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Sammanfattning 

Denna rapport presenterar en förstudie baserad på en granskning av en stor mängd digitalt 
material som producerats och genererats i projektet Skola Hemma. Arbetet i projektet har 
främst genomförts på digitala plattformar vilket har skapat ett rikt och omfattande material. 
Materialet har samlats in, analyserats och resulterat i ett underlag som beskriver ett unikt 
projekt inom svensk krishantering. Det övergripande syftet för granskningen har varit att lära 
och ta vara på de lärdomar, arbetssätt och strategier som har gjort projektet framgångsrikt. Av 
specifikt intresse är det aktörsgemensamma krisledningsarbetet samt arbetsformerna som 
utvecklades i och med beslutet att starta projektet Skola Hemma. Förhoppningen är att de 
lärdomar och insikter som kan härledas från detta arbete är av värde för framtida 
krisledningsarbete och policyskapande. 
 
Sammanfattningsvis visar analysen på flera betydelsefulla egenskaper i projektet. Inledningsvis 
uppvisades en proaktivitet vilket skapade viktiga förutsättningar, framförhållning och en 
möjlighet till snabb mobiliseringen. Inom projektet uppvisades även en god krisledningsförmåga 
i form av både organisering och ledning av arbetet. En viktig komponent i detta var den 
gränsöverskridande samverkan som skedde mellan myndigheter, institut och näringsliv. Denna 
nära samverkan skapade en tillgång till bland annat kanaler och kontaktytor, information, 
kompetens och resurser som blev avgörande för arbetet. Ett redan etablerat nätverk mellan 
inblandade aktörer möjliggjorde denna samverkan. Att skapa ett nätverk och fungerande 
samverkan från grunden kan vara en stor utmaning, samt vara tidsödande, men ett långtgående 
samarbete kring relaterade skolfrågor hade sedan en tid tillbaka bäddat för en väl fungerande 
samverkan. Tidigare och nära arbete mellan dessa aktörer har även etablerat en tydlig tillit 
mellan aktörerna. Nätverket bidrog även med kompetens, resurser och mandat som krävdes för 
att kunna verka inom projektet. Möjligheten till samverkan var även beroende av väl 
fungerande samverkansformer och digitala samverkansytor. Inom projektet fanns en stor 
digital kompetens samt vana vid digitala arbetsformer, vilket gjorde att organisering, 
orkestrering och koordinering fungerade väl även i en digital miljö. Ytterligare egenskaper i 
projektet var de tempoväxlingar som gjordes, både för att skapa hastighet, men även för att 
skapa uthållighet. Snabbspår som möjliggjordes av RISE som projektägare, samt 
snabbabeslutsvägar, var även det viktigt för att hålla tempot uppe. 
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Introduktion 

Likt många andra länder ställdes Sverige inför ett antal stora utmaningar under Covid-19 
pandemin. Flera av dessa utmaningar relaterade till den snabba utvecklingen och 
smittspridningen som skedde under våren 2020. Tidigare under året riktades många ögon först 
mot Asien och Wuhan i Kina, och senare mot Italien när det blev det nya epicentret för den 
globala smittspridningen. Många både hoppades och trodde att spridningen skulle att komma 
att kontrolleras, men i mars var smittan stor i hela världen, vilket ledde till att WHO deklarerade 
Covid-19 som en global pandemi den 12/3 2020. 
 
Den snabba utvecklingen satte samhället på sin spets när det blev uppenbart att stora insatser 
skulle krävas för att undvika en stor och omfattande samhällskris. Sjukvården fick snabbt ställas 
om, vissa dagligvaror och framför allt skyddsmaterial kom att bli en bristvara, och många företag 
fick ställa om eller tillfälligt stänga ner sin verksamhet. Under denna period hanterades många 
stora samhällsutmaningar tack vare ett omfattande krishanteringsarbete. Då vi idag lever i ett 
komplext samhälle med många rörliga och sammanlänkade delar är kriser och krishantering inte 
längre något som enbart berör enskilda organisationer, utan många av dessa utmaningar krävde 
en form av gränsöverskridande samverkan som vi sällan sett förut.  
 
Ett område som kom att utsättas för stora påfrestningar och förändringar var även det svenska 
skolsystemet. Sverige har ett decentraliserat system där huvudmän, dvs kommuner och 
skolstyrelser, samt skolchefer, bär det primära ansvaret för sina verksamheter, och där beslut 
rörande smittskydd primärt fattas regionalt av ansvarig smittskyddsläkare. Större beslut av 
nationell karaktär fattas av Regeringen, ofta på inrådan från expertmyndigheter, till exempel 
Folkhälsomyndigheten. Skolverket, vilka många uppfattar som den myndighet som styr över 
skolorna, har egentligen som sitt primära uppdrag att utforma och sätta ramar för hur 
utbildningen ska bedrivas och bedömas. Detta görs bland annat genom att ta fram kursplaner, 
ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter, allmänna råd och kompetensutveckling. Även 
om Skolverket ska stödja utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och skolan arbetar de 
inte operativt med direkt och kortsiktigt stöd. Kriser i dagens komplexa och sammankopplade 
samhälle utgör därmed en alltmer komplex ansvarsfråga där stora delar av samhället behöver 
samverka för att uppnå önskade resultat.  
 
