Livsmedelsförsörjning under ett längre
avbrott
En studie om nätverkssamverkans betydelse, ansvarstagande
och organisatorisk resiliens

Malin Gjörloff & Ola Thorén

Dokumenttyp: Sociologi C självständigt arbete
Huvudområde: Sociologi
Högskolepoäng: 15
Termin/år: 2018
Handledare: Jörgen Sparf
Examinator: Erna Danielsson
Utbildningsprogram: Risk- och Krishanteringsprogrammet

Tack till
Vi vill tacka alla som har ställt upp på intervju för vår studie, alla som har kommit med
synpunkter och åsikter i skapandeprocessen och tack till dig som läser vår studie.

Malin Gjörloff & Ola Thorén

Abstrakt
Syftet med denna studien är att granska hur resilient det lokala aktörssystemets
samverkan är under ett avbrott i livsmedelsförsörjningen. Vi använde oss av
kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av empiri.
Resultatet av studien visar att samverkan mellan lokala aktörer är väsentlig för
att bygga motståndskraft vid ett avbrott, då en enskild aktör ej kan klara av en
sådan typ av händelse själv. Fortsättningsvis visar även resultatet av denna
studie hur resilient en aktör är, hur mycket planering man har för kontinuitet
samt vilka resurser aktören har för att klara av ett avbrott i
livsmedelsförsörjningen. Detta ger en fördjupad kunskap om
livsmedelsförsörjning under ett avbrott samt aktörers resiliens och vikten av
samverkan under kris.
Nyckelord:
Resiliens, samverkan, ansvar, livsmedelsförsörjning och kontinuitetsplanering.

Innehållsförteckning
Introduktion......................................................................................................................... 1

Inledning ................................................................................................................................. 1
Syfte ........................................................................................................................................ 2
Frågeställning ........................................................................................................................ 3
Bakgrund ............................................................................................................................. 4

Utvecklingen av Sveriges livsmedelsförsörjning .............................................................. 4
Fakta om Östersund ............................................................................................................ 8
Lagar ..................................................................................................................................... 10
Tidigare forskning ........................................................................................................... 14

Sökning efter tidigare forskning ........................................................................................ 14
Resiliens och kontinuitetsplanering .................................................................................. 14
Samverkan och ansvar ....................................................................................................... 16
Teoriram ........................................................................................................................... 19

Organisationsresiliens ....................................................................................................... 19
Kontinuitetsplanering .......................................................................................................... 21
Samverkan ........................................................................................................................... 22
Teori kritik ............................................................................................................................. 26
Metod ................................................................................................................................. 28

Insamling av information ................................................................................................... 28
Genomförande ..................................................................................................................... 29
Etiska överväganden och urval ....................................................................................... 31
Behandlande av empiri och analys av insamlad information ...................................... 33
Metoddiskussion .................................................................................................................. 34
Resultat, Analys och tolkning ........................................................................................ 37

Synen på Livsmedelsförsörjning i kris ............................................................................. 38
Resiliens ............................................................................................................................... 39
Kontinuitetsplanering .......................................................................................................... 44
Samverkan och Ansvar ..................................................................................................... 47
Diskussion och konklusion ........................................................................................... 54
Framtida forskning .......................................................................................................... 58
Källförteckning ................................................................................................................. 60
Appendix .......................................................................................................................... 65

Introduktion
Inledning
Livsmedelsförsörjning sträcker sig ända från producent till färdig produkt i
butikshyllan. Livsmedelsförsörjningen är reglerad med försiktighet men
samtidigt är den utsatt för avbrott, återkallade produkter och säkerhetsbrott.
Samhället idag har blivit allt mer medvetet om de problem som en
underminerad livsmedelsförsörjning kan orsaka, då det kan bli konsekvenser
för stora delar av samhället om något skulle inträffa. Det kan bli katastrofala
konsekvenser för både konsument, men även involverade företag och
organisationer (Dani & Deep, 2010, ss. 395–396).
Organisationer och verksamheter är idag mer sårbara än någonsin tidigare tack
vare den komplexa och globaliserade affärsmiljön, som också är tungt präglat
av Lean (Scholten & Schilder, 2015, s. 471). Sheffi (2001, s. 2) förklarar att i
och med kvalitetsteknikens framfart har lett till att företag och handlare har
minskat antalet leverantörer, för att på så sätt skapa bättre relationer med ett
fåtal grossister.

Ett exempel på avbrott kan vara som när stormen Cora svepte in över Sverige
2018, utfärdade SMHI en klass 2-varning för storm. Det beräknades att
vindstyrkan skulle bli 25–30 m/s. Till följd av detta så ställdes tågtrafiken in
och Länsstyrelsen i Jämtlands län varnade för att även E14 kunde kommas att
stängas av. SMHI beräknade att det skulle komma runt 30 centimeter med snö.
Den kraftiga vinden tillsammans med snöfallet kunde leda till obefintlig sikt.
Det fanns risk för skador på bebyggelse och kringflygande objekt. Även här
blev det skador på skogen, störningar i trafiken, el- och telenätet utsattes också
för störningar. Väg 336 och 322 stängdes för trafik och det fanns risk för att
även E14 skulle kommas att stängas av. Folk uppmanades att ta in lösa föremål
som låg utomhus för att minska risken för skador (Bergström & Muntau,
2018).
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Transporter och därmed vägarna för transport, är viktiga för samhället då ett
avbrott eller en störning kan bli till en kris. Om inte transportsystemet fungerar
kan det bli brist på varor till orten, men även andra problem kan uppstå som att
individer inte kan ta sig till sitt arbete, och detta kan komma att skapa fler
störningar. De former av transporter som är viktiga är kollektivtrafik, färdtjänst
och tågtrafik (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016, s. 25).

In till staden Östersund går det ett fåtal stora vägar och ett flertal mindre vägar
där man inte kan framföra lastbilar och tunga transporter. I Östersund finns
heller ingen större grossist med lagerhållning tack vare Lean och Just in time
(JIT), utan man är beroende av dagliga leveranser som sker i rätt tid för att
förse verksamheterna med livsmedel. Vad händer med Östersund och dess
invånare om det skulle ske ett avbrott i livsmedelsförsörjningen in till staden?

Syfte
I dagens livsmedelsförsörjning finns det ingen aktör, myndighet eller
organisation som har ett operativt ansvar för att upprätthålla, trots att det har
fastställts i samband med frågor om civilförsvar och höjd beredskap, att
livsmedelsförsörjning kommer bli en del av diskussionen inom en snar framtid.
Detta ger utrymme för frågor som, vem är det som bär ansvaret, hur kan
samverkan vara en respons till en kris och vad skulle hända om krisen kommer
och vi inte har en plan?

Syftet med denna studie är att granska aktörssamverkan och resiliens i både
den offentliga och privata sektorn gällande livsmedelsförsörjning under ett
avbrott. Vidare är syftet även att undersöka hur kontinuitetsplanering och
samverkan kan bidra till ett mer resilient aktörssystem under ett avbrott i
livsmedelsförsörjningen.
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Frågeställning
Vilken roll kommer de lokala aktörerna, både privata och offentliga, ha och
vilken resiliens har de gällande livsmedelsförsörjning under ett avbrott?

Hur påverkas det lokala berörda aktörers ansvar av ett avbrott i
livsmedelsförsörjningen?

Hur kan samverkan i aktörssystemet ge resiliens och stöd under ett avbrott i
livsmedelsförsörjningen?

Disposition
Strukturen för denna studie kommer vara disponerad på följande sätt:
• Presentation av relevant tidigare forskning inom vårt valda
forskningsområde
• Presentation av den teori som kommer användas vid analys av den insamlade
empirin
• Presentation av metodologiska val för studien
• Presentation av studiens resultat och analys
• Avslutande diskussion och konklusion
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Bakgrund
I detta avsnitt kommer livsmedelsförsörjningsutvecklingen, lagar och
förordningar, jordbruk, kommunikationsvägar, JIT, lager och transport att tas
upp. Vidare kommer även fakta om Östersund och Jämtlands län att beskrivas,
då vi har fokuserat på livsmedelsförsörjningen i Östersund i denna studie.

Utvecklingen av Sveriges livsmedelsförsörjning
I det tidigare skedet när civilförsvaret fortfarande var det aktuella formatet av
den svenska modellen av livsmedelsförsörjning, hade man enligt
Jordbruksverket (2017) ett antal olika verktyg att använda sig av för att säkra
livsmedelsförsörjningen såsom följande:
• Skifte i jordbruksproduktionen
• Rekommenderad kost under kris
• System för regler av vissa varor
• Planering av viktiga personer inom jordbruk och livsmedelsindustrin
• Ransonering
• Beredskapslager

Tidigare var det Jordbruksverket som hade ansvar för livsmedelsförsörjningen,
detta ansvar ligger numera på Livsmedelsverket. Det som är centralt för
planering av beredskap är krisens varaktighet som räknas som utgångspunkt,
liksom i vilken grad som import kommer att kunna ske. När Sverige gick med i
EU förändrades bilden för den fria handeln som blev den nya grunden för
försörjningsberedskapen. Det är den politiska världen som sätter upp
förutsättningarna för beredskapen på livsmedelsförsörjningen (Jordbruksverket
2017).
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I tidslinjen nedan illustreras livsmedelsförsörjningen i Sveriges utveckling från
1917 till 2017.

