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Förord 
 

 

Under Coronapandemins inledande fas blev det allt mer tydligt att det har förelegat organiseringsproblem av 

samverkansnatur mellan de berörda aktörerna. Utifrån både medicinsk profession och allmänintresse föll det 

sig naturligt att söka vetenskapligt svar på hur ansvariga handlade pandemin genom att granska vad som 

sagts och skrivits i både ansvarigas och i utredares rapporter.  

Den strategi som Sverige valde skiljde sig från den som andra länder och WHO valde gällande hur att 

hantera detta nya virus som först uppfattades som ofarligt och sedan tolkades som livshotande. Sverige valde 

att söka på ett mjukt sätt skapa flockimmunitet där resten av världen istället försökte stoppa viruset från att 

spridas genom att helt stänga ned sina samhällen. Dessa olika strategier var så djupt motstridiga hypoteser 

fångade yrkesmässigt intresse. 

Tillgång till informativa studiematerial, inspirerande föreläsare och givande diskussioner under programmet, 

”Offentlig organisation & ledarskap”, väckte ett starkt intresse av att studera Coronapandemin från 

government och governance perspektivet. Ämnet var dock för stor och omfattande varför det behövde 

begränsas för att få plats i en magister examen. Den begränsning som valdes var att fokusera på ämnet under 

första och andra smittovågen i Region Skåne.    

Detta är en litteraturstudie, en så kallad litteraturöversikt, vilket innebär att det är en vetenskaplig 

sammanfattning av flera böcker, artiklar, rapport, granskningar och primärkällor.  

Min förhoppning är, att denna studie kan skapa uppmärksamhet rörande det svenska politiska styrsystemets 

funktion när ett krisläge såsom en pandemi inträffar. Det vill säga hur den hierarkiska styrningsmodellen 

(government), samt den nätverksliknande styrningsmodellen (governance) vilken uppfattas mer 

demokratisk, samspelar.   

Här vill jag rikta ett stort tack till programansvariga och de alla engagerade föreläsare vilka skapade 

ett lärorikt studieprogram, samt ett särskilt tack till min handledare Anders Edvik för vägledning 

och den goda och konstruktiva kritiken. 

Och sist men inte minst ett hjärtligt tack till min gode vän Albert Lindberg, med bred och djup 

medicinsk skolning och grund i humaniora, som läste igenom uppsatsen och framförde förslag på 

språkliga förändringar. 

 

Josef Azem 

2022 
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Abstract 
 

 

At the end of 2019, a previously unknown disease, resulting in difficulty to breath and with an 

unusually high mortality rate, was reported. The disease soon spread over the whole world 

(Pandemic). The first confirmed case in Sweden of this disease (called Covid-19), was reported on 

31 January 2020. The number of people who were infected, hospitalize, placed in intensive care, 

and died, increased rapidly and the country was faced with a crisis. 

The first wave of Corona infection that hit Region Skåne came with a very low number of victims, 

which was attributed to collaboration between responsible organizations. During the second wave 

of the Corona infection Region Skåne were not as successful suppressing it, which resulted in that 

the infection spread in the Region. Region Skåne ended up among the worst affected regions in the 

country with high numbers of Corona infected, hospitalize and a soaring death rates.  

The purpose of the study is to investigate the impact of collaboration during these two infection 

waves of the Corona virus in Region Skåne. 

The ambition of this thesis is to convey an understanding of the way government and governance 

affected, or rather afflicted, the healthcare as a functional entity when the healthcare was subjected 

to a crisis situations such as this Corona pandemic. 

The conclusion of this study indicates that collaboration in Region Skåne was not fully operational, 

and governance was not developed. The analysis unveiled a systematic organizational flaw which 

will be discussed in detail. 
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Sammanfattning 
 

 

Bakgrund I Sverige bekräftades det första fallet av Covid-19 den 4 Mars 2020 i 

Skåne. Tackvare samverkan drabbades Region Skåne förhållandevis 

lindrigt med mycket lågt antal smittade, sjukdomsfall och avlidna under 

den första vågen av Coronasmittan. Under den andra Coronasmittovågen 

hamnade däremot Region Skåne bland de svårast drabbade regionerna i 

landet med ett högt antal smittade, insjuknade och avlidna.   

  

 

Syfte Syftet är att undersöka rollen av samverkan, government och governance 

inom hälso- och sjukvård under första och andra vågen av Coronasmittan 

i Region Skåne. 

Metod För att söka svar på, studiens frågeställningar valdes formen av 

litteraturstudie, vilket innebär en systematisk, metodisk och kritisk 

granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 

Forskningsstrategin för uppsatsen är kvalitativ, där en abduktiv ansats har 

tillämpats. Material och informationen har inhämtats från böcker, artiklar, 

policydokumenten, myndigheternas rapporter, granskningar och 

utredningar.  

 

Slutsats Datan som slutsatsen bygger på tyder på att samverkan samt governance 

inte fungerade fullt ut i Region Skåne under den andra vågen av 

Coronasmittan. Analysen avslöjade ett systematiskt organisationsproblem 

som kommer att diskuteras i detalj. 
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Begreppslista 
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Inledning 

 

Under separata avsnitt; syfte och frågeställning, avgränsningar, studiens disposition, 

bakgrund, samt tidigare forskning, ska kapitlet presentera en övergripande bild av denna 

studie vilken handlar om samverkans roll vid krishantering med fokus på pandemi.  

Bakgrunden ger en kortfattad historiebeskrivning av utvecklingen gällande skydd mot 

smittsamma sjukdomar. Vidare presenteras reformer, som den svenska krisberedskapen, och 

styrningssystemen för hälso- och sjukvård vilka införts innan Coronapandemin inträffade, 

samt effekten av samverkans roll i sammanhanget. Tidigare forskning presenterar en historisk 

bild om governments- eller governances roll under pandemier. Sista avsnittet beskrives SARS-

CoV2 och Covid-19 i mer detalj för att skapa en grund för att kunna förstå kontexten till 

Coronapandemi.   

 

I slutet av 2019 rapporterades från Wuhan, provinsen Hubei i Kina, en tidigare okänd sjukdom med 

hastigt insättande andningssvårighet vilken gick med ovanligt hög dödlighet.
1
 Smittan spreds från 

Hubei till andra provinser i Fastlandskina och därefter spreds den vidare till ett resten av världen.  

Den 29 januari 2020 meddelade Folkhälsomyndigheten att händelseutvecklingen kring den nya 

sjukdomen följs kontinuerligt, och att Myndighetens webbplats uppdateras löpande med aktuell 

bekräftad data/information (FHM, 29 januari, 2020).
2
 

Det första bekräftade fallet i Sverige av Covid-19 rapporterades den 31 januari 2020 (FHM, 2020).
3
 

Den 1 februari beslutade regeringen att smittan, covid-19, skulle klassas som samhällsfarlig.
4
  

Den 11 februari 2020 gav Världshälsoorganisationen (WHO) sjukdomen namnet COVID-19 

(COronaVIrus Disease, 2019). Sjukdomen orsakades av ett nytt virus: SARS-CoV-2 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome CoronaVirus 2).
5
 Åkomman uppfattades som den allvarligaste globala 

samhällskrisen sedan andra världskriget (Ghersetti & Odén, 2021, s. 3).  

                                            
1
 International Health Regulations Emergency Committee on novel coronavirus in China, WHO 

2
 Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kring det nya coronaviruset, 29 januari 2020  

3
 Bekräftat fall i Jönköping av nya coronaviruset (2019-nCoV), 31 januari 2020 

4
 Regeringen har fattat beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus 

(2019-nCoV). 
5
 Folkhälsomyndigheten, 2020, Spridningen av covid-19 är en pandemi 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/01/30/default-calendar/international-health-regulations-emergency-committee-on-novel-coronavirus-in-china
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/folkhalsomyndigheten-foljer-utvecklingen-kring-det-nya-viruset-i-kina/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/bekraftat-fall-av-nytt-coronavirus-i-sverige/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/regeringen-har-fattat-beslut-med-anledning-av-folkhalsomyndighetens-hemstallan-gallande-infektion-med-coronavirus-2019-ncov/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
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Det andra fallet i Sverige av covid-19 bekräftades den 26 februari. Den 10 mars 2020 bedömde 

Folkhälsomyndigheten att det förelåg en samhällsspridning av covid-19 i Sverige.
6
  

Den 11 mars 2020, deklarerade WHO sjukdomen som en pandemi. Vid samma tidpunkt förklarade 

den svenska regeringen covid-19 som varandes en samhälls- och allmänfarlig sjukdom. 

Cirka två år senare (1 april 2022) ändrade regeringen sitt beslut och hävde alla restriktioner som 

införts under pandemin. Anledningen var att sjukdomen inte bedömdes allmänfarlig längre, trotts att 

WHO fortfarande deklarerar covid-19 som en pandemi.  

Den svenska pandemihanteringen avvek från WHO’s rekommendationer, och från andra länders 

sätt att handlägga smittan på. Vilket väckte diskussioner och kontroverser mellan experter och 

allmänheten. Berörda myndigheter kritiserades bland annat för, sina få och sena 

smittskyddsåtgärder under den inledande fasen av pandemin, avsaknaden av plan för att skydda de 

äldre och andra riskgrupper
7
, avvikande strategi mot WHO

8
, dålig krisberedskap

9
, etc. SVT 

påvisade i sin granskning att det även förelegat stora skillnader mellan regioner rörande 

tillämpningen av smittskydd.
10

 Skillnaderna var så stora att de avgjorde liv och död beroende på i 

vilken region man bodde. Även om dessa aspekter är viktiga, så ska befintlig studie fokuseras på 

samverkan och interaktiv samhällsstyrning (governance). 

I litteraturen betraktas samverkan som ett viktigt och centralt begrepp inom offentlig sektor. På 

nästa alla myndigheters hemsidor ”uppfinner” de vägledande litteratur om framgångssamverkan 

vilken anses lösa alla möjliga problem.
11

  

Vilken roll spelade interaktiv nätverksliknande samverkan (governance) i jämförelse med hierarkisk 

statlig styrning (government) i hanteringen av Coronapandemin?  

Befintlig studie ska försöka närma sig svaret genom att undersöka samverkan under den första och 

andra smittovågen av Coronapandemin i Region Skåne. 

 

                                            
6
 Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige, FHM, 10 Mars 2020 

7
 Coronakommissionens slutbetänkande SOU 22:10. 

8
 Jonas F. Ludvigsson, 2020, The first eight months of Sweden’s COVID-19 strategy and the key actions and actors that 

were involved, Acta Paediatrica, 109:12, 2459-2471. 
9
 Holmström M., 2021, Sverige sämst i Norden, Statsvetenskaplig tidskrift 123:5. 

10
 Avslöjar: Sjukvårdens A- och B-lag – se vilket lag du tillhör, SVT 

11
 Från intervju med samordnare av samverkansprojekt 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/
https://coronakommissionen.com/publikationer/slutbetankande-sou-2022-10/
file:///C:/Users/JA/Downloads/Jonas%20F.%20Ludvigsson,%202020,%20The%20first%20eight%20months%20of%20Sweden’s%20COVID-19%20strategy%20and%20the%20key%20actions%20and%20actors%20that%20were%20involved,%20Acta%20paediatrica,%20109:12,%202459-2471
file:///C:/Users/JA/Downloads/Jonas%20F.%20Ludvigsson,%202020,%20The%20first%20eight%20months%20of%20Sweden’s%20COVID-19%20strategy%20and%20the%20key%20actions%20and%20actors%20that%20were%20involved,%20Acta%20paediatrica,%20109:12,%202459-2471
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiEo5fzpd_4AhVAVvEDHXnXDB84ChAWegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fjournals.lub.lu.se%2Fst%2Farticle%2Fdownload%2F23298%2F20715%2F56824&usg=AOvVaw04EDBiC-6ejMgTSAcGJN5S
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/avslojar-sjukvardens-a-och-b-lag-se-vilket-lag-du-tillhor
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:990003/FULLTEXT01.pdf
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka samverkan och governance roll i hantering av Coronapandemin 

inom hälso- och sjukvård, under första och andra smittovågen, i Region Skåne.  

Följande frågor har varit vägledande: 

Hur kan hanteringen av Coronapandemins första och andra fas, i Region Skåne, förstås utifrån ett 

samverkansperspektiv? Hur uppfattas governance i hälso- och sjukvård inom Region Skåne i 

förhållande till government? Vilka aspekter av governance vs government uppfattades som 

hjälpsamma?  

 

1.2 Avgränsningar 

 

Studien har avgränsats till den första och andra smittovågen av Cronapandemin i Region Skåne. 

Valet av tid och plats grundar sig i att under perioden – våren 2020 till våren 2021 – upplevde 

Region Skåne två Coronavirus smittovågor vilka ledde till olika resultat. Detta ger ett unikt tillfälle 

att undersöka pandemihantering utifrån samverkansperspektiv, och försöka förstå samverkans roll i 

ett teoretiskt ramverk på regional nivå. 

Motivet till att studera Region Skåne är att den är en nästan nybildad Region (2011) med nya 

administrativa förändringar och reformer där effektivisering av samverkan betonades som en 

avgörande faktor vid regionbildningen (Lind, 2010, s. 11).  

 

1.3 Studiens disposition 

 

Kapitel 1: Bakgrunden presenterar en överblick av studien. Tidigare forskning kommer att redogöra 

för samverkans roll i den offentliga sektorn under kritiska situationer såsom vid pandemi.  

Kapitel 2: presenterar metodbeskrivning för denna litteraturstudie. Här redovisas datainsamlingens 

tillvägagångssätt, forskningsstrategi, forskningsansats och tolkningsansats.  

Kapitel 3: behandlar teorier som anses vara relevanta för uppsatsens problemformulering och 

materialanalys. 
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Kapitel 4: presenterar empiri, dvs datainsamling genom litteratursökning. 

Kapitel 5: ägnas åt analys av den insamlade informationen och material från valda teorier och 

begrepp, baserat på uppsatsens problemformulering och syfte.  

Kapitel 6: diskuteras de slutsatser som framkommit under studiens gång samt de eventuella nya 

frågeställningarna vilka väcks utifrån studiens analys.  

Kapitel 7: I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser vilka dras av studiens tidigare kapitel.  

 

1.4 Bakgrund 

 

Krishanteringsforskning har alltmer uppmärksammat att kriser förefaller att bäst lösas genom 

samverkan: ”Collaboration is at the heart of crisis management” (Deverell, et al., 2019, s. 487).  

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hamnar det huvudsakliga ansvaret vid 

en kris i första hand på den offentliga sektorn (Bondesson, et al., 2019, s. 12). Med anledning av att 

den svenska krisberedskapen bygger på närhets-, likhets- samt ansvarsprincipen, ska krishantering 

genomföras så nära krisen som möjligt.  

Krishantering bedrivs av den som innehar ansvar under vanliga omständigheter, samt av den 

myndighet som har ansvar för verksamheten (MSB, 2018, s. 24–25).
12

 Detta har lett till att man 

tänker på kommunala myndigheter och regeringen, som ytterst ansvariga vid krisläge. Ändå är den 

regionala nivån – speciellt vården - en bortglömd faktor i det svenska krisberedskapssystemet 

(Deverell, et al, 2019, s. 550).  

 

1.4.1 Pandemihantering, en historisk överblick 

 

När digerdöden och jordbrukskriser drabbade Sverige vilket skedde sammanlagt över 20 gånger 

mellan 1350 och 1713
13

, var landet ett av Europas fattigaste och outvecklade länder. Det är 

förståeligt att det då inte fanns förberedelsestrategi, botemedel, och inte heller någon 

samhällsorganisation för att kunna bekämpa epidemiska sjukdomar.  

                                            
12

 MSB, 2018, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
13

 Digerdöden, Historiska museet. 

https://rib.msb.se/filer/pdf/28738.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7j-rzlKP4AhUI6CoKHSvoAlUQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fhistoriska.se%2Fupptack-historien%2Fartikel%2Fdigerdoden%2F&usg=AOvVaw0uIW3f5xy1MptRTtJo6z5d
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När Koleraepidemier drabbade Sverige, totalt 11 gånger, mellan 1834 och 1874
14

, och när spanska 

sjukan inträffade 1918
15

, så hade Sverige börjat utvecklas mot ett rikt välfärdsland med 

självstyrande offentlig sektor vilken ansvarade för växande andel av samhällets resurser, vilka har 

använts för att producera tjänster i offentlig regi (utbildning, hälso- och sjukvård, barnomsorg, 

äldreomsorg m.m) (SOU 1998:6, s. 137).
16

 

Landstingen bildades 1862 och fick det övergripande ansvaret för hälsovården.
17

 Hälsovårdsstadgan 

(1874) och epidemistadgan (1875) reglerade hur vården skulle bedrivas för att minska spridningen 

av epidemiska sjukdomar.
18

 Det föreskrevs att smittsamma personer skulle isoleras. 

1878 bildades Sundhetskollegium, en medicinalstyrelse med ansvar för hälso- och sjukvården samt 

apoteksväsendet (1878–1968). Den nya myndigheten beslutade att det skulle finnas ett sjukhus för 

isolering av smittade/sjuka i alla städer och under vissa omständigheter även i landskommunerna. 

Redan efter sekelskiftet (1900) fanns sådana sjukhus i många städer. Utöver dessa fanns flera 

hundra mindre epidemistugor.  

Epidemisjukhus uppfördes bland annat i Malmö, Landskrona och Helsingborg för att kunna hantera 

eventuellt kommande epidemier. Under 1960-talet omvandlades epidemisjukhusen till 

infektionskliniker vilka idag ingår i länssjukvården. 

Under första världskriget lärde sig den svenska staten att förbereda för krisläge. År 1937 byggdes 

lagren ut för en del läkemedel och läkemedelsråvaror. Under andra världskriget byggdes 

läkemedelsberedskapen ut och det civila försvaret organiserades (AL Abed, 2022, s. 1). Hälso- och 

sjukvård betraktades i krisberedskapen som en viktig samhällsfunktion eftersom den skulle ha en 

understödjande roll under krig och kris.  

Utvecklingen av krisberedskap var ett resultat av att de styrande hade det andra världskrigets 

erfarenheter i färskt minne, parat med det kalla krigets hotbild med atomkrigets fasor. 

Totalförsvaret hade då stora resurser – bara inom sjukvården med 125 000 extra sängplatser. 

Huvuddelen av det militära försvaret avvecklades genom riksdagens försvarsbeslut åren 1992, 

1996, 1999, 2004 och 2009. Samtidigt minskades antalet sjukhus med akutmottagning i Sverige 

från 115st år 1970, till 71st år 2020 när Coronapandemin slog till. Tillföljd av avveckling av 

                                            
14

 Sjukdomsinformation om kolera, Folkhälsomyndigheten. 
15

 I slutet av 1800-talet började Sverige hantera smittsamma infektioner och epidemiska sjukdomar. Den mest 

omfattande epidemi som drabbade Sverige på 1900-talet var den så kallade Spanska sjukan, en svår influensa som tog 

cirka 27,000 svenska liv under 1918-19. Jonas F Ludvigsson, (2018), Spanska sjukan – värsta farsoten sedan 

Digerdöden  
16

 Kapital 7, Välfärdsstaten, Regeringen.se, sid. 137, SOU 1998:6  
17

 Vårdinstitutionernas histora, Länsstyrelsen Skåne 
18

 Henrik Lind, Epidemisjukhuset i Finspång, Regionarkivet i Östergötland, Finspång 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/kolera-/
https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2018/03/spanska-sjukan-varsta-farsoten-sedan-digerdoden/
https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2018/03/spanska-sjukan-varsta-farsoten-sedan-digerdoden/
https://www.regeringen.se/49bbba/contentassets/0fdd9c26accf4694a2beea9912b76dc2/del-2
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/kulturmiljoprogram-skanes-historia-och-utveckling/kulturmiljoprogram-administrativa-landskap/vardhistoria.html
http://k-arv.se/posts/465
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Civilförsvaret förstördes (brändes) 7,5 miljoner oanvända skyddsmasker (Holmström, 2021, s. 78, 

79), vilka skulle varit till nytta under Coronapandemin.  

1993 grundades smittskyddsinstitutet (SMI); en statlig myndighet vars huvuduppgift var att genom 

kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning förbättra befolkningens skydd mot smittsamma 

sjukdomar och bidra till att landets smittskydd fungerar effektiv.
19

    

Vid millennieskiftet och slutet av kalla kriget bildades Krisberedskapsmyndigheten (KBM; 2002). 

