att visa på 
den bredd av röster som finns och fånga olika perspektiv/dimensioner på 
samma sakfråga. Utvärderaren anser sig vara tämligen säker på att de stora 
perspektiven (färgerna) kring olika sakfrågor finns återgivna, även om det na-
turligtvis kan finnas fler nyanser (av en färg) i det omfattande intervjumateri-
alet än vad utvärderaren har lyckats beskriva i rapporten (eftersom vi använt 
den stora penseln). Vilket också i viss mån verifieras av informanterna i deras 
återkoppling (se Bilaga: Avstämningar med informanterna). 

Utvärderarens grundtanke med redovisningen är att alla läsare ska inbjudas 
in att själva värdera och kontrollera fakta. Exempelvis ställa de utsagor som 
ges i intervjuerna (se Intervjuer, s. 52 ff.), mot den fakta som presenteras i 
tidslinjen (se Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 37 ff.), i relation till den 
referensram som valts kring hur det var tänkt att fungera (se Hur var krishan-
teringen tänkt att fungera?, s. 7 ff.). Utvärderare ger sin tolkning i ett fri-
stående reflektionskapitel (se Reflektion kring utvärderingen som helhet, s. 91 
ff.). Även Länsstyrelsen gör flera reflektioner i sin återkoppling. Utvärderaren 
uppmuntrar detta och finner att det är bra om alla läsare är lika kritiska i sin 
läsning. Vidare så bedömer utvärderaren att flera av de reflektioner som Läns-
styrelsen gör går i linjen med de tankar och slutsatser som utvärderaren själv 
gör (se Reflektion kring utvärderingen som helhet, s. 91 ff.). 

Som utvärderaren förstår kärnan i kritiken mot redovisningen av intervju-
materialet så anser Länsstyrelsen att den är för transparent och att det är 
olämpligt att informanternas upplevelser och erfarenheter får stå oemotsagda 
och okommenterade. Det har även uttrycks önskemål om att utvärderaren bör 
testa sanningshalten i informanternas beskrivningar. Det framgår dock inte 
vems sanning som ska gälla18.  

 
18 I kommentar lämnat på utkast på rapporten den 11 mars 2021: ”Dessutom, vad är syftet med 
citat? Att den som blivit intervjuad ska känna igen sig verkar vara syftet då det inte bidrar till 
rapporten. Intervjuer ska ligga till grund för slutsatser som då också har vägts mot annat. Syftet 
med rapporten är inte att personer ska få ”prata av sig” eller känna igen sig. Syftet är att ge 
underlag till att utveckla U-sam vilket inte sker med citat.” 
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Vidare så har det antytts att utvärderaren inte har ställt kontrollfrågor och 
följt upp påståenden under intervjuerna. Utvärderaren ställer sig mycket frå-
gande till detta och anser att det ingår i intervjuarens (Johansson, se Utförare, 
s. 2) uppdrag att ”provtrycka” validiteten i ett påstående genom såväl direkt 
följdfrågor, som genom att återkomma till ett ämne senare under samtalets 
gång (Kvale och Brinkmann, 2014; David och Sutton, 2016). Vidare så upp-
kom behovet av den så kallade tidslinjen just av de skäl som Länsstyrelsen 
åberopar, för att kunna kontrollera och validera olika påståenden i relation till 
den dokumentation som finns (se Om analys av intern dokumentation, s. 17 
ff.). Men för att kunna göra det krävs tillgång till dokumentation och beslut 
(se Datainsamling, s. 19).19 

Ett annat argument som förts fram från Länsstyrelsen kring varför citaten 
inte ska användas är att de visar på det engagemang och de känslor som fanns 
och kanske fortfarande finns kring olika frågor. Utvärderaren är lite osäker på 
hur återkopplingen runt detta ska tolkas, men det framstår som om beställaren 
finner de upplevelser som informanterna har är irrelevanta20. Vidare uttrycks 
en farhåga att citatanvändningen riskerar att fördjupa friktioner och konflikter. 
Utvärderarens respons är att den mellanmänskliga faktorn ofta är av stor be-
tydelse för att få till stånd en god krishantering och i mycket en avgörande för 
realiseringen av intentioner som anges för hur krishanteringen ska bedrivas 
(se Utgångspunkter för bedömningar av bedriven krishantering, s. 7).  

Vidare så framstår det dessutom som mycket märkligt att i överenskom-
melsen anger att utvärderingen ska omhänderta erfarenheter, upplevelser och 
behov av förändringar som aktualiserats i samband med det arbete som bedri-
vits av länsstyrelsen och att sedan inte vara redo eller intresserad av att ta emot 
den återkoppling som informanterna lämnat (se Utvärderingens syfte och mål, 
s. 2). 

Utvärderaren vill i sammanhanget påtala att vi har arbetat hårt för att nyan-
sera citaten, utan att för den sakens skull riskera att de förlorar sin andemening 
(se Omskrivningar och redovisningar av citat, s. 32). I original är citaten ofta 
betydligt skarpare och fyllda av förstärkningsord. Så oavsett hur Länsstyrelsen 

 
19 I mejl från Länsstyrelsen den 11 mars 2021: ”Dessutom, vad är syftet med citat? Att den som 
blivit intervjuad ska känna igen sig verkar vara syftet då det inte bidrar till rapporten. Inter-
vjuer ska ligga till grund för slutsatser som då också ha vägts mot annat. Syftet med rapporten 
är inte att personer ska få ”prata av sig” eller känna igen sig. Syftet är att ge underlag till att 
utveckla U-sam vilket inte sker med citat.”   
20 I kommentar lämnat på utkast på rapporten den 11 mars 2021: ”Innebörden av citaten kan 
vara helt relevanta, men att citera just de saker som kommer ut på grund av engagemang eller 
känslor kan bli fel. Bättre att lägga tid på nyansering eller språkliga förändringar för att lyfta 
det som är relevant.” 
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vill förhålla sig till det mellanmänskliga, så är det en faktor av stor betydelse 
för själva hanteringen och helt avgörande för den samlade förmågan att reali-
sera intentionerna för hur krishanteringen ska bedrivas, både i egen organisat-
ion och inom U-Sam. Mot den bakgrunden anser utvärderaren att det är rätt 
och riktigt att, så att säga, lyfta in den elefanten i rummet då utvärderaren 
misstänker att det inte går att undvika att ta hänsyn till den i fortsatt samarbete. 