Figur 1.1: Livsmedelsverket, 2018

Dagens livsmedelsförsörjning är komplext, då från råvara till färdig mat till
konsumenter innefattar många steg innan en vara når hyllan i butikerna. Många
olika aktörer är inblandade och importen av livsmedel är omfattande. I dagens
livsmedelsdistribution krävs det en stabil påfyllning av varor och produktion.
Därefter tillkommer även aspekter såsom individer vars arbetsuppgifter måste
skötas på korrekt sätt. I alla typer av system tillkommer svaga punkter som kan
vara sårbara inför störningar som i sin tur kan orsaka avbrott i flödet av
livsmedel (Totalförsvarets forskningsinstitut, 2018).
Livsmedelsförsörjningsprocessen illustreras nedan från import, export och
primärproduktion till konsument.
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Figur 1.2: Livsmedelsverket, 2018

Efter avskaffandet av beredskapsplaneringen på mitten av 90-talet, har inte
regelbundna granskningar av risker och sårbarheter av livsmedelsförsörjningar
gjorts. Efter att beredskapsförordningen upphävdes 2002 fanns det inte en
utsedd ansvarande myndighet för livsmedelsförsörjning frågor förens
Livsmedelsverket fick från och med den 1 januari 2010, uppdraget att ansvara
för nationell samordning gällande kris- och beredskapsplanering för
livsmedelsförsörjning efter primärproduktion (Totalförsvarets
forskningsinstitut, [FOI], 2018).
Eftersom mycket av samhällsviktiga funktioner idag drivs av näringslivet
försöker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att skapa ett
samarbete mellan myndigheter och näringslivet. Det är inte längre statliga
bolag som till största delen står för infrastrukturen gällande elförsörjning och
telekommunikation, utan det är näringslivet som är den största aktören. Ett
privat offentligt samarbete har till uppgift att förstärka krisberedskapen i
samhället. Vid en kris så är det ansvarsprincipen som gäller, det vill säga att
den som har ansvaret i normalläge även har ansvaret vid en kris. Det spelar
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ingen roll om aktören är offentlig eller privat. Det har skett förändringar i
säkerhetsläget och hur samhället är uppbyggt idag krävs nya lösningar och
andra typer av åtgärder för att kunna hantera beredskapen (MSB, 2018).

Den nationella livsmedelsstrategin fokuserar på konkurrenskraft och export.
Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen innebär att vi har en
gemensam jordbrukspolitik (Livsmedelsverket, 2018). Importen av livsmedel
står idag för 50% av den mat vi äter och resterande 50% är producerat i Sverige
(Skillemar, 2017). Om livsmedelstransporter skulle upphöra i en vecka skulle
enligt Sveriges åkeriförening (2011, s. 12–15) följande inträffa:
Dag 1: Mjölk och färskvaror börjar ta slut samt äldreomsorgen har svårt att
ordna mat till boende
Dag 2: Färskvaror tar slut i butikerna och restauranger får brist i råvaror
Dag 3: Mejeriprodukter tar slut, skolmaten som serveras görs på rester och
lärare ber elever ta med egen mat till skolan
Dag 4: Tydlig brist på livsmedel
Dag 5: Restauranger stänger, slut på skolmat och dricksvatten blir
otillgängligt
Efter dag fem skulle i princip all form av livsmedel vara slut.

Livsmedelsverket (2018) uppskattar att dagligvaruhandel och
storköksgrossisterna har en till två veckors lager med varor, men detta sägs
vara en grov uppskattning. Vid en kris finns det också en risk för hamstring av
livsmedel, alltså att konsumenter bunkrar livsmedel, som gör att varor kan ta
slut mycket snabbare än vad som är beräknat och orsakar varubrist snabbare.
Försörjningskedjor har enligt Langeland, Manheim, McLeod och Nacouzi,
(2016, s. 19) undergått förändringar där man har lagt mycket fokus på att
förbättra effektivitet. Detta har gjorts bland annat genom att använda sig av
JIT.
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JIT, innefattar olika verktyg och redskap som möjliggör för organisationer eller
företag att producera eller leverera sina varor i mindre kvantiteter med kortare
ledtider. JIT’s syfte är att leverera korrekt vara, i rätt tid i rätt kvantitet.
Fördelen med JIT är att om efterfrågan förändras på varorna kan det lättare
regleras då kvantiteterna är mindre istället för stora kvantiteter (Liker, 2009, s.
44)

Fakta om Östersund
Enligt Östersunds kommun (2018), bor det beräknat 2017, 62 601 personer i
hela kommunen. I Östersunds tätort bor det 29 738 personer.
Östersund ingår i Jämtlands län som innefattar totalt 126 000 invånare. Trots
ett högt antal invånare är länet glest befolkat, då det är drygt 50 000
kvadratmeter med en befolkningstäthet på 2,6 invånare per kvadratmeter.
Majoriteten av befolkningen bor i glesbygdskommuner förutom i just
Östersunds kommun. Befolkningskoncentration kommer att ske i framtiden
inom Östersunds tätort enligt synliga trender (Länsstyrelsen Jämtlands län,
2016, s. 12)
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Bild: Länsstyrelsen Jämtlands län (2016, s. 11)

Järnvägen har tre förbindelser genom länet, den första är inlandsbanan, som till
största delen används för godstrafik, men som under sommaren även kör
turister, Atlantbanan som löper rakt igenom länet och kopplar samman
Trondheim med de större städerna i Sverige och den tredje är Norra stambanan
som går igenom de östra delarna av länet. Det finns två flygplatser, en i Sveg
för mindre trafik och en i Åre/Östersund, som är en internationell flygplats,
vilket innebär att den kan ta emot större flygplan för passagerare samt gods.
Det finns 600 mil i vägnätet och två europavägar, E14 som går mellan
Sundsvall och Trondheim, och E45 mellan Göteborg och Karesuando
(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016, s. 8) Bilden ovan illustrerar vägnätet i
Jämtlands län.
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Ett avbrott i livsmedelsförsörjningen kan snabbt eskalera till en allvarlig
situation. Livsmedelsförsörjning är ett stort område då det innefattar
produktion, bearbetning av råvaror och avyttring av matvaror. För att
livsmedelsförsörjningen ska fungera krävs det transporter. Vatten som även
räknas som livsmedel sköts av kommunerna. I och med att det inte finns någon
livsmedelsgrossist i länet som har lagerhållning, måste alla livsmedel som ska
till butiker fraktas hit. Det jordbruk som finns i länet är till största delen inriktat
mot produktion av kött och mjölk. Det som odlas är vall, foderspannmål,
potatis samt små områden med grönsaker (Länsstyrelsen Jämtlands län 2016,
ss. 12, 25).
I tabellen nedan illustreras jordbruket i Jämtland.

Tabell: 1.1 Jordbruket i siffror (2015)

Fakta om jordbruket

År 2014

Antal jordbrukare

1 570

Areal åkermark

39 787

Spannmål

2 450

Vall

34 658

Antal mjölkkor

7 349

Antal övriga kor

4 303

Antal tackor och baggar

5 203

Lagar
Nedan kommer relevanta lagstiftningar att beskrivas för att ge kontext och
bakgrund för kommande presentation av resultat och analys
Socialtjänstlag (2001:453)

Det finns en lag som ser till individernas rätt till de grundläggande behoven
som är skydd, mat och vatten. Detta regleras i Socialtjänstlagen, som ger
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kommunen det högsta ansvaret för de individer som befinner sig i kommunen.
Det innebär inte bara de som bor i kommunen utan alla som befinner sig i
kommunen. (MSB 2017a, s. 182)

LEH och FEH

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2006:544 - LEH - innehåller bestämda
punkter som innefattar att kommuner och landsting ska arbeta för att minska
sin sårbarhet i den verksamhet de bedriver samt ha en god förmåga att kunna
hantera eventuella kriser som kan uppstå i fredstid. Genom detta uppnås även
en grund till civilt försvar (MSB, 2017b, s. 8).

De förberedelserna som kommunen ska göra i sina verksamheter inför
extraordinära händelser i fredstid är följande:
•

Ha kännedom om vilka extra ordinära händelser som kan ske och i
vilken utsträckning de kan påverka verksamheten för att göra en risk
och sårbarhetsanalys

•

Ha en plan för hur de ska hantera extra ordinära händelser

•

Ha ansvar för att relevant personal ska få den utbildningen som
behövs.

•

Informera om vilka åtgärder som har vidtagits vid
krisberedskapsarbetet/den extra ordinära händelsen i fredstid samt
skriva och lämna in lägesrapporter om utvecklingen under händelsen,
förväntande utvecklingen hos händelsen, tillståndet och ytterligare
planerade åtgärder för händelsen (MSB, 2017b, s. 8).

Utöver dessa punkter ska kommuner verka för att olika aktörer inom sina
kommungränser ska samverka för att uppnå samordning i planering och annat
förberedande arbete, samt samordning i krishanteringsåtgärder och i den
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informationen som blir tillgänglig för allmänheten vid en händelse/kris (MSB,
2017b, s. 8).

I förordning 2006:637, om kommuners och landstings åtgärder inför och under
extraordinära händelser under fredstid och höjd beredskap – FEH - finns det
krav på kommuner och landsting att de ska ha planer som behövs för att
verksamheten ska fungera under höjd beredskap. Planerna i fråga ska
specificera vilken typ av verksamhet som man har för avsikt att fortsätta att
bedriva under höjd beredskap. Utöver detta ska även krigsorganisationen och
personalplaneringen vara specificerad och ytterligare uppgifter om vad som
behövs är att kommunen/landsting ska kunna fortsätta bedriva sina
verksamheter under höjd beredskap (MSB, 2017b, s. 8).

I ett normalläge ska den normala verksamheten vara en startpunkt för hantering
av kriser i kommuner/landsting. Genom arbete med krisberedskap samt civilt
försvar ska kommuner/landsting vara så pass motståndskraftiga och
säkerhetsmedvetna för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fortgå
oavsett om det är normalläge, extraordinärhändelse eller krisläge (MSB, 2017b,
s. 8–9).

Staten ska ersätta kommun och landsting för uppgifter som de antar och utför
som enligt lagen är skyldiga att utföra om verksamheten anses vara till nytta
för hanteringen av den extra ordinära händelsen samt under höjd beredskap
(MSB, 2017b, s. 8–9).

Konkurrenslagen (2008:579)

Det finns två bestämmelser som är centrala i konkurrenslagen, den ena tillåter
inte företag att samarbeta sinsemellan, exempel på detta är karteller, detta
regleras i 2 kap 1§. I 2 kap. 7§ som säger att företag inte får använda sin
marknadsmakt på ett dominerande sätt. Lagen är till för att de mindre
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företagen ska främjas. När det gäller mindre företag kan de på ett helt annat
sätt samarbeta utan det blir konsekvenser, såvida inte de genom samarbetet får
en allt för stor kontroll av marknaden. Mindre företag får heller inte precis som
större företag bilda karteller för att skaffa mer makt på marknaden.

