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Erfarenheter och lärdomar av en kris



Sveriges statliga myndigheter arbetar för att 
medborgare och företag ska få en bra och 
effektiv service. Uppdraget ska utföras med 
hög kvalitet, rättssäkerhet och en hög grad 
av enkelhet. För att bemästra en allt rörliga-
re omvärld präglad av snabba förändringar 
behöver myndigheter bygga en organisa-
tion som är öppen, förändrings benägen och 
lärande.

Syftet med denna skrift är att ta tempen på 
hur myndigheterna hanterar en aktuell utma-
ning. Fjorton myndigheter av olika storlek och 
med vitt skilda ansvarsområden har bidragit 
med sina erfaren heter. De har svarat på frågor 
om myndighetens beredskap, vilka åtgärder 
man har vidtagit för att kunna utföra sitt upp-
drag och, inte minst, vad man har lärt inför 
fram tiden.

Introduktion

Hur har våra statliga myndigheter klarat av att ställa om och hantera 
den situation vi nu befinner oss i, med en pandemi som påverkar 
hela världen? Vilka lärdomar inför framtida kriser har man kunnat 
dra av den nuvarande situationen?



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

ARN hade en mycket bra beredskap i form av kris
planer, ändamålsenliga ITstöd, en flexibel organisa-
tion samt en välutvecklad och god samverkan med 
de fackliga organisationerna. ARN genomförde under 
2018-2019 stora organisatoriska förändringar som syf-
tade till att skapa en organisation som är hållbar över 
tid samt flexibel och rustad att möta förändringar. ARN 
hade också infört en ny ITmiljö, digitaliserat verksam-
heten samt inlett ett arbete som syftade till att skapa 
förutsättningar för ett mobilt arbetssätt, där möten och 
nämndsammanträden kunde genomföras helt digitalt.

Det innebar att när pandemin slog till och myndighe-
ten i mitten av mars 2020 med kort varsel, i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens riktlinjer, beslutade att 
alla medarbetare som utgångspunkt skulle arbeta 
hemifrån, så kunde övergången ske mycket smidigt 
utan några direkta problem. I stort sett samtliga med-
arbetare arbetade därefter hemifrån under återstoden 
av året. Verksamheten kunde bedrivas utan störningar 
från första dagen som medarbetarna jobbade hemma. 
Parter och allmänhet som kom i kontakt med myndig-
heten märkte ingenting av den stora förändring som 
det innebar för ARN att i stort sett alla medarbetare 
jobbade hemifrån.

ARN genomför varje år ca 350 nämndsammanträden 
där ledamöter från hela landet deltar, från Ystad till 
Storuman. I stort sett varje vardag under terminstid 
genomförs minst ett sammanträde. Alla samman-
träden har tidigare hållits i ARN:s lokaler. Fr.o.m. den 
16 mars genomfördes alla sammanträden helt digi-
talt på utsatta tider med de tekniska lösningar och 
den tekniska support som vi hade investerat i. Inget 
nämndsammanträde ställdes in eller flyttades till följd 
av pandemin.

Hade ARN haft kvar den organisation och ITmiljö som 
fanns fram till 2019 så hade verksamheten drabbats 
hårt av pandemin. Nu kunde vi i stället, mitt i en kris 
och trots stora utmaningar i form av kraftigt ökad ären-
detillströmning, förbättra såväl produktivitet som NMI.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Verksamheten kunde bedrivas utan störningar.

Utmaning: Den stora ärendeökningen (+35 %) till följd 
av de restriktioner som beslutades av myndigheter 
världen över. Särskilda arbetsgrupper tillsattes genast, 
med mycket lyckat resultat. Produktiviteten ökade 
kraftigt.

Utmaning: Att upprätthålla teamkänslan och en god 
arbetsmiljö vid arbete hemma. Löstes genom ett aktivt 
arbetsmiljöarbete i nära samverkan med de fackliga 
organisationerna och genom en ny struktur för möten 
och kommunikation.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Var förberedd på det oväntade. Arbeta strategiskt och 
visionärt med framtidsfrågor och utveckling. Det var 
vårt recept för att lyckas. Nästan alla medarbetare är 
med i arbetsgrupper; de är engagerade och har för-
ändringsvilja. Det skapar förutsättningar för att snabbt 
kunna ställa om vid en kris.

Avvakta inte med nödvändiga förändringar. ARN var 
rustad för att vi vågat genomföra förändringar.

Tydlig information snabbt från ledningen.

Betydelsen av sociala kontakter mellan kollegor.

Allmänna reklamationsnämnden



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

FRA har inga uppgifter som specifikt har att göra med 
hälso och sjukvård. Däremot är ju FRA en myndighet 
inom totalförsvaret och har på det sättet krav på sig 
att kunna fylla sin uppgift även under krisförhållanden. 
FRA hade dock inga beredskapsplaner specifikt kopp-
lade till en pandemi.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Myndigheten kunde i stort sett utföra sitt uppdrag. 
En utmaning för FRA var att vår personal på grund av 
verksamhetens natur och krav på sekretess inte kunde 
arbeta hemifrån.