Beställaren har även påtalat att de ser forskningsetiska dilemman med an-
vändningen av citaten. Det är en fråga som utvärderaren tar mycket allvarligt 
på. Utvärderaren har arbetat hårt för att så långt det är rimligt bevara infor-
manternas konfidentialitet (se Om intervjuerna ur ett forskningsetiskt perspek-
tiv, s. 31.). Informanterna har aldrig utlovats anonymitet, däremot har vi varit 
måna om att ingen med säkerhet ska kunna veta vem som sagt vad. Utvärde-
raren har inom projektgruppen gjort flera tester där vi själv har svårt att med 
säkerhet veta vilken informant som sagt vad utan att gå tillbaka till den icke 
avkodade ursprungliga transkriberingen. Vidare har de allra flesta citaten, helt 
eller i delar en eller flera motsvarande citat i andra intervjuer. Anledningen till 
att vi valt ut just det citatet är för att det uttrycker det hela på ett bra och sam-
manfattande sätt. 21 Vidare så har informanterna genom sin återkoppling på 
redovisningen från intervjuerna (se Bilaga: Avstämningar med informan-
terna) Bilaga: Avstämningar med informanterna verifierat att de åtgärder som 
utvärderaren vidtagit för att säkerställa konfidentialiteten har fungerat (se Om-
skrivningar och redovisningar av citat, s. 32). 

Beställaren anser vidare att det finns en risk för spekulation kring vem som 
sagt vad utifrån hur utvärderingen är utformad. Samtidigt så har det även på-
talats att det är viktigt för länsstyrelsen att få veta vilken sorts aktör eller indi-
vid som anser vad. Utvärderaren anser och hoppas att läsaren av utvärderingen 
fokuserar på det budskap som lämnas, oavsett vem som lämnat det.  

Utvärderaren bedömer att den kritik som riktas mot citaten tyvärr förstärker 
vikten av dom. Vidare bekräftar tyvärr kritiken på flera sätt informanternas 
beskrivningar av Länsstyrelsens oförmåga att fånga upp både hur myndig-
heten uppfattas och vilka behov som finns hos samverkansparterna.  

Utvärderaren har hela tiden försökt vara extremt tydlig mot Länsstyrelsen, 
i dess egenskap av beställare av en extern utvärdering, hur arbetet avsågs ge-
nomföras och har bedrivits. Exempelvis så fick Länsstyrelsen se prov på hur 

 
21 I kommentar lämnat på utkast på rapporten den 11 mars 2021: ”Det går att läsa ut i vissa fall 
(vem som har lämnat vilket budskap).” 
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utvärderaren avsåg redovisa materialet i samband med framtagandet av un-
derlag för presentation inför det Regionala rådet den 19 november (se inle-
dande avsnitt i föreliggande bilaga).  

Därutöver så har utvärderaren hela tiden varit tydlig med att utvärderaren 
har tolkningsföreträde avseende intervjuerna och var mån om att påtala detta 
i samband med tecknandet av överenskommelsen med Länsstyrelsen. Mot 
bakgrund av detta så finner utvärderaren det väldigt anmärkningsvärt att Läns-
styrelsen först väljer att anlita en aktör som både har och ger utbildning i till-
lämpad metodologi och dels aktivt praktiserat den i tidigare forskning, dels 
visar sådan misstro till utförarens metodologiska kompetens. 

Tystnad är också en form av beröm 
Utvärderingens fokus skulle riktas mot styrkor och svagheter avseende föl-
jande tre områden: bedrivet arbete i länsstyrelsens egen krisberedskapsorga-
nisation, Länsstyrelsens förmåga att samordna och stödja länets aktörer samt 
U-Sam som en central del i länets krisberedskapssystem områden (se Bak-
grund till utvärderingen, s. 1). Utvärderaren har fått kritik från beställaren att 
utvärderingen enbart tar upp svagheter22.  

Även om utvärderaren har förståelse för kritiken, så håller utvärderaren inte 
med om den, utan anser att flera styrkor tas upp kring samtliga undersökta 
områden som angetts i överenskommelsen (se Stabens uppstart och utveckling 
över tid, s. 58 ff.; Erfarenheter av olika former av möten med Länsstyrelsen, 
s. 66 ff.; Regionala rådet, s. 69 ff.; Bemanningen av staben, s. 104 ff.).  

Vidare är det viktigt att rapporten läses med vänliga och förstående ögon. 
Exempelvis så bör alla läsare vara medvetna om att informanterna i intervju-
erna, i bästa välmening och med förhoppning om en bättre framtida samver-
kan, har valt att fokusera på de frågor och områden där de ser att utvecklings-
behov föreligger. Det finns massor av rutiner, processer, arbetssätt och struk-
turer som tillämpats inom länsstyrelsen och för att åstadkomma samverkan 
med andra aktörer inom främst U-Sam som inte tas upp av informanterna i 
intervjuerna (trots samtalens gedigna längd och intervjuarens försök att leda 
in samtalet på olika områden) (se Hur gick intervjuerna till?, s. 29 ff.). Utvär-
deraren tolkar det som ett tecken på att det inte finns samma behov och vilja 
att tala om det som fungerar väl, som det som fungerar sämre/har utvecklings-
potential.  

 
22 I kommentar lämnat på utkast på rapporten den 11 mars 2021:”Hela dokumentet blir ett enda 
stort ”vad dåliga ni är”. 
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Därutöver bör läsare som är insatta i det komplexa arbete som omger kris-
hantering generellt och en pandemi i synnerhet, läsa in allt som informanterna 
har valt att inte ta upp i samband med intervjuerna. Dessa frågor och områden 
får antas ha fungerat tillfredställande eller bra. Ur den bemärkelsen är tystnad 
att betrakta som beröm och ett erkännande. Det finns helt enkelt inte ett behov 
av att adressera något som fungerar i samma utsträckning som saker där det 
finns ett behov av utveckling.  

Det är dock extremt olyckligt om hårt arbetande stabsmedlemmar och ak-
törer i U-Sam läser in att ingenting bedöms ha fungerat. För handen på hjärtat 
så vet vi alla att så inte är fallet! Utvärderaren gör även bedömningen – utifrån 
de timmeslånga samtal som förts med informanterna – att det inte heller har 
varit informanternas intention. Tvärtom så har informanterna delat med sig av 
de erfarenheter och upplevelser där det finns störst anledning att skapa för-
bättring. Men igen, det är många saker som omnämns i berömmande ordalag 
i rapporten (se Stabens uppstart och utveckling över tid, s. 58 ff.; Erfarenheter 
av olika former av möten med Länsstyrelsen, s. 66 ff.; Regionala rådet, s. 69 
ff.; Bemanningen av staben, s. 104 ff.). 

Svårigheten att tillgå information och möta förväntningar om vad 
som ska inkluderas i utvärderingen 
Utvärderaren har under arbetet fört dialog med Länsstyrelsen genom funkt-
ionsledaren för samhällsskydd och beredskap. Vidare så har flera direkta av-
stämningar skett direkt med länsrådet och med landshövdingen. Utvärderaren 
har i det inledande avsnittet av denna bilaga redogjort för all kontakt som skett 
med Länsstyrelsen under arbetet. Utvärderaren har i övrigt aldrig blivit inbju-
den till några andra avstämningar med Länsstyrelsen eller tackat nej till några 
avstämningar (se inledande avsnitt i föreliggande bilaga).  