Det finns undantag men då gäller vissa förutsättningar för att det ska bli
beviljat, det gäller då för de inblandade att kunna påvisa att samarbetet kommer
leda till förbättrad tillverkning eller distribution. Samarbetet ska också gynna
konsumenterna som ska få ta del av frukterna av samarbetet. Dessutom får
konkurrensen inte hämmas mer än vad krävs för nå de gynnsamma effekterna,
de produkter som samarbetet avser får heller inte påverka konkurrensen. Det
som räknas som positiva effekter för konsumenten kan vara billigare varor,
förbättrad service eller aktuella produkter (Konkurrensverket 2018).
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Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom studiens område bearbetas och
hur vi gick till väga för att söka efter tidigare forskning att tas upp.

Sökning efter tidigare forskning
Vid sökning efter tidigare forskning använde vi oss av databaserna
Proquest och google Scholar.
Sökorden såg ut på följande sätt: resilience AND "food supply"
AND collaboration. Vi begränsade sökning av artiklar till årtalen 2002–2018,
artiklar skrivna på engelska och peer-reviwed för att säkra kvalitén.

Den tidigare forskningen vi valde att behandla i vår studie innefattade något
eller flera av följande begrepp, teori eller forskningsområde:
•

Livsmedelsförsörjningskedja

•

Resiliens

•

Samverkan

•

Kontinuitetsplanering

•

Ansvar

•

Lean och JIT

Resiliens och kontinuitetsplanering
Resiliensen i ett samhälle menar Magis (2010, s. 401) innebär förmågan att
utveckla både en personlig och en kollektiv kapacitet att bemöta störningar på
ett sätt som håller igång och förnyar samhället. Detta koncept är allmänt erkänd
som en indikator av social hållbarhet, och är central för att förstå
klimatrelaterade kriser som översvämningar och livsmedelsförsörjning på
landsbygden. Resiliens förklaras bäst som ett medel att röra sig framåt, istället
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för att ses som ett sätt att hantera situationer. Målet är att inte gå tillbaka till det
föregående läget utan istället gå vidare och förändra läget till ett bättre tillstånd.
Det handlar om att man ska hamna i ett bättre läge än det tidigare.

Enligt George och Stark (2016, s. 592) har samhällsresiliens inte undergått
tillräckligt mycket grundad kritisk analys, vilket leder till problem med hela
konceptet. Myndigheter som vill dra nytta av samhällsresiliens och inte intar ett
kritiskt förhållningssätt riskerar att gå in med åsynen att samhällsresiliens är ett
penicillin för allt ont, i artikeln beskrivs samhällsresiliens som
"the magic bullet" för myndigheter med denna typen av ansats.

Christopher och Peck (2004, ss. 6–7) menar att resiliens ska ingå i
uppbyggnaden av organisationen för att skapa en större motståndskraftighet,
livsmedelsförsörjningen sker över många organisatoriska enheter och
förvaltningar där det finns ett samarbetsbehov på hög nivå för att risker ska
kunna identifieras och hanteras. Fortsättningsvis om organisationer har
kapaciteteten till att kunna agera snabbt vid en oväntad händelse anses det som
en fördel för att vara motståndskraftig under ett avbrott eller risk.

Leat och Revoredo-Giha (2013) förklarar att från producentnivå och uppåt
handlar det om att kunna förutse och känna igen risker som man kan bli utsatt
för och ha förmågan att hantera dem på lämpligt sätt, men även att ta med de
erfarenheter som alla aktörer i försörjningskedjan har. Det gäller att vara
proaktiv och ha ett framtidsperspektiv i utvecklandet av krishanteringen.
Fortsättningsvis talar Leat och Revoredo-Giha (2013, s. 227) om att man bör i
skapandet av livsmedelsförsörjningskedjor, integrera resiliens, där en del är att
leverantörerna finns på flera platser och inte på en stor central. Vidare genom
att fokusera på resurser eller tillgångar på samhällsnivå menar Crowe och
Smith (2012, s. 169) att det har visat sig vara användbart för att förklara den
kapacitet som finns i samhällen att reagera positivt på utmaningarna med

15

livsmedelssäkerhet, tillgång på livsmedel samt kvaliteten och hållbarheten
inom livsmedel

Nätverk och kontakter är centrala för samhällets motståndskraft. Förekomsten
av starka sociala nätverk som kännetecknas av engagemang, partnerskap,
samarbete, sammanhållning, förtroende och stöd grundar sig på hur individer
organiserar sig för att kunna driva gemensamma mål genom att förbättra den
gemensamma förståelsen av åtgärder som förbättrar samhällets välbefinnande
(Keogh, Apan, Mushtaq, King & Thomas, 2011, ss. 700–701).

Dani och Deep (2010, s. 369) indikerar att riskhantering kan delas in i två
former. Proaktiv och reaktiv. Proaktiv innebär att man gör förebyggande
åtgärder för att hantera risker och reaktiv innebär att man gör åtgärder när
risken har uppdagats. Det proaktiva hanteringssättet innefattar mer planering
tillskillnad från det reaktiva förhållningssättet som innefattar en mer impulsiv
hantering.

Samverkan och ansvar
O’Sullivan, Corneil, Kuziemsky och Toal-Sullivan (2014, s. 617) förklarar att
genom att se till resurser och titta ur ett salutogent perspektiv, kan berörda
aktörer bli mer intresserade av att ingå i samverkansinsatser och
problemlösning för att förebygga och hindra eventuella sårbarheter som kan
skapa ytterligare problem.
O'Sullivan et al. (2014, s. 626) talar även om för att samhället och dess
stöttepelare ska kunna ha den förutsättningen att kunna fortsätta verka under ett
avbrott, krävs det att hela samhället med dess resurser verkar tillsammans för
att säkerhetsställa den fortsatta verksamheten av viktiga stöttande funktioner i
samhället.
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Vidare fortsätter Dani och Deep (2010, s. 401) att inom
livsmedelsförsörjningskedjor måste aktörer samarbeta, särskilt om de är en del
av kedjan, för att skapa en effektiv respons till risken eller avbrottet.

Samarbete med andra aktörer eller organisationer innebär
enligt Leat och Revoredo-Giha (2013, s. 228) ett sätt att gemensamt komma på
olika sätt att hantera risker på. Genom erfarenhetsutbyte kan förutsättningar
skapas för utveckling av organisationen, genom samarbete kan en plattform
byggas upp där informationsutbyte kan ske på ett enkelt sätt. Vidare säger
Christopher och Peck (2004, s. 9) att samarbete mellan aktörer och
organisationer kan hjälpa till att mildra effekterna av en kris, däremot så ligger
utmaningen för alla inblandade att skapa förutsättningar för samarbete. Det är
inte alltid så lätt att dela med sig av de lärdomar man dragit från tidigare kriser
eller information.
Sheffi (2001, s. 7) förklarar att myndigheternas roll i en kris kommer att vara
viktig, men även att de inte kommer kunna hantera allt själva. Genom att öppna
upp för samarbete så kan andra aktörer och organisationer se myndigheterna
som en resurs med stor kunskap om kriser och hur man kan hantera dessa på
bra sätt.

Fortsättningsvis i avseende till livsmedelsförsörjning, kommer mångfald av
perspektiv, nätverk och relationer att vara centrala aspekter. Information och
kommunikation är nödvändiga för att bygga samhällskapacitet för att kunna
identifiera, mobilisera och hantera omedelbara problem menar Goodman,
Speers, McLeroy, Fawcett, Kegler, Parker och Wallerstein (1998, s. 259). Det
är också processen av kommunikation som bygger resiliens, bevarande och
användande av överförbara kunskaper, skicklighet, system och resurser
påverkar hur samhällen åtar sig i beslutsfattande och i långsiktig planering.
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Om en risk hotar livsmedelssäkerheten och kommer påverka samhället i helhet
har Dani och Deep (2010, s. 403) identifierat att de ansvarande reglerande
aktörerna såsom regering/kommun etcetera kommer att agera snabbt och
effektivt för att ta hand om risken så snabbt som möjligt. I vissa fall där
samverkan mellan aktörer, med medföljande resurser, har varit en del av
hanteringen av denna typ av avbrott/risk/kris har ansvarande reglerande aktörer
gått in och tagit över hanteringen totalt, men samtidigt gått genom korrekta
kanaler för att få ta del av resurserser.

Dani och Deep (2010, s. 401) menar att kommunikation och att alla aktörer
delar med sig av väsentlig information, speciellt inom samverkan, kan gynna
alla för att återta kontrollen över den skada som kan ha förekommit i samband
med risken. Kommunikationen måste ske både inom kedjan av aktörer och
viktiga individer samt externt.

Scholten och Schilder (2015, s. 478) indikerar att vikten av att ha ett gott
informationsflöde och god samverkan kan påverka
försörjningskedjans resiliens och synlighet/transparens samt utöka flexibiliteten
i kedjan. Genom att ha ett dåligt informationsflöde och en dålig samverkan
mellan aktörerna påverkas försörjningskedjan negativt och leder till
sämre resiliens, mindre synlighet/transparens och mindre flexibilitet.

I den tidigare forskningen uppfattar vi ett tomrum gällande ansvarsperspektivet
och organisatorisk resiliens. I den forskning vi har tagit del av skrivs det
mycket om samhällsresiliens och samverkan mellan olika grupper. Området i
sig är väl studerat speciellt gällande samverkan däremot resiliens är väl
studerat men saknar en viss kritisk analys. Det vår studie vill komplettera
forskningsområdet med är en tydligare bild för hur viktig samverkan är i
samband med ansvar hos aktörer i organisatoriskresiliens, vid ett avbrott i
livsmedelsförsörjningen.
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Teoriram
I detta avsnittet kommer teori att presenteras för senare applicering vid analys
av resultat. De teorier som vi har valt att använda oss av för denna studien
är organisationsresiliens, samverkan och kontinuitetsplanering.

Organisationsresiliens
Resiliens inom krishantering syftar till en organisation/systems kapacitet att
kunna dra lärdom av krisen och att skapa ett bättre normalläge än tidigare. Om
detta inarbetas i krisförberedande syfte, exempelvis genom handlingsplaner,
finns det en chans att dessa fokuserar på hur organisationer/system ska kunna
snabbt återhämta sig efter en kris. Denna typen av resiliens ser begreppet som
ett sista försvar för organisationer/system i kristid (Drennan, McConnell &
Stark, 2015, s. 145).