Åtgärder genomfördes på arbetsplatsen för att hålla 
avstånd. Varannan plats i fikarum och matsal stängdes 
av. Riktlinjer infördes för handtvätt och hygien. Man 
underlättade för personal att vara hemma vid sjukdom 
eller lätta symptom.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Generellt behöver Sveriges krisberedskap stärkas. 
Myndigheten hade inte beredskap för just denna spe-
cifika kris, men generellt gäller att en god grundläg-
gande krisplanering i de flesta fall kan anpassas och 
utgöra en god grund även vid kriser av oväntad typ.

FRA



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

Högskolans huvudsakliga uppdrag är att bedriva ut-
bildning, forskning och samverkan. När pandemin blev 
ett faktum aktiverades högskolans centrala krisgrupp 
för att arbeta med om och hur uppdraget skulle kunna 
fullgöras.

I mars 2020 hade krisgruppen dagliga möten, så när 
regeringens besked kom den 17 mars att all högskole-
verksamhet skulle övergå till distans den 18 mars fatta-
des direkt ett antal i förväg utformade beslut: ”Rektors 
beslut gällande inställande av genomförande av alla 
salstentamen vid Högskolan i Borås”, ”Rektors beslut 
gällande bedrivande av undervisningsverksamhet vid 
Högskolan i Borås med anledning av den situation som 
råder pga. spridning av coronavirus”, ”Rektors beslut 
gällande fysisk närvaro på arbetsplats för personal vid 
Högskolan i Borås” samt den 18/3: ”Rektors beslut gäl-
lande bedrivande av undervisningsmoment vid Hög-
skolan i Borås inom utbildningar som bedömts vara av 
samhällskritisk betydelse”.

Högskolans normala andel av utbildningar som er-
bjuds på distansform var före den 17 mars cirka 15 
procent av utbildningsutbudet. Det innebar att när 
regeringens rekommendationer kom, skulle 85 pro-
cent av utbildningarna göras om på bara några dagar. 
De första veckorna efter förändringen kom heller inte 
att fungera optimalt. Detta har successivt förbättrats 
och när restriktionerna var som hårdast gick nästan 100 
procent av utbildningarna på distans, och det fungera-
de förhållandevis bra.

Krisgruppen fortsatte att träffas regelbundet för att 
arbeta med pandemirelaterade frågor. I maj 2020 tog 
en arbetsgrupp över ansvaret att samordna arbetet 
rörande covid19. Denna träffas fortfarande (september 
2021) varje vecka för att samordna arbetet i de frågor 
som relaterar till pandemin.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Det har varit en utmaning för studenter och medarbe-
tare att arbeta på distans, det personliga mötet är vik-
tigt i lärande på alla nivåer. Övergången till att bedriva 
undervisningen på distans innebar även såväl tekniska 
som pedagogiska utmaningar. Den sociala distanse-
ringen har lett till att studenter går miste om mycket 
av det studiesociala livet. Men stöd finns att få för den 
som inte mår bra och överlag har den digitala omställ-
ningen fungerat bra – och haft flera fördelar.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Högskolevärlden har förändrats för alltid och det posi-
tiva som kommit ur coronapandemin är framför allt det 
digitala språnget, att det på det området skett en så 
stark utveckling på väldigt kort tid. Och med distans-
undervisning får fler möjlighet att studera. Nu ska vi 
hitta en arbetsform som underlättar för vår personal att 
få en högre livskvalitet. Vi ska ta med oss den lärdo-
men att vi kan komma ut i världen, och de i omvärlden 
kan komma till oss, utan att vi behöver göra en flyg
resa.

Högskolan i Borås



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

Kronofogden hjälper den som inte fått betalt och ger 
stöd och råd till den som ska betala, så att skulder 
blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt. Vi 
har 32 kontor och 2 300 medarbetare. Av dessa är 
100200 dagligen ute på förrättningar – delgivning, 
utmätningar, avhysningar, visningar, auktioner eller 
samverkansinsatser med andra myndigheter.

När pandemin slog till befann sig Kronofogden i ett 
stabilt utgångsläge. Kärnverksamheten fungerade i 
stort väl även om vi exempelvis brottades med ökade 
inflöden inom vissa verksamheter och ibland långa 
väntetider för kund.

Vi arbetar med en modernisering av myndigheten där 
förändring är en naturlig del. Krisen har t.ex. medfört 
att vi tagit ett utvecklingssprång mot flexibla arbets-
former. Jobbet kan utföras där det passar bäst utifrån 
verksamhet och medarbetare. På kort tid ställde vi om 
och sedan mer än ett år arbetar fler än hälften av med-
arbetarna hemifrån. Vi har klarat omställningen bra, 
med produktivitetsökningar, lägre personalomsättning 
och lägre sjukfrånvaro.

Tekniska förutsättningar för att arbeta hemma fanns 
men krävde initialt arbete med behörigheter, säker-
hetsbedömningar, etc. Vi hade begränsad erfarenhet 
av att arbeta hemifrån. Medarbetare har fått låna hem 
utrustning och vi har infört utskriftslösningar för att 
skicka handlingar från kontoret vid hemarbete. Vi var 
vana att använda Skype men saknade Teams och 
Zoom vilket försvårat kontakt med andra organisatio-
ner. Tillfälliga lösningar används.