Under utvärderingsarbetet (datainsamling och analys, juni-december 2020) 
så har Länsstyrelsen inte hört av sig till utvärderaren för att diskutera genom-
förandet eller progression i utvärderingsarbetet och inte heller visat intresse 
för att göra några justeringar eller tillägg till befintligt uppdrag.  

Beställaren har i samband med läsning av utkastet som skickades in den 22 
januari 2020 påpekat att flera områden borde ha inkluderats och belysts i ut-
värderingen. Exempelvis anser Länsstyrelsen det tydligare borde framgå hur 
Länsstyrelsen har arbetat med lägesbilder nationellt och Länsstyrelsernas 
samlade arbete med pandemin i det så kallade samordningskansliet (se tidigare 
avsnitt i föreliggande bilaga).  

Utvärderaren vill i sammanhanget understryka att utvärderaren har efter-
frågat just denna typ av information vid ett flertal tillfällen och har ställt frågor 
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kring detta som Länsstyrelsen aldrig har besvarat. Utvärderaren hade förhopp-
ningen att det skulle ingå och framgå mer fakta om allt arbete som Länssty-
relsen har bedrivit under det första halvåret med pandemin. Som i många 
andra utvärderingar efter kriser har det varit svårt för utvärderaren att tillgå 
intern dokumentation och få kännedom om det arbete som bedrivs om infor-
manterna inte själva har påtalat det. Således är det en omöjlig förväntan att en 
utvärdering ska vara fullständig och kunna ge en helt rättvisande bild av han-
teringen. Särskilt när efterfrågad delgivning av underlag uteblir.  

Utvärderaren har återkommande försökt få Länsstyrelsen att delge utvär-
deraren mer information. Exempelvis upprepade gånger uppmanat Länssty-
relsen att inkomma med mer fakta till den så kallade tidslinjen, i vilken mycket 
av det arbete som Länsstyrelsen har genomfört under hanteringen av pande-
min med fördel hade kunnat redovisats (se Dokumentation, s. 4; Om analys av 
intern dokumentation, s. 17; , s. 18 ff.; Tidslinje över händelseutvecklingen, s. 
37 ff.; Dokumentation och diarieföring, s. 112 ff. samt redogörelser för av-
stämningar som genomförts med beställaren i början på föreliggande bilaga, 
s. 1 och s. 3). Utan den informationen blir utvärderaren utelämnad till att för-
lita sig på den empiri som finns att tillgå.  

Utvärderaren är medveten om att utvärderarens förståelse för hanteringen 
och den sammantagna analysen av de tre empiriska datakällorna i viss mån 
kan ha (se s. 35 ff.) påverkats av saknad information från Länsstyrelsen. Sam-
tidigt så bedömer utvärderaren att den övergripande bild som redovisas i rap-
porten över hanteringen under det första halvåret är tämligen stabil.   

I mitten på mars 2021 har Länsstyrelsen tillsänt utvärderaren information 
om olika detaljer och beskrivningar samt dokument som redovisar beslut och 
beslutade instruktioner i samband med att slutrapporten ska tryckas (se tidi-
gare avsnitt i föreliggande bilaga). Utvärderaren beklagar att länsstyrelsen 
valde att inkomma med kompletterande fakta efter att utvärderingen var slut-
förd. Därutöver har också omfattande krav på ändringar och tillägg under pe-
rioden januari-mars 2021 till stora delar varit orimliga givet vad Länsstyrelsen 
kan förvänta sig inom den ekonomiska ram som ställts för uppdraget, även om 
den medfinansiering som MDH har tillhandahållit inkluderas (se Avgräns-
ningar och avsteg från överenskommelsen, s. 3).  

Tvivel kring att utvärderingen kommer att bidra till utveckling 
Länsstyrelsen har muntligt och skriftligt ställt sig tvekande till huruvida utvär-
deringen kommer att bidra till utveckling av både egen verksamhet och av U-
Sam. Utvärderaren hoppas och tror att utvärderingsrapporten ska ge alla läsare 
insikt om de utvecklingsbehov som finns och ge idéer till vilka åtgärder som 
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behöver genomföras inom Länsstyrelsen Västmanland, i U-Sam och på ett 
nationellt plan.  

Utvärderaren har dock hela tiden varit tydlig med att det är aktörerna själva 
som måste ta ansvar för implementering av åtgärder. Berörda aktörer behöver 
på ett lyhört och förstående sätta sig in i utvärderingen och mot bakgrund av 
sin expertkompetens kring såväl egen organisation roll och uppdrag som kring 
krisberedskapssystemet som helhet värdera det som framkommit inom ramen 
för utvärderingen och ta fram åtgärder. Länsstyrelsen presenterade vid mötet 
på slottet den 19 februari 2021, och mer fördjupat i skrift den 12 mars 2021, 
tanken på att utvärderaren skulle ta fram en ”lathund” med åtgärdsförslag uti-
från utvärderingen (se tidigare avsnitt i föreliggande bilaga). Utvärderaren an-
ser dels att det faller utanför ramen för överenskommelsen (MDH Dnr 
2020:1875), dels att det är fel väg framåt – för både Länsstyrelsen och U-Sams 
utvecklingsarbete. Utvärderaren förordar att värdering och prioritering av 
framtida utveckling, för både den egna organisationen och för nätverket U-
Sam, är ett arbete och en process som aktörerna som känner verksamheten 
själva måste äga och ta ansvar för och således är det inte ett arbete som bör 
delegeras till en extern part. Det är antagligen många andra aspekter utöver 
det som utvärderingen pekar på eller har kännedom om, som måste vägas in 
och beaktas. 

Utvärderaren hoppas att utvärderingen kan vara ett värdefullt inslag som 
kan vägleda aktörerna i pågående och kommande utvecklingsarbete, exempel-
vis vid identifiering av befintliga behov men även kring potentiella lösningar. 
Vidare så är lärosätet redo att föra en diskussion kring hur MDH kan stötta 
aktörerna i den processen genom följeforskning.  

Bra återkoppling och förslag men fel mottagare  
Utvärderaren ställer sig ibland tveksam till om utvärderaren är rätt mottagare 
för en del förklaringar och förslag som förmedlats till utvärderaren i återkopp-
lingen på rapporten. Exempelvis förslaget att informera och föra dialog kring 
lägesbilderna och hur den information som kommunerna samlar in används 
och förmedlas vidare uppåt i systemet. Utvärderaren finner det gott nog att 
behovet har identifierats inom ramen för utvärderingen och att Länsstyrelsen 
som en följd av detta har ett förslag på hur dialog och återkoppling kan ske 
med kommunerna. 