Denna rapport presenterar ett följe-forskningsprojekt som har granskat just denna typ av 
samverkansprojekt i syfte att hantera frågan kring skolsveriges anpassning under pandemin. 
Arbetet bygger på en granskning av en stor mängd digitalt material som producerats och 
genererats i projektet Skola Hemma. Arbetet i projektet har främst genomförts på digitala 
plattformar vilket har skapat ett rikt och omfattande material. Materialet har samlats in, 
analyserats och resulterat i ett underlag som beskriver ett unikt projekt inom svensk 
krishantering. Det övergripande syftet för granskningen har varit att lära och ta vara på de 
lärdomar, arbetssätt och strategier som har gjort projektet framgångsrikt. Av specifikt intresse 
är det aktörsgemensamma krisledningsarbetet samt arbetsformerna som utvecklades i och med 
beslutet att starta projektet Skola Hemma. Förhoppningen är att de lärdomar och insikter som 
kan härledas från detta arbete är av värde för framtida krisledningsarbete och policyskapande. 
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Bakgrund - Projektet Skola Hemma 

En kris i sig kan förklaras som ”en period där normala sätt att göra saker inte längre fungerar” 
(Boin et al, 2005), samt en situation där centrala beslutsfattare uppfattar att stora värden står 
på spel samtidigt som händelseförloppet präglas av osäkerhet och ett begränsat tidsfönster för 
handlande (Sundelius mdfl, 1997). Kriser kommer även de i olika former. Vissa inträffar direkt 
med liten eller ingen förvarning, andra är utdragna och uttrycker sig mer som ett hot på 
horisonten. En större olycka, som tsunamin 2004 eller terrorattacken på Drottninggatan i 
Stockholm 2017 är exempel på hastigt uppkomna kriser, medan klimatkrisen är ett exempel på 
en långdragen kris. Men krishantering handlar inte bara om att hantera krisen och dess 
konsekvenser när den väl har uppstått, utan en stor del av arbetet handlar om att skapa 
förutsättningar för att själva krisen och de efterföljande oönskade samhällseffekterna aldrig ska 
uppstå. Skola Hemma är ett bra exempel på denna typ av krishantering. Om projektet inte hade 
initierats är sannolikhet stor för att en mer omfattande samhällsstörning inträffat när skolor och 
kommuner på egen hand skulle planera för och hantera skolstängningar, distansundervisning, 
samt alla relaterade utmaningar som kunde tänkas uppstå när samhället ställdes inför en 
omfattande prövning. 
 
Projektet har sitt ursprung i en kontakt med Skolverket som RISE tog i februari 2020 i syfte att 
undersöka myndigheternas och skolornas läge vid en möjlig framtida nedstängning, vilket i det 
här läget var på väg att bli en global trend. Svaret blev en önskan om att inleda en dialog mellan 
RISE, Skolverket och SKR, vilken planerades till mitten av mars. Vid mötet mellan RISE, 
Skolverket och SKR den 12/3 beslutades att omgående sjösätta projektet "Onlineskola i 
händelse av kris", och Skolverket och ger RISE projektägarskap för att omgående upprätta ett 
samverkansprojekt mellan centrala aktörer. Den initiala målbilden var att driva ett kortsiktigt 
krisledningsprojekt med syftade till att stötta skolsverige inom tidsramen av ett par veckor. Vid 
projektets uppstart knyts då även Swedish Edtech Industry och UR. Arbetet bedrivs inom 
arbetsgrupper med uppdrag att i samverkan utveckla och tillgängliggöra stödmaterial i syfte att 
stötta skolorna om, och när, skolstängningar även blir aktuella i Sverige. 
 
Beslutet om stängning och övergång till distansstudier för gymnasieskolor och vuxenutbildning 
presenterades redan den 17/3, och trädde i kraft den 18/3. Men redan innan dess hade arbetet 
kommit igång och när beslutet om skolstängningen presenterades fanns redan en webbplats och 
stödmaterial för huvudmän, rektorer och lärare att tillgå. Hemsidan hade under de första 
dagarna över 100 000 besökare, och materialet som publicerades på skolahemma.se laddades 
ner över 50 000 gånger första veckan, vilket kan ses som en tydlig indikation på behovet. 
Projektet har sedan fortgått under 2020 och 2021 i syfte att fortsätta stödja skolsystemet 
utifrån en föränderlig situation. 
 
Då projektet har genomförts under en pandemi och på nationell nivå har det även haft en mängd 
unika egenskaper. Framför allt har i stort sett allt arbete genomförts på distans, dels lednings- 
och koordineringsarbete, även det arbetet i mindre arbetsgrupper har skett på distans och 
koordinerats via digitala kanaler. Detta arbetssätt har skapats en stor mängd digitala spår. 
Videokonferenser, samtal, dialoger mellan deltagare, arbetsdokument och annat underlag finns 
digitalt bevarat. Under hösten 2020 genomfördes en insats för att bevara detta unika material, 
vilket nu är underlag för denna granskning och rapport. 
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Metod 

Denna rapport och analys bygger på ett explorativt tillvägagångssätt baserad på en abduktiv 
metod. Abduktiv forskning bygger på ett kontinuerligt skifte mellan empiri och teori där 
processen bidrar till en kontinuerlig utveckling i förståelse av de båda (Dubois & Gadde, 2002). 
Valet att tillämpa denna metod bestod i en initial osäkerhet i vilken typ av ”nycklar”, lärdomar 
och insikter som analysen av empirin skulle kunna bidra med, speciellt då syftet inte var att 
utveckla eller bekräfta vetenskaplig teori utan att dra mer generella lärdomar som kan vara 
relevanta för ett bredare sammanhang. En abduktiv metod tillåter här en växelverkan mellan 
förståelsen för både empiri och relevant teori att utvecklas under studiens gång.  
 
Ett första steg var att utforska en begränsad del av den insamlade empirin utifrån ett en induktiv 
metod och utan en teoretisk lins. Detta resulterade i ett antal observationer som skrevs ner som 
tentativa resultat. Ett andra steg var att närmare utforska dessa observationer genom att 
tillämpa ett deduktivt tillvägagångssätt baserad på teorier kring krishantering, krisledning, 
samverkan, och nätverk med ett specifikt fokus på samverkande krisledning (exempelvis 
Bynander och Nohrstedt, 2020; Svedin, 2015; Uhr, 2009; Fredholm och Uhr, 2011). Syftet med 
detta var att skapa en djupare förståelse för innehållet i det empiriska underlaget. Detta 
resulterade delvis i att tidigare observationer och antaganden dels kunde bekräftas med hjälp 
av tidigare forskning och teori, samt att dessa observationer kunde utvecklas, nyanseras och 
tydligare förklaras utifrån ett mer nyanserat underlag tillgängligt via relaterad forskning och 
teori. En bredare teoretisk ram bidrog även med ytterligare nyanser för tolkning av innehållet 
vilket bidrog till nya insikter och observationer.  
 