Innan pandemin hade Kronofogden en struktur för 
krisledning och en säkerhetsorganisation dimensione-
rad för andra kriser, t.ex. tekniska störningar och hot. 
Med kort varsel kompletterades krisledningen med 
nya och tvärfunktionella strukturer för att hantera lång-
variga och varierade utmaningar. Vi är vana vid risk
bedömningar och riskhantering (sjukdom, hot, etc.) och 
medarbetarna kan hantera svåra situationer i mötet 
med kund. Det har varit en stor fördel i mötet med pan-
demins utmaningar.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Vi har i stort utfört uppdraget som planerat och ser 
ännu inga större effekter på ärendeinflödet.

Att både internt och externt förklara vårt samhällsvik-
tiga uppdrag var en utmaning. Vi kan inte ställa in men 
ställer om för att följa rekommendationer och möta 
kunden på ett säkert sätt. Parallella osäkerhetsfakto-
rer har också utmanat – ev. sjukfrånvaro, tillgång till 
skyddsutrustning, arbetsmiljö, ökade inflöden.

Principer/riktlinjer, kontinuitetsplanering och kommu-
nikation har hjälpt oss.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Ha beredskap för att kriser kan pågå länge och låg
intensivt. Rigga organisation och arbetssätt för att hålla 
över tid.

Lär av krisen. Vi klarar uppdraget med ökad produkti-
vitet och ser samtidigt nya möjligheter, t.ex. geografi
oberoende rekrytering och flexibla arbetsformer.

Principer ger ramar. När frågorna är många och förut-
sättningarna ändras ger principer ramar och handlings-
utrymme så att beslut snabbt kan fattas på rätt nivå.

Kommunikation. Kontinuerlig, trovärdig, öppen, snabb.

Kronofogdemyndigheten



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

LFV har ett uppdrag att kunna leverera flygtrafiktjänst 
i alla beredskapslägen. Därför var vi också rustade att 
göra det även när pandemin kom.

Flygtrafiken har under perioden minskat kraftigt och 
vi har kunnat leverera våra tjänster i den utsträckning 
som de har efterfrågats. Vi bedömer att våra smitt
begränsande åtgärder haft effekt och att vi lyckats 
hålla undan smittoutbrott.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Ja, men vi har behövt göra en översyn av hela vår 
verksamhet och anpassa den till nya förutsättningar. 
Utmaningen är att ge en tydlig bild av vad som händer, 
hur det påverkar oss och vilka åtgärder vi behöver 
vidta. Vi har tagit fram rutiner och riktlinjer. Vårt intranät 
har varit den huvudsakliga kanalen till alla chefer och 
medarbetare. Redan våren 2020 startade uppföljning 
av personalläget. En coronastab inrättades för att 
omhänderta och koordinera alla insatser kopplade till 
pandemin.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Vi har sett vikten av att i tidigt läge ha en stab som 
hanterar och koordinerar frågorna och planerar arbetet. 
Då kan koncernledningen fokusera på att omhänderta 
övergripande och framåtblickande verksamhetsfrågor. 
Vi ser också att tidig och tät kommunikation har en 
avgörande betydelse för att verksamheten ska kunna 
rulla på så normalt som möjligt.

Det är viktigt att samla alla frågor för att kunna sprida 
tydliga budskap till hela verksamheten. Samverkan 
inom transportsektorn har fungerat väl.

Luftfartsverket, LFV



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

Den medvetna satsning som de sista åren genomförts 
för att öka länsstyrelsernas förmåga inom krishante-
ring har haft stor betydelse. Under pandemin har det 
skett en omfattande samverkan med olika aktörer i 
Värmlands län – framförallt länets kommuner, Region 
Värmland inkl. det regionala smittskyddet, Polismyn-
digheten med flera. Under pandemin har samtidigt 
lednings-, samverkans- och samordningsförmågan 
ökat kraftigt. Redan den 31 januari började arbetet 
avseende pandemin för att den 11 mars övergå i fullt ut 
aktiverad krisorganisation och sedan 1 oktober via en 
särskild fast pandemistab.

Som statens regionala myndighet har Länsstyrelsen en 
mycket komplex verksamhet. Myndighetens med-
arbetare började 5 april arbeta på distans även utan 
eventuella förkylningssymptom vilket flertalet gjort 
sedan dess. Länsstyrelsens satsning på att vara en 
hälsofrämjande arbetsplats har varit till nytta även om 
både 2020 och 2021 inneburit en omställning gällande 
arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet har mer fått fokusera 
på att följa upp medarbetarnas arbetssituation med 
anledning av pandemin och riktlinjerna om fysisk dis-
tansering. Uppföljningen visade på risker att hantera, 
kopplade till bland annat digital och social arbetsmiljö 
samt i möten med allmänhet. Samtidigt identifierades 
även positiva effekter av det nya arbetssättet. Möjlig-
heter till återhämtning och balans mellan arbete och 
fritid visade på förbättringar.