Ett annat exempel är det mejl som utvärderaren fick den 11 mars 2021 där 
Länsstyrelsen har analyserat föreliggande utvärdering och lärdomar från den 
observation som MSB genomförde av Länsstyrelsens stab i juni 2020 i syfte 
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att ”koka ur slutsatser” och ta fram förslag på åtgärder. I mejlet listar Läns-
styrelsen 12 utvecklingsbehov som de hittills har identifierat i utvärderingen23. 
Ett jättebra initiativ som utvärderaren anser är helt i rätt riktning. Men igen, 
dialogen borde föras med medarbetarna i Länsstyrelsens stab respektive med 
aktörerna i U-Sam i första hand. I andra hand kan exempelvis MDH eller an-
nan extern part gå in och stötta i arbetet. Dock bör det vara en part som både 
Länsstyrelsen och U-Sam har förtroende för.   

Övrig återkoppling och utvärderarens ställningstagande 
Beställaren har i efterhand (mars 2021) riktat kritik mot och krävt att utvärde-
raren inte använder sig av det utkast på stabsinstruktion (Länsstyrelsen i Väst-
manlands län, 2020) i den referensram som hanteringens praktik värderas 
emot (se Utgångspunkter för bedömningar av bedriven krishantering, s. 7 ff.). 
Utvärderaren har inte hörsammat detta efterhandskrav, utan vidhåller att det 
är korrekt och riktigt att ha använt sig av dokumentet. Skälen till den bedöm-
ningen är dels att Länsstyrelsen själva bad utvärderaren använda underlaget, 
dels för att det under utvärderingen stått utom tvivel att utkastet i praktiken 
varit det dokument mot vilken staben först organiserade sig och har bedrivit 
sitt arbete utifrån under den granskade tidsperioden. Således är det rimligt att 
bedömningarna görs utifrån utkastet. Därutöver finner utvärderaren det an-
märkningsvärt att Länsstyrelsen finner att utvärderaren istället ska utvärdera 
mot en beslutad och reviderad version av stabsinstruktion som beslutades vid 
samma tidpunkt som utvärderingen skulle varit slutredovisad, ett dokument 

 
23 I mejl den 11 mars anger Länsstyrelsen att de hittills har identifierat följande utvecklingsbe-
hov i utvärderingen: 1. Behov att förtydliga rollen, syfte och användning av regionala rådet vid 
samhällsstörningar, 2. Behov av beskrivning av tydligare roller, ansvar och mandat inom U-
Sam och nationellt, framförallt Länsstyrelsen, 3. Behov att utveckla, standardisera och förenkla 
datainsamlingen till lägesbilder såväl inom U-Sam som nationellt, 4. Behov av förtydligande 
av beslutsprocesser internt på Länsstyrelsen i stabsarbetet, 5.Behov att förtydliga vad Länssty-
relsen kan, ska och får göra för att motverka passivitet hos alla aktörer i agerandet vid kris, 6. 
Behov att tydligare och mer transparent kommunicera vilka beslut som tas och vad som föran-
lett ett ställningstagande så att innebörden och eventuella konsekvenser tydligt framgår för 
samverkande parter. Särskilt från Länsstyrelsens håll, 7. Behov av att effektivisera samverkans-
former med tydliga syften och processer inom U-Sam, 8. Behov att förbättra samverkansklima-
tet, tilliten och kommunikationen inom U-Sam, 9. Behov att öka kunskapen om aktörers roller, 
uppdrag och mandat (öka perspektivförståelsen) och tydliggöra förväntningarna på varandra 
inom U-Sam, 10. Behov att digitalisera interna såväl som externa arbetsformer för stabsarbete 
och samverkan, 11. Behov att säkerställa en snabb uppstart av stabsarbetet på Länsstyrelsen 
och att inkludera centrala stabsfunktioner, 12. Behov att diskutera avvägningar mellan vid-
makthållandet av regler och principer vs. att lösa krisen från olika aktörers perspektiv.  
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som utvärderaren får ta del av först den 11 mars 202124. Utvärderaren har lagt 
in fotnoter (se Fotnot 2 s.13, 3 s. 14, och 4, s 15) som anger Länsstyrelsens 
förhållning och att det numera finns en reviderad och av Landshövdingen god-
känd stabsinstruktion. Utvärderaren uppmanades i juni 2020 att använda ut-
kastet på stabsinstruktion av Länsstyrelsen (Länsstyrelsen i Västmanland, 
2020) som en del av referensramen för värdering av bedrivet arbete. Vidare 
vill utvärderaren påtala att det hela tiden har varit transparent vilka tre doku-
ment som utvärderaren skulle ha som referensram för värdering av bedrivet 
arbete (se Hur var krishanteringen tänkt att fungera?, s. 7 ff.). Exempelvis så 
tydliggjordes det på föredragningen som genomfördes på det regionala rådet 
den 19 november 2020 både i tal och skrift (se tidigare avsnitt i denna bilaga).  

Länsstyrelse är även kritisk till att stor tyngd i rapporten läggs kring det 
som utspelades sig vid ett av de 20 möten som utvärderaren observerade (se 
Observationerna, s. 46 ff.) under de 6 dagar som utvärderaren genomförde 
sina observationer i juni och augusti 202025. Huruvida det som utspelades på 
mötet är ett undantag för hur beslutsfattande i staben har bedrivits eller om det 
är ett befäst agerande kan bara länsstyrelsen svara på (se Roller och mandat, 
s. 46 ff.). Oavsett så finner utvärderaren att det är en intressant iakttagelse i 
relation till den samlade och fortfarande väldigt oklara bilden över hur kris-
ledningen har bedrivits under aktuell tidsperiod. Utvärderaren kan inte bemöta 
kritiken på ett mer utförligt sätt utan att äventyra konfidentialiteten hos de 
stabsmedlemmar som delgav observatören sin upplevelse av det som hände.  

Beställaren har även kritiserat utvärderaren för att vara okunnig om rådande 
förutsättningar på Länsstyrelsen och som en följd av det adresserar irrelevanta 
saker i rapporten, exempelvis kring behovet av att skapa en digital plattform 
(se Digitalisering av stabsarbete och samverkansforum, s. 88 ff.; Föråldrad 
digital teknik för samverkan och internt samarbetet, s. 113 ff.). Om utvärde-
raren tolkar återkopplingen korrekt så anser beställaren att frågan är irrelevant 
och ska utgå eftersom Länsstyrelsen idag har en IT-säkerhet som omöjliggör 
användandet av exempelvis plattformen Teams. Utvärderaren är medveten 
kring den säkerhetsproblematik som finns men anser att frånvaron av dylik 
plattform har påverkat den digitala hanteringen som pandemin har krävt och 

 
24 I mejl den 15 mars från Länsstyrelsen: ”Underlaget är endast ett UTKAST som vid uppstarten 
av stabsarbetet inte passerat landshövdingen och inte är något formellt eller gällande un-
derlag.” 
25 I kommentar lämnat på utkast på rapporten den 11 mars 2021: ”Ett möte får en sådan tyngd 
i en rapport!” 
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därmed kan det vara ett intressant inspel för framtida utveckling av totalför-
svaret. Således får texten kvarstå26.  