Det analyserade materialet består av inspelade möten, kommunikation via epost och chat, 
dokumentation och arbetsmaterial, samt material från ett projektplaneringsverktyg. 
Materialets omfattning och studies tidsbegränsning krävde ett urval, och denna studie har 
fokuserat på det inledande och mest kritiska arbetet i projektet. Nedan följer en 
sammanställning av de resultat som analysen av det insamlade materialet gav. Omfattningen av 
analysen därmed begränsad och fokuserar på perioden mellan den 12/3 och den 30/3 2020.  
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Resultat 

Detta avsnitt avser att presentera ett antal ”nycklar” som möjliggjorde för både arbete och vad 
som kan tolkas som ett lyckat resultat. En djupare analys utav projektets resultat och 
samhällspåverkan faller däremot utanför denna analys. Anledningen till analysens resultat 
presenteras som "nycklar" är att de är grundläggande element som har möjliggjort för ett 
effektivt arbete projektet. 
 
På ett övergripande plan visar analysen på ett antal aktiviteter och egenskaper som var till stort 
gagn för projektet. Inledningsvis uppvisades en proaktivitet vilket skapade goda förutsättningar 
för en tidig mobiliseringen. Denna proaktivitet var avgörande för att dels bli väl medveten om 
risker, förutsättningar, samt möjliga svårigheter och hinder som projektet skulle behöva möta. 
Inom projektet uppvisades även en god krisledningsförmåga i form av både organisering och 
ledning av arbetet. En viktig komponent i detta var den gränsöverskridande samverkan som 
skedde mellan myndigheter, institut och näringsliv. Tillgång till bland annat kanaler och 
kontaktytor, information, resurser, kunskap och expertis hade inte funnits tillgängligt i 
projektet utan denna nära samverkan. Vad som till stor del möjliggjorde denna samverkan var 
ett redan etablerat nätverk mellan inblandade aktörer. Att skapa ett nätverk och fungerande 
samverkan från grunden kan vara mycket svårt och tidsödande, men ett långtgående samarbete 
kring relaterade skolfrågor hade sedan en tid tillbaka bäddat för en väl fungerande samverkan. 
Tidigare och nära arbete mellan dessa aktörer har även skapat tillit, till och mellan aktörerna, 
vilket kan ses som en förutsättning för sjösättningen av projektet. Nätverket bidrog även med 
den kompetens och specifika resurser som krävdes för att kunna verka inom projektet. 
Möjligheten till samverkan var även beroende av väl fungerande samverkansformer och digitala 
samverkansytor. Ytterligare egenskaper i projektet var de tempoväxlingar som gjordes, både för 
att skapa hastighet, men även för att skapa uthållighet. Snabbspår och snabbabeslutsvägar var 
även det viktigt för att hålla tempot uppe. Nedan presenteras dessa nycklar mer ingående. 
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Proaktivitet 

Det officiella startskottet för arbetet i Skola Hemma skedde vid mötet mellan RISE, Skolverket 
och SKR den 12/3, men arbetet hade delvis startat veckor tidigare. En viktig nyckel för projektet 
var den proaktivitet och det arbete som föregick etableringen av det formella projektet. Flera 
deltagare agerande under en längre tid genom att noggrant följa händelseutvecklingen i Asien 
och Europa för att förekomma utvecklingen i Sverige. Bland annat följdes smittspridning och 
samhällspåverkan, samt hur utbildning och skolstängningar hanterades i andra länder. Delar av 
nätverket mobiliserades, och legala grunder för skolstängningar och distansundervisning i 
Sverige undersöktes. 
  
Proaktivitet är en mycket viktig komponent i krishantering då det skapar framförhållning, 
förutsättningar och handlingsutrymme. Ett reaktivt förhållningssätt skapar däremot en 
situation där en måste ”parera” och istället tvingas hantera utfallet av oönskade situationer. 
Proaktivitet och tidigt agerande möjliggör i stället att förhindra att en oönskad situation uppstår 
överhuvetaget. Att arbeta proaktivt handlar till stor del om att vara lyhörd för signaler som ger 
en indikation olika tänkbara utvecklingar. Svensson, Cedergårdh, Mårtensson och Winnberg 
(2005) beskriver detta som ”förmågan att vidta åtgärder innan problem uppstår”. 
 
Underlaget ger bland annat bilden av att Carl Heaths agerande mycket liknar det arbete som 
ligger inom ramen för en ”Tjänsteman i beredskap” (TiB). Detta är en roll som ingår i det svenska 
krisledningssystemet och finns hos krisledningsaktörer så som länsstyrelser, regioner, MSB och 
ett 20-tal myndigheter, men däremot inte hos Skolverket eller SKR. I rollens uppgift ingår att 
bedriva omvärldsbevakning samt att ”initiera och samordna det inledande arbetet för att 
upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser” (Prop. 2007/08:92). I rollens 
uppgift finns även samordna och inleda krishanteringsarbetet. 
 
Materialet vittnar om att en stor del av arbetet som genomfördes inom projektet hade ett 
framåtblickande och proaktivt förhållningssätt. Dels genomfördes förberedande aktiviteter 
vilket skapade förutsättningar för en snabb uppstart. En stor del av arbetet och materialet som 
producerades fokuserade även det på att skapa förutsättningar för att oönskade situationer 
inte skulle uppstå. Omfattande omvärldsbevakning, lyhördhet samt en mycket god 
domänskunskap var avgörande för detta. En större del av materialet som publicerades visar 
även på detta, bland annat de checklistor som initialt publicerades den 16/3 bestod av 
information, tips och råd för hur problem i övergången till distansstudier kunde undvikas, och 
var adresserade till huvudmän, rektorer, lärare och IT-funktioner.  
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Krisledningsförmåga 

Inom projektet uppvisades även en tydlig krisledningsförmåga. Projektet tog snabbt formen av 
en "klassisk" kris- eller stabs-organisation (Svensson, 2007) med tydliga ansvarsområden och 
funktioner. Detta uttrycktes bland annat genom etableringen och resurssättning av delprojekt 
med specifika ansvarsområden och (om än dynamiska) målbilder, delprojektledare och 
arbetsgrupper för de olika delprojekten, samt etableringen av ett externt nätverk som stöttade 
de olika arbetsgrupperna i diverse frågor. Arbetsgrupperna leddes och bemannades främst utav 
personal från RISE, men deltagandet av representanter och experter från deltagande 
organisationer var även det ett tydligt inslag. Samverkan mellan institut, myndigheter och 
näringslivet var ett tydligt och återkommande inslag i arbetet. Aktiviteter skedde målinriktat 
med korta och återkommande avstämningar mellan arbetsgrupperna. Kommunikation och 
informationsspridning kom snabbt igång och skedde genom en mängd olika kanaler, men 
inledningsvis var återkommande videomöten ett viktigt inslag. 
 