År 2009 absorberades KBM tillsammans med andra beredskapsmyndigheter, bl.a. 

Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap (RKE) och Överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar (ÖEF), av den nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Men, 

MSB – trots sitt namn – har inget direkt operativt ansvar för samhällets beredskap (Holmström, 

2021, s. 79).   

Eftersom grundteorin för krisberedskap är samverkan
20

 har MSB satsat enormt på 

samverkanskunskap, och på utbildning. MSB har också publicerat en hel del litteratur.
21

 

Under Coronapandemin har MSB bland annat arbetat med informationssatsningar riktat till 

allmänheten, stöd och vägledning av aktörer, och samordning av insatser.
22

 

2011 bildades ett nationellt nätverk med ett tjugotal forskare, från olika vetenskapliga discipliner 

och lärosäten, för att bedriva forskning om samverkan i Sverige. Tanken var att låta 

forskningsbaserade kunskaper och erfarenheter stödja utvecklingen av samverkan inom olika 

områden. (Axelsson & Axelsson, 2013, s. 11) 

Den 1 januari 2014 slogs Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut samman och bildade 

Folkhälsomyndigheten. Sedan 2015 tog Folkhälsomyndigheten (FHM) över ansvaret för folkets 

hälsa, skyddet mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot, samt pandemiberedskap. 

Folkhälsomyndigheten bevakar över 60 smittsamma sjukdomar.
23

  

 

                                            
19

 Smittskyddsinstitutet, Wikipedia 
20

 Jennie Alfredsson, Alba Morales Rey, 2021, Klyftan mellan teori och praktik inom krisberedskap, En kvalitativ 

studie av hur MSB:s “Gemensamma grunder för ledning och samverkan vid samhällsstörningar” stödjer kommunernas 

krisberedskapsplaner och hur de omsätts i den praktiska hanteringen av en krishändelse, Mittuniversitet, s. 9 
21

 Vis sökning av samverkan i MSBs hemsidan får man ca 300 träffar. 
22

 Vad gjorde MSB?, msb.se 
23

 Folkhälsomyndigheten, krisinformation.se 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Smittskyddsinstitutet
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1585501/FULLTEXT01.pdf
https://www.msb.se/sv/sok/?q=samverkan
https://www.msb.se/sv/aktuellt/avslutade-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/vad-gor-msb/
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar/folkhalsomyndigheten
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1.4.2 Coronapandemin, beredskap och hantering 

 

Året innan Covid-19 bröt ut (2019) publicerade FHM ett kunskapsunderlag vars syfte var att 

fungera som ”bakgrund och stöd vid planeringen för influensapandemi”.
24

 Där framkommer: 

  

”För att lyckas i hanteringen av utbrott av smittsamma sjukdomar behövs en god beredskap 

på nationell, regional och lokal nivå i form av handlingsplaner, tillgång till beredskapslager, 

tillgång till tillräckligt med kompetent personal, strukturer för samverkan och kommunikation 

m.m. Resurser för beredskap vid utbrott behöver säkerställas och en planering för flexibel 

kapacitetsökning måste finnas inom vården och på laboratorier.” 

 

Krav på krisberedskap inom hälso- och sjukvård krävde aktiv riskbedömning och analys, 

kartläggning av materialbehov, listning av resurser och förutsättningar för hantering av epidemi 

eller pandemi, uppdatering av kunskaper om samverkans möjligheter, förstärkning av 

kommunikationsförmåga mellan aktörer, tydliggöra aktörernas ansvar och roller, granska åtgärder 

och träna samverkan under normala situationer. Med andra ord, att organisera samverkan för 

hantering av en eventuellt kommande epidemi eller pandemi.   

Den 2 mars (2020), uttalade sig Elisabeth Backteman, regeringens högsta krishanterare, 

inrikesministerns statssekreterare, i P1-morgon, att Sveriges beredskap inför pandemin var mycket 

bra,
25

 men, två månader innan Coronapandemin bröt ut hade det redan publicerats varningar om 

Sveriges katastrofalt dåliga krisberedskap i massmedia (Holmström, DN, 2019-12-03). Kritik av 

olika forskare mot den svenska strategin för att motverka Covid-19 publicerades i massmedia (DN, 

2020-03-25).
26

   

I Coronakommissionens första delrapport konstaterades det, att av de över 7 000 avlidna fram till 

början av december var nära 90 procent 70 år eller äldre.
27

  

                                            
24

 Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag. Folkhälsomyndigheten 2019 
25

 Elisabeth Backteman (s), den 2 mars 2020 P1 morgon: ” Jag tror att det som kanske särskiljer Sverige lite grann är att 

vi har en väldigt bra struktur för krisberedskap. Vi har det i grunden så att säga. Våra myndigheter har långtgående 

befogenheter i ett normalläge, som de också tar med sig in i ett läge där vi får en all-varligare utveckling”. Från Mikael 

Holmström, 2021, sid. 80. 
26

 Forskare i upprop till regeringen, Dagensnyheter, 2020-03-25.  
27

 Äldreomsorgen under pandemin SOU 2020:80, sid. 13 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b6cce03c4d0e4e7ca3c9841bd96e6b3a/pandemiberedskap-hur-vi-forbereder-oss-19074-1.pdf
https://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-i-upprop-till-regeringen/
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/12/SOU_2020_80_Äldreomsorgen-under-pandemin_webb.pdf
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Enligt ”Samhälle, Opinion, Medier” (SOM)-institutets undersökning hade 56 % av befolkningen 

inställningen, att om Sverige hade regerat tidigare och kraftfullare för att begränsa spridningen av 

Coronaviruset så hade många liv kunnat räddas (Oscarsson & Strömbäck, 2020, S. 3).   

Sverige drabbades av den högsta andelen döda i Covid-19 i jämförelse med grannländerna och 

betraktades därmed som sämst i Norden (Holmström, 2021, s. 5). Detta väckte stor uppmärksamhet 

och debatt i massmedia. Statsvetaren Bo Rothstein menade att Coronapandemin avslöjade det 

”svenska styrsystemets akilleshäl, nämligen det kommunala och regionala självstyret”, för den 

försvagade regeringens auktoritet att hantera kriser.
28

 Statsvetaren Olof Petersson och tidigare 

hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt menade däremot att pandemin visat att det behövs än mer 

nätverksliknande samverkan mellan samhällsinstitutionerna.
29

 Andra röster lyfte fram och betonade, 

bl.a. behovet av en starkare Riksrevision med bredare uppdrag och ansvar
30

, medan andra menade 

att det var rätt tid att bilda en helt ny statlig organisation för krishantering.
31

 

Under Coronapandemin, när dödssiffror tog fart och antalet sjuka i Corona ökade dramatiskt 

jämfört med grannländerna, införde regeringen en ny tillfällig lag för att effektivisera 

beslutsfattandet under pandemin. Lagen benämndes Covid-19-lagen (Lag 2021:4)
32

, men blev mer 

känd som ”pandemi lagen”. Covid-19-lagen gjorde det möjligt för regeringen att snabbare införa 

åtgärder för att minska smittspridningen. Denna skulle i första hand ge utrymme för införande av 

begränsningar inom områdena; allmänna sammankomster, platser för kultur, handelsplatser, platser 

för fritidsverksamhet, kollektivtrafiken och platser där människor träffas privat (Regeringskansliet, 

2021). Detta tolkades som en signal om förstärkning av ”goverment” och centralstatens roll i 

krissituation såsom Coronapandemin. Regeringens senaste förslag om myndighetsreform (18 maj 

2022)
33

 väcker däremot en undran om det kanske är på gång en nätverksliknande samhällsstyrning 

istället.  

En förändring som talas om inom den internationella forskningen är ”from government to 

governance”, det vill säga ”från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning”. Detta innebär, att  

utveckla nya former av ömsesidig, samt mångsidig samverkan mellan olika samhällsaktörer vars 

mål är att öka den offentliga politikens förmåga att kunna hantera och lösa svårlösta 

samhällsproblem och kriser likt Coronapandemin. 

                                            
28

 Bo Rothstein,”Regeringens styrning har inte fungerat i coronakrisen”, DN-debatt 1/12-2020 
29

 Johan Hirschfeldt och Olof Petersson, Svensk krisberedskap har inte fungerat som den borde, DN-debatt 11/12-2020 
30

 Riksrevisionens coronakritik: Borde gjorts mer tidigare för att säkra skyddsutrustning, DN, 2022-05-17 
31

 Karin Båtelson, Ökad statlig styrning stärker krisberedskapen, Läkartidningen 40/2021 
32

 Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
33

 Enligt förslaget ska 60 statliga myndigheter bilda en så kallad ”beredskapsmyndigheter” och samverka i denna nya 

struktur. Regeringskanseliet, Stärkt beredskap för kris och krig, 18 Maj 2022 

https://www.dn.se/debatt/regeringens-styrning-har-inte-fungerat-i-coronakrisen/
https://www.dn.se/debatt/svensk-krisberedskap-har-inte-fungerat-som-den-borde/
https://www.dn.se/sverige/riksrevisionens-coronakritik-borde-gjorts-mer-tidigare-for-att-sakra-skyddsutrustning/
https://lakartidningen.se/opinion/signerat/2021/10/okad-statlig-styrning-starker-krisberedskapen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20214-om-sarskilda-begransningar-for-att_sfs-2021-4
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/starkt-beredskap-for-kris-och-krig/
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1.4.3 Hälso- och sjukvårdsstyrning 

 

Sveriges offentliga hälso- och sjukvård har genomgått stora förändringar, speciellt när det gäller 

verksamhetens styrning.
34

 Den största reformen genomfördes under 1980-talet då ”New Public 

Management” (NPM) implementerades (Hasselbladh & Bejerot, 2008, sid. 7). En 

marknadsinspirerad styrningsmodell med “neoliberalismens idéer” som förebild, (Pollitt & 

Bouckaert, 2011, sid. 120; Hasselbladh & Bejerot, 2008, sid. 39) med fokus på kostnadseffektivitet 

(i bemärkelsen billigare), resultatinriktad, och en syn på medborgarna som varandes kunder. Denna 

(NPM) går under begreppen "marknadisering", eller "företagisering" (Hall, 2012, s. 29). 

Tillämpning av NPM inom offentlig sektor ledde till olika målsättningar, arbetsformer och 

relationer mellan medborgare, klienter, anställda, och detta ledde i sin tur även till obalans mellan 

ledning och politiker, och slutligen till störning av den offentliga sektorn (Hasselbladh & Bejerot, 

2008, s. 68). 

Sverige har också fått uppleva ”Value-based Health Care” eller ”värdebaserad vård”, ett begrepp 

som skapades i en bok av Michael Porter och Elisabeth Olmsted Teisberg (2006). Begreppet 

vidareutvecklades av Michael Porter genom skapandet av ett 7-punktsförslag (2009) för 

reformering av sjukvården (Akner, 2016).
35

 

Begreppet (Value-based health care) fick en missvisande översättning på svenska (värdebaserad 

vård) då det inte handlade om att ”värdesätta” vården, utan det handlade om ett ramverk, en praktisk 

tillämpning av en teori eller modell vilken beskrivs enligt ekonomisk-matematisk ekvation (Värdet 

är lika med hälsoutfall delat med kostnader).
36

 Med andra ord var målet att skapa ett värdetal genom 

behandlingens effekter delas med dess kostnader. Detta innebär att värdebaserad vård skiftar fokus 

från hur mycket vård som produceras, och kostnader per producerad vårdenhet, till det slutgiltiga 

värdet av insatserna.
37

 Dessutom fokuserar modellen på effektivitet i verksamheten genom kortare 

väntetider, och färre tidskrävande behandlingar, för en särskild/avgränsad grupp patienter. 

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett exempel på en verksamhet som arbetar för att förverkliga 

värdebaserad sjukvård. (Karlsson & Weichselberger, 2020, Sid.16-21) 

NPG (New Public Governance) är en annan styrningsmodell inom det svenska välfärdssystemet 

vilken är baserad på samverkan mellan privata, offentliga som ideella organisationer. Denna sker 

inom ramen för en så kallad pluralistisk stat där aktörer organiseras på ett sätt som möjliggör 

                                            
34

 Vårdinstitutionernas histora, Länsstyrelsen Skåne 
35

 Akner, Gunnar: ”Värdebaserad vård införs snabbt – värdig efterträdare till NPM?”, Läkartidningen, 2016 

36 Värdebaserad vård, (Wikepedia) 
37

 Värdebaserad vård, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering  (SBU) 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/kulturmiljoprogram-skanes-historia-och-utveckling/kulturmiljoprogram-administrativa-landskap/vardhistoria.html
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/vardutveckling/2016/05/vardebaserad-vard-infors-snabbt-vardig-eftertradare-till-npm/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Värdebaserad_vård
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/vardebaserad-vard---kartlaggning-av-kunskapslaget/
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koordinering mellan organisationerna, snarare än strikt styrning av enskilda verksamheter (Funck & 

Karlsson, 2019, s. 35).  

Hittills har det inte publicerats tillräcklig mycket om samverkans roll och governance effekt inom 

hälso- och sjukvård gällande hanteringen av Covid-19, för att kunna se tydliga skillnader mellan de 

olika systemens sätt att fungera praktiskt. 

Governance roll har inte heller tagits upp på allvar för genomlysning och granskning i 

Coronakommissionens rapport, men det finns uttryck i rapporten som signalerar att 

Coronakommissionen föredrog government över governance: 

 

”I en kris är det inte tillräckligt att förlita sig på regler om och organisatoriska arrangemang 

för samverkan. Det är regeringen som styr riket och dess nationella ledningsansvar blir än 

mer viktigt under en kris. I en demokrati kan medborgarna utkräva ansvar av sin regering, 

men inte av en myndighet.”
38

  

 

Den här studien är ett försök att belysa frågan, fastän i mindre skala, inom Region Skåne med fokus 

på första och andra smittovågen med Covid-19.  

I Skåne var pandemins utveckling under den inledande första smittovågen (1 mars till 30 september; 

vecka 10-40) betydligt lindrigare än i andra delar av Sverige.
39

 Efter sommaren 2020 blev 

smittspridningen i Skåne, i linje med övriga landet, omfattande. Antalet insjuknade i Region Skåne 

ökade då så kraftigt, att Skåne blev en av de tre storstadsregionerna (Skåne, Stockholm och Västra 

Götaland) med flest antal smittade personer per 100,000 invånare (FHM, veckorapport, 2020).
40

  

Det har lagts fram olika förklaringar och bortförklaringar till den omfattande smittspridningen i 

Skåne under perioden vecka 40 (2020) till vecka 8 (2021), vilka kommer att diskuteras i detalj 

nedan.  

                                            
38

 Sverige under pandemin, Volym 1, Samhällets, företagens och enskildas ekonomi, sida 26-27   
39

 Skåne bara haft 5868 bekräftade fall av Covid-19 fram till och med vecka 40. Siffran beräknades från nedladdade 

underlag från Region Skånes hemsida. Ansvarig till Excel filen är Thomas Nilsson.  
40

 Bland regionerna hade region Skåne högst antal covid-19-fall per 100 000 invånare (7 545) under perioden vecka 1, 

2020–vecka 5, 2021. Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering, Folkhälsomyndigheten. 

https://www.regeringen.se/492b20/contentassets/fd48596c00214a47bcbbeb8580c3853d/sverige-under-pandemin-volym-1_webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-ochanalyser/bekraftade-fall-i-sverige
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1.5 Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en överblick rörande tidigare forskning och 

rapporter om samverkans betydelse för offentlig sektor i allmänt och hälso- och sjukvård i 

synnerhet. Därefter fortsätter avsnittet med att beskriva tidigare forskning om samverkans 

betydelse för krishantering såsom vid pandemi. Slutligen tas tidigare forsning inom hälso- 

och sjukvård i Region Skåne under Coronapandemin upp.  

Under ett separat avsnitt presenteras viktig information om SARS-Cov2, Covid-19, och 

Coronapandemin. Konspirationsteorier och några av bortförklaringarna vilka spelade stor 

roll i hanteringen av pandemin får ett eget avsnitt. En liten översikt av några tidigare 

avgörande pandemier i Sveriges historia presenteras också, samt en kortfattad belysning av 

socioekonomisk och politiska aspekter vilka pandemihanteringen gav upphov till.  

 

Samverkans roll i offentlig sektor uppmärksammades när ”kalla kriget” tog slut. En omsvängning 

skedde från ett civil-militärt försvar - inriktat på konkreta och materiella lösningar som 

beredskapslager, ledningscentraler och skyddsrum - till en mjukare typ av krisberedskap inriktad på 

omvärldsanalyser, samverkan och risk- och sårbarhetsanalyser, (Mittermaier, et. al., 2020, s. 15). 

Denna omsvängning speglade inte bara en förändrad syn på de hotbilder Sverige antogs stå inför, 

utan också en stark tro på att marknadslösningar, och fria varuflöden, skulle göra nationella 

beredskapsåtgärder onödiga.  

Nationellt nätverk för forskning om samverkan bildades 2011 i vilket ingick ett tjugotal forskare, 

från olika vetenskapliga lärosäten. De hade som målsättning att utveckla samverkan inom och/eller 

mellan olika verksamheter. Man började ställa frågor: Är samverkan mål eller medel? Är det ett 

organiseringsmedel eller styrningsverktyg? Hur bedrivs samverkan, och hur tillämpas samverkan? 

Var går gränsen mellan samarbete, samordna, samspel och samverkan? Hur ser förutsättningarna ut 

när organisationer, som har skilda mål med sina verksamheter, ska slå sig samman och dra åt 

samma håll? Vad krävs för att samverkan ska lyckas? Vilka möjligheter och begränsningar har 

samverkande aktörer? 
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Forskarna var inte eniga om samverkans definition, betydelse och omfattande. Exempelvis talade 

Hörnemalm (2008) om en ”konceptrelaterad förvirring” vilken formulerades utifrån analys av 

begreppet publicerat av Huxham (1996), Reitan (1998) och Lindberg (2002).
41

  

Danermark definierade samverkan som ”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans 

med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 

2003).
42

 Detta betyder att samverkan är en process som innefattar handlingar med bestämda aktörer 

och målgrupper där man satt tydliga mål. 

Det förekom även flera olika teoretiska ansatser för att förstå samverkan. Exempelvis utvecklade 

Axelsson och Axelsson (2007) en modell för organisering som beskriver samverkan utifrån ett 

kontinuum; från fullständig autonomi till total sammansmältning av organisationer. Modellen 

kommer att beskrivas i detalj under teoretisk referensramen. 

En annan teoretisk ansats var att styra gränsöverskridande samverkan mellan myndigheter, vilken 

formuleras som teori i Mikael Löfströms (2021) betydelsefulla forskning.
43

  

Samverkansroll som en gyllene lösning på styrning av offentlig sektor, ledde till att myndigheterna 

började ställa krav på införande av samverkan. Sedan 90-talet har det kommit en mängd utredningar 

inom svensk offentlig sektor som pekar på behovet och nyttan av samverkan (SOU 1995:142, SOU 

1996:85, SOU 1996:137, SOU 1996:175). Som konsekvens av dessa hittar man en mängd artiklar 

vilka handlar om samverkans betydelse inom offentliga organisationer.
44

 

Samverkansmodeller, teorier och analyssystem, policydokument har varit vägledande, men har 

oftast behövts anpassas till den specifika lokala kontexten, till det specifika projektet/uppdraget 

samt samverkande aktörernas gränser.  

Samverkan inom hälso- och sjukvård var ett av de typexempel vilka beskrevs av Per Germundsson i 

hans slutrapport. Han visade att samverkan kring projektet mellan Lunds universitet, Malmö 

högskola och Region Skåne inte lyckades på grund av aktörernas bristande kunskap om varandra, 

och de förhållanden som aktörerna arbetar enligt , samt missuppfattningar om varandra 

(Germundsson, 2015, s. 16-17). 

                                            
41

 Hörnemalm, J. (2008). Samverkan är ett magiskt ord - Motstridiga ambitioner och ideal i nätverksorganisering. 