Vidare ställer sig Länsstyrelsen helt frågande till varför en del frågor över-
huvudtaget ens berörs i rapporten. Exempelvis ifrågasätts att utvärderaren väl-
jer att redovisa att informanter har ställt sig undrande till varför ytterst kom-
petent personal inte användes alls i hanteringen av pandemin (se Bemanningen 
av staben, s. 59 ff.)27. Utvärderaren anser att det är korrekt att ta med det av 
flera skäl. Dels eftersom informanter från alla tre organisationstyper och sam-
verkansparter har ställts sig undrande, dels för att det förefaller anmärknings-
värt att Länsstyrelsen valde att inte nyttja en av sina starkaste krafter i upp-
starten av staben som i övrigt var tämligen obeprövad. Det upplevs helt enkelt 
som märkligt både för informanter och utvärderaren att länsstyrelsen inte 
kommunicerat och förklarat varför den till synes bästa kompetensen som fanns 
att tillgå inte nyttjades. En lärdom som borde vara av intresse ur ett arbets-
miljö-, kommunikations- och ledarskapsperspektiv.  

Länsstyrelsen har återkopplat i samband med redovisningen av observat-
ionerna att utvärderaren enbart fokuserar på administrativa frågor och inte på 
de sakfrågor som hanterades. Utvärderaren anser att redovisningen av obser-
vationerna går i linje med syftet och i linje med observationsguiden (se Syfte 
och mål med observationerna, s. 20 ff.; Observationsguide, s. 21). Vidare så 
var det tydligt krav från Länsstyrelsen att fokus skulle riktas mot rutiner, pro-
cesser, arbetssätt och strukturer som tillämpats inom länsstyrelsen och för att 
åstadkomma samverkan med andra aktörer samt att det var sekretess kring de 
sakfrågor som avhandlades under observationerna. 

Vidare så har Länsstyrelsen ifrågasatt varför utvärderaren tar upp att högre 
chefer närvarar utan förklaring på stabsmöten (se Observationerna, s. 46 ff.). 
Utvärderaren finner att det är relevant eftersom det fanns en osäkerhet i roll-
fördelningen avseende vem som var krisledande chef och det är en rimligt att 
ta upp iakttagelsen eftersom det är ett känt och väl utforskat fenomen, att roll-
fördelning och dynamiken förändras när högre chef oannonserat närvarar vid 

 
26 I kommentar från Länsstyrelsen på utkast av rapporten den 11 mars avseende förslaget att 
använda en digital plattform: ”Kan upplevas som gammaldags men är en större fråga än stab-
sarbete.” och senare ” Detta grundas på en okunskap om LST-IT, om länsstyrelsernas gemen-
samma arbete och krav på säkerhet som Lsty har. Teams uppfyller inte de krav vi ställer. Texten 
bör utgå.” 
27 I kommentar från Länsstyrelsen på utkast av rapporten den 11 mars: ”Vad är syftet med 
detta? Att ta upp [personnamn]… Att uppmana ledningen att informera eller vad? Utvecklar 
U-sam? Kanske handlar om att vi inte litar på varandra och att därmed att beslut som tas är 
baserade på fakta och förutsättningar.” och i en annan kommentar: ”Varför? Relevant?” samt 
i ytterligare en kommentar: ”Oväsentlig information.” 
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ett olika former av arbetsmöten. Utvärderaren vill understryka att vi tar upp 
frågan eftersom den rör tydliggöra beslutsmandat i staben och förstärka in-
ternkommunikationen då närvaron uppenbarligen bröt ordningen och skapade 
en osäkerhet i rollfördelning.28 

En del återkoppling som lämnats från Länsstyrelsen har en otydlig karaktär, 
vilket gör det svårt för utvärderare att omhänderta den på ett bra sätt. Exem-
pelvis kommentarer som: ”Okej, men funkar för ett spaningsmord!” som re-
spons på den kritik som väckts kring den uppdelade mötesstrukturen i stabs-
metodiken. Ett annat exempel är kommentaren ”Bristande kännedom om lag-
stiftning och regler”, där det är svårt att förstå om kommentaren riktar sig till 
utvärderaren eller till informanten som i sammanhanget gett ett förslag på för-
ändrad hantering. Utvärderaren misstänker att denna typ av återkoppling är 
mer av en spontan anteckning och första oförstående reaktion på det budskap 
som lämnas i texten än en återkoppling till utvärderaren.  

 

 
28 I kommentar från Länsstyrelsen på utkast av rapporten den 11 mars: ”[…] Om det med kris-
ledande chef avser [namn] så tycker jag det är minst sagt märkligt att en chef ska behöva be 
om tillstånd att delta för att få information […] Den som behöver information deltar och behö-
ver inte förklara sig.” 
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Bilaga: Avstämningar med informanterna  

I syfte att öka utvärderingens kvalitet, tillförlitlighet och trovärdighet har ut-
värderaren stämt av delar av föreliggande rapport med de 33 informanterna 
som deltagit i intervjuerna (se Om upplägg och genomförande av utvärde-
ringen, s. 27 ff. och Intervjuer, s. 52 ff.). I nästkommande avsnitt presenteras 
informanternas återkoppling och hur utvärderaren har valt att omhänderta de 
synpunkter som lämnats.  

Utskick till informanterna 
Med anledning av den kritik som riktades från beställaren avseende utvärde-
rarens sätt att redovisa intervjuerna beslöt utvärderaren att inhämta synpunkter 
från samtliga informanter. Vidare så ansåg utvärderaren att det av etiska och 
metodologiska skäl var viktigt för utvärderingen att samtliga informanter in-
kluderades och inte enbart ledande personer på Länsstyrelsen fick ta del av 
och respondera på redovisningen av intervjuerna. 

Den 26 februari 2021 skickade utvärderaren ut följande två avsnitt samt en 
tentativ innehållsförteckning på föreliggande utvärderingsrapport (totalt 48 si-
dor): Om intervjuerna, (se s. 27 ff.) och Intervjuer (se s. 52 ff.) till samtliga 33 
informanter och bad dem återkoppla via en så kallad deltagargranskning 
(Kvale och Brinkmann, 2014). Informanterna ombads återkoppla kring 
huruvida de kände igen sig i de beskrivningar och summeringar som görs av 
utvärderaren och hur de ser på rapportens användbarhet som underlag för fort-
satt arbete för att stärka förmågan till krisberedskap och totalförsvar.  