Om man tittar på resiliens utifrån ett ekologiskt perspektiv behöver de
mest resilienta organisationerna inte vara de som kan återgå till ett läge som är
bättre än det tidigare normalläget, utan de som har förmågan att anpassa sig till
situationen. Vid användning av denna definition av resiliens kommer fokus
ligga på att vara förberedd, mer planering och mer energi kommer läggas på att
känna igen kriser samt hur man ska anpassa sig som organisation (Drennan,
McConnell & Stark, 2015, s. 145).

Enligt Drennan, McConnell och Stark (2015, s. 145) sägs detta vara den mest
föredragna formen av resiliens, då organisationer/system måste ha förmågan att
kunna ta smällarna när de kommer, för att sedan anpassa sig. För att detta ska
kunna vara möjligt måste krishanterare gå bortom planer och föra in
organisationer/system i en atmosfär där hot är en del av den dagliga rutinen.
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Alltså föra in krishantering av denna typen in i vardagsarbetet för
organisationer/system.

I dagens samhälle där miljön blivit allt mer föränderlig gäller det för
organisationer att kunna anpassa sig, bli smidiga och motståndskraftiga, om de
vill fortsätta att frodas och överleva. Detta måste bli en del av verksamhetens
strategi. Det gäller att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt hantera
risker genom att utveckla balanserade strategier för att adaptivt, proaktivt och
reaktivt hantera de vinstskapande möjligheterna och samtidigt minimera
sannolikheten av möjliga störningar som kan påverka verksamheten. I
organisationsresiliens arbetar man med system bestående av flera discipliner
för att öka anpassningsbarheten (Leflar & Siegel 2013, s. 1).

En organisation är primärt engagerad med att uppnå de operationella målen
som är riktade mot och avsedd att nå de strategiska affärsmålen, som kan vara
att gå med vinst eller tillhandahålla tjänster, beroende på vilken typ av
organisation det är. Organisationer använder sig av avdelningar som är skapade
för att skydda de intressen som finns. Problemet med dessa separata
avdelningar är att varje avdelning kan ha sina egna enskilda mål och detta är
inte ett effektivt sätt att använda de begränsade resurser som finns tillgängliga
för att nå affärsmålen (Leflar & Siegel 2013, s. 2).

Organisationsresiliens är ett mål för verksamheter att uppnå, att organisationen
blir mer resilient och smidig för att hantera
risker. Organisationsresiliens management är ett riskbaserat hanteringssystem
som går att införa i alla typer av verksamheter. Det är hur man ska gå till väga
för att uppnå organisationsresiliens. Organisationsresiliens management är ett
tvärvetenskapligt angreppssätt för att hjälpa en organisation att uppnå sina mål.
I alla organisationer är förändringar en naturlig del i verksamheten, för
atmosfären där organisationen är verksam kan ständigt förändras. Och av den
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anledningen för att en organisation ska kunna överleva och frodas gäller det att
de är smidiga och kan anpassa sig till förändringar såväl interna som externa
förändringar. I bästa fall kan organisationer förutse förändringar och anpassa
sig i ett förebyggande syfte. I andra fall måste de ta lärdom av tidigare
erfarenheter och genomföra anpassningen baserat på de erfarenheterna. Vissa
förändringar kan vara mindre, medans andra kräver en större anpassning i
organisationens natur, syfte, roll eller struktur, men det kan även bli så att
organisationen måste konstrueras om (Leflar & Siegel 2013, s. 11).

Kontinuitetsplanering
Kontinuitetsplanering enligt Lerbinger (2012, s. 33) har till syfte att
säkerhetsställa inför så många osäkerheter som möjligt, så att ledningen kan
bibehålla kontrollen över verksamheten om en kris skulle ske. Det man lägger
fokus på är att förbereda organisationen för eventuella händelser, att
säkerhetsställa så mycket som möjligt i förväg för att hantera eventuella
konsekvenser av händelser.
En kontinuitetsplan har som mål enligt Lerbringer (2012, s. 33) att:
•

Minska tvetydighet som kan uppstå under en kris genom att förklara
responsåtgärder, hur man ska kommunicera och tydliggöra
ansvarsområden.

•

Tillhandahålla riktlinjer för de ansvariga som ska hantera krisen.

•

Vara en riktlinje för den personal som ska kommunicera om krisen till
media och allmänheten.

•

Information ska finnas om ytterligare resurser som är tillgängliga i
organisationen.

Alla organisationer måste enligt Lerbinger (2012, ss. 33–34) identifiera
potentiella händelser och vilka områden som är särskilt sårbara. Det gäller för
organisationerna att undersöka vilka resurser som de har till sitt förfogande.
För att få förslag på händelser kan nyhetsklipp vara utav intresse, att söka efter
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kriser som har inträffat i den aktuella regionen. Men även att prata med olika
organisationers ledare och fråga dem om vad är det värsta som skulle kunna
hända inom deras ansvarsområde. Det gäller att skapa en lista med så många
händelser som möjligt och sedan rangordna dessa utefter allvarlighetsgrad.

Kontinuitetsplanering är utformad för att tillhandahålla ett sätt för
organisationen att förebygga kriser, men även hur organisationen ska återhämta
sig efter krisen. Det är viktigt att inte kontinuitetsplanerna ligger orörda eller
att de inte testas, det gäller att inte se kontinuitetsplaner som ett engångsprojekt
(Elliott, Swartz & Herbane 2010, ss. 20–21).
När en kontinuitetsplan tas fram krävs det att organisationens kapacitet och
resurser analyseras. Det gäller att de som arbetar med planen är kreativa när de
tar fram potentiella scenarion och hur de kan påverka verksamhetens aktiviteter
och intressenter. Processen är upprepande som innefattar testning, underhåll
och inbäddning. Genom en analys tas en riskbedömning fram som i
kombination med olika scenarion leder fram till en kontinuitetsplan (Elliott,
Swartz & Herbane 2010, s. 124).
Den stora incidentplanen handlar om samordning av en organisations agerade
på en kris. Det finns en process för att aktivera de mekanismer som krävs för
att säkerhetsställa att de åtgärder som genomförs sker i bästa intresse för hela
organisationen. Den stora incidentplanen är egentligen ett kort dokument som
identifierar rollerna och ansvarsområdena för de strategiska, taktiska och
operativa grupperna inom organisationen samt visar var viktig information
finns (Elliott, Swartz & Herbane 2010, s. 259).

Samverkan
I offentlig förvaltning kan man se att mycket fokus ligger på kontraktbaserad
offentlig service. Offentliga organisationer har därmed som effekt blivit
beroende av samverkansparters både inom den privata sektorn och även
frivilliga aktörer, för att ha en korrekt och fungerande krishantering. Problemet
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med detta beroende är att samverkansparterna, oavsett om det gäller de privata
eller frivilliga aktörerna, agerar utefter en annan värdegrund än jämförelsevis
med den beroende offentliga organisationen (Deverell, Hansén & Olsson,
2015, s.99).

Samverkan under kris eller avbrott mellan aktörer kräver att varje enskilds
aktörs intressen för att samverka och de intressena i krisen blir
uppmärksammade. Aktörers intressen kan påverka samverkansinsatserna ur det
hänseendet att man kan av misstag överträda och motverka varandras insatser.
Däremot kan gemensamma mål och intressen belysas vid samverkan och
cementera förståelse och vidare samverkan (Brunschot, Gibbs & Kennedy,
2008, ss. 184–185).

Beroendet gällande service och tjänster av privata och frivilliga aktörer som de
offentliga organisationerna har, kan inte bara fungera i normala förhållanden
utan måste också ha kapacitet att kunna fungera i kris och mindre önskvärda
förhållanden. Detta inkluderar även samverkan och kontaktnät. I och med att
offentliga organisationer inte längre utövar lagerhållning i den utsträckning
man gjorde förr av resurser eller varor, har de mindre egna resurser att använda
sig av vid påfrestningar eller händelser som kräver resurser. Detta förstärker
beroendesituationen som de befinner sig i om det skulle hända någonting.
För att underlätta beroende från den offentliga sidan är det vanligt att välja att
skriva kontrakt med de aktörer som man förväntar sig ska leverera varor eller
tjänster. Detta för att säkerhetsställa flödet av varor eller tjänster samt undvika
underskott och höjda priser, som kan bli på grund av den förhöjda efterfrågan
eller mindre tillgångar under kris av specifika varor eller tjänster (Deverell,
Hansén & Olsson, 2015, s. 100).

Det finns goda anledningar till varför aktörer bör samverka med varandra.
Bland annat att de kan kombinera resurser för att sträcka ut hållbarheten och
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maximera effektivitet, då man har flera resurser att använda sig av än vad man
hade haft om man enbart hade jobbat enskilt. Utöver en resurs och
effektivisering finns det även en altruistisk syn på samverkan och det är att
man bör hjälpa dem som behöver det. Detta innebär också att aktörerna kan
strunta i konkurrensfaktorer, konflikter eller olikheter för att agera i ett
kollektivt intresse. Vidare finns det även ett synsätt där man enas på grund av
en kris eller ett externt hot som hotar samhället i helhet eller dess kultur och
aktörerna enas för att säkra sig mot det externa hotet. Samverkan av alla typer
bygger på premissen att aktörer kan enas under kris. Däremot av det som ofta
återspeglas i media är motsatsen, att aktörer inte kan enas under kris.
Konsekvenserna av misslyckas samverkan kan vara resursbrist, icke lyckade
åtgärder, längre ledtider och lidande i samhället (Deverell, Hansén & Olsson,
2015, s. 103).

Vid samverkan kan det vara så att enskilda aktörer vill säkerhetsställa
partnernas engagemang i samarbetet, speciellt om man är i beroendeposition
eller är av mindre storlek. Detta för att säkerhetsställa om de eventuellt större
oberoende aktörerna är villiga att dela med sig av sina resurser, innan de
beroende eventuellt mindre aktörerna delar med sig av sina mindre i antal
resurser. För att nätverk eller samverkan ska bli så effektiva som möjligt, krävs
det uppmuntrande eller goda påtryck. Vidare krävs även att aktörerna måste
enas och hantera samt skapa relationer mellan dem (Deverell, Hansén &
Olsson, 2015, s. 103).