Refererad i Merimetso A., Stromidlo A., All of a Sudden It Is Our Responsibility, 2020, s. 11 
42

 Lånad från Per Germundsson, 2015, Forskningsprojekt kring samverkansöverenskommelse mellan kommunförbundet 

Skåne och Region Skåne om habilitering.s. 5. 
43

 Bland annat hans senaste arbete: Mikael Löfström, 2021, Samordnarrollens betydelse för styrningen av samverkan 

mellan myndigheter 
44

 Vid sökning av samverkan inom/mellan offentlig sektor under kris framkom 14200 träff i GoogleScholar. 
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Johnssons uppsats (2022) om betydelsen av samverkan för kommuner vid krishantering under 

covid-19-pandemin
45

, samt MSB och Socialstyrelsens utvärdering av förberedelser och hantering av 

influensa A (H1N1) epidemin, gav en preliminär bild av vårdens funktion under pandemin.
46

    

Brommesson & Edström granskning (2021) av upplevda styrningsproblem i samband med den 

offentliga styrningen hjälpte till att förstå styrningsproblem under pandemin med fokus på 

förutsättningarna för ett modernt civilt försvar.
47

 

Magnusson & Olssons studie skapade en grundläggande förståelse om hur kommunal 

beredskapsplanering för pandemier fungerar.
48

  

Dessa forskningsresultat tillsammans med några andra forskningsresultat öppnade nya kapitel i 

samverkansforskningen: ”hinder” och ”svårigheter”. Detta skapade en atmosfär där samverkan 

uppfattades som en magisk lösning (Vest, 2012).  

 

”Samverkan är ju ett populärt ord, ett magiskt ord som alla anser att man ska ha, men i 

praktiken är det ganska svårt att genomföra. Speciellt på myndighetsområdet…”.
49

 

 

Under krissituationer uppfattades samverkan helt annorlunda. Där var samverkan en förutsättning 

för att kunna agera snabbt och ändamålsenligt. Försvarshögskolan har publicerat forskning om 

samverkan under krisläget. Krishanteringsforskare tog fram ett ramverk om utmaningar vilka kan 

uppstå i krishanteringsprocessen. Detta ramverk publicerades i boken ”The Politics of Crisis 

Management” (Arjen, et al., 2016). 

Coronapandemin medförde ett behov av samverkan för att kunna lösa olika problem vilka uppstod 

till följd av ökad smittspridning. Forskning gällande samverkan inom hälso- och sjukvård under 

Coronapandemin, i allmänt och i Region Skåne i synnerhet, saknas i princip. 

Coronapandemin, väckte också stort intressen hos psykologer, ekonomer, sociologer och 

statsvetare. Exempelvis fokuserade Kulin och kollegor på människors mående, oro och psykisk 

hälsa under Coronapandemin (Kulin et. al., 2021) medan Blomdahl och kollegor riktade sina 

                                            
45

 Sebastian Johnsson, 2022, Samverkan vid kris utifrån ett kommunalt perspektiv, En empirisk jämförande fallstudie 

om betydelsen av samverkan för kommuner vid krishantering under covid-19-pandemin. 
46

 Influensa A(H1N1) 2009, UTVÄRDERING AV FÖRBEREDELSER OCH HANTERING AV PANDEMIN 
47

 BROMMESSON D., och EDSTRÖM Z., 2021, Coronapandemin och de upplevda styrningsproblemen– det svenska 

fallet i nordisk jämförelse, 
48

 Jenny Magnusson och My Olsson, 2007, Kommunal beredskapsplanering för pandemier – underlag till 

förbättringsåtgärder 
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 Från intervju med Samordnare av samverkansprojekt. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1664731/FULLTEXT02.pdf
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frågeställningar mot samhällsekonomiska effekter (Blomdahl & Rudbäck, 2020) och Reinholdt 

fokuserade på massmedias roll (Reinholdt, 2020). 

Andra forskare ägnade sig åt politisk polarisering under Coronapandemin (Jungkunz, 2021) medan 

andra visade på att den politiska ideologin även påverkade medborgarnas upplevelse och 

uppfattning om Coronapandemin (Calvillo, et. al. 2020), eller (Bjereld & Demker, 2020). Ett typiskt 

exempel är, ”Hur väljer högerpopulistiska partier att agera inför Covid-19?” (Jansson, 2020).  

Naomi Klein, författaren till den kända politiska uppsatsen ”The Shock Doctrine: The Rise of 

Disaster Capitalism” (2007) skrev i sin senaste artikel - Screen New Deal, 2020 - att 

Coronapandemin skapade en möjlighet för kapitalismens företrädare att tillämpa doktrinen om 

Chicago-skolan, som Milton Friedman är en av de mest kända representanterna för.
50

 Naomi Klein 

menade att under pandemin åsidosatte politikerna de demokratiska värderingarna och erbjöd 

kapitalisterna ett gyllene tillfälle att göra sig än rikare.
51

  

Redan tidigare har man sett en synisk koppling mellan pandemi, politik och kapital under kristid. 

Ett tydligt exempel handlade om SARS namngivningsstrategi i Kinesisk och Taiwanesisk media 

under 2002-2003. Där porträtterade Taiwanesiska tidningar SARS som en invasion från Kina, i 

syfte att skapa negativ inställning till Kina och i vidare syfte att förhindra alla former av samarbete 

och utbyte mellan Taiwan och Kina (Chiang & Duann, 2007). 

 

                                            
50

 Chicagoskolan är en skola inom den neoklassiska skolan och en av dess frontfigurer, Milton Friedman, neoklassisk 

nationalekonom och professor vid University of Chicago 1948-1977. Friedman var kritisk till Keynes och förespråkade 

en mer marknadsorienterad politisk ekonomi. USA:s president Ronald Reagan och Storbritanniens premiärminister 

Margaret Thatcher anammade hans förslag om avregleringar och privatiseringar, och snart följde resten av västvärlden 

efter. Enligt kritikerna till den neoklassiska skolan är det Chicagoskolan som ligger bakom de senaste årtiondenas 

ekonomiska krascher. 
51

 Naomi Klein, Screen New Deal, 2020, Intercept 

https://theintercept.com/2020/05/08/andrew-cuomo-eric-schmidt-coronavirus-tech-shock-doctrine/
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1.6 Pandemi & SARS-Cov2 & Covid-19 
 

Detta kapitel visar att Coronapandemin inte var den första pandemin - inte heller den första 

krisen i svensk historia. Det visar också på behovet av olika beredskaps- och 

hanteringsstrategier då olika pandemier skiljer sig från fall till fall, och att det därför behövs 

riktad beredskap, strategi och specifika åtgärder. Vidare belyses att epidemier och pandemier 

– bl. a Coronapandemin - bör hanteras i en kontext där socioekonomiska, politiska, 

ideologiska, epidemiologiska och psykologiska faktorer spelar avgörande roll. 

Desinformation, konspirationsteorier och infodemier – som delar av kontexten – kan skada 

allmänhetens förtroende till samhällsstyrande system och försvåra myndigheternas 

kommunikation och samverkan under pandemi.
52

 I detta sammanhang spelar 

informationshämtningen en avgörande roll för hur en kritisk situation uppfattas. 

Kapitlet kan bedömas som varandes utanför denna uppsats ramar, men, informationen 

behövs i uppsatsen då den är nästan avgörande för att senare i uppsatsen kunna förstå varför 

det gick som det gick. 

  

1.6.1 Coronapandemin var inte oväntad 

 

Mänskligheten har drabbats av pandemier många gånger tidigare. Den första väldokumenterade 

pandemin är Digerdöden (svarta pesten) vilken drabbade Europa och tog cirka 250 miljoner 

människors liv i hela världen år 1347. Detta utgjorde då en tredjedel av världens befolkning enligt 

moderna uppskattningar. Pest drabbade Sverige över 20 gånger mellan 1350 och 1713. Det påstås 

att upp till två tredjedelar av den Svenska befolkningen miste sina liv av pesten. Detta innebar 

mellan 225 000 och 500 000 personer.
53

  

Smittkopporna drabbade Europa under 1800-talet. Det har beräknats att cirka 60 miljoner 

människor dog av sjukdomen, varav 90 procent av de avlidna var barn. Koleraepidemier och olika 

influensapandemier (Spanska sjukan, Asiaten-, Hong Kong- Fågel och Svininfluensan) är 

ytterligare exempel som dessutom även ligger nära i tiden.  

                                            
52

 Eva Mittermaier, Niklas Granholm och Ester Veibäck (red.), 2020, Perspektiv på pandemin, Inledande analys och 

diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen, FOI, s. 10, 53, 96 
53

 Digerdöden, Historika 

file:///C:/Users/JA/Downloads/FOIR4992%20(3).pdf
https://historiska.se/upptack-historien/artikel/digerdoden/


 23 

Detta visar på att Coronapandemin inte var så unik och oväntad. Den historiska insikten visar varför 

samhället bör ha beredskap mot epidemi och/eller pandemi och varför detta är en viktig del av 

offentlig hälso- och sjukvårds strategiska planerande.  

 

1.6.2 Coronavirus en riktig utmaning 

 

Sju olika Coronavirus har hittills påträffats hos människan (Human CoronaViruses; HConV). Fyra 

av de sju HConV varianterna orsakar relativt lindriga övre luftvägsinfektioner. Däremot så leder tre 

av dem till olika grad av livshotande tillstånd vilka kallas: SARS (2002-2003), MERS (Middle East 

Respiratory Syndrome; 2012) och Covid-19.
54

  

Det som underlättar spridning av Corona-smittan är dess relativt långa inkubationstid och höga 

smittspridningsgrad. Under inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället tills dess att 

en person uppvisar symtom, kan en Coronasmittad person sprida viruset.
55

  

En av de senaste händelserna som väckte uppmärksamhet, var under Fotbolls-EM i England (juli 

2022). En spelare från Nederländerna testades positiv dagen efter matchen mot Sverige. Hon var 

symptomlös under matchen men var eventuellt bärare, varför det svenska dam laget testades akut.
56

    

Eftersom de flesta insjuknar cirka 5 dagar efter det att de smittats
57

, så ökar risken att sprida smittan 

till andra radikalt. Relativ lång inkubationstid, symptomlös smittbärare, samt virusens exponentiella 

ökningsgrad, förklarar varför antalet smittade fördubblades omkring var 5 dag. Graden av 

trångboddhet visade sig också vara av avgörande betydelse för smittspridningen. 

WHO uppdaterar sin hemsida löpande vad gäller SARS-CoV2 varianter. De nya varianter som 

upptäcks listas antingen som ”Variants of Concern (VOCs)”, eller som ”Variants of Interest 

(VOIs)”. Vid skrivande stund har 5 grupper listats som VOCs, det vill säga att de har hög risk att 

kunna leda till pandemisk smitta: Alpha (B.1.1.7, upptäcktes sep-2020 i England), Beta (B.1.351, 

upptäcktes Maj-2020 i Sydafrika), Gamma (P.1, upptäcktes Nov-2020 i Brazilien), Delta 

(B.1.617.2, upptäcktes Oct-2020 i Indien), Omikron (B.1.1.529, upptäcktes Nov-2021 i flera 

länder).
58

 Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) presenterar en förteckning, som är mer 

                                            
54

 Human Coronavirus Types: https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html,  
55

 Coronavirussmitta och inkubationstid, Infektionssjukdomar och vaccinationer, Institut för hälsa och välfärd. 
56

 Flera coronafall i EM – samtidigt öppnar Sverige träningen för fans, 2022-07-10, Dagens Nyheter 
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 Frågor och svar om covid-19 (coronavirus), Folkhälsomyndigheten 
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 Tracking SARS-CoV-2 variants, WHO 
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sammanfattande över dessa varianter, på sin hemsida.
59

 BA.5, en mutant av Omikron, är den 

senaste som registrerats. Det finns tecken på att BA.5 kan undvika immunförsvaret och smitta 

personer som är vaccinerade eller har genomgått tidigare covid-19-infektion.
60

 Detta innebär risk 

för ökande antal sjukdomsfall. 

Dessa fakta förklarar hur svårt det är bekämpa SARS-CoV-2, samt betonar att faran med 

Coronapandemin inte är över. 

Vid en sökning med sökordet SARS-CoV-2 eller Covid-19 i Google Scholar erhölls ca en halv 

miljon träffar, vilket är talande för omfattningen av biomedicinsk forskning på Corona viruset och 

Covid-19 smittan.  

 

1.6.3 Vaccin mot Coronavirus 

 

Processen för att utveckla och producera vaccin är komplicerad och tidskrävande. Att ta fram ett 

vaccin tar vanligtvis mycket lång tid. Rigorösa tester måste genomföras och tillstånd från 

myndigheter krävs för att få genomföra kliniska tester.
61

 Innan ett vaccin kan börja säljas krävs 

också marknadsgodkännande. Dessutom ställs krav på vaccinets säkerhet och effektivitet. 

Produktutvecklingen av vaccin (läkemedel) mot Covid-19 var rekordsnabb. Normalt sett tar det tio 

till femton år från det att utvecklingsarbetet påbörjas fram till godkännande av ett nytt läkemedel, 

medan utvecklingstiden för de första covid-19-vaccinerna var mindre än tolv månader.
62

  

Dessutom var det för första gång i historien som mRNA-vaccin såsom Pfizer/BioNTechs mRNA-

vaccin Comirnaty och Modernas mRNA-vaccin Spikevax tilläts säljas på marknaden.
63

 Dessa 

vacciner fick ett villkorat godkändes den 21 december 2020 respektive den 6 januari 2021. Med 

villkorat godkännande menas, att det krävs uppföljning/granskning av vaccinernas säkerhet och 

effektivitet (Calveri, 2021, s. 355-7.).
64

 Vad gäller säkerhetsdata har vi endast en begränsad mängd 
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korttidsdata och inga långtidsdata för vuxna, unga och barn. Dessutom genomfördes kliniska 

prövningar av enbart läkemedelsföretagen.  Inga opartiska forskargrupper har bekräftat resultaten. 

Läkemedelsföretagen fick tid fram till årsskiftet 2022/2023 på sig att visa att vaccinerna håller vad 

de lovat. Det innebär att vi – vaccinmottagare - befinner oss i en fas 3-studie i en 

läkemedelsprövning!  

Det är klart att en produkt som har framställts med hjälp av en helt ny teknik ifrågasätts, som 

dessutom inte prövats tidigare och ej heller har genomgått alla 3 kliniska faser (test på människor) 

som är kravet för nya läkemedel väcker både farhågor och oro.
65

 Dessutom finns i färskt minne 

Vaccinet Pandemrix (mot svininfluensan, 2009) skandalen som orsakade narkolepsi hos barn och 

unga vuxna.
66

 Dengvaxia var annat exempel, ett vaccin mot Denguefeber (2017), vilken 

introducerades i likhet med covid-19-vaccinerna innan klinisk prövningarna var avslutade. Det 

kostade 19 barns liv, innan vaccinationerna stoppades (Arkin, 2019). 

Under hösten 2021, påvisades preliminära resultat av en omfattande studie, att 

hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) är biverkningar som i 

mycket sällsynta fall kan uppstå efter vaccination med covid19-vaccinerna Comirnaty 

(Pfizer/Biontech) och Spikevax (Moderna). Resultaten har legat till grund för 

Folkhälsomyndighetens beslut att pausa användningen av Spikevax för individer yngre än 30 år. 

Nyligen (2022) publicerades studiens slutresultat (Karlstad, et al, 2022, s. 600-612).  

Fram till 20 september 2021 hade det inkommit  76,295 biverkningsrapporter gällande 

Coronavaccinerna, varav 6,017 bedömts vara allvarliga.
67

  

Myndigheternas icke-professionella bemötande gällande vaccin frågan, att inte ta dess biverkningar 

på allvar genom allmän diskussion och öppenhet, förstärkte vaccinmotståndarnas ställningstagande, 

påverkade folkets tillit för myndigheterna, samtidigt banade väg för, och indirekt underblåste 

därmed, konspirationer, ryktes spridning, misstro, tvivel, skeptisk, pseudovetenskap och 

infodemic.
68

 
69

 
70
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Befintlig studie har inte till avsikt att undersöka människors samlade attityder och deras tillit till 

svenska makthavare, myndigheter, hälso- och sjukvård och massmedia under Coronapandemin, 

ändå betonas att dessa faktorer kan vidga vår förståelse kring samverkanseffekter.  

 

1.6.4 Coronavirus & kontext 

 

Parallellt med vetenskaplig forskning har pseudoscience, spekulationer och konspirationer kring 

Coronavirusets utbrott spritts via sociala media oerhört snabbt. Denna vilseledande ”information” 

blev så omfattande att WHO myntade ett nytt begrepp: ”Infodemic”
71

. Infodemic   skadade folkets 

förtroende till myndigheter, politiker och sjukvårdspersonal, samt försvårade samverkan mellan 

tjänstemän och myndigheter (Frischlich, 2021). 

SARS-CoV-2’s aggressiva, snabbt muterande egenskaper, väckte misstankar och spekulationer 

vilket därmed lade grund för konspirationer. Några tidigare uppmärksammade händelser som kan 

förklara detta var: USAs och Kinas propaganda
72

, tillverkning av biologiska vapen
73

, 

Bioterrorism
74

, laboratoriesmitta
75

 och Event 201
76

.Dessa fakta beskriver en del av kontexten där 
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pallidum (som orsakar Syphilis) i smyg mot färgade i USA som blev känt som ”Tuskegee Project”. Ref. Beth Duff-

Brown, (2017), The shameful legacy of Tuskegee syphilis study still impacts African-American men today. 

Under kalla kriget lade Sovjetunionen och USA enorma summor på att utveckla CBRN-vapen. Ref. 

FREDSKEMISTEN, Åke Sellström om fem decenniers kamp mot kemisk och biologisk krigföring, Forsvarsmakten,   
74

 Ett uppmärksammat fall av ”bioterror” är antraxbreven (Mjältbrandsbreven), år 2001, USA. Dagens avancerade 

teknologi och laboratorier möjliggör tillverkning och framställning av biologiska vapen. Med hjälp av genteknik kan 

man exempelvis enkelt återskapa hela virusgenom. Man öppnar en fri databas och hämtar sekvensen för virusets 

arvsmassa. Sedan skickar man underlaget till ett DNA-syntesföretag och beställer man RAN/DNA-molekyler. Därefter 

för man DNA-molekylen in i celler från något lämpligt djur och börjar tillverka viruset i stor skala. 
75

 Det har hänt att smittsamma virus har läckt ut från forsknings laboratoriet av misstag/slump/bristfälliga rutiner. 

Senaste exempel var SARS-utbrottet (2002-04). Ref. Wikström Per, (juni 2020), Kommer coronaviruset från ett 

laboratorium eller ej?, Totalförsvarets Forsknings Institut (OFI) 

Ett annat talande exempel var den influensavirus som orsakade Ryska Snuvan och tog runt en miljon liv under fyra 

månader (1889-1892). Efter ca 20 år dök exakt samma virus upp vilken betydde att det har läckt ut från något 

forskningslaboratorium. Ref. Joel O. Wertheim, 2010, The Re-Emergence of H1N1 Influenza Virus in 1977: A 

Cautionary Tale for Estimating Divergence Times Using Biologically Unrealistic Sampling Dates. 

Detta virus följde mänskligheten som säsongsinfluensa tillsammans med Influensa A/H3N2 (Hong Kong) fram till 

utbrottet av svininfluensa 2009. Ref: Elgh F.,(2020), Vi måste undersöka om pandemin började med en labbläcka, 

Forskning och Framsteg  
76

 Den 18 oktober 2019 samarbetade Center for Health Security (CHS) med World Economic Forum och Bill and 

Melinda Gates Foundation för att vara värd för bordsövningen Event 201. Övningen baserades på ett scenario där ett 

https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-020-09745-2
https://doggett.house.gov/media/blog-post/timeline-trumps-coronavirus-responses
https://delphipages.live/sv/varldshistoria/krig-strider-och-vapnade-konflikter/biological-weapons-in-history
https://healthpolicy.fsi.stanford.edu/news/researchers-and-students-run-pilot-project-oakland-test-whether-tuskegee-syphilis-trial-last
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/fredskemisten/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0011184
https://fof.se/artikel/vi-maste-undersoka-om-pandemin-borjade-med-en-labblacka/
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Coronapandemin inträffade. Ansvariga myndigheter har inte tagit infodemic på allvar och har inte 

agerat emot infodemic aktivt. Detta ledde till att allmänhetens attityd exempelvis mot hotet av 

Covid-19, vacciner, pandemirestriktioner och munskydds har varit mer ”social media inspirerad” än 

vetenskaplig.  