Totalt har 16 av 33 informanter (ca 48%) återkopplat på utvärderarens ut-
skick. De återkopplande informanterna kommer från samtliga av de tre orga-
nisationstyper som tillfrågats om deltagande i utvärderingen (se Om intervju-
erna, s. 27). Utav de 16 informanterna som valt att skicka återkoppling på 
utskicket kommer sju från kommunerna, åtta från Länsstyrelsen och en från 
regionen. Utvärderare tolkar tystnaden från övriga 17 informanter som ett 
godkännande.  
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Informanternas återkoppling  
En stor majoritet av de återkopplande informanterna anger att de känner igen 
sig i de beskrivningar som ges i redovisningen av intervjuerna (se s. 52 ff.). 
Flera informanter ger uppskattande kommentarer kring hur väl skeenden och 
händelser har beskrivits samt kring att det har gjorts med så hög transparens. 

Vidare anser flera informanter att utvärderingen har lyckats omfatta många 
olika delar av den komplexitet som omgärdat hanteringen och att redovis-
ningen genom citaten visar att det kan finnas olika upplevelser och erfaren-
heter kring en specifik sakfråga. En informant påtalar dock att det som presen-
teras inte berör det specifika delområde i krishanteringen som hen arbetade 
med och således anser vederbörande att hen inte känner igen sig särskilt väl i 
underlaget. En informant påtalar att hen anser att det är svårt att se ett person-
ligt lärande när hen inte vet vilka synpunkter som rör hen eller inte. 

Tack för möjligheten att lämna återkoppling! Jag har i stort inte några syn-
punkter på redovisningarna av intervjuerna utan tycker det verkar vara ett ge-
diget och väl utfört arbete och jag uppskattar särskilt transparensen och att så 
stora delar återges med direkta citat. Hoppas det kan få fortsätta se ut så fram 
till slutresultatet. 

Jag känner inte igen mig särskilt väl i den här skriften. Den består ju mest av 
citat. Citaten och texten i övrigt har dessutom ganska lite med mitt område att 
göra. […]  Jag förstår också att det här upplägget med fokus på citat gör det 
svårt att gå in på specifika områden [av krishanteringen] […]. 

Vidare anser återkopplande informanter från länsstyrelsen att citaten får för 
stort utrymme i redovisningen, vilket medför att texten upplevs bestå av ”lös-
ryckta tyckanden” som inte bör presenteras utan att samtidigt bemötas (se 
Läsanvisning  och Reflektion kring utvärderingen som helhet, s. 91). Samtidigt 
finns det även informanter från länsstyrelsen som påtalar att det vore orimligt 
att ifrågasätta andras upplevelser och erfarenheter, även om hen samtidigt stäl-
ler sig frågande till en del detaljer i citaten. 

Vidare så finns det informanter som upplever att det saknas citat från en 
organisationstyp, exempelvis från regionen (se Fakta om informanterna, s. 28 
ff.) eller att citaten i en del fall ensidigt speglar en aktörs upplevelse (se Om-
skrivningar och redovisningar av citat, s. 32). Informanten från regionen som 
återkopplat anger bland annat i sin respons: ”Igenkänningsfaktor är hög. Ci-
tatredovisningen fungerar väl och ger en bra och mycket tydlig bild av infor-
manternas synpunkter”.  

En informant lämnar avslutningsvis en förhoppning och önskan om att det 
i övriga delar av rapporten, som informanterna ej fick ta del av i utskicket, ska 
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framgå vad som även har fungerat bra i hanteringen. En informant från kom-
munerna anger att hen saknar faktabeskrivningar i tidslinjen kring vad som 
hände i U-Sam under perioden januari – mars 2020. Hen påtalar att kommu-
nerna återkommande lyfte behovet av att starta upp ett gemensamt arbete 
kring pandemin vid ett flertal tillfällen under den perioden (se Tidslinje över 
händelseutvecklingen, s. 37 ff.). Några informanter lämnar med anledning av 
detta detaljrika fördjupande beskrivningar kring olika områden som berörs i 
rapporten i samband med återkopplingen 29.  

Flera informanter återkopplar att de tror att rapporten kommer att bidra till 
att utveckla både krisberedskapssystemet i Sverige och den gemensamma han-
teringen i Västmanlands län. Många informanter anger att utvärderingen kom-
mer bli en viktig del i det kommande utvecklingsarbetet för att förbättra sam-
verkan i länet och att rapporten ger dem en god möjlighet att tillsammans ta 
fram åtgärder.  

Rapporten ger en unik möjlighet för U-Sams parter till förbättringsarbete, för 
att tillsammans stärka vår förmåga. Länsstyrelsen har efter tidigare större kri-
ser gjort försök till förändring av struktur och arbetssätt, men det har inte lett 
till något genomgripande resultat. Nu finns möjligheter att göra något riktigt 
bra. 

Det finns dock några informanter som i sin återkoppling uttrycker en farhåga 
kring att utvärderingen och implementeringen av den istället kan komma att 
öka spänningarna mellan aktörerna i U-Sam än mer. En informant från Läns-
styrelsen säger att det är svårt att förstå hur det som redovisades i utskicket 
ska kunna skapa ett lärande för stabsorganisationen och vederbörande anger 
att hen hade önskat förslag på förbättringar/förändringar.  

 

 
29 De fördjupningar som informanterna lämnat är visserligen intressanta, men då sakfrågan re-
dan tagits upp i rapporten så bedömer utvärderaren att inga justeringar av rapporten ska göras 
förutom några få fall av förtydligande genom införandet av ytterligare korshänvisningar. 
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Bilaga: Extern granskning av utvärderingen  

Utvärderaren har bett tre externa granskare läsa igenom utvärderingsrapporten 
och ge reflektioner kring såväl rapportens upplägg, som av utvärderingens re-
sultat och användbarhet. Tanken bakom den externa expertgranskningen 
(Kvale och Brinkmann, 2014) är att få utomstående parters reflektion på stu-
diens validitet och möjlighet att generera värde utanför kretsen av närmast 
berörda. 

Två kommunala tjänstepersoner har läst hela utvärderingsrapporten: Lina 
Ringberg, beredskapsplanerare, Malmö stad och Anders Fridborg, säkerhets-
chef, Uppsala kommun. Ringberg och Fridborg tillfrågades som expertläsare 
eftersom de dels är erfarna inom risk-, kris- och säkerhetsfrågor, dels har er-
farenhet av att under pandemin samverka i sammanhang som liknar Västman-
land: ett län med en stor stadskommun och flera mindre kommuner. Därutöver 
har Evert Vedung, professor emeritus i statsvetenskap, läst rapporten. Han är 
en erfaren utvärderingsforskare, även på området gränsöverskridande samver-
kan.  

Sammanfattning av respektive experts återkoppling 
De externa granskarna gav sammantaget en positiv återkoppling på utvärde-
ringens genomförande och samhällsnytta. I avsnittet nedan presenteras dels en 
sammantagen bild av de externa granskarnas återkoppling, dels ges utrymme 
för deras individuella reflektioner.  