Krisledning och stabsarbete beskrivs ofta som något som är både lätt och svårt i litteraturen 
(Svensson, 2007). Detta beror delvis på att krishantering och stabsarbete inte är en del av den 
ordinarie verksamheten. Risker finns då att arbetssätt, roller, informationsspridning, 
kompetens, stress och samordning inte fungerar när det verkligen behövs. Samtidigt är inte den 
ena krisen lik den andra, vilket gör att målbild och arbetssätt delvis skiljer för varje gång denna 
typ av organisation mobiliseras. Hos samhällets krishanteringsaktörer planeras, övas och 
utvärderas därför krisledning och stabsarbete återkommande för att arbetet ska bli till en rutin. 
Ledningen av detta arbete handlar till stor del om att ”inrikta och samordna de resurser som 
finns inom ett definierat system” (Fredholm och Uhr, 2011). Inriktning handlar här om att 
etablera en målbild, och samordning handlar hur aktiviteter och mål förhåller sig till varandra 
för att uppnå önskad effekt.  
 
Trots en inledningsvis otydlig målbild och skriftande prioriteringar lyckades projektet att 
snabbt mobilisera för att skapa en organisation och struktur med de kompetenser som krävdes 
för att snabbt komma igång och verka inom projektet. Över helgen mellan den 13/3 och 16/3 
genomfördes ett omfattande arbete för att dels bygga en stabil och säker webbplattform, samt 
att identifiera de mest kritiska behoven för skolan, samt producera ett informationsunderlag 
som svarade mot detta.  
 
Tydliga inriktningsbeslut från projektledningen skapade ett fokus för arbetet, till exempel när 
plattformen var lanserad och de första delmålen var uppnådda. Det blev sedan viktigt att sänka 
tempot efter ett par intensiva dagar för att skapa uthållighet och skifta fokus mot kvalitet 
framför fart och högt tempo: 
 
”Vi vill inte skapa en kanal med hög flödeshastighet, utan hellre vara en nogsam och eftertänksam 
kanal. När vi producerar saker så gör vi det medvetet, tydligt, klart och enkelt. Så det grundläggande 
strategin måste vara ett mycket mycket lågt flöde” - Projekledningsmöte 17/3 
 
Med RISE som projektägare och Carl Heath som projektledare uppträdde även en situation där 
det skedde en tydlig ledning av samverkan och det övergripande arbetet inom projektet. Vid 
projektledningsmöten rapporterade inledningsvis varje delprojekt, övergripande information 
spreds till gruppen, samt att alla deltagare hade möjlighet att lyfta frågor inför och under varje 
möte. Dessa frågeställningar lyftes, diskuterades snabb, och ledde normalt till att 
projektledaren eller projektledningen tog ett snabbt beslut i frågan. Detta handlade bland annat 
om strategier, organisering, inriktning, delmål och delegering av uppgifter. Frågeställningar 
lyftets och behandlades snabbt, vilken skapade en situation där beslutsprocessen var 
omedelbar och ledningen tydlig.  
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Gränsöverskridande samverkan 

Förmågan att samverka över organisatoriska gränser var en viktig anledning till att projektet 
Skola Hemma blev framgångsrik. Kärnan i den operativa verksamheten utgjordes av RISE, 
Skolverket, SKR, UR och Swedish Edtech. Det finns ingenting som tyder på några specifika 
barriärer fanns för att inleda samverkan, och många aktörer knöts till gruppen inom ett par 
timmar efter beslutet att starta upp projektet. Det första gemensamma mötet där 
organisationen och målbilden presenterades skedde ca 24 timmar efter projektstarten. Arbetet 
inom denna gruppering utgjordes inledningsvis främst av koordinerande aktiviteter, 
orientering, informationsutbyte och etablering av en lägesbild. Samtidigt arbetade 
delprojektgrupperna i sina spår med etableringen av en kommunikationsplattform tillsammans 
med interna resurser och med externa experter. Samverkan genomsyrande arbetet och normalt 
bearbetades specifika frågeställningar och behov av resurser inom projektet, men även via 
experter som kontinuerligt lyftes in i arbetet från externa organisationer.  
 
Samverkan har ett relativt stort tolkningsutrymme (Uhr, 2011), men beskrivs av Agranoff och 
McGuire (2003) som "processen att facilitera och verka inom ett multi-organisatoriskt 
arrangemang för att lösa problem som annars inte kan lösas inom en enskild organisation. 
Samverkan innebär att arbeta och verka tillsammans, att sträva mot gemensamma mål, över 
organisatoriska gränser och mellan olika aktörer. Samverkan är baserat kring värden av ett 
ömsesidigt utbyte och kan inkludera alla delar av samhället". Bristande samverkan är också en 
av de största anledningarna till att krishantering och krisledningen brister. Problem kan uppstå 
i horisontella gränsöverskridande samverkansprojekt speciellt om ett större antal aktörer 
deltar då det kan skapas konflikter på grund av en stor variation av bland annat målbilder, tillit 
eller intressen (Svedin, 2015). Kriser förhåller sig även sällan till etablerade planer eller 
organisationsscheman, vilket innebär att konstellationen av medverkande aktörer ofta måste 
skapas utifrån den specifika händelsen, där olika organisationers resurser, mandat och 
information måste delas och användas gemensamt i gränsöverskridande aktiviteter 
(Bondesson, Bynander och Hermansson, 2019). Dagens komplexa och sammanvävda 
beroendeförhållande från samhällets olika delar leder till att gränsöverskridande samverkan 
mer eller mindre har blivit ett krav för effektiv krishantering (Boin &‘tHart,2010; 
Nohrstedt,2016; Nohrstedt et al.,2018). 
 