En tydlig varningsklocka var den växande rörelsen mot vacciner i USA, Europa och till och med 

Sverige.
77

 
78

  

2. Metodik 

 

I detta kapitel redovisas metodik till materialinsamling för litteraturstudien, samt presenteras 

metodval för analysen av det insamlade materialet. 

 

2.1 Kvalitativ litteraturstudie 

 

Studien är i princip en kvalitativ litteraturstudie, vilket sammanfattningsvis är ”ett övergripande 

begrepp för alla metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte 

direkt utformas för att analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg” (Ahrne 

& Svensson, 2015, s. 9). 

Inom forskningsmetodologi görs en indelning i kvalitativ och kvantitativ ansats. Den kvantitativa 

ansatsen har som mål att kvantifiera medan den kvalitativa ansatsen syftar till få veta, förstå, 

uppfatta fenomenen och människors upplevelser, tankar, erfarenhet och förväntningar (Paulsson, 

2008, s.73).  

För befintlig studie valdes att utgå från en kvalitativ ansats genom att göra en litteraturstudie. Detta 

innebär att den insamlade litteratur utgör informationskällan (Olsson & Sörensen, 2007, s. 87).  

Det finns många olika typer av kvalitativa forskningsmetoder, var och en med sitt eget syfte och 

struktur. Några vanligt förekommande är t.ex. Grundad Teori, Hermeneutik, innehållsanalys, 

                                                                                                                                                 
nytt Coronavirus bröt ut bland grispopulationer i Sydamerika, tog språnget till människor och förvandlades till en global 

pandemi. Händelsen väckte stor uppmärksamhet och videoklippen fick ses av över 4,5 miljoner. Ref: 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/ & Johns Hopkins Center for Health Security,   
77

 Eriksson S., Wellhag M., 2022, Vaccinmotstånd i Europa, Faktorer som kännetecknar tveksamhet eller motstånd till 

vaccinering mot COVID-19, s. 6. 
78

 Antivaxxare är du beredd att ta ditt moraliska ansvar?, 2020, Läkemedelsvärlden. 

https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://wikipredia.net/sv/Event_201
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1648163/FULLTEXT01.pdf
https://www.lakemedelsvarlden.se/blogginlagg/antivaxxare-ar-du-beredd-att-ta-ditt-moraliska-ansvar/
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fenomenologi, fenomenografi, Narrativ och Tematisk. Valet av analysmetod beror på frågeställning 

och/eller teoretisk ram.
79

  

För befintlig studie valdes kvalitativ innehållsanalys med en abduktiv ansats vilken appliceras när 

man gruppera meningsfulla informationer från dokument.  

Vårdsamverkan under Coronapandemin under första och andra smittovågen i Region Skåne, för att 

förstå omständigheterna och villkoren där samverkan utvecklades eller avvecklades, är ett relativt 

outforskat. Därför passar kvalitativ metod för ett explorativt syfte (Robson, 2002, s. 90) . Metoden 

tydliggör forskningens objekt gradvis, och möjliggör att gå på djupet i det specifika sammanhanget 

(Olsson & Sörensen, 2007, s. 5).   

Begreppet abduktion introducerades redan 1890 av Charles Sanders Peirce. Abduktion är en 

filosofisk term besläktad med både induktion och deduktion, där utforskaren av ett fenomen rör sig 

mellan teori och empiri och låter förståelsen successivt växa fram. Det innebär att kunskap och 

förståelse kring fenomenet ökar med hjälp av de teoretiska perspektiven. Detta kommer att 

presenteras i kapitlet ”Teoretisk referensram”.  

Abduktiv metod skiljer sig från induktiv och deduktiv genom sin utgångspunkt. I abduktion är 

utgångspunkten resultat eller slutsats, medan en induktion startar från observerat empiri, och en 

deduktion börjar med hänvisning till en regel eller lag eller dylikt. 

Trots att befintlig studie håller sig i princip fast till abduktion, så används i praktiken en 

kombination av ansatser likt vad som görs i andra forskningsarbeten.  

Befintlig studies utgångspunkt är resultatet, dvs ökande antal av sjuka och smittade under andra 

smittovågen i Region Skåne. En orsak till denna ökningen kan vara sjunkande samverkan. Därför 

undersöks samverkan (empiri). Så långt är metodanalysen abduktiv. Å andra sidan är studiens 

utgångspunkt hypotesen att samverkan och governance har central roll i pandemihantering. Då 

förväntas det att under Coronapandemin ska samverkan öka och governance organiseras, dvs en 

dekuktiv ansats.
80

  

                                            
79

 Exempelvis väljs Grounded Theory när man vill integrera insamlade data till nya teorier. Hermeneutik används när 

man söker djupare förståelse av mänskligt beteende. Kvalitativ innehållsanalys appliceras när man gruppera 

meningsfulla informationer från dokumenten. Därför kallas det ”Paraplymetod”. Fenomenologi används när man vill 

finna essensen i ett fenomen, medan fenomenografi väljs när man beskriver genom skilda sätt att uppfatta ett fenomen, 

för att kunna förstå dem. Narrativ analys används när man Fokuserar på hur människor begripliggör och tolkar sin 

livsvärld. Och slutligen, Tematisk analys används när man fokuserar på att finna mönster (teman) i data och beskriva 

dem dessa. Ref: Lindstedt K., Fogelkvist M., Gustafsson S.A., At välja metod efter sin forskningsfråga- två exempel 

inom kvalitativ forskning, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län 
80

 Om man hade utgått från insamlade data (empiri) och det framkommit att samverkan sjunkit, skulle detta vara en 

induktiv ansats.  

http://www.atstorning.se/wp-content/uploads/2018/02/Kvalitativ-metoder.pdf
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En kombination av ansatser innebär att datainsamlingen och tolkningen samspelar för att uppnå en 

djupare förståelse.    

 

2.2 Materialsamling 

 

Befintlig studie utgår från sekundärdata, som består av rapporter, utredningar, lagtexter, 

konventioner, myndigheternas uttalanden, böcker, avhandlingar och tidningsartiklar. 

Informationssökningen har varit inriktad på fem områden:
 
 

- Att finna bakgrundsfakta om samverkan i allmänhet, inom hälso- och sjukvård, på region nivån, 

samt i synnerhet inom Region Skåne rörande pandemin.  

- Att finna teorier om samverkan inom och mellan organisationer. Samt att finna litteratur om 

forskningsmetodik, analyssystem. 

- Att finna krav på samverkan i olika lagstiftning, riktlinjer, vägledningar, policydokumenten, 

rapporter, granskningar, utredningar.  

- Att finna vetenskapliga artiklar om styrningsmodeller – governance eller government – inom 

hälso- och sjukvården.  

- Att finna vetenskapliga artiklar om pandemier i allmänt och Coronapandemin i synnerhet.  

Syftet med datainsamlingen var att få fram en bred bild av de upplevda organisatoriska- och 

styrningsproblemen som rådde under Coronapandemins andra smittovåg i Region Skåne. 

 

2.2.1 Informationssöknings process 

I GoogelScholar gav ”Samverkan OCH sjukvård” kombination 12800 träffar för tidsperioden 2018-

2022. Kombinationen ”samverkan OCH sjukvård OCH Region OCH Skåne OCH pandemi” gav 

340 träff för samma tidsfönster. Tio  artiklar valdes ut. För att få en så djup och varierad uppfattning 

som möjligt om studiens huvudfråga utökades, samt kompletterades, sökningen med att  söka i 

olika biblioteksdatabaser (t.ex Lovisa, SwePub). 

Pubmed användes för sökning efter de senaste Coronavirus-relaterade vetenskapliga artiklarna. 

W.H.O, E.C.D.C (European Center for Disease Control)  , C.D.C (Centers for Disease Control) och 

FHM (Folkhälsomyndigheten) hemsidor användes för dessas löpande informationsuppdateringar  
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I bilaga 1. Redovisas en lista över de viktigaste källorna.  

 

3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer de teorier att presenteras som ligger till grund för tolkningen av det 

insamlade materialet: a) Axelsson & Axelsson teori om organisering av samverkan b) 

governance - ett komplext tvärvetenskapligt forskningsområde - som använder samverkan 

som styrningsmedel.   

Hälso- och sjukvård i Sverige har genomgott olika organisationsförändringar och har upplevt 

varierande organisationsformer. Styrningen sker från regeringen och dess lokala 

myndigheter (landstingen) samt kommunala aktörer. Makten och ansvaret för hälso- och 

sjukvården delas på olika sätt/nivåer. Med hjälp av ovan nämnda teorier kommer vi förstå 

svårigheter och hinder vilka inträffa under organisering och styrning av vården.  

 

3.1 Samverkan 

 

Samverkan är en process vilken skiljer sig från samarbete och samordning. Samarbete innebär en 

frivillig och gemensam handling, medan samordning kräver en ”annan” part som äger rätten att 

styra de olika grupperna mot ett gemensamt mål, vanligtvis en överordnad myndighet (samordnare). 

Samverkan handlar istället om ”interaktivt gränsöverskridande styrning”, medverka, medinflytande 

och medansvar. (Axelsson & Axelsson, 2013, s. 18, 121, 273). Samverkande aktörer överskrider 

olika gränser (t.ex. disciplinära, professionella organisatoriska, eller samhällssektoriska gränser) på 

olika nivåer för att uppnå ett visst mål. Detta betyder inte att samarbete och samverkan är skeenden 

separerade från varandra. Samarbete sker inom olika samverkansprojekt och inom flera sakpolitiska 

områden (Hedlund & Montin 2009, s. 18). 
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3.1.1 Samverkan och integrering 

 

Samverkans process kallas integrering, vilken förklarar hur målet nås genom att granska interaktion 

mellan deltagande aktörer. Samverkan är en multipel integration som sker vertikalt och horisontellt. 

Den vertikala integreringen sker genom hierarki eller marknad, där styrningen antingen sker på 

basis av organisationen eller konkurrensen på marknaden. Integration kan även ske genom nätverk, 

detta kallas då horisontell integrering.  

Axelsson & Axelsson (2007) har utvecklat en typologi, en förklaringsmodell, som visar hur mycket 

de inblandade aktörer kan samarbeta övergränser. Av den vertikala och/eller horisontella integrering 

framkommer fyra olika renodlade former av integration (styrnings möjlighet). 

  

 

(Från Axelsson & Axelsson, 2013, s. 19).
81

 

• En låg grad av både vertikal och horisontell integrering innebär nästan ingen integrationsform 

(samarbete, samordning och samverkan) överhuvudtaget.  

• En hög grad av vertikal integrering och en låg grad av horisontell integrering innebär en 

integration genom samordning. Detta är den form av integrering som utgör en hierarkisk 

organisation. Beslut om integration fattas på högre nivåer i organisationen och tillämpas på lägre 

nivåer, t.ex. genom byråkratiska mekanismer för styrning och kontroll. 

• En hög grad av horisontell integrering och en låg grad av vertikal integrering innebär en 

integration genom samarbete. Detta är den form av integrering som förekommer i ett nätverk. 

Integreringen bygger på en vilja att arbeta tillsammans och implementeras genom intensiva 

kontakter och kommunikationer, t.ex. i gränsöverskridande team eller arbetsgrupper. 

• En hög grad av både vertikal och horisontell integrering innebär en integration genom samverkan. 

Detta är en komplicerad form av integrering som bygger på en hierarkisk styrning och samordning i 

kombination med ett frivilligt nätverkssamarbete. Det kan t.ex. innebära att den hierarkiska 

organisationen anger vissa ramar för det frivilliga samarbetet. (Axelsson & Axelsson, 2013, s. 20) 
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 Runo Axelsson och Susanna Bihari Axelsson, 2013, Om samverkan - för utveckling av hälsa och välfärd 
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3.1.2 Grad av differentiering  

 

Grad av differentiering har stor betydelse för samverkan. Organisationer och verksamheter med hög 

grad av differentieringar (avseende strukturer, kultur, beteenden, professioner, arbetssätt) får 

svårigheter att uppnå en effektiv samverkan, medan de organisationer som liknar varandra – låg 

grad av differentiering – har lättare för att skapa samverkan. (Axelsson & Axelsson, 2007, s. 15) 

 

 

 

3.1.3 Organisering för samverkan 

 

Organisation är ett levande och komplext system där allt förändras ständigt. Eftersom man inte vet 

var kärnan till förändring eller drivkraften finns, måste man följa processen och försöka styra den, 

utan att försöka styra den eventuella drivkärnan (Ahrenfelt, 2013, s. 57). Detta kallas organisering. 

Att använda samverkan som organiseringsmedel innebär att samordna gemensamma resurser från 

olika samverkande organisationer med huvudsyftet att få en effektivare verksamhet (Löfström, 

2010, s. 12). 

Det finns olika modeller för att organisera samverkan; vissa är inriktade mot struktur och andra mot 

process. De olika modellerna kan placeras längs en glidande skala från autonomi till fusion, där 

autonomi innebär helt fristående organisationer och fusion innebär att två eller flera organisationer 

har slagits samman till en enhet. Denna skala, med olika former av samverkan, har presenterats av 

Axelsson & Axelsson.
82

 

Ovan linjen: processorienterade 
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 se figuren, i Axelssons, 2013, s. 24. 
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Under linjen: strukturinriktade 

3.1.4 Gräns problematiken 

 

Vid organisering av samverkan finns ett antal aktörer som på något sätt, i någon form, är beroende 

av varandra, för att utbyta information, diskutera frågan och/eller utveckla nya arbetsmetoder. 

Dessa aktörer prövar gränserna för kompetens och arbetsmetoder. De olika aktörerna kan i 

samverkan vara beredda att överskrida föreställningen om sin verksamhet och därmed utveckla nya 

arbetsmetoder med andra professioner inom ramen för hemorganisationens gränser (Löfström, 

2010, s. 12-13).  Det finns alltid risk att organisationernas egna intressen tar överhanden över 

samverkans samlade målsättningar (Axelsson & Axelsson, 2013, s. 293). Därför är 

samverkansorganisering en komplex, omfattande, mångfacetterad process som kan uppfattas 

problematisk och besvärlig, eftersom det handlar om olika aktörers förhållningssätt till gränser vilka 

påverkar samverkanskonstruktionen (Löfström, 2010, s. 24).  

 

3.1.5 Samverkan som styrningsmedel  

 

Sedan 1960-talet blev samverkan ett medel för organisering samt ett redskap för att styra och utbyta 

information och kunskap, utöver detta används samverkan för att utveckla gemensamma processer 

mellan olika offentliga aktörer. 

Offentlig förvaltning – dvs alla organ på statlig, regional och kommunal nivå - har till uppgift att se 

till att folkets vilja omsätts i praktisk handling genom de periodisk folkvalda politiska 

representanterna. Offentlig förvaltning organiserar allt som medborgare kommer i kontakt med vid 

olika tillfällen i livet, genom samverkan mellan de offentliga organen (Badersten & Gustavsson 

2010, s. 73). Detta innebär att stor del av samhällsfunktioner bedrivs av politiskstyrda 

organisationer och institutioner vilka använder samverkan som styrmedel.  

Ur samverkans synvinkel, styrs Sveriges offentliga hälso- och sjukvård av en dualistisk politisk 

styrningsmodell: goverment och governance. Med government menas att besluten fattas av 
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regeringen i ett land. Medan Governance uppfattas som politiska ansträngningar för att driva 

kollektiva intressen samt styra genom att samordna i nätverksliknandemodell. 

Government brukar oftast ställas i kontrast till governance (Hedlund & Montin, 2009, s. 9) 

 

3.1.5.1 Government 

 

I den svenska staten står riksdagen som det överordnade politiska organet och den ansvariga för den 

beslutsfattande processen. Beslutsunderlag läggs på förvaltningen och regeringen. Enligt samma 

princip är styrningen uppbyggd på regional och lokal nivå, men med underordnad ställning 

gentemot den nationella nivån (Lundquist, 1992, s. 15). 

Detta innebär att svensk offentlig sektor styrs i allmänhet, och hälso- och sjukvård i synnerhet, av 

en centraliserad enhet, regeringen. Regeringen  fastställer riktlinjer, principer och program medan 

ett decentraliserat styre, bestående av 21 självstyrda regioner och 290 kommuner vilka ansvarar för 

hälso- och sjukvård respektive äldreomsorg utifrån de ramar som regeringen utformar med en frihet 

att anpassa sina insatser utefter de lokala behoven (Socialstyrelsen, 2020).
83

 

Government begreppet förknippas med en hierarkisk statlig central styrning vilken kännetecknas av 

en hög formell kontroll, våldsmonopol, suveränitet i beslutsfattande och genomföring, auktoritet 

och byråkrati (Björk et. al., 2003, s. 110 SAMT Hedlund & Montin, 2009, s. 26–27).  

Metoder som används i government är hårda eller - tvingande styrmedel -, och förknippas med bl. a. 

lagar, förordningar, regelverk, vilka i sin tur förknippas med hot om sanktioner, fängelse eller någon 

annan form av straff. I motsats, uppfattas governans metoder mjuka dvs som uppmuntrande 

styrmedel, bl.a information, överenskommelser, kunskap, ”story telling”.  

  

3.1.5.2 Governance 

 

I början av 1980-talet kom de välfärdsproducerande organisationerna att betraktas som hierarkiska, 

byråkratiska och centraliserade. I takt med att den uppfattningen bredde ut sig utvecklades några 

tydliga spår. Det ena spåret var att utveckla nytt styrningsmedel som beskrevs som: från 

government till governance. Det betydde att det var inte bara den politiska ”styrelsen” som ”styrde” 

- dvs ”government” - utan många andra samhällsaktörer, såsom experter, organisationer och 

medborgargrupper var medverkande i styrandet. 
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 Hälso- och sjukvårdslagen,  

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/halso--och-sjukvardslagen/
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I början användes government och governance parallellt och neutralt. I början av 1980-talet, 

presenterades begreppet ”implementationsstrukturer”, en föregångare till governanceforskningen 

(Montin & Hedlund, 2009 s. 12). 

Montin och Hedlund (2009) var de som först använde uttrycket: ”från government till governance”. 

Förändringen från government till governance har beskrivits som ett skifte från klassisk hierarkisk 

vertikal styrning till en horisontell flernivåstyrning med många aktörer som påverkar 

policyprocessen; från ”centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning”. (Hall & Löfgren, 2006, s. 

33). 

Governance är en form av styrning av offentliga organisationer som har fått olika definition av olika 

forskare bland annat: en form av interorganisatoriska samarbeten (Huxham, 2000), nätverksstyrning 

(Hertting, 2007), styrning mot resultat snarare än reglering av genomförandet (Almqvist 2006), men 

likaså: en form av decentralisering (Czarniawska-Joerges 1988), marknadisering (Blomquist 1996; 

Rombach 1997) och projektifiering (Söderlund 2005). Av dessa skäl uttrycks governance olika i 

litteraturen: ”interaktiv samhällsstyrning”, ”interaktiv samverkan”, ”informell styrning”, ”nätverk”. 

Den kan också uppfattas som ett begrepp för att beskriva och analysera nya samhällsfenomen, men 

samtidigt också ses som ett nytt sätt för att begreppsliggöra samhällsfenomen som funnits länge 

(Hedlund & Muntin, 2009, s. 32).  

Governance kan också ses som polycentrism, frånvaron av ett auktoritativt centrum där 

samverkandeaktörer samlas kring policyproblem, för att åstadkomma någonting tillsammans (Pierre 

& Sundström, 2009, s. 161).  

Gränser mellan civilsamhället, staten och marknaden anses hålla på att suddas ut (Dryzek J. & 

Dunleavy P., 2009, s. 149) vilket kan leda till att framtida samhällen kommer att styras med 

minimal statlig intervention (Björk et al., 2003, s. 123–124). Det har också påvisats att governance 

har fått en mer central plats i de skrifter som handlar om styrning av samhällskris (Demiroz, 

2018).
84
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras insamlat material/data/fakta om samverkan och governances under 

utvecklingen av covid-19-pandemin vid den första och andra smittovågen inom hälso- och 

sjukvård, i Region Skåne. Vidare presenteras de lagar, regler och skyldigheter vilka Regioner 

måste följa.  

Inledningsvis definieras den första och andra Coronasmittovågen i Skåne.  