De kommunala tjänstepersonerna, Ringberg och Fridborg, anger att de kän-
ner igen sig i flera av de beskrivningar och analyser som görs av den samver-
kan som bedrivits inom ramen för hantering av pandemin. De anger att sam-
verkan i deras län i stort har fungerat på motsvarande sätt under aktuell tids-
period. Professor Vedung ser utmaningar och behov av forskning inom områ-
det gränsöverskridande samverkan och finner att studien kan utgöra ett gott 
empiriskt underlag för fortsatt och fördjupad analys. De externa granskarna 
påtalar att krisberedskapssystemet antagligen behöver ses över i grunden och 
att de ser att det finns systemfel som medför att det uppstår utmaningar i rea-
liseringen av nationella ambitioner för hur hanteringen ska bedrivas på lokal 
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och regional nivå. Granskarna presenterar även tankar kring hur olika utma-
ningar skulle kunna överkommas. 

De externa granskarna visar även stor förståelse för att alla individer som 
arbetar i systemet har gjort så efter bästa förmåga och med varierade förutsätt-
ningar för att hantera krisen. De ställer sig även frågande till hur mottagandet 
av rapporten kommer ske hos aktörerna och till hur mogna aktörerna är att 
omhänderta och omsätta de lärdomar som framkommit. 

Lina Ringberg, stadsövergripande beredskapssamordnare, 
Malmö stad  
Ringberg anser att utvärderingen genomgående har en stor transparens avse-
ende metod, genomförande, utmaningar och förhållningssätt. Hon bedömer att 
utvärderaren förhåller sig neutral genom arbetet, även om hon ibland anser att 
det är svårt för utvärderaren att hitta en vinkel där det går att ge kritik åt flera 
håll. Ringberg tror att en förklaring till det kan vara att det är Länsstyrelsen 
som är beställare till utvärderingen och framför allt den som granskas.  

Ringberg anser att utvärderingen bidrar med kunskap som kommer vara ett 
stöd i utvecklandet av svensk krisberedskap. Hon anger att hon känner igen 
sig i flera av de utmaningar som beskrivs i rapporten. Ringberg tror att flera 
av de utmaningar som identifieras grundas i hur systemet är utformat. Vidare 
så tror Ringberg att det finns mycket prestige hos aktörerna i att bli betraktad 
som en ”bra krishanterare”. Vilket medför att andras aktörers åsikter, uttryckta 
behov och förslag på lösningar kan uppfattas som kritik istället för som ett 
professionellt och erfaret samspel aktörer emellan.  

En stor del av iakttagelserna känner jag igen med de utmaningar jag har iden-
tifierat i det län jag verkar i. Dessa utmaningar upplever jag även återkom-
mande lyfts i samverkan med kollegor som verkar i olika län. Detta till en så-
dan omfattning att jag har svårt att se att enskilda individer eller organisat-
ioner har varit en avgörande faktor för de utmaningar som utvärderingen iden-
tifierat. Jag tror snarare det handlar om att vi inte har ett tillräckligt praktiskt 
fungerande system, samt att kunskap och förståelse om hierarkiers och kul-
turers påverkan på effekten av hanteringen är otillräcklig. Det blir en maktdi-
mension i hanteringen som inte främjar öppenhet, sårbarhet och att kunna ta 
emot stöd. 

Ringberg är en förespråkare för aktörsgemensamma staber, vilket hon menar 
i högre grad möjliggör för aktörerna att anta ett proaktivt förhållningssätt och 
skapa dialog om såväl behov som gemensamma inriktningar och mål. 

Min upplevelse är att vi idag har ett system där olika ”nivåer” i samordnings-
hierarkin som systemet bygger på ska kunna representera nivån under med en 
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förmedling av konsekvenser, behov mm. För att detta ska vara möjligt krävs 
tillräcklig kunskap om den nivå en ska förmedla information om. Jag upplever 
att det är en av våra största svagheter i systemet idag. Antalet kommuner anses 
vara för många för att vi ska kunna föra vår egen talan, samtidigt så är kun-
skapen om vårt uppdrag och styrform alldeles för lågt. Vi måste öka förståel-
sen för hur detta i praktiken skapar risker med vårt system som försämrar vår 
gemensamma förmåga att skydda samhällets skyddsvärden. Reaktionerna från 
städer som upplever att en otillräckligt fungerande samordning på regional 
nivå kan försämra den egna hanteringen måste tas på stort allvar eftersom 
kommuner bär ett stort ansvar för samhällsviktig verksamhet och därmed kon-
sekvenser för samhällets skyddsvärden. Det bör dock noteras att kommuner 
har väldigt olika förutsättningar och kan inte hanteras som en homogen grupp. 
Förståelse för olika kommuners förutsättningar och behov i det egna länet är 
helt avgörande för att vara effektiv i det samordnande uppdraget. Som över-
gripande samordnare i en stor stad har jag liknande balans i mitt samord-
nande uppdrag för att möta de unika behoven i de olika delarna av vår orga-
nisation. Det ingår i det samordnande uppdraget att kunna hantera den kom-
plexiteten och hitta de som har kapacitet att stödja mig i det övergripande ar-
betet, samt de som istället behöver mer stöd.    

Även otydligheten i syftet med olika möten som Länsstyrelsen kallar till och 
att det ibland har varit fel nivå i ledningsstrukturen som kallas på möten är 
något som Ringberg känner igen sig i.  

Vi har även haft utmaningen med att det är för hög nivå i ledningsstrukturen 
som kallas på möten med Länsstyrelsen. Det blir ineffektivt och riskerar att 
störa den interna samordningen i en kommun eftersom informationsdelning 
uppifrån och ner är svår att få tillräcklig pga. belastningen på högre tjänste-
personer. Men även då staben inte får möjlighet att bereda underlag till led-
ningen innan möten, då vi inte har information om att de genomförs alternativt 
vad som kommer lyftas. Detta blir ett tydligt exempel på hur en fungerande 
intern hantering kan påverkas negativt av en extern aktörs vägval. Sådant kan 
hanteras genom god gemensam förståelse och samtal om vilka beslut som be-
höver hanteras av vilken nivå, och om möjligt gemensam beredning av un-
derlag innan beslut/inriktningar.  

Ringberg vill även lyfta vikten av att visa förståelse för alla de individer som 
med ringa eller obefintlig erfarenhet av krishantering har ställt om både i sina 
yrkes- och privatliv för att hantera en sån komplex händelse som pandemin. 

Jag hoppas alla aktörer ser till att vårda den personal som har arbetat med 
händelsen, både de som var förväntade att ingå och övriga. Det har krävts hårt 
arbete och lång uthållighet. För oss som arbetar med detta till vardags vet vi 
om att krishantering/krisberedskap är att verka i bakgrunden och se till att 
saker funkar. Gör vi vårt jobb bra vet man inte alltid om att vi har gjort insat-
ser. När vi inte räcker till blir det dock snabbt tydligt. I utvärderingen lyfts 
framförallt saker som behöver utvecklas, det ligger i utvärderingens natur. Det 
betyder dock inte att det inte finns massor av bra saker som också kan tillföras 
en sammanställning kring det egna arbetet. Sådant är bra att göra internt för 
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att få en balanserad bild hos de som har deltagit. Som ska gå ur detta med nya 
erfarenheter och lärande. Det är en del av arbetet som vilar på ledningen att 
säkra att så sker.   