I samverkansnätverk kan det finnas en ledande aktör. Hur denna utses är upp
till situationen och karaktären av samverkandet. Den aktör som får den ledande
positionen har till uppgift att se till att nätverket underhålls och att samverkan
fungerar som tänkt (Deverell, Hansén & Olsson, 2015, s. 103).
Samverkan kräver resurser av aktörerna i form av tid, personal som ska arbeta
med samverkan och engagemang. I samverkan är de deltagande aktörerna
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beroende av varandra i den utsträckningen att de behöver varandras resurser
och för att skapa nya möjligheter. I samverkan kan dock de flesta aktörer vilja
styra samarbetet i en riktning som gynnar dem själva. Detta kan bli svårare att
hantera ju fler aktörer som samverkar. Ju fler aktörer desto mer viljor att ha i
beaktande, men desto mer resurser (Deverell, Hansén & Olsson, 2015, ss. 103–
104).

Organisatoriska samverkansgrupper kan redan vara etablerade implementerade
grupper eller bildas ad hoc, alltså tillsatt för särskilt ändamål. Oftast under
kriser bildas det ad hoc samverkansgrupper, detta beror också på vilken
organisation det rör sig om och vilket typ av samarbete det gäller.
Den strategi som är mest framgångsrik gällande samverkan mellan olika
självständiga aktörer är så kallad "tit for tat", du gör någonting för mig och jag
gör någonting för dig mentaliteten. De två alternativen som finns under denna
typ av strategi är att antingen samarbete eller att utnyttja (Deverell, Hansén &
Olsson, 2015, s. 104).
Ad hoc bildade samverkansgrupper behöver ingen överseende eller reglerande
aktör, utan det sker på automatik om aktörerna inser att de kommer behöva
interagera med varandra i framtiden och på det sättet bibehålls en god ton och
samverkansvilja (Deverell, Hansén & Olsson, 2015, s. 105).

Att samverka med andra aktörer under kris kan innebära många utmaningar.
Det viktigaste är att samverkan måste förändras och utvecklas i takt med
krisens utveckling och föränderliga natur. När organisationer ska samverka
med varandra kan några av dem vara konkurrenter och vara intresserade av
samma resurs. Viktigt i en sådan här situation är att det själviska intresset inte
får ta över, utan fokus måste ligga på hanteringen av krisen och för att göra
detta kan man tillsammans skapa gemensamma mål och lägesbilder (Deverell,
Hansén & Olsson, 2015, s. 109).
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Alla organisationer har någon typ av ansvar. Under samverkan med flertal
aktörer kan ansvarsfrågan bli mer komplex då linjer suddas ut av samarbetet.
Ansvarområden kan då överlappa och göra samarbetet svårare och orsaka att
organisationer blir passiva och undviker att aktivt arbeta. Det är viktigt att
bibehålla flexibiliteten gällande ansvar, men samtidigt understryka på ett
konkret sätt vem som har ansvar över vad (Deverell, Hansén & Olsson, 2015,
ss. 109–110).

Teori kritik
I den litteratur vi har tagit del av gällande de olika teorier märker vi ett tomrum
gällande ett kritiskt förhållningsätt av användning av de olika teorierna i
praktiken. I litteraturen ges förslag och
varför användningen av resiliens, samverkan och kontinuitetsplanering är goda
verktyg att använda. Det saknas dock ett sakligt kritiskt förhållningssätt till
användandet av dessa verktyg, exempelvis vilka negativa konsekvenser de kan
ha vid användning. Den kritik som finns att ta del av är bland annat
vad konsekvenserna kan bli om man inte använder sig av de verktygen, till en
viss utsträckning.
Även något som saknas är en detaljerad beskrivning, steg för steg, hur man
bland annat uppnår resiliens eller en god samverkan utöver de förslag eller
uppmaningar som anges i boken vilket vi har diskuterat ovan.
Problemet med litteraturen är den praktiska användningen av dem utöver
den teoretiska aspekten, hur tar man den teori som står beskriven i litteraturen
och överför den till verkligheten.
Det som saknas i litteraturen är en mer handboksmässig känsla för direkt
användning och är istället skriven på en högre teoretisk nivå.
I litteratur ges exempel från verkligheten med olika fall, problemet med dessa
är att själva teorins applicering är inte utpekad i exemplen utan lämnas till
läsarens egna förmåga att urskilja. Det som skulle behöva är en
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mer verklighetsförankrad litteratur skriven med klarare direktiv som
fortfarande inkluderar teoretiska förslag på en högre nivå.
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Metod
I detta avsnitt kommer de metodologiska val som gjordes för denna studien att
behandlas, såsom urval, etiska överväganden och utförande. Vi kommer
diskutera de konsekvenser våra val hade för studien i en metoddiskussion.

Insamling av information
För att undersöka de olika aktörernas resiliens mot störningar i
livsmedelsförsörjningen valde vi att använda oss av intervjuer. Detta på grund
av att frågorna är komplexa och kräver en djupare förståelse för
livsmedelsförsörjningen vid ett avbrott. Formen av intervju som användes var
av semistrukturerad typ, där vi hade ett batteri med frågor. Men i vilken
ordning som frågorna ställdes kunde vi själva välja och det gav oss möjligheten
att kunna ställa en följdfråga vid ett ofullständigt svar (Denscombe 2016, ss.
265–266).

Vår intervjuguide skapades genom att urskilja teman från litteratur och
samlades under två huvudteman, resiliens och kommunikation. Detta för att
göra intervjuguiden så smidig och flexibel som möjligt för följdfrågor och för
intervjuns semistrukturerade natur.

Urval

När vi började se över material och vår frågeställning började vi med att
fundera vilka aktörer som skulle kunna tänkas vara aktuella att intervjua. Ju
mer vi läste om vårt valda forskningsområde kom vi fram till följande aktörer;
•

Kommun

•

Handlare

•

Grossist

•

Länsstyrelse

•

Trafikverket

28

•

Livsmedelsverket

Vi valde att höra av oss till både privata och offentliga aktörer för att få ut en så
bred bild som möjligt samt aktörer som skulle kunna besvara vår
frågeställning. Genom att välja ut intervjupersoner på detta sätt är att göra ett så
kallat målstyrt urval. Dock fick vi inte med alla aktörer vi hade tänkt från vårt
urval, vi gick miste om Länsstyrelse och trafikverket, då de ansåg sig arbeta på
en regional nivå och ansåg att de inte kunde tillföra något till studien. Detta kan
ha påverkat infallsvinkeln i studien, då vi inte hade möjlighet till att intervjua
alla aktörer som var tänkt från början och kan på det sättet orsakat att vi
undgick god information från olika aktörers synvinklar. Resterande aktörer
deltar i denna studie.
Kontaktuppgifterna till respektive aktör hittade genom att besöka deras
webbsidor. Det fanns risker med detta sättet att välja våra aktörer, då risken
fanns att vi glömt någon annan viktig aktör (Bryman 2011, s.350, 392).

Genomförande
Då det inte finns något standardiserat sätt att genomföra en intervju på, valde vi
att sätta oss in i det aktuella ämnet för att kunna ställa rätt frågor samt
följdfrågor för att även också kunna följa med i informanternas resonemang
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 141).

Vi genomförde individuella intervjuer med båda oss på plats där en av oss
intervjuade och den andra tog anteckningar på datorn samt ansvarade för
inspelning via mobiltelefonen. Vi valde att ha individuella intervjuer, alltså
intervjua varje enskild informant för sig, då detta gjorde det enkelt för oss att
fokusera på den enskilde informanten samt att våra informanter tillhörde olika
organisationer.
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Efter att kontakt etablerats började vi med en presentation av vilka som var på
plats och vilken roll vi kom att ha under intervjun. Vi gav intervjupersonerna
information om genomförandet av intervjun samt de etiska aspekterna, men
även frågan om tillstånd att spela in intervjun.

Antalet informanter vi använde oss utav för denna studie var sex stycken, varav
3 var kvinnor och 3 var män av varierande åldrar mellan 35–55.
Av våra informanter genomfördes två intervjuer via telefonsamtal. Detta på
grund av att informanterna inte befann sig i Östersundsområdet. Intervjuerna
kunde genomföras antingen med video och ljud eller bara ljud beroende på
informantens vilja (Denscombe 2014, ss. 282–284).

Vi valde att genomföra resterande fyra intervjuerna på plats hos informanternas
arbetsplats. Dels på grund av att det var enklare för oss som studenter att ta oss
till de som var placerade här i Östersundsområdet och etablera kontakt. De
intervjuer som skedde via telefon var det upp till informanten att bestämma
vart han eller hon valde att sitta, men vi bad informanterna om att sitta i en
ostörd miljö för att reducera påverkan av yttre störningar och motverka
inspelningsstörningar. Det var viktigt för oss att ha i åtanke att platsen för
intervjuerna kunde ha påverkat oss, men även våra informanter. Vi resonerade
som så att genom att lägga intervjuerna på deras arbetsplatser skulle de kunna
känna sig mer trygga och därmed vara mer öppna vid intervjuerna (Ahrne &
Svensson 2015, ss. 42–43).

Vid intervjutillfället valde vi att spela in intervjun för att inte missa någon
viktigt västenlig information, då det är lätt att missa något vid intervjun om
man enbart för anteckningar då intervjupersoner kan tala fortare än vad man
hinner anteckna. Det som vi använde oss av vid intervjuerna var iPhones egna
inspelningsprogram röstmemon för att lättast kunna spela in och föra över
materialet till datorn. Vi ansåg att eftersom vi alltid har mobilen med oss och
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därför blev den av effekt mest hanterbar och effektiv för inspelning. Eftersom
inspelning drog mycket batteri tog vi med oss en powerbank för att kunna
ladda mobilen vid lågt batteri för att säkra inspelningarna. Innan intervjuerna
testade vi kvaliteten på inspelningen för att säkerhetsställa ljudkvalitén för
framtida transkribering. Vi var även medvetna om att själva enheten kunde
medföra en dämpande effekt på intervjun med informanten och därför testades
ljudkvalitén (Denscombe 2014, ss.279–280).

Etiska överväganden och urval
Vid intervjutillfällena efterfrågades samtycke för deltagande i studien hos
informanterna. För att erhålla ett informerat samtycke av informanterna
informerade vi om syftet med studien i sin helhet, om det fanns några risker att
delta i studien och dispositionen hos studien i allmänhet. Vi efterfrågade även
om samtycke av inspelning för att underlätta transkribering och anteckning för
studien (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107).