 

Region Skåne styrs huvudsakligen av NPM styrningsmodell vilken är hierarkisk, byråkratisk och 

auktoritativ samt är baserad på samverkan mellan privat - och offentlig sektor. Detta är vad  

befintlig studie fokuseras på .  

Enligt teoriramverk (kapitel 3) utvecklas samverkan mer av vertikal integrering i en sådan 

organisationsstruktur. Det är svårt att organisera en horisontell och nätverksliknande samverkan 

mellan olika samhällsaktörer.  

 

4.1 Första och andra Coronasmittovågen i Skåne 

 

Man får anta att första vågen i Region Skåne började med det första bekräftade fallet i Skåne, men 

när den lugnade sig står inte klart.
 85

 Det omnämns enbart, i Region Skånes första halvårsapport 

(2021), att den andra smittovågen startade i slutet av 2020, och att de flesta bekräftade fallen i 

Region Skåne inträffade under januari och februari 2021.
86

 Eftersom tidsintervallen inte preciserats, 

blir det inte möjligt att med säkerhet och tydlighet kunna studera Coronasmittan i Region Skåne. 

Med hjälp av Folkhälsomyndigheternas dagliga statistik
87

, samt statistiskt underlag
88

 från Region 

Skåne, preciseras tidsintervallet för första och andra Coronasmittovågen i Skåne enligt: Första 
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 Socialstyrelsen definierar första vågen av Coronasmitta i Sverige till mars–september 2020 och andra vågen till 

oktober 2020–januari 2021. Ref: Analys av första och andra covid-19-vågen, produktion, köer och väntetider i vården, 

2020, Socialstyrelsen. 
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 Region Skånes delårsrapport, Januari – augusti 2021, Sid. 7 
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 Daglig statistik torsdagar. I sida välj Skåne genom att klicka på vänster pilen lägst ner. Välj statistik på regional nivå. 

Skriv på vänster rutan Skåne och välj datum. Under rubriken ”veckorapporter om covid-19” kan man också läsa ”alla 

rapporterade Coronapositiva fall” 
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 Totalt antal konstaterade personer med konstaterad covid-19 i Skåne: totalt antal konstaterade covid-fall.xlsx, Region 

Skåne & Avlidna med covid-19 i Skåne: avlidna-med-covid-i-skane.xlsx 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-5-7371.pdf
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https://www.skane.se/siteassets/lagesbild-covid-19-i-skane/totalt-antal-konstaterade-covid-fall.xlsx
https://www.skane.se/siteassets/lagesbild-covid-19-i-skane/avlidna-med-covid-i-skane.xlsx
https://www.skane.se/siteassets/lagesbild-covid-19-i-skane/avlidna-med-covid-i-skane.xlsx
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vågen startade den andra mars 2020 (vecka 9) och varade till slutet av september (Vecka 39). Andra 

vågen börjar den 1 oktober (vecka 40) och varar till slutet av februari 2021 (vecka 8).  

 

4.2 Läget under första och andra smittovågen  

 

Under första smittovågen var antalet infekterade, insjuknar och avlidna var låg. Det bekräftas av 

FHM och Socialstyrelsen. I Folkhälsomyndighetens veckorapport anges, att Skåne hade knappt 

6000 bekräftade fall av Covid-19 under den första smittovågen, vilket var lågt i jämförelse med 

andra regioner.
89

  

Från vecka 42 (2020) och framåt rapporterades om en kraftig ökning av smittspridning i Skåne, i 

linje med övriga regioner i Sverige, vilket också syntes i statistiken över antal smittade och personer 

som vårdades för Covid-19 på regionens intensivvårdsavdelningar.  

Det framgår också av rapporteringen att smittan tog sig in på äldreboenden, särskilda boenden, och 

via hemsjukvården i Skåne (v 42). Vid denna tid (v 43) är Malmö, Lund, Helsingborg och 

Kristianstad särskilt hårt drabbade. De följande veckorna (v 45 2020 till v 2 2021) rapporterades om 

konstant ökat antal av Covid-patienter med vårdbehov. Toppen nåddes under vecka 2 (2021) då 

över 60 personer vårdades på intensivvårdsavdelningar i Skåne (MSB, 2021, s. 25).
90

  

I Region Skånes första delrapport (januari-augusti 2020) står det, att Skåne hade lägst antal avlidna 

per 100,000 invånare och lägst antal inlagda på intensivvårdskliniker med covid-19, bland 

storstadsregionerna i Sverige.
91

 Men, i delårsrapporten (januari-augusti 2021) ersätts ordet ”lägst” 

med begreppet ”relativ lindrig” för beskrivningen av den första vågen av Coronasmittan.
92

  

 

  

                                                                                                                                                 
Antal patienter med konstaterad covid-19 som vårdas på sjukhus: konstaterade covid-fall inlagda på sjukhus.xlsx 

Antal inlagda patienter med konstaterad covid-19 per sjukhusort: inlagda per sjukhus.xlsx 
89

 Totalt antal konstaterade personer med konstaterad covid-19 i Skåne: totalt antal konstaterade covid-fall.xlsx, 

beräknad från underlaget i Excel format. 
90

 Corona-pandemins kaskadeffekter på lokal och regional nivå med avseende på samhällsviktiga funktioner – Mot ökad 

motståndskraft, 2021, MSB 
91

 Region Skånes delårsrapport, Januari – augusti 2020, Sid. 7 
92

 Region Skånes delårsrapport, Januari – augusti 2021, Sid. 11 

https://www.skane.se/siteassets/lagesbild-covid-19-i-skane/konstaterade-covid-fall-inlagda-pa-sjukhus.xlsx
https://www.skane.se/siteassets/lagesbild-covid-19-i-skane/inlagda-per-sjukhus.xlsx
https://www.skane.se/siteassets/lagesbild-covid-19-i-skane/totalt-antal-konstaterade-covid-fall.xlsx
https://www.skane.se/siteassets/organisation_politik/ekonomi_uppfoljning/ekonomirapporter/slutversion-delarsrapport-2020.pdf
https://www.skane.se/siteassets/organisation_politik/ekonomi_uppfoljning/ekonomirapporter/delarsrapport-2021.pdf
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4.3 Samverkan inom hälso- och sjukvården i Region Skåne 

 

I Region Skånes första delrapport (januari-augusti 2020), betonas att Skåne lyckades hålla nere 

smittspridningen under våren och därför behövde man inte testa brett i den skånska befolkningen.
93

 

Vidare betonas att under perioden drog Skåne god nytta av vårdsamverkan och 

samverkansstruktur.
94

 Det betonas igen att bedömningen är, att den övergripande patientsäkerheten 

har upprätthållits, bland annat tack vare ett proaktivt förhållningssätt och god samverkan på olika 

nivåer.
95

 

Bilden bekräftas i Socialstyrelsens rapport (2021), där anges att det funnits en bra samverkan 

mellan olika kommunala vårdgivare under perioden.
96

 

För att kunna förstå hur interaktiv samverkan mellan verksamma aktörer var under 

Coronapandemin, har revisorerna i Region Skåne uppdragit åt Capire Consulting AB att genomföra 

en granskning av Region Skånes kris- och katastrofberedskap. Granskningen genomfördes genom 

analys av dokument samt intervjuer under perioden april till september 2021. Capire Consulting 

ABs rapport betonade tydligt att:  

 

”planer och rutiner för samverkan över förvaltnings- och verksamhetsgränser fanns i stora 

stycken inte på plats vid pandemins utbrott. De fanns inte där heller, när pandemin inträffade 

vintern 2020.”
 97

  

 

Ytterligare redovisades att det saknades regelverk för ansvar, rutiner och processer anpassade för 

hantering av omfattande och utdragna särskilda händelser, hot, kris och pandemin (Capire, 2021, s. 

3-4). Rapporten betonar att Region Skåne hade en sämre beredskap vad gäller den nödvändiga 

horisontella samverkan (governance) inom organisationen, likt andra regioner och nationella 

aktörer. 

Bilden bekräftades av Coronakommissionens första delbetänkande (2020), där det pekas på att det 

inte fanns tillräcklig kunskap om kommunernas beredskap hos de nationella myndigheterna och att 
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 Region Skånes delårsrapport, Januari – augusti 2020, Sid. 6, 40  
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 Analys av första och andra covid-19-vågen, 2021, Socialstyrelsen, Sid. 45, 46 
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 Granskning av kris- och katastrofberedskap, 2021, Capire Consulting AB 
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det saknades etablerade samverkansformer mellan myndigheter som till exempel Socialstyrelsen 

och Folkhälsomyndigheten å ena sidan och den kommunala hälso- och sjukvården å andra sidan. 

  

4.4 Organisera samverkan 

 

”Med fokus på organisatorisk samverkan på regional nivå, inom hälso- och sjukvården, blir 

det klart att enligt reglerna ska regioner och kommunen vid planeringen och utvecklingen av 

hälso- och sjukvården samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare” (Prop. 

2002/03:20).
98

  

Man ifrågasätter också den svenska sjukvårdens beredskap mot  omfattande smittspridning. 

(MSB, 3 feb) 

”Under en kris bör däremot samverkan och samordning i första hand ske inom den offentliga 

förvaltningsstrukturen. Statliga myndigheter behöver därför utveckla sin samverkan med 

kommuner och regioner i krisberedskapssystemet”( SOU 2022:6, del 1, s. 109) 

 

Regionerna ska inte bara planera och utveckla sin hälso- och sjukvård, utan bör också organisera 

samverkan så att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls (7 kap. 2 §). Det är Regionernas ansvar 

att understödja berörda kommuner så att de når målen i överenskommelsen om kommunernas 

krisberedskap (Swaling, et al., 2016, s. 7).  

Rutiner för samverkan, planering och insatser av den enskildes vård ska finnas i regioners och 

kommuners ledningssystem (SOSFS 2011:9) enligt de olika lagrummen, bl.a. HSL - Hälso- och 

sjukvårdslag (2017:30). Vidare finns bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22). Smittskyddslagen [SFS 2004:168] reglerar 

verksamhet gällande skydd mot att smittsamma sjukdomar sprids bland människor. Den föreskriver, 

att landstinget skall svara för behövliga smittskyddsåtgärder.  

Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (IHMH) (SFS 2006:1570) innehåller 

bestämmelser för genomförande av WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR), antaget 2005 i 

Sverige. Detta reglemente syftar till att skydda mot globala hälsohot oavsett om utgörs av kända 
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sjukdomar, eller av nya smittsamma sjukdomar. Enligt IHMH ansvarar landstingen för att 

smittskyddsåtgärder vidtas.  

Landstingens och regionernas krishantering regleras av lagen (SFS 2006:544) om kommuners och 

landstings ansvar inför, och vid, extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap (LEH):  

 

”kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den verksamhet som bedrivs i 

kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem 

som bedriver verksamheten.” (SFS 2006:544)  

 

Enligt LEH är landstingen och regionerna skyldiga att förbereda sig och ha en plan för hur 

extraordinära händelser ska hanteras. LEH slår också fast att alla landsting och regioner ska ha en 

särskild krisledningsnämnd som kan ta över hela eller delar av de vanliga 

landstings/regionnämndernas uppgifter under en extraordinär händelse. 

Enligt LEH ska landsting lämna lägesrapporter och information vid en extraordinär händelse, dess 

utveckling, tillståndet, den förväntade utvecklingen, samt vidtagna och planerade åtgärder. 

Landstingen ska lämna dessa lägesrapporter och denna information till Socialstyrelsen och 

länsstyrelsen (MSB, s. 173)
99

  

Folkhälsomyndigheten är i denna beredskap utsedd som nationellt kontaktorgan. 

Rapporteringsskyldighet av smittsamma sjukdomar föreligger för alla myndigheter och kommuner 

som får information om händelser som kan utgöra misstänkta hot. 

Trotts att det finns ett institutionaliserat och ”osynligt” obligatoriskt/tvingande samverkanskrav 

(Forssell, Fred & Hall, 2013, s. 44) för offentliga aktörer behövs också kunskap om samverkans 

organisering och styrning för att kunna tillämpa den, i enlighet med det teoretiska ramverket.  

När Folkhälsomyndigheten fick ansvaret för den nationella planeringen för beredskap mot pandemi 

(2015) publicerades ett kunskapsunderlag (2019) vari det framhölls bl. a., att det behövdes god 

beredskap i form av handlingsplaner, strukturer och rutin för samverkan och kommunikation 

(Boman et. al., 2021, s. 24). 

Region Skåne är naturligtvis medveten om dessa grundläggande skyldigheter och ansvar om 

samverkans organisering. I Region Skånes verksamhetsplan och internbudget (2020), samt intern 

kontrollplan för 2020, fastställdes av styrelsen (2019-10-25) att samverkansfrågor är bland de 
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 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, 2018  
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områden vilka är listat som prioriterade inför 2020 (Boman et. al., 2021, s. 33). Dessutom skriver 

Skåne Region tydlig i sitt förslag om samverkan med Skånska kommuner:   

 

”samverkan med kommunal hälso- och sjukvård sker i enlighet med avtal om 

ansvarsfördelning mellan Region Skåne och de skånska kommunerna” 
100

 

 

Men, när man läser avtalet noga, ser man tydligt att det är daterat 2016-01-19
101

, och att där inte 

finns en enda ord om pandemi, kris och beredskap överhuvudtaget. I bilagorna hittar man inte heller 

dessa begrepp.
102

 Det finns inte heller ett enda ord om samverkan i Regionstyrelsens beslut om 

”Epidemiberedskapsplan för Region Skåne Inklusive Beredskap vid pandemisk influensa” (daterad 

2019-12-18, Diarienummer 1900590).
103

 

Riskrevisionsgranskning varnade redan 2008 för ”brister i beredskapen”, och dessas konsekvenser 

vid en eventuell pandemi.
104

 Samma dokument visade att ”flera centrala aktörer inte har förberett 

sig tillräckligt genom krisplanering, övningar och andra åtgärder som syftar till att begränsa 

konsekvenserna av en pandemi”. I samma rapport pekas på MSB:s och Socialstyrelsens utvärdering 

av hanteringen av influensapandemin, med betoning på av dessa redan då påvisade brister i ledning, 

organisation och samverkan. 

I slutet av januari 2020 – ca en månad före Coronapandemin - skickade Socialstyrelsen och 

Folkhälsomyndigheten ut en enkät till landets akutsjukhus för att kunna skapa en bild rörande 

tillgången på skyddsutrustning och vårdplatser. Svaren visade att lagerhållningen av 

skyddsutrustning var beklämmande begränsad (Socialstyrelsen, 2021, s. 24)
105

 

Coronakommissionens beskrivning ger en mer talande bild av läget: 

 

”När smittan bröt ut på allvar fanns på nationell nivå ingen överblick över kommunernas 

beredskap för att kunna möta en pandemi. Berörda statliga myndigheter har inte heller 

tillräckligt tidigt, eller i tillräcklig utsträckning, sökt denna kunskap eller så har den inte nått 
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 Förslag Uppdrag, HS, 2020-03-03, s. 4 
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 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, 2016, Region Skåne 
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 Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa (RiR 2008:1), 2008, Sid 42 
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 Årsredovisning 2020. Socialstyrelsen  
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ända fram. Det saknades också etablerade kanaler mellan till exempel Socialstyrelsen och 

den kommunala hälso- och sjukvården liknande de upparbetade kanalerna mellan 

myndigheten och den regionala sjukvården” (Coronakommissionen, 2020, s. 14-15)
106

 

 

Närmare undersökning visar att Region Skåne inte hade tagit organisering av samverkan på allvar 

före och ej heller under Coronapandemin. Till och med så hade de inte tagit sjukdomen på allvar: 

 

”Vi var alerta på att det (Coronavirus) fanns i omvärlden. Men många förlitade sig nog på 

Folkhälsomyndigheten och trodde inte att det skulle komma hit, eller att det bara skulle bli 

enstaka fall”
107

  

 

Dessutom var myndigheternas kommunikation - som en viktig aspekt för integrering och 

samverkans organisering - så otydlig och oprofessionell så att den fick följande kritik:  

 

”Det finns kritik mot svenska myndigheters kommunikation, från olika 

kriskommunikationsexperter och läkare. Kritiken går ut på att myndigheterna inte är 

tillräckligt tydliga och att de vill tona ner riskerna för ett utbrott i Sverige. (MSB, 3 feb) 

 

I en rapport om samverkan och kriskommunikation vid Coronapandemin har föredragits: 

 

”Resultaten visar också att… aktörer på den nationella nivån inte hade tillräcklig kännedom 

om behoven hos regionerna och kommunerna.”(Jämtelid, et. al., 2020, s. vii) 

 

En färsk studie påvisade att brist på information om spridning till både allmänheten och personal 

var särskild allvarig i Region Skåne under Coronapandemin: 
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 Äldreomsorgen under pandemin, SOU 2020:80 
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 säger Johan Tham, infektionsöverläkaren, Lund. Från Läkartidningen Infektionsläkare: ”Covid-19 är en helt annan 

sjukdom nu”. 13-14/2022 
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”På sidan Vårdgivare Skåne finns information som riktar sig till personal men inget som 

handlar om hur information eller kommunikation ska kunna ske till personer med särskilda 

behov av tillgänglig information… Region Skåne ha den lägsta ambitionsnivån vad gäller att 

skapa tillgänglig information för alla medborgare. Om sådan information finns är den svår 

att hitta.” (Johansson et.al., 2021) 

 

Folkhälsomyndighetens respektive Socialstyrelsens kloka ord kan stå som avsnittens slutord:  

 

”för att lyckas i hanteringen av utbrott av smittsamma sjukdomar behövs en god beredskap 

på nationell, regional och lokal nivå i form av handlingsplaner, tillgång till beredskapslager, 

tillgång till tillräckligt med kompetent personal, strukturer för samverkan och kommunikation 

m.m. Resurser för beredskap vid utbrott behöver säkerställas och en planering för flexibel 

kapacitetsökning måste finnas inom vården och på laboratorier.” (FHM, 2019)
108

 

”Kunskapen om viruset och dess effekter var låg. Utifrån dessa premisser har det inte varit 

enkelt att hantera de utmaningar som pandemin fört med sig. På nationell nivå har kunskap, 

processer och samverkansstrukturer behövt byggas upp från början.” (Socialstyrelsens 

Årsredovisning 2020, s. 22) 

 

4.5 Styra samverkan 

Debatt om att styra offentlig sektor allmänt och hälso- och sjukvården i synnerhet genom 

samverkan har engagerat både medborgarna och politikerna under Coronapandemin. 

Enligt förvaltningslagen (2017:900) har alla myndigheter en allmän lagstadgad skyldighet att 

samverka med andra myndigheter.
109

  SKR bedrev ett projekt under 2018 och 2019, ”Samverkan för 

friskare arbetsplatser”, och uppmärksammade samverkans förebyggande effekt samt dess roll i 

styrning av verksamheten vilken nämndes i Region Skånes delrapport (s. 27). 

Fram till årsskiftet 1998-99 var ansvaret för sjukvården i Skåne uppdelat på tre geografiskt 

definierade huvudmän, Malmöhus län, Kristianstad län och Malmö Stad. 1996 godkände regeringen 

att de tre huvudmännen fick slås samman under en provtid (Prop. 1996/97:36). Syftet med 
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 Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag. Folkhälsomyndigheten 2019. 
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 Förvaltningslag (2017:900, 8 §), Sveriges Riksdag 
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omorganiseringen var i huvudsak att förbättra demokratin i de redan befintliga regionala 

verksamheterna.  

I september 2000 kom en utvärdering från den parlamentariska regionkommittén där man 

redovisade effekterna av omorganiseringen. Nästan inga demokratiska förändringar kunde påvisas, 

mot detta föreslog kommittén i alla fall en förlängning av försöksverksamheten (SOU 2000:85). År 

2002, samt igen 2006, förlängdes försöksverksamheten ytterligare (Prop. 2004/05:8). Slutligen 

beslutade riksdagen att permanenta Skånes regionala ansvarsexperiment från den 1 januari 2011. 

Sedan dess står Region Skåne – som en offentlig verksamhet - och representerar de sex 

gemensamma principerna i den statliga värdegrunden: demokrati, legalitet, objektivitet, fri 

åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
110

 

 

4.5.1 Government 

 

Region Skåne ansvarar främst för hälso- och sjukvård men har också samordningsansvar för det 

regionala utvecklingsarbetet i länet såsom frågor kring infrastrukturplanering, 

näringslivsutveckling, miljö- och planeringsstrategiskt arbete samt för interregionalt samarbete. 