Ovan beskrivning ger en passande bild av kraven för denna typ av projekt, för både organisering 
och deltagandet. Projektet leddes av forskningsinstitutet RISE, men deltagande fanns på alla 
nivåer genom myndigheter, akademi, näringsliv och samhälle. Behovet av samverkan var stort 
genom hela projektet av många olika anledningar. Delvis beror detta på det komplexa 
sammanhanget som skolan finns inom, då frågor gällande juridik, ansvarsområden, kontaktytor 
och expertkunskaper inte finns inom någon specifik organisation, utan dessa frågor rör hela 
samhället. Formen för samverkan skiftade även allt eftersom den akuta situationen la sig, och 
arbetet tog en form av samordnat samarbete där mer och mer av aktiviteterna skedde inom de 
egna organisationerna. 
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Etablerat nätverk 

En annan avgörande nyckel för projektet var det redan väl etablerade nätverket som fanns 
mellan deltagande aktörer. God personkännedomen skapade en situation där både 
startsträckan och det inledande arbetet skedde med minimal friktion. Detta framgår tydligt i hur 
väl och snabbt alla deltagande aktörer anslöt till projektet, samt hur den personliga 
kommunikationen uttryckte sig i det inledande skeendet. Mest uppenbart var tonen, 
personkännedomen och den sociala interaktionen som uppstod under möten.  
 
Redan etablerade nätverk, informella strukturer samt god kännedom om personer och 
förmågor är ofta en avgörande framgångsfaktor för samverkan vid kris (Denning, 2006). Inom 
traditionell krishantering är det däremot en stor utmaning att på förhand skapa och underhålla 
dessa nätverk. Detta beror främst på att det är svårt att förutspå vilken typ kriser som kan 
tänkas uppstå, samt vilka aktörer och kompetenser som kommer att krävas för att effektivt 
samverka inom ett krishanterings-projekt (Bynander & Norhstedt, 2020). Vid kriser är 
strukturen av aktörer oftast unik, flyktig, och innehåller organisationer och personer som är 
okända (Ekman, Frykmer, Uhr,  mdfl, 2015). Denning (2006) menar även att kvaliteten av 
arbetet vid en kris inte beror på planering eller tillgänglig utrustning och teknik, utan det är 
främst kvaliteten av närverket och konstellationen av aktörer som är avgörande. 
 
Denna goda relation värderades även högt när frågor uppstod kring specifika kompetenser eller 
personer att lyfta in i arbetet. Vikten av god personlig kännedom diskuterades vid flera tillfällen, 
främst i situationer där specifika expertkunskaper behövde lyftas in i projektet.  Att minska 
risken för friktion var viktigt, speciellt när arbetet fortfarande pågick i högt tempo. 
 
"Vi behöver känna dom för att det ska funka, annars är det helt ohållbart. Så därför är jag lite 
nogsam med vilka som jag bjuder in." – Projektledningsmöte, 20/3 
 
RISE och andra aktörer har under lång tid verkat för att bygga upp detta närverk och minska 
avståndet mellan aktörer inom skolväsendet, då främst i syfte att skapa bättre förutsättningar 
för utvecklingen och digitaliseringen av det svenska skolsystemet. Arbetet med att bygga upp 
ett stabilt nätverk, samt en god personkännedomen, kom nu till ytterligare en tydlig nytta. 
Nätverkens förmåga uttryckte sig tydligt, speciellt i den snabba uppstarten av projektet. Inom 
ett par timmar fanns en etablerad organisation för det operativa arbetet på plats med deltagare 
från RISE, Skolverket, SKR, UR och Swedish Edtech. Att hålla antalet organisationer lågt under 
det inledande arbetet var ett medvetet val då alla dessa är centrala aktörer som representerar 
olika delar av det skolsystemet. Skolverket sätter ramar för undervisning och bedömning samt 
tillhandahåller kompetenshöjande insatser, SKR är i direkt kontakt med regioner, kommuner 
och skolhuvudmän, UR producerar och tillgängliggör digitalt utbildningsmaterial, och Swedish 
Edtech representerar företagen som levererar skolornas digitala utbud. Swedish Edtech ingår 
även i ett europeiskt nätverk, där insikter fanns kring effekterna av skolstängningar i andra 
länder vilket bidrog med ett bra underlag om vilka utmaningar som Sverige behövde vara 
beredda på. Det är svårt att föreställa sig att projektet skulle kunna genomföras utan detta 
redan etablerade nätverk då det utgjorde grunden för stora delar av organiseringen och det 
efterföljande arbetet. 
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Kompetens- och resurstillgång 