Därefter informerade vi om att det är frivilligt att delta och att informanten
kunde avsluta intervjun när den ville och att det är möjligt att dra sig ur studien
om så skulle önskas. Gällande att dra sig ur studien klar gjorde vi att detta var
möjligt från att intervjun startade till och till och med inlämning av studien för
examination. Om informanten önskade att avsluta studien skulle alla
anteckningar och eventuella inspelningar strykas och inte ingå i studien.
Fortsättningsvis delgav vi även vem som skulle ha tillgång till studien, dess
material, ljudfilerna, identiteterna hos informanterna och transkribering av
intervjuerna. Detta gjordes för att undvika att informanterna skulle känna sig
bedragna eller förda bakom ljuset (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 107–108).

Informanterna till denna studie valde vi att anonymisera i den utsträckning att
de inte skulle kunna identifieras. Detta gjordes genom att inte namnge dem i
studien. Istället gavs dem benämningen IP med en efterföljande siffra som
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valdes utan någon specifik ordning bland antalet intervjuer för att
säkra konfidentialiteten hos informanterna. Vid intervjutillfällena, om känslig
information framkom som kunde identifiera informanterna, erhöll vi
godkännande för användningen av informationen från informanten. Om
informationen var vital för studien bedömdes av oss och därefter efterfrågades
godkännande (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109).

Vidare för att erhålla konfidentialitet togs beslutet om att efter transkribering
av intervjuerna skulle inspelningar av intervjuerna raderas och endast vi skulle
ha tillgång till transkriberingarna av intervjuerna.

Vår roll gällande etiska krav var framförallt att bibehålla vår integritet,
upprätthålla moral och se till att denna studie uppnådde en hög vetenskaplig
kvalité. Med hög vetenskaplig kvalité syftar vi till resultaten av studien skulle
vara så korrekta som möjligt och representativa av vårt valde
forskningsområde. Även viktigt för oss var att förmedla hur vi gick till väga för
att uppnå de resultaten på ett transparent sätt för pålitligheten och giltigheten
hos studien (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111).

Gällande moral och vetenskap hjälpte etiska förhållandesätt att ta beslut
angående vad som var etiskt eller moraliskt korrekt och vad som är viktigt
vetenskapligt för vår studie. Då vi valde att utföra intervjuer som
informationsinsamling var det viktigt att vi höll etik i beaktande, då vi hade
informanter att hålla i åtanke och deras trygghet och inte bara tänka på
vetenskapen för vår studie som även det var viktigt (Kvale & Brinkmann,
2014, s. 111).
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Behandlande av empiri och analys av insamlad information
Enligt Ahrne och Svensson (2016, ss. 222–223) gäller det att man ska kunna
sitt material och genom att transkribera och skriva ut intervjuerna, så kommer
vi kunna läsa igenom allt flera gånger för att enklare kunna hantera den
datamängd som uppstår. Då transkribering av intervjuer kan bli stora mängder
text som kommer behövas att kortas ner till mindre hanterbara delar.

Efter varje genomförd intervju fördes det inspelade materialet över till datorn,
vi hade inspelningen på två ställen för att säkra informationen om något skulle
gå sönder eller tappas bort. Vi använde oss av programmet VLC
media player för att spela upp intervjuerna. Detta på grund av en funktion med
att sänka hastigheten på uppspelningen, som underlättade för oss så vi hann
med att skriva ut texten i ett Windows Word dokument på ett effektivare sätt
(Bryman 2011, ss. 429–430).

Genom att vi transkriberade intervjuerna bekantades vi med materialet redan
under tiden som vi skrev ned intervjun, och genom att anteckningar fördes i ett
annat dokument påbörjades analysen redan i detta skede. Eftersom
transkriberingen skedde efter varje genomförd intervju kunde vi bli
uppmärksammade på om något saknades i vår intervjuguide som vi skulle
behövas läggas till inför de efterföljande intervjuerna (Ahrne & Svensson
2015, ss. 51–53).

Transkriberingen skedde enskilt för att försäkra kvalitén hos transkriberingen,
då det är möjligt enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 225) att två personer
kan tolka och transkribera på olika sätt. Därför delade vi upp intervjuerna
mellan oss för att motverka eventuella misstolkningar eller senare
komplikationer vid analys.
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Analyserna av intervjuerna genomfördes med meningskoncentrering,
uttalanden som informanten gjorde drogs samman till en kortare formulering.
Som sedan formulerades om med ett fåtal ord, då texten reducerades blev
materialet överskådligare och bearbetades ytterligare genom att svaren
kategoriserades för att frågeställningarna i studien skulle kunna testas (Kvale &
Brinkmann 2014, ss. 245–247).

Efter meningskoncentrering av transkriberingen bekantade vi oss ytterligare
med materialet för att urskilja mönster och tematisera detta.
Genom tematisering kunde vi kunna minska mängden information som skulle
analyseras ytterligare. Genom att tematisera blev informationen mer arbetad
och hanterbar för presentation för att till sist kunna dra slutsatser och verifiera
materialet (Denscombe 2016, s. 34).
De teman som urskildes under ytterligare granskning var följande: samverkan,
ansvar, resiliens, kontinuitetsplanering och kommunikation.

Metoddiskussion
Valet av att utföra intervjuer med informanter var något vi bestämde från
början att vi ville använda oss av den datainsamlingsmetoden. Däremot med
denna typ av insamling var bortfall en risk vi var medvetna om, men som vi
insåg inte vikten av förens bortfall började ske från vad vi ansåg vara relevanta
aktörer. Aktörerna som sa nej till intervju var aktörer vi hade planerat att
inkludera i studien. Vilket orsakade att vi var tvungna att titta på alternativa
aktörer som har en roll i det lokala aktörssystemet, men inte den rollen vi var
ute efter. Vi var tvungna att anpassa oss efter situationen och vi löste det
genom att ersätta de tänkta aktörerna med andra relevanta aktörer för att
kompensera bortfallet. Detta stal givetvis tid som vi hade kunnat lagt på andra
delar av vårt arbete med studien, men som vi var tvungna att lägga på sökandet
efter andra aktörer och förfrågningar på intervjutillfälle. Dock hade vi lagt en
tidsbuffert för just sådana här oförutsedda händelser för att säkerhetsställa att vi
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skulle bli klara med vår studie i tid och för att minimera stressfaktorn på
arbetet.

På grund av bortfall av informanter hade vi sex informanter till denna studie.
Då de informanter som vi hade ursprungligen tänkt att ha med i studien inte
hade möjlighet att medverka i studien kan detta ha orsakat att vi inte fick ta del
av all information som vi hade behövt eller planerat för. Det påverkade studien
i det hänseendet att ändringar fick göras i planeringsstadiet av studien. Däremot
har vi fått ut en stor mängd information, vilket vi använde oss av för studiens
resultat och analys.
Urvalet av studien påverkades också av bortfallet av informanterna,
Länsstyrelsen och Trafikverket, i det hänseendet att vi inte fick med alla
aktörer i det lokala aktörssystemet trots att de ansåg sig inte kunna bidra till
studien.

Vi såg ingen anledning till att uppge vare sig ålder eller kön på informanterna
utöver att vi hade tre män och tre kvinnor, då det inte var faktorer som skulle
påverka denna studie i den grad att vi inte valde att ta med de aspekterna.
Däremot kan efter analys, ålder påverka informanternas svar i den grad att
erfarenheter spelar in till viss del då vissa informanter har upplevt
civilförsvarsperioden i livsmedelsförsörjningen och andra inte. Detta kan
påverka den attityd de har till dagens livsmedelsförsörjning i den grad att man
har olika erfarenheter och åsikter om hur det bäst kan hanteras. Detta lämnar vi
till vidare forskning inom området.

Gällande utförandet av intervju via telefonsamtal valde vi att utföra dessa
genom endast ljud och inte genom videosamtal, exempelvis genom plattformen
Skype, då vi resonerade att det skulle vara smidigast för oss och för
informanterna. Detta på grund av att det finns en risk med att använda
videosamtal, då det kan ske fördröjningar i samtalet och internetuppkopplingar
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kan bli underminerade. För att förebygga de riskerna valde vi att endast ha
vanliga telefonsamtal. Nackdelen med att endast ha ljud medförde att vi gick
miste om de fysiska aspekterna hos informanten såsom ansiktsuttryck och
kroppsspråk, vilket kan ha en påverkande faktor. Då kunde vi ha fått en inblick
i hur informanterna kände och resonerade om saker mer uttryckligt i deras
känslor via att tolka de fysiska aspekterna.
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Resultat, Analys och tolkning
I detta avsnitt kommer vårt resultat att behandlas och analyseras. Vi kommer
koppla till de teorier vi har valt och ta upp och vad vi har fått ut av vår empiri.

Efter transkriberingen och meningskoncentreringen gick vi igenom vår
insamlande information för att urskilja teman eller nyckelord i texten. Detta för
att urskilja det väsentliga för studien på ett effektivt sätt, men även för att
upptäcka likheter och skillnader mellan aktörerna och deras ansats till vår
frågeställning.

Vid tematiseringen av materialet urskilde vi följande teman;
•

Ansvar

•

Kontinuitetsplanering

•

Resiliens

•

Samverkan och ansvar

•

Kommunikation

Efter att vi hade urskilt ovanstående teman bestämde vi följande disposition för
resultatet:

•

Synen på livsmedelsförsörjning - Vilken ansats aktörerna har till
livsmedelsförsörjning under en kris

•

Resiliens - Analys av resiliensen hos aktörerna i aktörssystemet vid en
kris

•

Kontinuitetsplanering – Analys av planering aktörerna har

•

Samverkan och ansvar – Analys av samverkan mellan aktörerna och
urskiljande av

ansvarsfrågor
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Våra informanter benämns i detta avsnittet på följande sätt: IP1, IP2, IP3, IP4,
IP5 och IP6. Om alla informanter berörs samlas de under IP. IP i denna studie
står för informerande person – informant. IP1, IP2 och IP3 är företag. IP4, IP5
och IP6 är kommunala och statliga verksamheter.