Arbetet under pandemin har visat på betydelsen av 
löpande information om förändrade riktlinjer eller 
förhållningssätt vilket skett via intranätet där också må-
nadsvisa personalmöten hållits för alla medarbetare. 
Sammanfattningsvis – tidigare beredskap att hantera 
kriser har haft betydelse liksom att hitta nya former för 
de rutiner som sedan tidigare funnits på plats. Samti-
digt har medarbetarnas och chefernas engagemang 
för att hantera den nya situationen varit helt avgörande 
för myndighetens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Pandemiarbetet haft högsta prioritet då Länsstyrelsen 
har en viktig samordnande roll. Samverkan mellan de 
21 länsstyrelserna har varit avgörande liksom medel 
från Regeringskansliet. Inom delar av myndigheten där 
många medarbetare engagerats i krisarbetet har olika 
uppgifter fått prioriteras ned. Många uppgifter kunnat 
genomföras trots pandemin. Det har bl.a. byggt på att 
arbetssätten styrts om från fysiska till digitala möten 
där det fungerat. Det gäller t.ex. att en del tillsyn gjorts 
digitalt.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

En slutsats är att Länsstyrelsen Värmland kommer att 
arbeta annorlunda i framtiden. Ett arbete med fokus 
på ”Framtidens arbetsplats” har startat med delar som 
lokaler, digitala verktyg och arbetsrättsligt ramverk. 
Det är viktigt för en myndighet att ha en beredskap 
som kan aktiveras oavsett vilken kris som dyker upp. 
I en kris är ”ensam inte stark”. Bra samverkan inom 
myndigheten och med olika andra aktörer är A och O 
för att lyckas. Finns den samverkan sedan tidigare blir 
det ännu lättare.

Länsstyrelsen Värmland



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

Som för övriga myndigheter så kom pandemin även 
som en överraskning för MFoF. Myndigheten har de 
senaste två åren, sedan omlokaliseringen från Stock-
holm till Skellefteå, arbetat för att myndigheten ska 
utvecklas med tydlig målstyrning och god värdegrund 
där målsättningen varit att bygga grundstenar för en 
långsiktigt stabil myndighet. Det innebär att MFoF 
innan pandemin jobbat ca två år med att förflytta myn-
digheten från en ”pappersmyndighet” till en modern 
myndighet med hög digital mognad. Det innebär att 
myndigheten jobbat fram strukturer, riktlinjer och mål 
inom myndighetens olika delar, exempelvis organisa-
tionsutveckling, personalutveckling, ledarutveckling, 
administration, registratur/arkiv, ekonomiuppföljning.

Myndigheten har under dessa två år även köpt in nytt 
digitalt ärendehandläggningssystem, ny hemsida, 
skapat ett intranät samt genomfört byte av ITstöd till 
Försäkringskassan. Där är MFoF en av fem myndighe-
ter som kommit genom Försäkringskassans ”nålsöga” 
för att passa deras projekt om en säker ITdrift. MFoF 
hade genom att agera och inte bara reagera under 
perioden innan pandemin skapat goda förutsättningar 
för den oväntade förändring som pandemin kommit att 
innebära för oss alla.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

MFoF påverkades som övriga myndigheter genom att 
pandemin försvårade planering och traditionella sätt 
att utföra arbetsuppgifter på. MFoF har genom stark 
målfokusering, flexibilitet och snabbt beslutsfattande 
kunnat ställa om verksamheten. Exempel på detta är 
att konferenser som myndigheten tidigare haft fysiskt 
nu ändrats till digitala, vilket möjliggjort tre gånger så 
många deltagare. Istället för resekostnader har MFoF 
satsat på nya lokaler, webbfilmer och utveckling av 
kommunikationsinsatser.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Lärdomen är att identifiera mål, ställa om och våga 
fatta beslut när det uppstår oväntade kriser. MFoF 
anser att det behöver finnas en balans mellan organi-
sation, målstyrning, rutiner, riktlinjer. Det är också vik-
tigt att personalen är involverade för att självständigt 
kunna driva processer.

Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

Skolinspektionens uppdrag är att genom inspektion 
och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän driver 
sina verksamheter enligt lagar och förordningar. Det 
innebär att vi bland annat besöker skolor över hela 
Sverige. Vi är också regionalt baserade. Därför fanns 
redan före pandemin erfarenhet och vana vid video-
möten inom myndigheten.

Skolinspektionens medarbetare är även vana vid att 
våra arbetsformer förändras, varför det fanns goda för-
utsättningar för att ställa om verksamheten till en mer 
digital inspektion.

Myndigheten såg snabbt behovet av att ställa om sin 
verksamhet och kunde snabbt utveckla nya gransk-
ningsmetoder. På kort tid utvecklades en tillfällig 
inspektionsform kallad distansinspektion. Den insam-
lingsmetod som har använts i distansinspektionerna är 
intervjuer som genomförts digitalt, genom telefon  
eller videosamtal. Syftet med distansinspektionerna 
har varit att vara fortsatt aktiv som inspektionsmyndig-
het och fokusera på både det som fungerar och de ris-
ker och utmaningar som finns för eleverna. Ambitionen 
har vidare varit att bidra till utveckling genom att pröva 
en granskningsform som är anpassad till behovet av 
att bidra till att minska smittspridningen och att beakta 
skolors ansträngda situation. Vi har också haft ett ökat 
fokus på dialog och rekommendationer. Mottagarna 
har kunnat få en återkoppling med rekommendationer 
i stället för den typ av beslut som tas fram inom den 
ordinarie inspektionsverksamheten.

Vidare har syftet med distansinspektioner varit att 
sprida erfarenheter och öka kunskapen till många 
aktörer om exempelvis hur stödet till elever i grund-
skolan fungerat under pandemin eller hur arbetet med 
lovskola sett ut. Även inom andra inspektionsfomer, 
där möjligt, har digitala verktyg använts.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Myndigheten har inte kunnat genomföra verksam-
heten som planerat, men lyckats anpassa vårt arbete 
för att på bästa sätt genomföra vårt uppdrag.