Regionen ansvarar också för kollektivtrafiken inom länet, och bedriver även kulturell verksamhet. 

Region Skåne styrs av regionstyrelsen vilken är en statlig myndighet som samordnar den statliga 

verksamheten och ser till att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i regionen. Chefen för 

myndigheten är landshövdingen vars uppgift är att informera regeringen om regionens behov och 

följa utvecklingen.  

Under fullmäktige lyder facknämnder som ansvarar för de enskilda sakområdena inom regionens 

verksamheter bl. a. hälso- och sjukvårdsnämnden. Under Hälso- och sjukvårdsnämnden finns också 

sju stycken sjukhusstyrelser: Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, SUS (Skånes 

Universitetssjukhus Malmö-Lund), Trelleborg, Ystad och Ängelholm. 

I ett hälso- och sjukvård system som styrs av government, ska hela befolkningen få vård på lika 

villkor, enligt HSL lagen (1982:763).  

I sin granskning har SVT visat på stora skillnader mellan tillgänglig hälso- och sjukvård i olika 

regioner
111

, vilket betraktas som lagbrott. Uppdrag Gransknings program - "Regionlotteriet"
112
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111

 Avslöjar: Sjukvårdens A- och B-lag – se vilket lag du tillhör, SVT 
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 Regionlotteriet, Uppdrag granskning, 5 April 2022 
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 45 

(2022) - har också visat på att skillnaden var så stor under Coronapandemin att den avgjorde liv och 

död beroende på i vilken region man bodde. 

 

Det är centralt att hälso- och sjukvården måste säkerställa god grundbemanning så att 

vården kan växla upp och ställa om vid händelser som medför att vårdbehovet plötsligt ökar 

mycket kraftigt eller att ett stort och plötsligt vårdbehov kvarstår över en längre tid.(Hälso- 

och sjukvårdens beredskap– struktur för ökad förmåga, 2022, Del 2, SOU 2022:6, s. 647)
113

 

 

Bemanningsfördelningsproblematik hade också rapporterats långt innan Coronapandemin 

inträffades. Tidigare forskning hade visat på förekomst av utmattning, stress och sjukskrivning i 

vårdmiljöer (Juthberg et al. 2008, s. 1897–1906 & Wall & Bergman 2021, s 15–32). Detta problem 

blev påtagligt när personalbortfall på grund av sjukfrånvaro eller vård av barn ökade under 

pandemin. 

 

”Brister som fanns redan före pandemin har förvärrats under pandemiåren. Bristen på 

vårdplatser för vård efter operation har blivit värre dels för att vårdplatserna har 

omprioriterats till covid-19-vården, dels på grund av personalbrist… Förutom 

intensivvårdspersonal, som har behövts ännu mer under pandemin, råder en generell brist på 

grund- och specialistutbildade sjuksköterskor.” (Socialstyrelsen)
114

 

 

Antal vårdplatser på sjukhus hade reducerats i Sverige innan Coronapandemi inträffade. Antal 

vårdplatser på sjukhus i Sverige var lägst i EU när Coronapandemin inträffades: 2,2 vårdplatser per 

1 000 invånare medan genomsnittet för EU var 5,0.
115

 

 

4.5.2 Governance 

 

I litteratursökningen hittades inga tillgängliga tecken på governance som organiserande under 

Coronapandemin inom hälso- och sjukvård i Region Skåne för att motverka smittspridningen. Det 

enda som påträffades i litteratursökningen var ett horisontellt samarbete – kallat för 

                                            
113
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 Analys om pandemins effekter på vården, Socialstyrelsen 
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 OECD, 2019, State of Health in the EU. Sverige, landprofil hälsa. Tagen från Delbetänkande av 

Coronakommissionen, 2020. S. 99 samt Fortsatt färre vårdplatser i Sverige, Läkartidningen 2018-01-10  
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fyrlänssamarbete - bestående av Region Skåne, Region Stockholm, Region Östergötland och Västra 

Götalandsregionen vilken handlade om inköp samt analys, rekommendation, införande och 

utvärdering av introduktionen av nya läkemedel från de stora läkemedelsföretagen.
116

 Det är 

intressant att veta detta samarbete skedd när de stora läkemedelsföretagen annonserade att de enbart 

var beredda att sälja läkemedel till nationella aktörer under Coronapandemin, det vill säga ett 

tvingande – och inte ett strukturellt – samarbete (inte heller samverkan).  

 

5. Analys 

I detta kapitel analyseras empiri enligt tidigare presenterade teoriramverk för att förtydliga 

studiens frågeställningar: Hur kan hanteringen av Coronapandemins första och andra fas, i 

Region Skåne, förstås utifrån ett samverkansperspektiv? Hur interaktiv samhällsstyrning 

(governance) uppfattas i hälso- och sjukvård inom Region Skåne i förhållande till 

government? Vilka aspekter av governance vs government uppfattades som hjälpsamma?  

 

Samverkan är mer än ett begrepp; det är ett fenomen. För att kunna studera detta fenomens 

praktiska funktion under Coronapandemin, har ett strategiskt urval genomförts. En begränsad 

period valdes ut gällande hälso- och sjukvård i Region Skåne för undersökning. 

Samverkan är ett socialt konstruktivistiskt fenomen. Detta innebär att den är kontextbunden och bör 

studeras i det sammanhang där den formas. Detta kan förklara svårigheterna med att organisera 

samverkan (Axelsson & Axelsson, 2013, s. 20).  

Utgångspunkt för att organisera samverkan, eller använda samverkan som organiserings instrument, 

kan vara olika, bl. a. decentralisering, marknadisering eller projektifiering. Samverkan, i dessa olika 

former, kan främjas respektive motverkas utifrån begreppet gränsobjekt.  

 

5.1 Att förstå Coronapandemins hanteringen utifrån samverkansperspektiv 

 

Det är inte lätt att svara på frågan. Region Skåne och andra myndigheter, vilka publicerade 

statistiken över antal infekterade, sjuka och avlidna under första- och andra smittovågen, har inte 
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förklarat hur detta kom sig, att totalt antal bekräftade smittade ökade från 6044 st. under den första 

Coronasmittovågen till 105066 st. (ca 2000% ökning) under den andra smittovågen.
117

  

Region Skåne och andra myndigheter har inte heller ifrågasatt varför den effektiva 

”vårdsamverkan” och den starka ”samverkansstruktur” inte fungerade lika bra under den andra 

smittovågen som under den första smittovågen? Vad hände med samverkan, som beskrevs med 

sådan stolthet:  

 

”Samverkan och det ömsesidiga stödet mellan verksamheterna har stärkts genom gemensamt 

ansvar för provtagningar, bedömningar, ökad tillgänglighet och fördelning av utrustning… 

Samverkan mellan sluten- respektive öppenvård och skånska kommuner har fungerat väl… 

En solidarisk läkarbemanning av teamen via både sjukhus och primärvård samt en god 

samverkan med kommunerna begränsade smittan i Skåne… Samverkan och 

skyddskommittéers aktivitet har stärkts i form av frekventa mötestillfällen där arbets-… 

miljöfrågor kopplade till covid-19-situationen kunnat avhandlas, informeras och utvecklats 

utifrån påtalade behov” (sid. 6, 7, 9, 11, 12, 18, 28,)
118

  

 

Det kan vara givande och lärande för andra regioner, och länder, som inte lyckades lika bra som 

Region Skåne med hanteringen av den första smittovågen med Covid-19, att ta del av hur Region 

Skåne tillämpade samverkans strategi. Dessutom kommer det vara lika lärande att veta hur en så 

fungerande, effektiv och framgångsrik samverkan kan försvinna.  

 

Region Skånes bild om ”vårdsamverkan” och fungerande ”samverkansstruktur”, särskilt under 

första smittovågen, stämde inte överens med utredarens bild (Capire Consulting AB) och det som 

presenterades i Coronakomissions rapport (första delbetänkande, 2020). Det överstämmer inte med 

samverkansteoriramverk heller. Brist på kunskap om samverkan, saknad av beredskap, rutin och 

struktur samt dragkamp i flernivå styrning och gränskonflikt gör - enligt teoretiskt ramverk (kapitel 

3) - samverkansorganisering nästan omöjlig.  

Informationsöverföring, kunskapsspridning och inte minst utformandet av rekommendationer för att 

förhindra smittspridningen, är förutsättningar för en fungerande samverkan.  
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Utpekade brister är allvariga under normala förhållanden men blir synnerligen påtagliga när det 

uppstår en kris, såsom Coronapandemi (Brorström & Löfström, 2022, s. 4). 

Det förklarades också under empiri att regeringen inte heller tog huvudansvaret gällande pandemin. 

Det ledde till att ansvar och arbetsuppgifter hamnade mellan stolar. Förvirring var uppenbar och det 

publicerades om den i utländsk media vilket ledde till följande uttalande från Sverige: 

   

”Sammanfattningsvis bedöms den internationella nyhetsrapporteringen inte alltid ha gett en 

helt tydlig bild av hur ansvarsfördelningen mellan regering och myndigheter i Sverige 

fungerar.”(Andrae & Nyström, 2020, s. 5) 

 

I Sverige ansvarar flera myndigheter på nationell, regional och lokal nivå gemensamt för att 

förebygga och hantera spridningen av smittsamma sjukdomar. Aktörer på nationell nivå är: 

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och regioner (SKR). Aktörer på regional 

och lokal nivå är: Länsstyrelsen, Landsting (Regioner) och smittskyddsläkare, samt kommuner. 

Dessa aktörer tillsammans med andra myndigheter har laglig skylighet att samverka med varandra 

under pandemier. Folkhälsomyndigheten har samordnande roll och huvudansvar för hälso- och 

sjukvårdens verksamhet. Under pandemi ligger ansvaret på den aktör som har ansvar för en 

verksamhet under normala situationer, enligt ansvarsprincipen (FHM).
119

   

Att staten – både nationellt och genom sina lokala organisationer – är den aktör som tydligast utövar 

makt över sjukvårdsorganisationen, genom att skapa bindande regler för verksamheten, innebär inte 

att vården styrs enbart av staten (Blomqvist, 2007, s. 15-16). Staten är en komplicerad aktör i detta 

sammanhang och omfattar flera sektorer och nivåer (Pierre & Sundström, s. 16). Den här 

komplexiteten har blivit betydligt mer omfattande efter det svenska medlemskapet i EU och 

etablering av stora internationella privata aktörer – såsom Unilabs & Kry – växande inflytande på 

hälso- och sjukvården. Under pandemier och globala kriser påverkas staten än mer av 

internationella organisationer såsom W.H.O.   

Efter 1995 när Sverige gick med i den Europeiska Unionen, har frågor väckts: hur mycket ska 

svenska staten ansvara för vården? Har beslutsrätten överförts till EU? Vad kommer att hända med 

samhällets grundvärderingar - dvs. legalitet, objektivitet, respekt, demokrati och fri åsiktsbildning, 

vilka offentliga sektorer har skyldighet att bevaka dem? Varför är, ”ansvar för verksamheter inom 
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 Samordning inför och vid kris, Folkhälsomyndigheten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/samordning-infor-och-vid-kris/
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områden som i den demokratiska processen bedöms som särskilt känsliga och ofta livsavgörande 

för individen, såsom sjukvård…” (Blomqvist & Rothstein 2000), så otydliga? Varför är svensk 

hälso- och sjukvård ett så komplext system med invävd otydlighet gällande ansvarsskyldighet? 

(Rosén, de Fine Licht och Ohlsson, 2014). 

 

5.2 Hur styrningsmodellen governance uppfattas i förhållande till government?  

 

Genom tidigare nämnda lagar (4.4) förstår vi att myndigheterna har skyldighet att samverka, 

särskild under en kris såsom Coronapandemin. Huvudaktörer samt ansvariga i hanteringen av 

Coronapandemi är regeringen, regioner och kommuner. Detta innebär att dessa tre huvudaktörer 

skulle ha samverkat under Coronapandemin med målsättning att stoppa smittspridningen. 

Under teoretisk referensram (Kapitel 3) förklarades vad samverkan är och hur den organiseras. 

Under empiri (4.2) visades att samverkan vare sig organiserades och ej heller styrdes enligt 

teoretiska ramverk. Coronakommissionens rapport samt andra granskningar bekräftar att det har 

varit ett systematiskt fel, eftersom det inte bara har funnits i Region Skåne utan även i alla andra 

regioner som ock visade osäkerhet och otydlighet gällande aktörernas ansvarsgränser. Exempelvis, 

enligt ansvarsprincipen, har de statliga myndigheter och förvaltningar som ansvarar för en 

verksamhet under normala förhållanden ock samma ansvar under en krissituation. Under 

Coronapandemin, när dödssiffror tog fart och antalet sjuka i Corona ökade dramatiskt jämfört med 

grannländerna, tillgrep regeringen ”government” och införde en ny tillfällig lag för att centralisera 

beslutsfattandet under pandemin. Lagen benämndes Covid-19-lagen (med gällande datum i början 

av 2021), mer känd som ”pandemi lagen”.  

Covid-19-lagen gjorde det möjligt för regeringen att snabbt införa åtgärder för att minska 

smittspridningen. Lagen gav utrymme för införande av begränsningar inom områdena; allmänna 

sammankomster, platser för kultur, handelsplatser, platser för fritidsverksamhet, kollektivtrafiken 

och andra platser där människor träffas (Regeringskansliet, 2021).  

Regeringen gjorde detta trots att regeringen hade delegerat uppdraget till Länsstyrelserna i vilket det 

även ingick att bistå med samordning av tillgång till skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial, att 

även stödja regionerna med att säkerställa testning och vaccination, att dessutom granska 

efterföljandet av rekommendationer och råd, att tillhandahålla lägesbilder, samt att sprida 

information och ge förslag på åtgärder (Brommesson & Edström, 2021, s. 10).  
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”Regeringen har också uttryckt att den anser att den myndighet eller utförare som har 

ansvaret för verksamhet under normala förhållanden, i enlighet med ansvarsprincipen, även 

har ansvar för att finansiera de åtgärder som krävs för att verksamhet kan bedrivas även i en 

krissituation.” ( SOU 2022:6, del 1, s.110)
120

 

 

På det sättet otydliggjorde, och förvirrade, pandemilagen ansvarsgränser. 

Ett annat exempel: regeringen har det övergripande samordnande ansvaret vid pandemi men hade 

utfärdat uppdrag till Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) (Brommesson & 

Edström, 2021). På detta sätt intog regeringen en uppdragsgivareroll under Coronapandemin 

samtidigt som Folkhälsomyndigheten fick uppdrag från regeringen för beredskapsarbete, planering, 

välja strategier för testning och vaccinering, utarbetning av nationella råd och rekommendationer, 

framtagning av smittskyddsstrategier, analys av genomförda åtgärder och informationsspridning. På 

detta sätt lämnade Regeringen ifrån sig rodret och överlät ansvaret till FHM, precis så som det 

beskrevs i massmedia.
121

 Detta ledde till att Folkhälsomyndigheten fick en central roll i hantering 

av Coronapandemin och blev en ”syndabock” åt regeringen som inte klarade av att hantera krisen. 

Det dualistiska styrningsmodesystemet fick kritik från olika håll för otydlighet beträffande 

myndigheternas roller, ansvar och uppgifter. Krav på tydlig planering, målsättning, ledning, 

samverkan och samordning var bland annat det som belystes under debatten båda inom- och 

utomlands.
122

 

Utredarens rapport - presenterades i empiri - har visat på brist på samverkanskunskap, 

samverkansorganisering, samverkansstruktur, beredskap, kommunikation, rutin och tillämpning 

(Coronakommissionens första delbetänkande, 2020). Där utredaren också pekade på att det inte 

fanns etablerade samverkansformer mellan myndigheter som till exempel mellan Socialstyrelsen 

och Folkhälsomyndigheten å ena sidan och den kommunala hälso- och sjukvården å andra sidan. 

Detta påverkar informationsöverföring, kunskapsspridning och inte minst utformandet av 

rekommendationer för att förhindra smittspridningen och insikt om behovet av skyddsutrustning.  

Region Skåne beskriver inte detta som ett organisatoriskt och ansvarsfördelningsproblem, utan 

reducerar det till varandes konflikt mellan den medicinska professionen och politiker: 
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”De senaste årens utbrott med smittspridning i vården har pekat på behovet av en rutin som 

skapar bättre förutsättningar för att snabbt kunna begränsa en smittspridning. För att detta 

ska ske på ett effektivt sätt krävs en tidig samverkan mellan beslutsfattare och 

experter.”(Region Skåne, s. 3)
123

 

 

Det är möjligt att den påpekade orsaken kan vara inblandad men, att den inte är huvudanledning till 

problematiken. Den påpekade konflikten är inte något nytt, och har lång historia bakom sig. Under 

50-60 talet (ca 1945- 1965), var professionernas logik dominant inom hälso- och sjukvård. Sedan 

blev det de offentliga (ca 1965-1980), och efter 90-talet blev det marknadslogiken som blev den 

förhärskande.
124

 Idag ser vi till och med att bilden skiljer sig geografisk:  

 

”Maktkampen om utformningen av hälso- och sjukvårdens område kan tolkas som att 

politikerna vunnit kampen; det är deras syn på funktionalitet som råder… I Skåne uppfattar 

politikerna att de har makten över hälso- och sjukvården, medan i Västra Götaland 

dominerar bland annat läkarnas syn på verksamhetsområdet”. (Lind, 2010, s. 115, 123)  

 

Utvecklingen inom medicin går snabbt framåt, och ny kunskap leder till omvärdering av gamla 

handläggningssätt. Detta försvårar politisk styrning då politiker har svårt att förstå vårdpersonalens 

arbetsuppgifter och organisatoriska behov (Blomqvist, 2007, s. 36). Vid samverkan kolliderar dessa 

logiker med varandra och söker dominera varandra.  

Detta är det ett reduktionistiskt sätt att förklara organiseringsproblematiken som konflikt, speciellt 

när forskningen visar på att politiken är alltför involverad i de små besluten (Skoog, 2018, s. 21). 

 

5.3 Vilka aspekter av governance/government uppfattades som hjälpsamma?  

 

Ska makten och ansvar för hälso- och sjukvård ligga centralt hos staten och statliga myndigheter 

och överföras nedåt, eller ska den vara decentraliserad och ligga i sidled hos lokala demokratiskt 

valda myndigheter och politiker, icke-statliga yrkesgruppers organisationer, intresse- och ideella 

organisationer o.s.v? eller hos både och?  
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Under Coronapandemin växte det fram en ny styrningsmodell som avvisade den klassiska 

hierarkiska stuprörsmodellen
125

 (government) och dessutom tog avstånd från governance. Det 

upplevdes att samhället i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet inte styrs enbart av det 

dualistiska styrningssystemet utan av en pluralistisk styrningsmodell där EU, privata sektorer, 

lobbyister, en mängd olika intresseorganisationer och ideella aktörer är delaktiga. Därför tycker 

man att det är dags att uttrycka frågan på ett annat sätt, ”the role of government in governance” 

(Pierre & Peters 2000 av Hedlund & Muntin, s. 39). 

Den nya styrformen är inte längre förknippat med statsmakten, eftersom staten redan har lämnat 

ifrån sig delar av sin maktbas till internationella institutioner och företag vilka i sin tur kräver så 

kallad ”partnerskap med det lokala näringslivet” för att kunna få pengar/bidrag från 

strukturfonderna.  

Den nya styrformen är inte heller förknippat med autonoma självstyrda offentliga verksamheter 

vilka styrs genom kollektiv beslutsfattning och ansvar (Dryzek & Dunleavy, 2009, s. 140). Istället 

handlar den nya styrformen - som exempelvis visades i Region Skåne (kapitel 4) - om ”att styra” på 

en annan arena, tillsammans med andra aktörer och samhällsstyrande deltagare,. Detta speglade sig 

i förslaget om bildning av en myndighetsreform (18 maj 2022)
126

 med en ny 

samhällsstyrningsmodell.  

Att välja någon samhällsstyrningsmodell – government, governance, en blandning av dem eller en 

helt ny modell – kräver omfattande komparativa studier, speciellt om dessas funktion under 

pandemier och andra samhällskriser.  