Synen på Livsmedelsförsörjning i kris
Vikten av en fungerande livsmedelsförsörjning under en kris ser samtliga IP
som mycket viktigt för samhället ur ett överlevnadsperspektiv. Detta belyses av
IP6:

…Vi pratar ju faktiskt om människans överlevnad, för det tillhör ju
våra basala behov...dricksvatten och livsmedel är ju det viktigaste vi
behöver. Det skulle vara högsta prioritet.

Tre av sex IP, IP1, IP2 och IP3 uttrycker en mer kapitalistisk syn gällande
livsmedelsförsörjningen, då man inte kan ägna sig åt välgörenhet som
företagare eftersom man är beroende av vinst för att kunna fortsätta bedriva sin
verksamhet även under kris. Detta beskrivs av IP3:

Hur viktigt är det för våran del? Som ett samhällsansvar eller
lönsamhetssynvinkel? I fall en värre kris skulle uppstå kanske det inte
är lönsamheten som ska ligga till grund för hur vi agerar, utan se till
att folk får mat, sen är vi ju fortfarande ett företag så vi kan ju inte
skänka bort grejer
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Resterande IP4, IP5 och IP6 uttrycker ett mer humanitärt ansvarstagande syn
gällande, då de är kommunala och statliga organisationer som har ett lagstadgat
ansvar för sina medborgare. Enligt IP4 beskrivs detta på följande vis:

För oss som kommun är det jätteviktigt, om man tittar på våra
tillagningskök så producerar de 12 000 portioner per dag, det är
ganska mycket mat.…får vi inget inflöde har vi en besvärlig situation
att hantera.

Samtliga IP lägger tyngd på att det är viktigt med en fungerande
livsmedelsförsörjning för deras verksamhet. Däremot skiljer sig värdegrunden
mellan företagen och kommunala/statliga organisationerna åt, som illustreras
av ovanstående citat.

Resiliens
Den generella synen på resiliens i organisationerna hävdar samtliga IP om att
de är relativt motståndskraftiga i livsmedelsförsörjningskriser inom sina
verksamheter så att de skulle klara sig en kortare tid, men inte i veckor utan
leveranser av livsmedel till Östersund.
IP4 hävdar att:

Rent konkret skulle jag säga att vi har relativt god beredskap...vi har
kapacitet till att snabbt ställa om och laga annan mat om det skulle
behövas...sedan har vi stora tillredningskök och beredningskök, där vi
har viss förmåga att kunna servera mat till våra boenden...men vi
klarar inte av veckor utan leveranser då blir det svårt att klara av de
stora volymerna på 12 000 portioner vi ska servera varje dag.

IP4 fortsätter med att berätta att om livsmedelsförsörjningen skulle slås ut, så
finns det inte så mycket att ta av här i Östersund i form livsmedel, då detta inte
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produceras lokalt i stora kvantiteter. Det finns visst jordbruk, mejeri och annan
form av odling, men inte i den kapaciteten som skulle behövas för att utspisa
Östersunds befolkning i en längre tid.

Samtliga IP ansåg sig vara resilienta och anpassningsbara för att hantera kriser.
Detta tyder på enligt Drennan, McConnell och Stark (2015, s. 145) att de anser
sig vara resilienta ur det hänseendet att de kan återgå till ett typ av normalläge,
eller så nära ett normalläge som möjligt, om det skulle inträffa exempelvis en
livsmedelskris. Däremot om man ser till att det inte finns några resurser att ta
av om transporter och leveranser skulle bli avskurna från Östersunds tätort, så
finns det inte mycket redundans i form av jordbruk eller produktion som kan se
till att befolkningen i Östersund får de livsmedel som de behöver inom
tidsramen. Detta måste enligt Leflar och Siegel (2013, s. 1) bli en del av
verksamhetsstrategin för att verksamheterna ska kunna bli motståndskraftiga
och skapa resiliens i kriser specifikt inom livsmedelskriser.

I dagens samhälle har JIT med minskad lagerhållning präglat
livsmedelsförsörjningen. Samtliga IP är enade om att lager och JIT har
påverkat distribution, inköp och bedriften av verksamheten. De har blivit mer
sårbara enligt samtliga IP då de inte har en buffert. IP5 förklarar på följande
sätt:

Vi har ju ett jättestort problem idag, butiker beställer ju från JIT, det är
inte lagerhållning...det fylls inte på förens det är slut och det som är
slut är det enda som fylls på. Det gäller samma för våra verksamheter
(kommunala) vi har inte kapacitet att ha lagerhållning...vi har heller
ingen egen produktion utan allt köps in utifrån...det kommer bli ett
problem oavsett vad det blir för kris.
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Enligt IP2, IP3 och IP5 kan bunkring av livsmedel komma att bli ett problem,
då matvaror kommer att ta slut i snabbare takt än vad mataffärerna är beredda
på, då mataffärer endast har livsmedel så att det räcker under normala
förhållanden och väldigt liten lagerhållning. IP2 förklarar:

I ett krisläge om det skulle bli dåligt med mat brukar folk gå ut och
hamstra, alltså bunkra mat, man vill ju säkerhetsställa att man har
mat.…och när man inser det så går det fort då tror jag att det (maten)
inte skulle räcka en vecka.

Med JIT, minskad lagerhållning samt ständiga transporter med livsmedel för
påfyllnad har organisationer enligt Leflar och Siegel (2013, s. 1) ett
kostnadseffektivt sätt att hantera risker gällande att vara motståndskraftiga i
vinst och förlust förhållanden gällande att sälja eller använda det man har och
undvika förlust genom att inte få sålt eller använt varorna man har köpt. I och
med detta sätt att hantera de typerna av riskerna har man skapat risker för
livsmedelsförsörjningskriser, då man inte har samma nivå av resiliens för den
typen av kris som för vinst och förlustrisker. Det kan vara på grund av att man
har valt att prioritera det som är mer sannolikt att inträffa, istället för att
prioritera det som kan bringa de större konsekvenserna för verksamheten och
de som är beroende av den.
Vid en livsmedelskris kommer individer att hamstra/bunkra mat, som IP2
förutspår. Detta kommer att påverka resiliensen hos verksamheter, då de inte
har tillräckligt för att förse alla kunder med de varor som de önskar, då de har
ett väldigt begränsat lager och utan transporter som fyller på kommer varorna
ta slut snabbare än vad man har motståndskraft för.

Fortsättningsvis förklarar IP2 och IP3 att de kommer att ta kontakt med de
lokala producenterna, som till exempel Änge, Nyhléns, för att försöka få in
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varor om det blir en störning, men det skulle inte räcka långt utan att det ändå
skulle behöva komma in varor utifrån.

Samtliga IP är eniga om att vid upptäckt av en uppdagande kris kommer de att
arbeta med förebyggande åtgärder för att minska utfallet av kommande kris.
IP6 berättar följande:

När vi får indikationer om någonting...kommer vi göra åtgärder.
Redan där börjar vi diskutera, hur gör vi när det släpper. Hur ser vi till
att vår servning är i prick så snabbt som möjligt, vilka varor är viktiga,
hur prioriterar vi om. Hemligheten är att ta ikapp sig så fort som
möjligt

Att kontakta alternativa leverantörer kan ses som enligt Leflar och Siegel
(2013, s. 2) som att de är engagerade om att nå sina operationella mål, alltså att
verksamheten ska kunna fortgå trots krisläget. Man skapar motståndskraft
genom att inte avgränsa sig till sina vanliga leverantörer utan väljer istället att
utforska andra alternativ för att behålla effektiviteten och säkra sin
verksamhet.
Däremot något man måste ta i beaktning gällande alternativa leverantörer IP2
och IP3 är att de inte är de enda handlarna i Östersundsområdet som kommer
konkurrera om de lager de lokala leverantörerna och producenterna har. Det är
viktigt att ha det i åtanke så man inte gör ett alternativ till sitt enda alternativ
om resurserna där redan är slut för att skapa resiliens.
Vidare angående hur IP6 hanterar indikationer om att kunna hantera
indikationer på uppdagande kriser syftar enligt Leflar och Siegel (2013, s. 11)
att de har en förmåga att kunna smidigt anpassa sig till den föränderliga
omvärld verksamheten befinner sig i för att kunna uppnå verksamhetens mål
och bibehålla resiliensen i verksamheten.
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Tidigare erfarenheter gällande livsmedelsförsörjningskriser var det fem av sex
IP som hade erfarenhet av olika sorter. Av de fem IP som hade erfarenhet var
det IP2, IP3 och IP4 som har direkt erfarenhet kopplat till livsmedelskris, då de
blev påverkade av cryptosporidiumutbrottet i färskvattnet i Östersund 2010,
vilket orsakade att dricksvatten och andra drycker såldes slut i butiker på grund
av att man inte kunde dricka kranvatten. IP3 berättar följande:

För några år sedan hade vi ju cryptosporidium det är väl det närmast
krissituation/katastrofläge jag har haft under min tid här... man kom in
och tömde hyllorna på vatten. Sålde slut på allt vatten

IP1 och IP5 har erfarenheter som påverkade livsmedelsförsörjningen men inte i
den utsträckning som ovanstående IP har. IP1 och IP5 blev påverkade av
störningar i IT och i elförsörjning, vilket påverkade respektives verksamhet
som i sin tur påverkade livsmedelsförsörjningen.

För att en organisation ska kunna hantera risker enligt Leflar och Siegel (2013,
s. 11) på ett så bra sätt som möjligt måste man vara förberedd och att aktörerna
har utvecklat en smidighet och anpassningsförmåga till interna och externa
händelser. Om man inte kan förutse förändringar och göra lämpliga
anpassningar blir man beroende av tidigare erfarenheter och använda dessa för
att genomföra anpassningen. Det kan vara allt från små förändringar till stora,
där organisationen byggs upp på nytt.
Erfarenheter som både handlarna och de kommunala verksamheterna har är att
det lokala dricksvattnet inte gick att dricka eller använda i matlagning i
samband med cryptosporidiumutbrottet 2010. Handlarna tog initiativet till att
samarbeta för att kunna sälja vatten och de kommunala verksamheterna ställde
om gällande matlagningen att den anpassades efter den uppkomna situationen
och på så sätt skapades resiliens som kan bidra till motståndskraft i liknande
händelser i framtiden tack vare tidigare erfarenheter.
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Kontinuitetsplanering
Gällande kontinuitetsplaner för livsmedelsförsörjning var det endast två av sex
IP (IP4 och IP5) som kunde med säkerhet säga att de har handlingsplaner som
de kan utnyttja vid en händelse. IP4 hävdar att:

Man har reservrutiner och att man har redundans att man klarar sig
och det tittar man på...det är ett utvecklingsområde vi måste bli bättre
på att klara av störningar...att ha reservrutiner och en kontinuitet i det
hela, alltså kontinuitetsplanering

IP5 har en kontinuitetsplanering i form av extraordinära händelser, men dem
har inte en specifik plan för livsmedelsförsörjning. Detta förklarar IP5 på
följande sätt:

Just gällande livsmedelskris har vi ingen plan för vi har ju upprättat
planer utifrån extraordinära händelser. Då ska ju det, oavsett vilken
kris, så ska våran verksamhet bedrivas.