Med hänsyn till skolornas ansträngda situation valde 
vi att främst göra framåtsyftande granskningar på 
distans. Ett viktigt syfte med dessa granskningar är att 
sprida erfarenheter och kunskap om skolors situation. 
En utmaning var den tekniska lösningen för digitala 
möten. Ett nytt system skaffades och utbildning 
erbjöds vid ett flertal tillfällen.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Det är svårt att få ett helhetsgrepp från början, snab-
ba beslutsvägar krävs och förståelse att nya metoder 
måste prövas successivt. Det är möjligt att snabbt 
ställa om verksamheten och ta fram nya arbetssätt 
som kan anpassas över tid. Via en intern enkät har 
vi fångat in erfarenheter av att inspektera på distans 
som kommer att användas i utvecklingen av arbets-
sätt och metoder. Det är av vikt att ha ett nära samråd 
med övriga skolmyndigheter för att underlätta för våra 
gemensamma målgrupper.

Skolinspektionen



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

En oberoende utvärdering har visat att beredskapen 
var god.

SPSM har under hela tiden följt Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer och riktlinjer. Som en första 
krishanteringsåtgärd framställde respektive verksam-
hetsområde och avdelning/enhet kontinuitetsplaner 
för att förbereda sig på möjliga händelseutvecklingar 
med anledning av pandemin. I slutet av februari 2020 
inrättades stabsgrupp som hanterar myndighetens 
samlade behov av omvärldsbevakning och omsätter 
och tillgängliggör information från regeringen och 
områdesansvariga myndigheter (främst Folkhälsomyn-
digheten) till myndighetens chefer och medarbetare. 
Gruppen finns fortfarande och stödjer på myndighets-
övergripande nivå avseende främst personalfrågor, 
hälso och sjukvårdsfrågor samt kommunikationsfrå-
gor relaterade till pandemin.

Till Stabsgruppen Covid19 har en särskild grupp 
etablerats för att hantera frågor avseende smittskydd, 
smitthantering, etc. i skolmiljön. I denna grupp har 
bland annat myndighetens chef för Hälso och Sjuk-
vårdsenheten samt Skolläkare ingått. SPSM har genom 
att etablera denna grupp säkerställt stöd till verksam-
heten avseende dessa frågor, samt bevakat att arbe-
tet med att minska smittspridningen i skolmiljön och 
hanteringen av eventuell smitta i skolmiljön genomförs 
på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Myndigheten har utifrån gällande riktlinjer arbetat 
aktivt med att hålla de skolor som myndigheten be-
driver öppna. I detta har ingått att informera om den 
specialpedagogiska skolverksamhetens specifika 
förutsättningar och i beredning av nationella beslut 
om att övergå till distansundervisning hitta former och 
lösningar för att den undervisning som SPSM bedriver 
fortsatt ska kunna genomföras på plats. För att lösa 
den ansträngda personalsituationen i våra specialsko-
lor har medarbetare från andra verksamheter gått in 
som vikarier i specialskolan. Även tidigare medarbetare 
som gått i pension har ställt upp och stöttat vid sina 
tidigare arbetsplatser.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

För att snabbt kunna ge stöd digitalt när gymnasiesko-
lor gick över till distansundervisning skapade vi den 
tvärfunktionella gruppen Snabba digitala lösningar. 
Gruppen har varit en framgångsfaktor för myndigheten 
att snabbt ställa om sina stödinsatser till att bedrivas 
till största del digitalt. Med anledning av de förändrade 
förutsättningar som pandemin har medfört har myn-
digheten som helhet tagit stora kliv avseende digitali-
sering.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?
Att genom att allokera rätt kompetens och tilldela 
resurser kan vi åstadkomma stor skillnad för våra 
målgrupper på kort tid när förutsättningar förändrats. 
Dessa arbetsformer kommer vi fortsätta med även 
efter pandemin.

Genom tydlig styrning har vi kunnat hålla våra skolor 
öppna.

Eftersom vi är en geografiskt utspridd organisation 
hade vi kommit långt avseende digitala arbetsformer 
redan innan, men vi har utvecklat dem ytterligare. Vi 
har även tittat på hur framtidens arbetsliv ska se ut.

Specialpedagogiska skolmyndigheten



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

SPV har en krisledningsorganisation med rutiner för 
att hantera olika typer av kriser. Sedan tidigare fanns 
även en pandemiplan som togs fram i samband med 
svininfluensan 2009. Så när pandemin bröt ut var SPV:s 
beredskap god. Beredskapen var också bra med tanke 
på arbetssätt och arbetsverktyg. Stora delar av verk-
samheten hade sedan tidigare ställt om till ett agilt 
arbetssätt. Arbetet där var redan anpassat till en digital 
arbetsvardag och många team använde sig av digitala 
arbetsverktyg för planering, samordning och kommu-
nikation.

Handläggningssidan var inte lika förberedd, men en 
grund fanns. Arbetet är till stora delar maskinellt och 
det gick relativt snabbt att ställa om till hemarbete. 
Alla medarbetare hade bärbara datorer och det fanns 
viss vana av att arbeta hemma. Stora delar av persona-
len hade mobiltelefoner via arbetet och de allra flesta 
hade redan möjlighet att koppla upp sig externt via 
VPN.