Senaste Novus-undersökning (2021) om Coronapandemins styrning visade att 64 procent av den 

tillfrågade allmänheten tyckte att staten skulle ha haft det övergripande ansvaret för hälso- och 

sjukvården. Detta har tolkats som att svenskarna föredrar government, särskild under 

krissituation.
127

  

Från Coronakommissionens rapport och andra granskningar som redovisades i empiri kapitel kan vi 

dra slutsats att pandemin belyste några grundläggande problem vilka redan hade manifesterats vid 

governance influerat styrsystem inom förvaltningen, såsom sämre överblick och insyn samt svårare 

ansvarsutkrävande (Pierre och Sundström, 2009, s.246-248).  
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Det faktum att sjukvården styrs från olika nivåer av flera aktörer (t. ex. Regeringen och lokala 

myndigheter, Socialstyrelsen, FHM, MSB, IVO, mm) gör det ganska komplicerat och resulterar 

ibland i en otydlig ansvarsfördelning samt en konstant dragkamp för makt och kontroll mellan 

politiker, administratörer och vårdpersonal (Blomqvist, 2007, s. 36). Detta, tillsammans med teorier 

kring samverkan för organisering och styrning bildar ett underlag för en ökad förståelse av 

samverkanskomplexiteten. Teorier om samverkansorganisering och styrning bekräftar svårigheterna 

genom att belysa gränsdragningsproblemen (så kallade stuprörsproblem) vilka bland annat uppstå 

som konsekvens av politisk styrning av och inom hälso- och sjukvården.  

Ändå har vissa myndigheter och förvaltningar, bl. a. MSB välkomnat trenden och arrangerat ett 

stort antal samverkanskonferenser om governance. 

Det verkar som om politiker – vilka företräder offentlig förvaltning - är för governance. Detta 

eftersom mandatperiodernas längd ofta leder till att de inte hinner se resultaten av sina beslut. Av 

detta skäl förefaller de att hellre satsa på "input" än "output. 

Deras intresse kan också ha grundats i att staten och den offentliga sektorn har fått mer och mer 

arbetsuppgifter i det nya och komplexa samhället där kraven från medborgare också ökar. Därför 

föredrar politiker att dela makt och ansvar med nätverksliknande offentliga, semi-offentliga, ideella 

och till och med privata organisationer och aktörer. Det kan förklara varför de privata och semi-

privata aktörer fått tillåtelse att driva apotek och vårdcentraler (Pierre, 2000, s. 4, 8).  

Politikernas intresse för governance kan också förklaras med det allt sjunkande förtroendet för 

politiker. Detta har lett till att politikerna letar efter styrningsformer vilka bygger på deltagande av 

aktörer utanför politikergruppen. En väg för att öka sin egen legitimitet som politiker. 

Under krisläge, såsom Coronapandemin, har att utbyta kunskap, dela resurser, öka den 

gemensamma kapaciteten och organisera en fungerande och framgångsrik samverkan avgörande 

verkan. (Emerson och Nabatchi, 2015, s. 71).  

I de flesta samverkansprojekt möts aktörernas ”motparter”; då kan olika kontroverser, konflikter 

och maktkamper uppstå mellan dem. 

Det har visat sig vara en utmaning för de offentliga organisationerna att finna former för en 

fungerande samverkan. Tidigare studier av samverkan mellan olika huvudmän och olika 

professioner har visat på att svårigheter ligger i gränsdragningen dem emellan. Svårigheter är 

framför allt till karaktären strukturella och finansiella, men det finns även exempel på svårigheter 

att nå förståelse för andra professioners kunskap och arbetssätt. Hur gränser förstås och hanteras är 
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därmed en central aspekt i gränsöverskridande organisering, det vill säga organisering av själva 

samverkan (Löfström, 2010).  

Självstyrningsprinciper och governance tillämpningen får inte leda till ojämn resursfördelning vilket 

hälso- och sjukvårdens grundprincip tydligt deklarerar i styrdokumenten, dvs att alla medborgare 

måste få tillgång till lika vård. Sker inte detta finns det risk att governans förlorar sin legitimitet. 

Coronakommissionen kritiserade i sitt slutbetänkande (2022) beslutsfattarnas styrning, reglering, 

problemhantering och handläggning. Coronakommissionen lyfte även fram problem kring 

ansvarsfrågan, sent insatta försiktighetsåtgärder, bristande dokumentation, dålig kommunikation, 

samt behovet av reformer.
128

 

Coronapandemin har också satt strålkastarljuset på svagheter i svensk epidemi- och 

pandemihanteringen och avslöjat bristen på samverkan. Regeringens senaste förslag om en 

myndighetsreform (18 maj 2022) understryker tydligt att samverkan är både aktuell och viktig för 

organisering samt styrning vid hantering och bekämpande av pandemi.
129

 

Vad vi vet är att ”samverka är en förutsättning för att krisberedskapen skall fungera”
130

, ”svensk 

krishantering bygger på samverkan”
131

, ”samverkan har varit en nyckel i pandemihanteringen”
132

 

och ”att ökad samverkan samt en tydligare ansvarsfördelning är vägen framåt”
133

 i 

pandemihanteringen.  

Forskning har visat att samverkan mellan aktörer inom offentlig sektor, under krishantering är 

behäftat med betydande svårigheter (Choi & Brower, 2006, s. 651–678). En förklaring till det, är att 

vi inte vet så mycket om samverkan under krisläge. Befintliga studier rörande samverkan handlar i 

stor utsträckning om samverkan under normala omständigheter (Deverell, Alvinius och Hede, 2019, 

s. 487). 

Sammanfattningsvis får sägas, att organisering av samverkan är en grundläggande skyldighet för 

alla statliga myndigheter (Enligt 8 § förvaltningslagen; 2017:900). Riskberedskapen är uppbyggd 

kring samverkan mellan alla involverade aktörer. Av förordningen (2006:942) om krisberedskap 

och höjd beredskap framgår uttryckligen att myndigheterna ska samverka och stödja varandra vid 

en krissituation (SOU2022:6, del 1, s. 126-127).  
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Brister som finns i strukturer för myndigheters samverkan utmärker sig under krisläget såsom 

Coronapandemi (Brorström & Löfström, 2022, s. 4). 

I de flesta samverkans relaterade dokument, tycks samverkan användas som synonym till 

samarbete, vilket är långt ifrån betydelsen av samverkan vilket förklarades i teori kapitel.  

När förtroendet till myndigheter sjunker, eller när allmänheten känner misstro mot regeringen och 

styrande samhällsorganisationer, minskar sannolikheten för att befolkningen följer allmänna 

rekommendationer (Freimuth, et Al., 2014, s. 321). Ett sådant misslyckande, att viljan att följa 

berörda samhällsorganisationers rekommendationer och vägledande direktiv vid krissituationer inte 

finns kan i sin tur leda till direkta risker för folkhälsan och samhället (Paek, et Al., 2008, s. 60). 

Novus undersökning visar att förtroendet för myndigheter som ansvarade för pandemihanteringen 

sjönk i början av 2021, en tydligt minskad tillit till Folkhälsomyndigheten, MSB, samt till 

regeringen.
134

  

Brist på information och kommunikation påverkade vertikal- samt horisontell integrering och ökade 

differentieringsgrad istället för att minska den, vilken ledde till misslyckad organisering av 

samverkan.  

 

6. Diskussion 

 

I detta kapitel ska diskuteras befintlig studies fynd. Eftersom det inte har publicerats 

motsvarande studier än så finns det inte möjlighet att jämföra/diskutera likheter och olikheter 

med andra studiers fynd. Därför fokuserar diskussionen på forskningsresultat, rapporter, 

granskningar och utvärderingar samt samverkans teori. Dessutom fokuserar diskussionen 

mest på denna studie och dess begränsningar, för- och nackdelar, samt styrkor och svagheter.   

 

6.1 Om rapporter, granskningar och utvärderingar 

 

Det finns förklaringar och bortförklaringar för de brister som redovisades i empiri, bl. a. brist på, 

personal, plats, utrustningar, pågående nedskärningar inom hälso- och sjukvård innan pandemin 

inträffade. 
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Region Skånes resurser var redan begränsade, likt många andra vårdgivares, p.g.a nedskärningar, 

besparningar; så kallade, ”rationaliseringar”. Att då förvänta sig att regionerna – bl. a Region Skåne 

- skulle kunna ge lika/samma service och tjänst under krissituationer var inte rimligt.  

Bemanningsproblematiken hade rapporterats om innan Coronapandemin inträffade. Tidigare 

forskning har också visat på förekomst av utmattning, stress och sjukskrivning i vårdmiljöer 

(Juthberg et al. 2008, s. 1897-1906 & Wall & Bergman 2021, s. 15-32). Detta problem blev 

påtagligt när personalbortfall på grund av sjukfrånvaro eller vård av barn ökade under pandemin. 

Antal vårdplatser på sjukhus hade reducerats i Sverige innan Coronapandemi inträffade. Antal 

vårdplatser på sjukhus i Sverige var lägst i EU: 2,2 vårdplatser per 1 000 invånare medan 

genomsnittet för EU var 5,0.
135

 

I motsats till detta tycks inte problemen ha sina rötter i ekonomin, utan i styrningssystem. 

Sverige har ca 10,2 miljoner invånare med en medellivslängd om 82,4 år (2020).
136

 I utvecklade 

länder är hälso- och sjukvård en av de största sektorerna med en omfattning av 8% till över 15% av 

ländernas B.N.P (Walshe och Smith, 2011). Kostnaden för den svenska sjukvården är cirka 11,5%  

av landets BNP
137

 vilket motsvarar ca 627,5 miljarder.
138

  

Hälso- och sjukvården i Skåne, med cirka 1,4 miljoner invånare fick cirka 40 miljarder kronor 

under 2021.
139

 I Regionens årsredovisning framkommer att:  

 

”Hälso- och sjukvårdssektorn redovisar ett sammanlagt resultat för 2021 på -292,85 

(underskott) miljoner kronor vilket är oförändrat från föregående år, det vill säga att man 

spenderade 330 miljoner kronor mer än man hade budget för.”
140

  

 

Då handlar problemen inte om ekonomi. Svenska medborgare betalar tillräcklig mycket för hälso- 

och sjukvården. Ändå går Region Skåne back i sin årliga budget. I sökande efter orsaken framträder 

den privata sektorn. 

Sveriges hälso- och sjukvårdssystem drivs av både privata och skattefinansierade verksamheter. 

Ungefär 20 procent av vårdsektorn består av privata aktörer (Dagens Medicin, 2020).
141

 Inom 
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Region Skånes återfanns inga siffror om andel/procent av hälso- sjukvårdstjänst som bedrivs av 

privata aktörer. Genom ekonomifakta kan man dock utläsa att ca 25% av vårdpersonalen är 

verksamma i privat vård.
142

 Dessutom påstås i Region Skånes årsredovisning att: 

 

”Köp av verksamhet och tjänster har ökat med 10 procent jämfört med föregående år och 

överskrider budget med 1 474 miljoner kronor… Den främsta orsaken är köpta vårdtjänster 

från privata vårdutförare och framförallt upphandlade avtal kopplat till samordning av 

vårdgarantipatienter, då egen regi inte har kunnat genomföra planerade besök och åtgärder 

till stor del, på grund av pandemin men också då köp.”
143

 

 

Detta innebär att Region Skåne har valt att köpa in nödvändiga tjänster, istället att utveckla sin egen 

offentliga verksamhet. 

Privat sektor är en aktör som ökar sin andel inom hälso- och sjukvård. Idag bedrivs cirka en 

fjärdedel av vården i privat regi, och i vissa områden (ex. Stockholm) är nästan hälften av 

öppenvården privatiserad. 

”Under 2017 uppgick antalet företag inom välfärdssektorn till drygt 65 500…  Utvecklingen 

inom vården där antalet bolag är högst, ökningen är 38 procent, från 22 400 till 30 900 

företag.”(SCB, 2019)
144

  

 

6.2 Studiens begränsningar, styrkor och svagheter 

6.2.1 Teori 

 

Den teoretiska gängse bilden av samverkan är, att den leder till att en rad samhällsproblem löses 

(Hedlund & Montin 2009, sid. 21). Denna positiva inställning tycks vara bestående, trots att 

forskning pekar åt motsatt håll där svårigheter med samverkansprojekt istället observeras (Crawford 

& Cunningham 2015; Wikström & Torstensson 1997; Söderberg 2010).
145

 Dessutom är samverkan 

tidskrävande, riskfylld, osäker, och till och med farlig, speciellt då samverkansprojekt är otydliga, 
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gränsobjekt saknas och aktörernas roll och ansvar inte klargjorts. Detta kan ledda till konflikt och 

bidra till besvär vilka i sin tur ledder till att problemet faller mellan stolarna istället att lösas. 

I denna studie har inte alla utmanande/främjande faktorer tagits upp i detalj. Det var inte syftet 

heller. Istället nämndes enbart vissa viktiga faktorer vilka har påverkat samverkan, bl. a. 

gränsproblematiken.  

Det har också framkommit att governance fördelar överdrivs i litteraturen. Det finns en del 

grundläggande problem vilka kan förekomma vid ett governance influerat styrsystem inom 

förvaltningen; bland annat sämre överblick och insyn, samt svårare ansvarsutkrävande (Pierre och 

Sundström, 2009, s.246-248). Det anses också att idag inte skapas lika mycket policy som förr för 

att hantera olika typer av utmaningar som medborgarna och samhället ställs inför. Styrningen 

handlar idag om att lösa problem genom samordning i nätverk dvs., governance (Enroth, 2015, s. 

60-70). En resa från policyskapande styrning till nätverksamordning; från centralstyrning till 

interaktiv samhällsstyrning (Hedlund & Montin, 2009). Trenden har blivit så populär att den har 

etablerat sig i svenska försvaret vilket har alltid varit en auktoritär och hierarkisk organisation 

(Christersson, 2020, s. 2000–2010).  

Ett av de mer radikala synsätten på governance är att överföra så mycket som möjligt av statens 

funktioner till civilsamhället, med fortsatt offentlig finansiering. Den mest framträdande 

företrädaren för en så kallad ”Associative Democracy” är Paul Hirst, som menar att när utförandet 

av offentlig välfärd (omsorg, hälso- och sjukvård m.m.) överförs till självstyrande 

frivilligorganisationer ökar möjligheterna för medborgare att utöva inflytande och direkt utkräva 

ansvar, dvs., ett sätt att demokratisera organisationssamhälle (Hirst 1994; 2000, av Hedlund och 

Montin, s. 31). 

Governance anses vara decentraliserat, demokratiskt, solidariskt, modern, folkligt och ”bottom-up” 

strukturerat, medan government anses gammalt, centraliserat, auktoriserat, hierarkiskt, ”top-down” 

och drivet av ”ekonomismen”. De menar alltså att government beaktar enbart ekonomivärden som 

funktionell rationalitet vars bas är kostnadseffektivitet och produktivitet, vilket har bl.a. lett till att 

demokrativärdena mer eller mindre tappats bort. Ekonomismen har förvandlat offentlig sektor – dvs 

”demokratins väktare” - till ”ekonomiväktare” (Lundquist, 1998, s. 10, 63). 

Å andra sidan, finns en del skeptiker till governance vilka menar att begreppet grundlades av 

Valutafonden (International Monetary Fund; IMF) och världsbanken då (1997) man insåg att de lån 

som utfärdats till afrikanska länder (söder om Sahara) inte gjorde den nytta man räknat med. Man 

började därför ställa krav på förändring av marknadsregleringar och statligt inflytande, för att 

pengarna skulle komma till bättre användning (Lowejko 2005, s. 10). Reformen nämndes ”good 

governance”, vilket innebar att skapa mindre korrupta institutioner och leda till utveckling av fler 
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privata aktörer i det civila samhället. Det innebar också att inhemska marknader borde avregleras 

och öppnas för utländska ekonomiska intressen. Detta gav ”good governance”-kampanjen en 

ideologisk underton. (Hedlund, 2009, s. 40 av Jon Pierre) 

Med inspiration från IMF, bestämde Ottawamanifestet om hälsofrämjande arbete (WHO, 1986) ; att 

presentera gränsöverskridande samverkan, mellan olika samhällsaktörer, som en nödvändig strategi 

för att kunna förbättra folkhälsan (Axelsson & Axelsson, 2007). Därefter tog trenden fart; det växte 

fram ett nytt fenomen: ”Governance Regionsbildandet”. Därför anser governance skeptiker att dess 

popularitet inte handlar om mer demokrati, mer självstyrning, och mer ansvarsutkrävande, utan 

governance handlar om avreglering samt att bana väg för privatisering.  

Det finns också forskare som anser att governance är vanligt förekommande på områden där 

politiker inte vet hur de ska förhålla sig, exempelvis miljöpolitik (Hall & Löfgren, 2006, s. 15). 

Government anhängare, å andra sidan, visar på flera internationella studier om motstridiga trender 

och försvarar centraliserad styrning p.g.a dess effektivitet i allokering av resurser, samordning 

mellan flera intressenter, hantering av komplexa uppgifter (Amalesh, 2021, s. 597-607).  

Å andra sidan anses att statligt-, byråkratiskt, centralstyrda system försämrar tjänstemännens 

kreativitet och hämmar deras kritiska tankeförmåga, samt normaliserar  ”funktionell dumhet” vilken 

bygger på lydande utan ifrågasättande. Det kan tolkas som en fördel av de politiker som föredrar 

lydiga, lojala och väl anpassad istället för ”jobbiga”, ifrågasättande och kritiska tjänsteman och 

medborgare. Detta gör beslutfattningsprocessen enklare likväl att genomförandet av arbetsuppgift 

går fort och smidigt (Alvesson, 2019).
146

  

Uttrycket ”from government to governance” kan tolkas så att governance motverkar government. 

Medan i praktik går det inte att dra en skiljelinje mellan dem; där government placeras på skalans 

ena ände och governance längst ut på skalans andra ände. Man kan inte heller svartmåla hierarkiska 

statligt styrning system – government- mot ett vitmålad självorganiserande system – governance. 

Båda har sina fördelar och nackdelar. Detta behöver diskuteras eftersom man marknadsför 

modeordet (governance) i litteraturen; precis så som gjordes med NPM under 80-talet. Om New 

Public Governance (NPG) inte behandlas med kritisk tänkande finns det risk att politiker utnyttjar 

(missbrukar) dess positiva rykte och intryck för att förstärka sitt eget inflytande, och än mer sin 

egen makt över hälso- och sjukvården. Exempelvis så håller finansdepartementets 

förvaltningspolitiker på med att utveckla en ny styrningsmodell, som i governance litteraturen 

beskrivs som politisk styrningsform. Det handlar om att styra på distans, och indirekt, inom ramen 

för budgetprocessen. Den styrningsmodellen appliceras genom att slå fast övergripande 
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problemformuleringar, mobilisera aktörer och sätta ramar för aktörernas handlande. Denna styrning 

återfinns i begreppet ”metagovernance”.
147

 

 

6.2.1 Teori prövning 

 

Teorin om samverkansorganisering, vilken presenterades i studien (kapitel 3), är inte allmänt 

accepterad hos majoritet av forskarna. Många forskare håller inte med Axelsson & Axelsson 

typologin vilken beskriver samverkan som komplext integrerad, där samarbete och horisontella 

integreringen är en del i samverkan. Statsvetarna, som fokuserar mest på samverkans roll i 

samhällstyrning, har en annan uppfattning.  

Anledning till att använda Axelsson & Axelsson samverkansorganiseringsteori som 

förklaringsmodell i befintlig studie är att den har formats efter hälso- och sjukvårds erfarenhet och 

behov under normala situationer, medan Coronapandemin skapade en samhällskris.  MSB 

definierar kris som: 

 

”… man definiera ordet kris så här: a) En kris drabbar eller berör många människor och 

stora delar av samhället b) Hotar grundläggande värden (som vår demokrati och 

rättssäkerhet) och viktiga funktioner (som elförsörjningen) c) Avviker från det normala och 

innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner d) Kräver snabba insatser.”
148

 

 

Dessutom så handlar nästan all samverkansteorier om samverkan under normala omständigheter 

(Deverell, Alvinius och Hede, 2019a, s. 487) och därför är dessa svåra att analysera krisläge med. 

(Choi & Brower, 2006, s. 651–678), Detta har naturligtvis påverkat befintlig studie. 