Slutligen noterar Ringberg att det mot bakgrund av utvärderingen i Västman-
land och andra läns erfarenheter, finns behov av att få till stånd ett nationellt 
samtal kring hur samverkan, samordning och samarbete vid en samhällsstör-
ning bör utvecklas så att hanteringen blir framgångsrik och effektiv samt att 
det sker under tillitsfulla och stöttande förhållanden.  

Det är viktigt att ha en tät och god dialog med de aktörer som behöver stöd, 
med korta avstånd och förmågan att upptäcka saker i tid, ge så mycket stöd 
som behövs och se till att det hela tiden finns en helhetssyn och perspektivför-
ståelse. I det förhållningssättet ingår även att presistigelöst ta emot andras 
kompetens och stöd med tillit till att vi har gemensamma huvudmål, även om 
vi ser olika vägar till målet.  

Anders Fridborg, säkerhetschef, Uppsala kommun 
Fridborg anger att han känner igen sig i en del beskrivningar som ges i rap-
porten, exempelvis den otydlighet som finns kring roller och mandat hos olika 
aktörer, samt de utmaningar som finns kring samverkan med olika aktörer och 
avseende insamlingen av underlag till lägesbildsrapporteringen.  

Vi är ju som Västerås i relation till ”vår” länsstyrelse och Länsstyrelsens roll 
och effekten av deras samordning i den här krisen har varit delvis otydlig även 
hos oss. Det har bland annat handlat om att samla in information från oss 
kommuner som håller tveksam kvalitet och som sedan aggregerats till en nat-
ionell bild av ännu mer godtycklig art. Vi har i en del fall haft svårt att sam-
verka med såväl Länsstyrelsen som med andra kommuner eftersom vi har så 
olika förutsättningar, där vi med våra resurser haft möjlighet att upprätthålla 
en mer uppdaterad lägesbild och göra långtgående analyser. Det som känns 
väldigt lika är att länsstyrelsen i större utsträckning bevakar form och process 
och underskattar behoven av snabbhet, resultat och effekt. Många möten som 
är enbart ”laget runt” om aktuell lägesbild”.  

Fridborg påtalar även vikten av att läsare av utvärderingen visar förståelse för 
de personer som i stunden gör sitt bästa och arbetar hårt för att få allt att fun-
gera i hanteringen av en kris.  

Som före detta stabschef så vet jag att det är en extremt otacksam roll… du får 
aldrig ”cred” för något som lyckas (det får beslutsfattare/chef/räddningsle-
dare…) men det är lätt att få kritik för misslyckanden…! 

Fridborg anser att rapporten visar på flera utvecklingsbehov som omgärdar 
svensk krisberedskap.   
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Studien sätter fingret på en öm punkt i svensk krisberedskap. Länsstyrelsens 
viktiga roll som geografiskt områdesansvarig kräver ett engagemang, kun-
skap, övning och gemensam kompetensutveckling med aktörerna i regionen för 
att ha förutsättningar att fungera. Den kräver också etablerade, fungerande 
relationer och god kunskap och respekt om varandras roller mellan aktörerna. 
Allt det där kostar i tid och resurs. Få länsstyrelser har förutsättningarna att 
lyckas med uppdraget. De flesta är för små, för splittrade. Så en tolkning av 
studien är att det antagligen måste till en annan lösning för svensk krisbered-
skap. 

Fridborg anger att han saknar en beskrivning av hur relationerna mellan de två 
regionala aktörerna, Länsstyrelsen och regionen i förhållande till kommunerna 
har fungerat. 

Det jag saknar i utvärderingen är i stort relationen mellan Regionen och Läns-
styrelsen och kommunerna? Har Länsstyrelsen i U-län kunnat samordna reg-
ionen eller har det – som hos oss – funnits två regionala aktörer som samord-
nat kommunerna?! 

Avslutningsvis säger Fridborg att han uppskattar att utvärderingen har adres-
serat flera områden som är svåra men centrala för att få till stånd en fungerande 
samverkan. Han betonar särskilt vikten av att de relationella utmaningarna be-
skrivs och sätts i ett sammanhang.  

Sammantaget har det varit en intressant läsning. Utvärderingen väjer inte för 
de svåra frågorna kopplat till samverkan, men som ofta förbises. Många rap-
porter har studerat strukturer, ansvar och roller – vilket också behandlas här 
– men i MDH:s rapport finns också den helt avgörande mellanmänskliga 
aspekten beskriven. Oavsett hur tydligt system vi bygger måste människorna i 
det kunna förstå det, acceptera det, aktivt överbrygga eventuella meningsskilj-
aktigheter och ödmjukt sätta helheten och effekten för allmänheten i främsta 
rummet. Detta behov tydliggörs på ett utmärkt sätt i MDH:s rapport och är 
med all säkerhet en relativt allmängiltig beskrivning, relevant för många sam-
manhang utanför Västmanland.  

Evert Vedung, professor emeritus i statsvetenskap 
Vedung fokuserar sin återkoppling kring den typ av policy och implemente-
ring av policy som utvärderingen berör. Han påtalar att större uppmärksamhet 
borde ägnas åt att studera hinder för gränsöverskridande samverkan och hur 
dessa skulle kunna undanröjas.  

Vedung säger att utvärderingen ger honom många uppslag till fortsatt 
forskning kring de problem som omger samverkan mellan olika vertikala ni-
våer och horisontella policyområden där underlaget mycket väl kan användas 
som empiri.  
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Vidare påtalar att Vedung att studien verkar vara gediget utförd, men rap-
porten kanske något lång. Samtidigt som han anger att det är svårt att se vilka 
delar som borde kortas eller tas bort. 

Utvärderingen illustrerar väl att områdesorientering och gränsöverskridande 
samverkan gör krispolitiken till en svår typ av policy, omgärdad av en hel del 
problematik. Studien visar att när många skilda policysektorer ska samverka i 
samma övergripande intervention är det en utmaning för aktörerna att finna 
en framkomlig väg bland alla stigberoenden i sina moderorganisationer som 
de är inkörda i, samtidigt som krisen som helhet ska mildras eller elimineras. 
En svårighet som rapporten tydligt belyser är att varje enskild aktör i grunden 
är bakbunden av sina mandat i sin normala linjeverksamhet, vilket gör det 
svårt att på allvar samverka gränsöverskridande med andra i en kris. Om de 
ingående lokala aktörerna i det nationella krisberedskapssystemet ska kunna 
delvis frigöra sig från sina normala mandat (som de naturligtvis också måste 
ha) måste hinder för deras samverkan i kriser identifieras och undanröjas så 
att systemet som helhet kan fungera bättre.  
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