Den 13 februari 2020 samlades en mindre grupp ur 
SPV:s ledning för att se över pandemiplanen. Det 
konstaterades att myndigheten behövde vara beredd 
på att hantera konsekvenserna av en kommande 
pandemi. Därför bildades en särskild grupp, kontinui-
tetsgruppen, bestående av ett antal chefer och med-
arbetare. Gruppen arbetar med att bevaka pandemin, 
rekommendationer och att kommunicera till övriga 
organisationen. Det bestämdes tidigt att det bästa för 
SPV var, även sett utifrån myndighetens ansvar att ta 
samhällsansvar, att följa expertmyndigheternas rekom-
mendationer, främst Folkhälsomyndighetens.

Tidigt tydliggjordes vilken verksamhet som är priori-
terad vid kris. Kontinuitetsplaner för dessa områden 
kontrollerades och förankrades i organisationen. I mars 
gjordes ett större test av VPNkapaciteten. Det visa-
de sig att den inte var tillräckligt hög och en justering 
gjordes som förberedelse inför jobb hemifrån.

SPV tog även beslut om att alla som kunde, utifrån ar-
betsuppgifter, skulle jobba hemma. Sedan den 6 april 
har majoriteten av alla medarbetare arbetat hemma.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Uppdraget har kunnat utföras. Vi har hållit fart i plane-
rad utveckling.

Utmaningar och åtgärder:

• Arbetsmiljö, fysisk och psykosocial. Företagshäl-
sovård stödjer kring ergonomi och ger samtals-
stöd. Alla får låna hem skärm, dator, kontorsstol.

• Informationssäkerhet vid hemarbete. Utbildning 
och goda rutiner i fokus.

• Ledarskap på distans. Chefer har dagliga avstäm-
ningar med medarbetare. Team checkar in digitalt.

• SPVandan hålls uppe via uteaktiviteter, digitala 
temadagar och stormöten.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

• Öka samarbetet med andra myndigheter och 
agera likartat där det är möjligt. Det skapar tydlig-
het.

• Vårt kulturarbete har varit viktigt. Det enar oss och 
skapar gemensam målbild.

• Vi har alla olika behov och förutsättningar. Som 
personer och i miljön vi befinner oss. Förståelse 
för hur det påverkar i en krissituation.

• Vi har hög anpassningsbarhet.

• Det är svårare att vara kreativa på distans.

• Behov finns av säkert sätt att kommunicera på 
distans med externa parter.

Statens tjänstepensionsverk, SPV



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

SVA är en expert och beredskapsmyndighet inom 
det veterinärmedicinska området, belägen i Uppsala. 
Myndigheten är landets största veterinärmedicinska 
laboratorium med experter inom bl.a. epidemiologi 
och virologi. SVA samarbetar med andra myndigheter 
och lantbruksnäringen när Sverige drabbas av djur-
smittoutbrott. Om det är en s.k. zoonos (en smitta som 
kan gå från djur till människa eller tvärtom) samarbetar 
SVA även med smittskyddet på folkhälsosidan: Folk-
hälsomyndigheten och smittskyddsläkare runt om i 
landet. Myndigheten har alltså stor kunskap om sjuk-
domsövervakning, design av provtagning, logistik och 
diagnostik vid stora djursmittoutbrott. År 2020 uppgick 
antalet anställda till 367.

När forskare vid SVA i sin omvärldsbevakning i janu-
ari 2020 noterade det nya coronavirusutbrottet i Kina 
ledde det snabbt till att SVA började överväga vad det 
kunde innebära för myndigheten och om SVA kunde 
sätta upp en metod för att analysera det nya viruset. 
Ett första krisledningsmöte genomfördes den 27 feb-
ruari 2020.

SVA reagerade snabbt och följde sina beredskaps och 
pandemiplaner. Eftersom myndigheten relativt ofta får 
aktivera sin krisledningsorganisation vid djursmitto
utbrott, så fanns det väl inarbetade arbetsformer samt 
ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt 
att falla tillbaka på. SVA arbetade dels med frågor om 
hur myndighetens ordinarie verksamhet skulle kunna 
upprätthållas med tanke på pandemin, dels med före-
satsen att SVA skulle kunna stötta humansjukvården 
genom att ställa om verksamheten, vilket ledningen 
också ställde sig bakom. SVA:s ställningstagande 
grundade sig på både ett One Healthperspektiv, d.v.s. 
att djurs och människors hälsa hänger intimt samman, 
samt i ett beredskaps och, i förlängningen, totalför-
svarsperspektiv.

SVA har också tagit fram en kortare film om detta, vil-
ken publicerades på Youtube i början av 2021 
(https://bit.ly/3euhfFP).