 

6.2.3 Metod  

 

Utvalda metoden för befintlig studie anger möjlighet att kunna komma väldigt nära studieobjekt. 

Dessutom skapas en möjlighet att kunna se studiefrågan ur olika synvinklar. En annan fördel är 

flexibilitet i forskningsprocessen, samt större frihet till att utveckla egna strategier vid bearbetning 

av data.  
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Nackdelen är att det kan väcka skepsis till fynd, just för den anledningen att det är kvalitativt och 

med författarens egen tolkning, därför får man inte dra generella slutsatser eller hävda att det man 

har kommit fram är en ”säker kunskap”.  

 

6.2.4 Empiri 

 

Befintlig studie har exkluderat privata aktörer, vilka utgör mellan 25-50% av hälso- och sjukvården. 

De privat drivna verksamheterna arbetar inom en fyrkantig ram: varumärke, marknadsföring, 

konkurrenssättning och vinst, medan offentliga aktörer verkar med principer och värderingar. Det 

ökade antalet privata aktörer inom hälso- sjukvård väcker frågan om den statliga grundläggande 

värdegrundens innebörd och räckvidd, samt därmed statens roll och styrningsproblematiken av den 

offentliga verksamheten. 

Detta kan uttryckas/sammanfattas, som att företag har pengar som mål, verksamheten som medel, 

medan myndighet har verksamheten och dess resultat som mål och pengarna som medel (ESV, 

2014, s. 23).
149

 

Vid befintlig studies start (våren 2022) fanns inte tillräckligt material för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Exempelvis publicerades Coronakommissionens senaste delrapport, den 25 

februari 2022 och Konstitutionsutskottets granskning av Regeringen kom först den 2 juni 2022.  

Istället påträffades otroligt mycket policy- och styrdokument med betoning på samverkans roll, 

effekt och behov för bekämpning av kriser och pandemier i Region Skåne. Vidare undersökningar 

och senare insamlade litteratur visade det sig, att samverkan inom hälso- och sjukvård under andra 

Coronasmittovågen i Region Skåne var bristfällig. Dessutom pekades det på brist på personal, 

utrustning, resurser som följd av besparningar, nedskärningar och så kallad ”ekonomisk 

effektivisering av vård och omsorg”. Det förelåg en paradox. 

Region Skåne såsom flera andra regioner hade inte tillräcklig mycket resurser för att kunna lösa de 

svårlösta problemen, såsom Coronapandemin, på egen hand. Ändå uppmanades Region Skåne att 

samverka, dvs dela med sig av sina otillräckliga/bristfälliga resurser med andra, eller samverka med 

andra för att kunna utnyttja andras insats utan att själv satsa något.  

Den redan resurs drabbade regionen - Region Skåne – vilken inte hade lyckats att organisera 

samverkan, skapade sig istället ”beställar”-rollen och lämnade ifrån sig governance och 

självstyrande principer, för att bara följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer; dvs från att ha 
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”huvudansvarsrollen vid kris” till att istället  framträdda som uppdragsgivare. Denna roll är långt 

ifrån det som omfattas/ingår i government ansvar.   

 

6.2.5 Beredskap 

 

Beredskap för kriser bl.a. pandemier har lång historia som kan hjälpa till att förstå regioners (bl.a 

Region Skåne) ansvar bättre. 

Under första världskriget lärde sig den svenska staten att förbereda sig för krisläget i god tid. År 

1937 byggdes lagren ut för en del läkemedel och läkemedelsråvaror. Under andra världskriget 

byggdes läkemedelsberedskapen ut och det civila försvaret organiserades (AL Abed, 2022, s. 1). 

Efter kriget bildades krisberedskap vilken var ett resultat av att de styrande hade det andra 

världskrigets erfarenheter i färskt minne, parat med det kalla krigets hotbild om atomkrigets fasor. 

Hälso- och sjukvård betraktades i krisberedskapen som en viktig samhällsfunktion eftersom den 

skulle ha en understödjande roll under krig och kris. 

1993 grundades smittskyddsinstitutet (SMI); en statlig myndighet vars huvuduppgift var att genom 

kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja befolkningens skydd mot smittsamma 

sjukdomar och bidra till att landets smittskydd fungerar effektiv.
150

    

Vid millennieskiftet och efter Kalla Krigets slut bildades Krisberedskapsmyndigheten (KBM; 

2002). År 2009 absorberades KBM tillsammans med andra beredskapsmyndigheter av den 

nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Men MSB – trots sitt namn – har 

inget direkt operativt ansvar för samhällets beredskap (Holmström, 2021, s. 79).   

2011 bildades ett nationellt nätverk med ett tjugotal forskare, från olika vetenskapliga discipliner 

och lärosäten, för forskning om samverkan i Sverige. Tanken var att låta forskningsbaserade 

kunskaper och erfarenheter stödja utvecklingen av samverkan inom olika områden. (Axelsson & 

Axelsson, 2013, s. 11) 

Den 1 januari 2014 slogs Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut samman och bildade 

Folkhälsomyndigheten. Sedan 2015 tog Folkhälsomyndigheten (FHM) över ansvaret för folkets 

hälsa, skyddet mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot, samt pandemiberedskap. 

Folkhälsomyndigheten bevakar över 60 smittsamma sjukdomar.
151
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Mot denna bakgrund och andra uppgifter som redogjordes tidigare kan man förstå varför Sverige i 

allmänt och Skåne Region i synnerhet inte var förberett när Coronapandemin inträffade.    

  

6.2.6 Ansvar 

 

Samverkansorganisering och styrning av offentlig verksamhet går hand i hand med ansvarsfrågan 

och demokrati. Dessa områden berördes inte i befintlig studie i detalj utan nämndes endast här och 

där. Vem bär egentligen ansvaret för krishantering, och vem bär ansvaret för konsekvenser? Hur 

kan vår demokratis väktare
152

 i den skattefinansierade, politiskstyrda offentlig sektor fortsätta stå 

för de av samhället fastställa grundvärderingar och inte låta politikens och privata intresse kränka 

dem? Hur kan vi undvika att ekonomiska värderingar tränger undan de demokratiska 

värderingarna?
153

  

Diskussion kring dessa frågor är oundvikligt när samverkansprojekt planeras mellan offentliga 

samhällsaktörer. Genom att ställa dessa frågor belyser befintligstudie en systematisk problematik 

inom hälso- och sjukvård med rötter i den centraliserad och decentraliserings samhällsstyrning, dvs 

government och/eller governance.  

I ett sådant system har alla ansvar, men ingen tar ansvar, och ingen kan ställas till ansvar.   

 

6.2.7 Framtida område 

 

Sedan 2016 pågår ett stort arbete med inriktning på E-hälsa och digitala vårdtjänster i Sverige. 

Visionen är att vara det bästa landet i världen år 2025 på att använda digital E-hälsa. Den så kallade 

”Vision E-hälsa 2025” beskriver hur e-hälsa ska bidra till att individen är i centrum, att 

verksamheter ska få hjälp att utvecklas och att vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, 

tillgänglig och patientsäker (Socialstyrelsen, 2019).
154

 

En eventuell möjlighet för Region Skåne för utveckling av sin samverkansorganisering och styrning 

av hälso- och sjukvård med samverkans-relaterade verktyg är, att inkludera spanings app i sitt E-

hälsa program. Appar för smittspårning och exponeringsvarning har varit till stor hjälp i 
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begränsningen av smittspridningen.
155

 Världshälsoorganisationen har också noterat Digital Contact 

Tracing (DCT)-apparnas roll under Coronapandemin. Problemet med detta är dock att det krävs mer 

hänsyn till integritets frågor.
156

  

Med hänsyn till GPS- baserade DCT –appars effektivitet kan det vara en idé att inkludera dem i E-

hälsoprogrammet som pågår i Sverige och Region Skåne. Schweiz har redan aktiverat den federala 

dataskydds- och informationskommissionären, samt den federala etiska kommittén, i utvecklingen 

av den schweiziska nationella DCT-appen. Den franska regeringen har också följt samma spår. 

 

7. Slutsats 

 

I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser vilka dras av den genomförda studien. 

Inledningsvis presenteras de huvudsakliga resultaten av studien, och därefter diskuteras kring 

governance framtid i Region Skåne. 

 

Befintlig studie har visat att under hela historien har mänskligheten drabbats av epidemier och 

pandemier i större eller mindre skala. Smittornas omfattning berodde på bl.a. patogeners 

egenskaper, sättet sjukdom sprider sig, samhällets beredskap, befolkningens immunitet etc.  

Det visades också att samverkan har betydelsefull roll inom hälso- och sjukvård under krisläge, 

såsom Coronapandemin. Ytterligare sattes fokus på samverkan och styrning, d.v.s. government 

och/eller governance roll under Coronapandemins första och andra smittovåg i Region Skåne. 

Region Skåne är en föregångare i gällande förändringar i Sveriges landsting och län. En region där 

effektivisering av samverkan betonas kraftig (Lind, 2010, s. 111).  

Att fokusera på centraliserad, hierarkisk styrningsstruktur (goverment) eller decentraliserad 

nätverksliknande struktur (governance), var det som väckte samhällets uppmärksamhet under 

Coronapandemin (Amalesh, et al., 2021, s. 597-607). 

Befintlig studies fynd bekräftar tidigare forskning, att samverkan mellan olika offentliga 

organisationer har varit en återkommande utmaning och problematik, särskild inom hälso- och 

sjukvården. Dessutom påvisades det en systematisk brist på samverkan, samt avsaknad av en 
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samverkansstruktur. Detta framkom med extra tydlighet bl.a i Coronakommissionens rapport och 

Konstitutionsutskottets granskning. Detta påträffades inte enbart hos Region Skåne, utan hos flera 

regioner, trots att det har påträffats en betydande mängd text i nästan alla myndigheters policy och 

styrdokument, där samverkans – roll, effekt och behov för effektivisering betonades, särskild under 

krisläget.  

Genom att studera samt testa olika förklaringsmodeller såsom beredskapsinförande, gränsdragnings 

problematik, resursbrist, privatiserings effekt, samt undersöka politiska kontexten och 

styrningsmodeller försöktes i befintlig studie att skapa en förståelse för varför samverkan 

misslyckades under Coronapandemi, inte bara i Region Skåne utan även i andra regioner.  

Fyndet är att hälso- och sjukvård styrs av olika aktörer: en hierarkisk centralistisk stat 

(government), de självstyrande lokala folkvalda myndigheterna (governance) och 

marknadsstyrningen (Hedlund & Muntin, 2009, s. 14), och dessutom utsätts för stort inflytande från 

EU och internationella organisationer bl. a. W.H.O och intresseorganisationer, semi-offentliga, 

ideella, NGO och privata aktörer (ex. läkemedelsföretag). 

Att tillämpa en framgångsrik samverkan mellan alla dessa inblandade aktörer och utveckla en 

fungerande samhällsstyrningsmodell är en stor utmaning. Samverkan blir betydligt svårare när en 

kris såsom Coronapandemi inträffar. Så långt har krishanteringen av corona pandemin förklarats 

och/eller bortförklarats på olika sätt av olika aktörer.  

Befintlig studie har också påvisat, att makt- och ansvars fördelning var beklämmande otydlig 

mellan offentliga samverkande partner vilket också avspeglade sig i Novus-undersökningen. Den 

avslöjade, att 47 procent av väljarna trodde att det var regioner som ansvarade för hälso- och 

sjukvård, 41 procent trodde att det var riksdagen och 11 procent trodde att det var kommunernas 

ansvar.
157

    

Dessutom skilde sig resursfördelning och hälso- sjukvårds services åt mellan olika regioner. 

Skillnaderna var så stora under Coronapandemin att de avgjorde liv och död beroende av i vilken 

region man bodde
158 

 

Befintlig studie har också försökte belysa hur viktigt det är att den offentliga hälso- och sjukvården 

omhuldar de statliga grundvärderingarna; det vill säga demokrati, legalitet, objektivitet, fri 

åsiktsbildning, respekt samt effektivt service
159

 vid samverkan med växande privat sektor, EU och 
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internationella organisationer, vilka inte följer de ovan nämnda principer samt inte heller tar ansvar 

för sina beslut eller åtgärder inför vare sig den Svenska riksdag, regering eller medborgare. 

För att få en rättvis bild av styrningssystemet inom svensk hälso- och sjukvård behövs det att alla 

statliga, regionala, kommunala samt privat aktörers roll studeras tillsammans som ett system i sin 

kontext från ansvarsperspektiv. Detta kräver omfattande forskningsinsats. Befintlig studie har bara 

snuddat vid aktörernas ansvarsskylighet utan att fördjupa sig i dem. 
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Bilag  

Studien har genomförts som en litteraturstudie. Den har förberetts genom att studera vetenskapliga 

artiklar som berör organisering- och styrning av samverkan i allmänt och hälso- och sjukvården i 

synnerhet, med speciellt fokus på hanteringen av pandemier.  

Lista över viktigaste källor: 

- Axelsson Runo & Axelsson Susanna Bihari, 2013, Om samverkan - för utveckling av hälsa 

och välfärd 

- Löfström Mikael, 2010, Samverkan och gränser - Studier av samverkansprojekt i offentlig 

sektor. 

- Löfström Mikael, 2021, Samordnarrollens betydelse för styrningen av samverkan mellan 

myndigheter 

- Löfström Mikael, 2001, Samverkan mellan offentliga organistioner – att konstruera gränser, 

Kommunal ekonomi och politik, volum 5, nr 2.  

- Vest Henrik, 2012, Möjligheter och hinder för samverkan inom offentlig sektor 

 

Eftersom  Sverige har både central regering och  lokala myndigheter samt kommunala självstyrande 

aktörerer som ansvarar för  hälso- och sjukvård, studerades vidare litteratur om government och 

governance.  

- Hedlund Gun, Montin Stig, 2009, Governance på svenska. 

- Montin Stig & Hedlund Gun, 2009, governance som interaktiv samhällsstyrning – gammalt 

eller nytt i forskning och politik? 

- Alexander Lowejko, 2005, Myten om Governance, En studie av den nyliberala normen och 

välfärdsstatens förfall. 

- Enorth Henrik, “Governance: The Art of Governing after Governmentality”, European 

Journal of Social Theory, vol. 17(1)  

- Björk, P., & Bostedt, G., & Johansson, H. (red.), 2003, Governance. 

- Demiroz, Fatih. 2018. Governance in Crisis Mangement. 

- Pierre Jon, Sundström Göran, 2009, Samhällsstyrning i förändring 

- Blomqvist Paula, 2007, Vem styr vården? organisation och politisk styrning inom svensk 

sjukvård 

 

Med tanke på att befintlig studie har fokuserats på Region Skåne, under första och andra 

smittovågen, så söktes  material om regionalt verksamma organisationer inom hälso- och sjukvård, 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:876952/FULLTEXT01.pdf
https://www.hb.se/globalassets/global/hb---externt/dokument/sol-2021-3-samordnarrollens-betydelse-for-styrningen-av-samverkan-mellan-myndigheter.pdf
https://www.hb.se/globalassets/global/hb---externt/dokument/sol-2021-3-samordnarrollens-betydelse-for-styrningen-av-samverkan-mellan-myndigheter.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/20609/gupea_2077_20609_1.pdf?sequence=1
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1664731/FULLTEXT02.pdf
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-20928-9_2893
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händelseförlopp, pandemihanterings strategi, förutsättningar, resurser med mera.  

- Region Skånes delårsrapport, januari – augusti 2020 

- Region Skånes delårsrapport, januari – augusti 2021 

- Region Skånes årsredovisning 2021 

- Corona-pandemins kaskadeffekter på lokal och regional nivå med avseende på 

samhällsviktiga funktioner – Mot ökad motståndskraft, 2021, MSB 

- Brorström B.,och Löfström M., 2022, Regioner och kommuner har bestått provet –om 

hanteringen av konsekvenserna av coronapandemin, Nordisk Admistrativt Tidskrift, Vol 99, 

No 2. 

- Amalesh Sharmaa, Sourav Bikash, Borahb Aditya, C.Moses, 2021, Responses to COVID-

19: The role of governance, healthcare infrastructure, and learning from past pandemics, 

Journal of Business Research, Volume 122. 

- Johnsson Sebastian, 2022, Samverkan vid kris utifrån ett kommunalt perspektiv, En empirisk 

jämförande fallstudie om betydelsen av samverkan för kommuner vid krishantering under 

covid-19-pandemin. 

 

För att kunna följa  hanteringsprocess behövdes kontinuerligt uppdaterade och fördjupade 

kunskaper om SARS-CoV vilket var ett nytt registrerat virus. Därför besöktes dagligen både 

myndigheternas hemsidor och kända vetenskapliga tidskrifters webbsidor. Eftersom pandemin 

räknas som ”samhällskris” behövdes ytterligare information om aktörer, funktioner och strategier 

för hantering av kriser. Rapporter, utvärderingar och litteratur om hantering av epidemier och 

pandemier. 

- Sverige under pandemin, Volym 1 

- Sverige under pandemin, 2022, Volym 2 Förutsättningar, vägval och utvärdering 

- Analys av första och andra covid-19-vågen, 2021, Socialstyrelsen, 

- Analys om pandemins effekter på vården, Socialstyrelsen 

- FOI  rapport, 2020, Perspektiv på pandemin, Inledande analys och diskussion av 

beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen,  

- Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag. Folkhälsomyndigheten 

2019. 

- SKR rapport: 2021, Kommuner och regioners insatser avgörande under pandemin 

- Samverkan och samordning inom kriskommunikation vid coronapandemin, 2020, Rapport 

nr. 45, Demicon,. 

https://www.skane.se/siteassets/organisation_politik/ekonomi_uppfoljning/ekonomirapporter/slutversion-delarsrapport-2020.pdf
https://www.skane.se/siteassets/organisation_politik/ekonomi_uppfoljning/ekonomirapporter/delarsrapport-2021.pdf
https://www.skane.se/siteassets/organisation_politik/publikationer_dokument/arsredovisning-2021-slutversion-1.pdf
https://www.msb.se/sv/publikationer/corona-pandemins-kaskadeffekter-pa-lokal-och-regional-niva-med-avseende-pa-samhallsviktiga-funktioner--mot-okad-motstandskraft/
https://www.msb.se/sv/publikationer/corona-pandemins-kaskadeffekter-pa-lokal-och-regional-niva-med-avseende-pa-samhallsviktiga-funktioner--mot-okad-motstandskraft/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320305993#b0240
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320305993#b0240
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1664731/FULLTEXT02.pdf
https://www.regeringen.se/492b20/contentassets/fd48596c00214a47bcbbeb8580c3853d/sverige-under-pandemin-volym-1_webb.pdf
https://www.regeringen.se/492b2b/contentassets/fd48596c00214a47bcbbeb8580c3853d/sverige-under-pandemin-volym-2_webb.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-5-7371.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/pandemins-effekter-pa-varden/analys-uppdamda-vardbehov-efter-pandemin/
file:///C:/Users/JA/Downloads/FOIR4992%20(3).pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/pandemiberedskap-hur-vi-forbereder-oss-ett-kunskapsunderlag/
https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/kommunerochregionersinsatseravgorandeunderpandemin.58722.html
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- Granskning av kris- och katastrofberedskap, 2021, Capire Consulting AB 

- Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga, Del 1, SOU 2022:6 

- Hälso- och sjukvårdens beredskap– struktur för ökad förmåga, 2022, Del 2, SOU 2022:6 

- Mittermaier Eva, Granholm Niklas och Veibäck Ester (red.), 2020, Perspektiv på pandemin, 

Inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen, FOI 

- Nordin R, Holmqvist M, 2020, In the eye of the storm: En kvantitativ studie om regioners 

kriskommunikation under coronapandemin 

- Andrae C., och Nyström C., 2020, Svenskt samhällsstyre i fokus under coronapandemin, 

- Boman Dag et. al., 2021, Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och 

sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av pandemin Covid-19 – förstudie, 

Capire 

- Brommesson D., och Edström Z., 2021, Coronapandemin och de upplevda 

styrningsproblemen– det svenska fallet i nordisk jämförelse 

 

För att få en så djup och varierad uppfattning om studiens huvudfråga söktes material i olika 

biblioteksdatabaser (t.ex GoogleScholar, Lovisa, SwePub, Pubmed, osv). Listan över använda 

litteratur finns under ”Referenser”. 
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