Nätverket utgjorde även ett viktigt kunskapsnav för projektet där det fanns möjlighet att snabbt 
lyfta in nödvändig kompetens och resurser. Kärngruppen som utgjordes av RISE, Skolverket, 
SKR, UR och Swedish Edtech satt till stor del på nyckelkompetensen inom flera områden, 
speciellt då det var en multi-disciplinär konstellation med en tydlig förankring inom skola, 
skolutveckling och digitalisering. Arbetet med att inom ett kort tidsfönster designa, utveckla 
och säkerställa säkerheten kring en webbplattform, utveckla relevant innehåll, samt vara lyhörd 
för samhällets signaler krävde denna breda kompetens och en god resurstillgång. Relevanta 
kompetenser och resurser identifierades snabbt och arbetsgrupperna resurssattes redan under 
projektets första dagar. Ytterligare kompetenser och resurser kopplades även in när behovet 
uppstod och konstellationen växte långsamt, även med perifera nätverk. Exempel på detta var 
bland annat forskningskompetens som tidigt kopplades in för att identifiera relevant kunskap i 
tidigare publicerad forskning. Denna koppling kom i förlängningen att arbeta med ett antal 
bibliotekarier. Allt eftersom nya kompetensbehov uppstod tillfrågades både interna och 
externa experter om de kunde vara behjälpliga för projektet.  
Svensson (2007) nämner svårigheten att snabbt nå rätt expertis som en av de största 
utmaningen med stabs- och krisledningsarbete. Det kan dels vara svårt att identifiera vilken typ 
av expertis som krävs, samt att hitta personer som besitter denna expertis. Tillgängligheten av 
dessa experter utgör även det en utmaning. 
Kärnan i projektet utgjordes till stor del av person som besitter expertis inom relevanta 
områden, och inom RISE fanns även en mycket bred kompetens tillgänglig genom forskare, 
utvecklare och designers inom många områden. Även i de fall där den interna expertisen inte 
räckte till rekryterades snabbt externa personer. En mycket viktig aspekt av projektet var att 
flera av de deltagande organisationerna ställde snabbt om tillgängliggjorde relevanta 
kompetenser och resurser dels inom det gemensamma projektet, men även till relaterade 
interna projekt som bidrog till det övergripande syftet. 
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Tillit och mandat 

En etablerad tillit och ett tydligt mandat ser ut att ha en stark koppling inom projektet. Det kan 
tyckas märkligt att forskningsinstitutet RISE efter ett enda möte med Skolverket och SKR fick 
uppdraget att leda ett så viktigt projekt. Men denna tillit handlade mycket om ett långsiktigt 
samarbete, samt kännedom om färdigheter och förmågor, vilket inte uppstod i stunden. Tillit 
samt mandat ser ut att gå i båda riktningarna. Dels var gavs RISE uppdraget, vilket visar på att 
det fanns tillit till projektet och dess deltagare. Skolverket och SKRs beslut förmedlade även ett 
viktigt budskap till projektet och dess deltagare som visade på en tillit från myndigheterna sida, 
vilket var stärkande för projektet och skapade ett ökat engagemang. RISE gavs även ett mandat 
att agera i situationen, och detta mandat förstärkes genom den tydliga kopplingen till 
medverkande myndigheter och organisationer. Detta mandat utgjorde grunden för den 
operativa verksamheten som bedrevs i samverkan med deltagande aktörer. En egenskap av 
deltagarna i projektet och projektledning, var att de alla var personer i relativt högt uppsatta 
positioner inom sina egna organisationer, med ett tydligt mandat att agera dels inom projektet, 
men även inom interna aktiviteter som hade en direkt koppling till projektet. Genom dessa 
personer fanns mandat att fatta beslut som påverkade hela det inblandade nätverket och 
situationen i stort. 
 
Tillit är en grundförutsättning för samverkan och samarbete. Finns det brister i tilliten, 
maktfördelningen eller allt för stora olikheter i organisationskulturen kan detta innebära ett 
stort hinder för gränsöverskridande samverkan (Bondesson, Bynander och Hermansson, 2019). 
Tillit är även en viktig komponent inom krisledning och stabsarbete då det är av stor vikt att 
uppgifter och befogenheter kan delegeras och att en ledare samtidigt kan lita på att arbetet 
utförs på ett korrekt vis (Svensson, 2007). En annan viktig komponent är att ha mandat att agera. 
Att agera inom ett krisledningprojekt, eller i ett samverkansinitiativ, men utan ett mandat att 
agera, kan skapa långa ledtider, tröghet och osäkerhet i det gemensamma arbetet. 
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Samverkansformer och den digitala samverkansytan 

Projektets samverkansmiljö var helt digital, vilket även var en förutsättning för deltagande och 
projektets framdrift. Rådande omständigheter med restriktioner och en snabbt ökande 
smittspridning medförde att det för många inte var möjligt att ta sig till sin arbetsplats. 
Projektets deltagande aktörer var även spridda över landet. Att en stor del av deltagarna 
arbetade och anslöt till möten från sina hem medförde även att alla deltog på lika villkor. Den 
digitala miljön bestod av flera element, men centralt var en videokonferenslösning för möten 
och avstämningar, en chattmiljö för kontinuerlig informationsspridning, koordinering och 
dialog, molnbaserad filhantering och dokumenteditor, ett planeringsverktyg, samt email och 
telefon för kommunikations med externa aktörer som inte ingick i nätverket. Dessa verktyg 
användes även dagligen i arbetet bland deltagarna, framförallt hos RISE. Verktygen är även 
enkla att bjuda in till, och onboarding i miljön fungerade överlag bra, även om det under de första 
dagarna fanns en viss ovana. Den störst utmaningen de första dagarna var att få videosamtal att 
fungera bra, samt att sätta sig in i den digital dokumenthantering. Problem som uppstod, till 
exempel att utrustning inte fungerade, eller att en deltagare hade allt för dålig uppkoppling till 
ett videomöte, hanterades normalt snabbt och enkelt genom de alternativa anslutningsmetoder 
som fanns tillgängliga. Gick det inte att delta via datorn ringde deltagare i stället in via telefon. 
Möten inom projektets olika grupperingar höll sig till en förutbestämd agenda och moderades 
hårt för att hålla fokus kring samtalspunkter och mötets syfte. Upptäcktes behov av att 
diskutera en punkt mer utförligt bokades normalt efterföljande diskussioner mellan berörda 
parter i direkt anslutning till det pågående mötet. Det var inte heller ovanligt att deltagare hade 
på sin agenda att boka uppföljande möten med specifika parter. Chatten var viktig del av 
arbetet, speciellt i den inledande fasen när arbetet höll ett högt tempo. Här spreds kontinuerligt 
information och viktiga frågor kunde behandlas på kort tid mellan bokade möten, till exempel 
när frågan kom upp om UR kunde använda namnet ”Skolahemma” för en podd-serie om 
övergången till distansstudier:  
 

BESLUTSFRÅGA: UR vill starta en podd med namnet Skolahemma. Vi kan bara ha 
en sådan podd med det namnet i vår organisation naturligtvis. Har andra för avsikt 
att idag starta en podd inom projektet bland övriga partners? Om inte tänker jag 
att vi upplåter namnet för projektet som podd till UR för att snabbt säkerställa 
ytterligare informationskanaler. Jag vill veta vad ni tycker innan beslut fattas. 