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

SVA erbjöd covid19analyser till sjukvården från den 
1/4 2020 (v. 2425 svarade SVA för ca 7% av alla analy-
ser i landet). Nu har mer än 250 000 analyser utförts; 
en ökning av totalt antal analyser med 50%. En teknisk 
utmaning bestod i att snabbt anpassa SVA:s ITsystem 
till sjukvårdens olika system. SVA har även utfört sek-
venseringar och antikroppstest. Vidare bedriver forska-
re EUprojekt om medicin och vaccin mot covid19. För 
att godkänna detta ändrade regeringen på rekordtid 
SVA:s instruktion.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Ska det fungera i kris, måste man förbereda sig i freds-
tid. SVA har tidigare föreslagit regeringen att myndig-
heten ska kunna stötta humansjukvården i kris och vid 
höjd beredskap. Regelverken behöver därför anpassas 
permanent. En framgångsfaktor är att ha pågående 
relevant forskning, lösningsinriktade medarbetare och 
flexibla lokaler. Trögheter i systemen gjorde att det tog 
flera månader innan SVA:s erbjudande om analyskapa-
citet fullt ut kunde utnyttjas. Det krävdes att SVA gick 
ut till medierna.

Statens veterinärmedicinska anstalt



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

Ambassaden Tunis är en av utrikesförvaltningens ny-
aste myndigheter – portarna slogs upp 2016 – och har 
på kort tid etablerat en mycket välfungerande struktur 
och verksamhet. De lokala förutsättningarna är ofta 
utmanande, bland annat då den tunisiska byråkratin är 
känd för att vara den mest svårnavigerade i Nordafrika. 
Myndigheten är dessutom en av utrikesförvaltningens 
minsta, med endast två utsända. Resurssättningen i 
kombination med omfattande lokala utmaningar inne-
bär att förutsättningarna till en effektiv verksamhet är 
långt ifrån de bästa – ändå lyckas ambassaden utföra 
sitt uppdrag synnerligen väl, enligt flera hemma
enheter på UD och lokala motparter. Ambassadens 
verksamhet omfattar inte bara två länder (Tunisien och 
Libyen), men också en komplicerad och varierad mate-
ria prioriterade frågor som demokrati, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter..

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Kriskommunikation har utgjort grundstommen i 
ambassadens arbete, främst i form av mailutskick till 
svensklistan, upprättandet av ett eget callcenter med 
utökade telefontider och tillgänglighet, samt uppdate-
ringar på Facebook, Sweden Abroad och publiceringar 
av pushnotiser via UD Resklar till svenskar i Tunisien. 
Flera tekniska frågor har aktualiserats under hantering-
en, som främst visat hur beroende krisorganisationen 
är av avancerade men samtidigt användarvänliga 
system.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Samarbetet med andra ambassader i Tunis har varit en 
grundförutsättning i arbetet. Ambassaden har bland 
annat tagit initiativ till en WhatsAppgrupp i nordisk 
krets som underlättat den nordiska samordningen. 
Ambassaden har så långt som möjligt upprätthållit den 
ordinarie verksamheten. Arbetet på ambassaden har 
stärkt gemenskapen och lagandan ibland personalen.  
Detta bidrog till lugn bland medarbetarna. Särskilda 
förutsättningar som råder för en liten utlandsmyndig-
het har blivit mer kännbara.

Sveriges ambassad i Tunisien



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

Förvånansvärt god, har det visat sig när vi har utvärde-
rat omställningen.

SLU:s utbildningar påverkades mest, men tack vare 
engagerade lärare med hög pedagogisk kompetens 
gick det relativt smidigt att ställa om. Vi har bra erfa-
renhet av att arbeta med olika lärplattformar och vi 
har sedan tidigare en avdelning, Lärande och digita-
lisering, som stöttar med pedagogiskt stöd där det 
behövs. Även hos studenterna är den digitala mogna-
den god och omställningen gick därför smidigt utifrån 
omständigheterna.

Även inom forskningen kunde man snabbt ställa om. 
En nyckelfaktor är att SLU finns på många orter och 
att det därför är naturligt att jobba på distans och via 
digitala kanaler. Det fanns beredskap för att inte fysiskt 
behöva vara på plats om det inte var uppenbart att 
arbetsuppgifterna kräver fysisk närvaro till exempel 
verksamhet med djurhållning och laborativt med 
levande material etc.

När pandemin slog till aktiverades vår krisorganisation 
snabbt och kunde tillsammans med ledning och kom-
munikatörer förmedla lägesbilden internt, ta nödvändi-
ga inriktningsbeslut och skapa bästa förutsättningarna 
för en fortsatt smittsäkrad verksamhet. Utvärderingen i 
medarbetarenkäten visar att medarbetare var överlag 
mycket nöjda med hur coronainformationen fungerat.

Att få verksamheten att fungera under corona har 
krävt en balans mellan tydliga besked och information 
uppifrån, och initiativtagande och anpassning lokalt 
utifrån verksamhetens behov och det lokala smitt-
läget. Det visade sig snabbt SLU:s värdegrund med 
ledorden vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och 
ansvars tagande har avspeglat sig inom organisationen, 
alla har ansträngt sig för att skapa möjligheter att lösa 
vardagen på bästa sätt.

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Omställningen har krävt förståelse, flexibilitet & på-
hittighet, men engagemanget har funnits hela tiden. 
Utmaningar har varit att variera den digitala undervis-
ningen, skapa delaktighet & ställa om till digital exami-
nation.

Administrationen har anpassat & utökat stöd i kommu-
nikation, ledarskap & digital pedagogik mm. När allt 
det roliga studentlivet ställs in, sviktar studenternas 
motivation. Studentstödet har anpassat studievägled-
ning, studenthälsa, samtalsstöd & smittsäkra sociala 
aktiviteter.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Att arbeta digitalt inte bara fungerar, det fungerar i 
många fall bättre; effektivare möten, nya fora & kanaler 
och mer jämlikt när alla är på distans.