Synpunkter i tråden jag startar. Svara Ja det är ok att UR kör podd med  och Nej 

med Beslut fattas idag 1230. (edited)  

7 1 
 
Möjligheten för alla att delta på lika villkor, samt möjligheten till att snabbt mötas för att arbeta 
tillsammans, ser ut att vara en mycket viktig aspekt utav arbetet, inte minst för 
informationsspridning lägesuppdateringar och beslutsfattande. Ledningsgruppsmöten, 
stormöten och senare samverkansrådsmöten höll en relativt fast struktur där delprojekt och 
deltagande organisationer gav rapporter om pågående aktiviteter, spred relevant information, 
samt gavs möjlighet att lyfta frågeställningar. En vana, villighet, samt få hinder att arbeta och 
samverka via digitala kanaler var avgörande för projektet genomförande. 
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Tempoväxling 

Deltagandet i Skola Hemma visade på en tydlig tempoväxling efter beslutet från Skolverket och 
SKR att sjösätta projektet. Omställningen handlade till stor del om en omprioritering av 
pågående aktiviteter vilket resulterade i att kompetenser och kapacitet frigjordes. Detta 
skedde på mycket kort tid. När beslutet att starta projektet kom den 12e påbörjades arbetet 
med att frigöra personal och tillfråga externa experter så att projektet kunde resurssättas. 
Kompetenser rekryterades både inom deltagande organisationer, men även utifrån och 
baserades främst på personlig kännedom om möjliga kompetenta deltagare. Urvalet av 
deltagare och deltagande organisationer gjordes utifrån valet och viljan att skapa en minimal 
konstellation med maximal förankring i den svenska skolan, specifikt i frågan om övergången till 
distansundervisning.  Den 13e mars var stora delar av kärnverksamheten i projektet resan på 
plats. 
 
Tempoväxling handlar om möjligheten och förmågan att "snabbt" ställa om en verksamhet från 
att agera utifrån en logik till en annan. Detta handlar bland annat om att göra specifik kapacitet 
och/eller kompetens tillgänglig. Denna förmåga är en viktig del hos bland annat militär, 
räddningstjänst och hos polisen där verksamheten är organiserad med förmågan att skalas upp 
eller ner beroende på det aktuella läget. Denna förmåga kallas ibland för 
"gummibandseffekten", då en organisations förmåga temporärt kan "sträckas ut" för att sedan 
falla tillbaka i sin ursprungliga form. Skulle till exempel ett samhälle utsättas för en större risk 
eller prövning, exempelvis vid en större storm, kravaller, eller smitta, så är ovan nämnda 
organisationer förberedda att ställa om sin verksamhet för att hantera ett ökat hot, risk eller 
skadeutfall. Denna förmåga finns mer eller mindre hos många organisationer, men det är enbart 
ett fåtal organisationer som har det som en del av designen av organisationen. 
 
Den inledande fasen i projektet, som sträckte sig över ca en vecka, var mycket intensiv. Arbets- 
och produktionstakten var mycket hög, där planeringen, utvecklingen, produktionen av 
informations-material och lanseringen av skolahemma.se genomfördes över helgen mellan den 
13e och 16e mars. Då den inledande takten var hög och dagarna långa valde projektet sedan att 
skala ner verksamheten för att skapa uthållighet och möjlighet för återhämtning, från ”sprint” 
till ”maraton”. Projektet övergick även i detta skede från att vara ett "akut krisledningsprojekt" 
till att tillhandahålla, utveckla och förvalta en viktig resurs för skolväsendet.   
 
”om vi ska kunna gå från sprint till maraton, så ska vi nu inte ha ett högt produktionsläge, vi ska ha ett 
väldigt lågt produktionsläge just nu, sen kan vi eskalera upp det i ett senare skede, men vi ska inte 
producera mycket material nu. Utan hellre lite material som är väldigt väldigt bra, och det räcker liksom 
med en forskningsartikel om dan, kan vara varannan dag” – Carl Heath, Projektledningsmöte 17/3 
 
I efterföljande skeendet har det skett flera tempoväxlingar, främst till ett lugnare tempo där 
projektet har fått en tydligare förankring i den ordinarie verksamheten där arbetet hade blivit 
ett projekt likt många andra. Andra tempoväxlingar som skedde inom projektet hände i 
samband med specifika händelser, delvis en stor nationell konferens som anordnades på kort 
tid, samt arbetet med att ta fram planerings- och scenarioutvecklingsunderlag för skolorna när 
blev uppenbart att även skolstarten skulle kunna komma att påverkas av pandemin. 
 
Förmågan att växla tempo var avgörande för att under kort tid ta fram en behovsbild, utreda 
den juridiska kontexten, utveckla webbplattform och innehålls, samt lansera plattformen. Allt 
detta gjordes under loppet av fyra dygn.  
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Snabbspår och snabba beslutsvägar 

Offentlig verksamhet likställs inte ovanligtvis med långsamma och byråkratiska processer där 
beslut i frågar kan ta allt från veckor till år. Detta är intressant då projektet Skolahemma 
skapade flera "genvägar" kring annars krångliga och tidskrävande processer.   
  
Skola Hemma använde flera olika "snabbspår" för att ta sig runt myndigheters ofta långsamma 
och utdragna processer. Bland annat användes RISE och projektet som avsändare för den 
information publicerades på hemsidan. Exempelvis var det första materialet som publicerades 
checklistor och samt rekommendationer för huvudmän och lärare att beakta som viktiga 
åtgärder vid en möjlig skolstängning och övergång till distansstudier. Innehållet granskades för 
att säkerställa att det ställde sig korrekt till rådande lagar och förordningar, men publiceringen 
kunde ändå ske på väldigt kort tid då RISE var avsändare och inte en myndighet. Vanligtvis 
granskas allt material av jurister och andra experter för att stämma av den information och de 
råd som kommer från en myndighet stämmer med rådande lagar och förordningar, men med 
RISE som avsändare kunde den processen komma senare. 