Vad vi tar med oss är nyttan av:

• En platt organisation. Avståndet ledningstudent 
är kort. Snabb kommunikation & handling.

• En beslutad, intrimmad krisorganisation.

• Lokala initiativ & arbetssätt i linje med centrala 
beslut.

• Människorna. Det behövs också en beredskap för 
att hantera de sociala aspekterna av en omställ-
ning som denna.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU



Hur var myndighetens beredskap för att 
fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?

De senaste åren har vi inom Transportstyrelsen arbetat 
för att öka våra förmågor vid allvarliga kriser. När pan-
demin bröt ut hade vi en beslutad – men relativt oprö-
vad – modell för en myndighetsövergripande krisorga-
nisation. Roller och ansvar var utpekat, vissa inledande 
moment hade vi övat på och det fanns en ambition 
att dra igång en mer omfattande utbildningsinsats. 
Vi hade alltså aldrig aktiverat krisorganisationen. Så 
skedde dock under våren 2020. Krisorganisationen 
var aktiv mars–oktober 2020 och stöttade myndighe-
tens ledning med beslutsunderlag och lägesbilder. 
Organisationen hade också till uppgift att samordna 
myndighetens svar till andra organisationer som MSB 
och Trafikverket.

Tanken med vår krisorganisation är att den ska utgöra 
ett stöd till ordinarie organisation och dess ledning. 
Den kan aktiveras i samband med samhällsstörningar 
som kräver en hög grad av samverkan (externt behov), 
eller när en eller flera avdelningar behöver stöd i att 
hantera en särskild händelse eller incident (internt 
behov). Grundprincipen är att interna händelser eller 
incidenter hanteras så långt det är möjligt i den berör-
da verksamheten enligt ansvars-, likhets- och närhets-
principen.

Transportstyrelsen har under hela 2020 (även fortsatt 
under 2021) lagt fokus på ett tätt och lösningsfokuserat 
samarbete med andra myndigheter och transportbran-
scher. Att vi redan innan hade former för dialoger och 
att vi under många år har arbetat för goda relationer 
hade vi stor nytta av under krisen. Vi har i samarbetet 
lyssnat på hur branschen och enskilda aktörer har 
upplevt våra åtgärder och försökt justera där det har 
funnits behov och varit möjligt.

Från att i början av 2020 mest vara en fråga som be-
rörde flyget (Kunde vi till exempel stoppa trafiken från 
smittdrabbade länder?) berördes inom några månader 
alla trafik och transportslag..

Har myndigheten kunnat utföra sitt upp-
drag som planerat, vilka har utmaningarna 
varit och vilka åtgärder har vidtagits för att 
kunna bedriva verksamheten?

Vi har klarat våra leveranser och vår samhällsviktiga 
verksamhet bra. 85 procent av arbetet sker våren 
2021 på distans. Vi har skapat tydliga former för hur 
vi ska arbeta. Utmaningar finns inom teknik, säkerhet, 
nya arbetssätt och arbetsmiljö. Vi har lyssnat på och 
sökt lösningar tillsammans med transportbranschen. 
Ett exempel är att vi nu gör digitala tillsynsbesök. På 
transportstyrelsen.se kan man läsa om våra insatser, 
som att förlänga giltighetstider på tillstånd och 
personliga behörigheter.

Vilka lärdomar inför framtida kriser har 
myndigheten dragit av den nuvarande 
situationen?

Lärdomar vi tar med oss är att det är viktigt att tydlig-
göra roller, ansvar, mandat och förväntningar. Tydlig 
och snabb information med möjlighet till dialog är 
avgörande. Det har fungerat väl att leda och arbeta 
på distans men det krävs noggrann kontinuitetspla-
nering. Vi ser också att de allra flesta är nöjda med 
sina arbetsförhållanden. Många vill ha fortsatt flexibla 
arbetsformer som tillåter växelvis jobb hemifrån och på 
arbetsplatsen efter pandemin, eftersom det bidrar till 
balans i livet.

Transportstyrelsen



Kvalitetsmässan

412 94 Göteborg • Tel: 031708 80 60

info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se

Tema: 
Möjligheternas samhälle
Samhället måste hela tiden utvecklas i takt med nya 
utmaningar och nya möjligheter. Hur rustar vi för att 
även i framtiden erbjuda en välfärd i världsklass, inte 
minst när oförutsedda samhällsförändringar sker? 
Omställningsförmåga och rätt kompetens är en förut-
sättning. En förutsättning för att omvandla utmaningar 
till möjligheter att bygga det nya, bättre samhället. Ett 
möjligheternas samhälle, helt enkelt.

Kvalitetsmässan 2022
Kvalitetsmässan är Europas största konferens och 
fackmässa om verksamhets och samhällsutveck-
ling. Den äger rum vartannat år på Svenska Mässan i 
Göteborg. Här presenteras under tre dagar de bästa 
förnyelseprojekten och diskuteras hur de offentliga 
verksamheterna och det svenska samhället kan bli 
bättre och effektivare.

Välkommen till Kvalitetsmässan 
den 7–9 mars 2022!