"Vi hade en diskussion om materialet, hastigheter och ägarskapet och sånt där, 
och för att undvika juridiska krumbukter och sånt, så landade vi i att vi 

bestämmer att avsändaren för checklistorna är RISE. Då löser vi mängder av 
problem. Sen kan andra ha synpunkter på dom, inklusive Skolverket, och då 
uppdaterar vi dom. Men det är vi som svara för dom listerna." – Carl Heath 

 
Snabba beslutsvägar och snabbspår kring byråkratiska processer blev en viktig del av projektet 
för att kunna leverera underlag och innehåll till hemsidan så snabbt som möjligt. Att RISE stod 
som användare av materialet istället för en myndighet öppnade här flera viktiga dörrar. Allt 
publicerat material innehöll även information om att underlaget var under utveckling och kunde 
komma att ändras vid ett senare tillfälle.  
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Sammanfattning och slutsats 

Skola Hemma är ett unikt projekt av flera anledningar. Dels är det unikt utifrån utmaningen som 
projektet ställdes inför, men det är även utifrån aspekten att allt arbetet skedde på distans via 
digitala kanaler. Att all kommunikation skedde digitalt ledde även till att en stor del av 
projektarbetet och kommunikationen inom projekt bevarades. Ovan presenterade ”nycklar” är 
de mest framträdande egenskaperna av arbetet under den inledande perioden av projektet. 
Givet analysens begränsningar, samt materialets storlek och djup kan dessa resultat inte på 
något vis ses som uttömmande. Troligtvis kan flera avhandlingar skrivas kring varje nyckel, och 
många flera nycklar kan säkerligen identifieras utifrån andra perspektiv och teoretiska linser.   
 
En mer övergripande aspekt av projektet är organiseringen samt dess utformning där det 
operativa krisledningsarbetet genomfördes i en miljö utanför de myndigheter där frågor om 
skolan normalt vilar. Materialet beskriver inte detta beslut i detalj, men det är en uppenbar 
egenskap av projektet som särskiljer det från många aktiviteter inom en svensk 
krishanteringskontext. En vanligt förekommande anledningen att studera kriser, krishantering 
och krisledning bottnar i detta. När en alvarlig händelse sätter en organisation eller system på 
sin spets blottas ofta specifika egenskaper och utmaningar som annars inte är lätta att 
identifiera (Deverell, Hansén och Olsson, 2015). Projektet Skola Hemma visar inte bara på 
intressant egenskaper inom krishantering och gränsöverskridande samverkan, utan även på 
utmaningar inom dagens komplexa och tätt sammanvävda samhälle. Då krisen slog nationellt, 
samtidigt som skolor som styrs lokalt, saknades den nationella samordningen och funktionen för 
att hantera situationen, och det var där som projektet blev så viktigt. Skolverket ska stödja 
utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och skolan, och SKR ge stöd och råd kring bland 
annat utbildningsfrågor. De arbetar inte operativt med direkt och kortsiktigt stöd, vilket lämnar 
att vakuum kring beredskapen för denna typ av händelse. Denna situation finns även beskriven 
i projektets projektplan: 
  
"Givet utformningen på vårt utbildningslandskap låter sig i regel snabba insatser på nationell 
nivå svårligen genomföras när de är av mer operativ karaktär. Samtidigt befinner vi oss nu i en 
potentiellt extraordinär situation." – Projektplan - Onlineskola i händelse av kris 
 
Skola Hemma stod för en stor del av det operativa och tekniska arbetet med att förbereda och 
vägleda en stor del av skolsverige under en situation med skolstängningar och övergång till 
distansstudier. Skolverket och SKR verkade mer för det politiska och strategiska arbetet i 
situationen. Formen för möjligheter till påverkan var länge otydlig då skollagen inte 
möjliggjorde för distansstudier i större utsträckning.  Fram till och med den 13/3 när regeringen 
presenterade "Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss 
smitta" (SFS 2020:115) saknades legala grunder för distansundervisning i större skala. 
  
Sammanfattningsvis visar analysen av underlaget från Skola Hemma att det finns flera 
betydelsefulla egenskaper i projektet som gjorde det framgångsrikt. Inledningsvis uppvisades 
en proaktivitet vilket skapade viktiga förutsättningar, framförhållning och en möjlighet till 
snabb mobiliseringen. Inom projektet uppvisades även en god krisledningsförmåga i form av 
både organisering och ledning av arbetet. En viktig komponent i detta var den 
gränsöverskridande samverkan som skedde mellan myndigheter, institut och näringsliv. Denna 
nära samverkan skapade en tillgång till bland annat kanaler och kontaktytor, information, 
kompetens och resurser som blev avgörande för arbetet. Ett redan etablerat nätverk mellan 
inblandade aktörer möjliggjorde denna samverkan. Att skapa ett nätverk och fungerande 
samverkan från grunden kan vara en stor utmaning, samt vara tidsödande, men ett långtgående 
samarbete kring relaterade skolfrågor hade sedan en tid tillbaka bäddat för en väl fungerande 
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samverkan. Tidigare och nära arbete mellan dessa aktörer har även etablerat en tydlig tillit 
mellan aktörerna. Nätverket bidrog även med den kompetens och specifika resurser som 
krävdes för att kunna verka inom projektet. Möjligheten till samverkan var även beroende av 
väl fungerande samverkansformer och digitala samverkansytor. Inom projektet fanns en stor 
digital kompetens samt vana vid digitala arbetsformer, vilket gjorde att organisering, 
orkestrering och koordinering fungerade väl även i en digital miljö. Ytterligare egenskaper i 
projektet var de tempoväxlingar som gjordes, både för att skapa hastighet, men även för att 
skapa uthållighet. Snabbspår och snabbabeslutsvägar var även det viktigt för att hålla tempot 
uppe. 
Dessa resultat kommer från en relativt begränsad analys av det tillgängliga materialet. Givet 
analysens begränsningar, samt materialets storlek och djup ska dessa resultat inte på något vis 
ses som uttömmande.  
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