Att de har planer innebär att de enligt Lerbinger (2012, s. 33) att
verksamheterna kan minska tvetydigheten gällande åtgärder specifikt vad som
ska göras, när det ska göras och hur det ska göras. Även så har verksamheterna
riktlinjer att använda sig av vid osäkerhet, resurser är kartlagda och relationen
med media är fastställd. Att ha en kontinuitetsplan för verksamheter så som IP4
och IP5 som är kommunala förvaltningar är ett måste då de är en så pass stor
organisation att man inte kan hålla koll på varenda detalj, även om de inte har
en plan gällande för just livsmedelsförsörjning.
Att ha en plan för en extraordinär händelse kan täcka de flesta kriser och en
livsmedelsförsörjningskris som förhindrar leveranser kan täckas till viss grad,
då riktlinjer finns etcetera. Däremot kan kontaktpersoner och resurser vara
aspekter som de får undersöka manuellt. De medger själva att det är ett
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utvecklingsområde och detta kan man se tyda på en medvetenhet kring vikten
av en god planering inför eventuella händelser.
Tre av de återstående fyra, IP1, IP2 och IP6 har viss kontinuitetsplanering, då
de antingen refererar till andra organisationers planering eller har nedskrivna
rutiner från tidigare erfarenheter att använda sig av under en kris. Enligt IP1
såg deras kontinuitetsplanering ut på följande sätt:

Vi har vissa nedskrivna krispaket som vi kan ta fram och bläddra i.
Sen varje gång det händer någonting, varje gång någonting upptäcks
om något inte funkar så skriver vi om dem.

Den sista aktören IP3 var den enda som kunde säga att de själva inte hade en
handlingsplan, de kunde heller inte svara på om företaget centralt hade en plan
eller inte.

Att inte ha kontinuitetsplanering eller att använda sig av andra
verksamhetsplaner kan innebära enligt Lerbinger (2012 ss. 33–34) att
verksamheterna inte har en plan eller dokument som kan förbereda dem ifall en
oönskad händelse skulle inträffa. Man kan få svårigheter att reda ut vad man
bör göra, hur man bör göra det och vem som bär ansvaret för att göra det.
Exempelvis under en livsmedelskris om man inte har en kontinuitetsplan för
oönskade händelser eller specifika planer där livsmedelskris kan vara ett
scenario, kan man inleda hantering av krisen blint till eventuella effekter, då
man inte har testat eller planlagt åtgärder. Därefter om man använder en annan
verksamhetsplan som IP1 och IP6, kan denna planen inte nödvändigtvis vara
utformad för att fungera bra med deras verksamhet, även om den fungerar för
någon annan.
Kontinuitetsplaner enligt Elliott, Swartz och Herbane (2010 s. 124) är
utformade för att passa varje enskild verksamhet i den mån att den innefattar
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deras resurser och ansvar för att klara av händelser samt hur man återhämtar
sig efter dem.
Att inte ha en plan som IP3 är det samma som att strunta i att ta körkort, men
ändå ge sig in i bilen och ut i trafiken. Det kan få katastrofala påföljder för
verksamheten om man inte har en plan och börjar införa åtgärder trots att man
inte har full koll på sin egen kapacitet. Verksamheter kan däremot ha bra koll
trots att man inte har en plan, men det är en större risk att inte ha det.

Övningar gällande specifikt livsmedelsförsörjningen är det ingen av samtliga
IP som gör. Däremot har IP4 och IP5 reella övningar i hela verksamheten då
det händer någon störning konstant samt att dem har varit med i
övningen HUBBE 2017. IP6 berättar dock i samband med deras nationella
samordning ansvar i frågor om livsmedel att de bedriver aktiviteter för andra
aktörer för att öka förståelse och sprida kunskap, IP6 berättar följande:

En aktivitet som vi tar upp med livsmedelsförsörjning som ett kan
man säga fokusområde för kommuners beredskapssamordnare och
kostchefer...det kommer innebära ett kunskapslyft då
beredskapssamordnare kanske inte kan så mycket om livsmedel och
kostchefer kanske inte tycker det är så viktigt då de prioriterar vård,
omsorg och skola och de kanske inte kan så mycket om beredskap och
civilt försvar. … Då gör vi aktiviteter oftast föreläsningar där andra
aktörer får komma och prata från olika delar av
livmedelsförsörjningskedjan

När det kommer till övningar som ligger inom kontinuitetsplanering kopplar vi
till Elliott, Swartz och Herbane (2010, ss. 20–21) att det är viktigt att planerna
inte ligger och blir dammiga, utan att man verkligen testar och övar för att se så
att planerna fungerar. Under en övning kan de inblandade aktörerna komma på
andra lösningar, men även andra problem och behöva ta fram ytterligare
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åtgärder, denna process är iterativ som innehåller testning, underhåll och
inbäddning.
Detta förutsätter att verksamheterna i fråga har en plan till att börja med, annars
har man inget att testa. Faran att inte öva eller testa även om man inte har en
plan, blir då att verksamheter inte är förberedda eller har en reservplan vid en
oönskad händelse. Det räcker inte med skrivbordsövningar eller övningar i
teori, utan att faktiskt få fysiskt öva exempelvis som IP4 och IP5 gjorde
i HUBBE kan det leda till att man upptäcker sårbarheter och kan således ändra
planerna. Vid processen att ta fram olika scenarios är det viktigt att de är
kreativa och visar hur de kan påverka verksamhetens aktiviteter och
intressenter. En riskbedömning enligt Elliott, Swartz och Herbane (2019, s.
124) tillsammans med olika scenarion resulterar i en plan.

Samverkan och Ansvar
Gällande konkurrens mellan aktörer i det lokala aktörssystemet finns det en
konkurrens, då det är flertal företag som har intresse i livsmedelskris. Samtliga
IP nämnde ingen konflikt mellan sig och andra aktörer utan berättade istället
om tillfällen man hade samarbetat trots det faktum att de är konkurrenter ur ett
konsumentperspektiv då de bedriver samma typ av verksamhet. IP3 berättar
följande i samband med berättelsen om cryptosporidium utbrottet 2010:

Det blev synkroniserat med andra butiker, vi hyrde in lastbilar som
körde upp vatten till butikerna så man samarbetade där för att få tag i
vatten och få det att bli hyfsat lönsamt...det kostar ju att ta en lastbil.

IP6 syftar till att vid en kris kan man bli tvungen att vidta samverkande
åtgärder för att klara av livsmedelsförsörjningen. IP6 förklarar på följande
sätt:

Kedjorna kanske behöver jobba tillsammans med olika faciltiter eller
kontakter och då får de ju jobba ihop, egentligen tänker man ju också
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på konkurrenslagen, här kanske vi säger att vi ger det mandatet att de
får jobba ihop

Att butiker synkroniserade med varandra och tillsammans samverkade för att
hyra in lastbilar, att det finns ett sådant tänk, kan kopplas till Deverell, Hansén
och Olsson. (2015, s. 105) att de bildade en samverkansgrupp Ad hoc. De
bildade samverkan när de upptäckte att de behövde varandras resurser och stöd
för att klara av den massiva vattenbristen. Då butikerna har samverkat
med varandra förr, borde de också kunna göra det igen om en livsmedelskris i
större skala skulle inträffa, och de borde ha en fastställd dialog eller en kanal
att utgå ifrån.
Det ställs i kontrast med det faktum att de är konkurrerande kedjor som utgår
ifrån sina egna behov och behovet av att gå i vinst för fortsatt överlevande
verksamhet, även under kris. Trots att det är konkurrenslagen som gäller för
denna typen av verksamhet, handlare, som IP2 och IP3 är. Enligt Deverell,
Hansén och Olsson. (2015, s. 109) låg fokusen i detta fallet på krisen och man
kunde åsidosätta konkurrensen för att hantera läget man befann sig i på bästa
sättet. Detta är det mest optimala när det kommer till konkurrerande aktörer
som är nödvändiga i samma samverkansgrupp att agera.

Av samtliga IP uttryckte två, IP4 och IP5, att de har som avsikt att i framtiden
gå igenom samt skriva kontrakt med grossister och leverantörer av väsentliga
resurser i kris för att säkerhetsställa flödet och minska risken för bortfall av
resurs. IP4 förklarar på följande sätt:

...är upphandlat av olika leverantörer och det är något man funderar på
om vi har tillräckligt bra avtal med våra leverantörer. Vem är det som
får livsmedel eller produkter vid en störning. Är det dem med bäst
avtal eller vad är det som styr det.
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IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5 uttryckte att de är i beroendesituation till sina
leverantörer så att sina leveranser fungerar som de ska. Att de kommer i tid och
att de kommer med de resurser och varor som de behöver för att klara av sitt
dagliga arbete i respektives verksamheter. IP1 berättar ur en leverantörs
synvinkel och deras beroende av leveranser av varor:

...om vi inte får in inköp till våran lokal så har vi inget att plocka och
inget att leverera...om vi säger att vi inte skulle få leveranser från
båtarna att vi inte skulle få in varor till Sverige kanske vi har kapacitet
att kunna försörja butiker i 1–2 dagar

IP5 fortsätter ur kommunal synvinkel:

Det mesta av våra livsmedel kommer ju antingen från affären eller
måltidsservice...vi är ju jätteberoende av att det funkar, för funkar det
inte, ja det är ju inte bara vi som ska konkurrera om maten i affären
det är ju alla andra också.

IP4 säger angående beroendet av livsmedelsleveranser att:

Livsmedel och drivmedel kommer utifrån och Östersund är en liten
knutpunkt det finns inga stora lager här...vi är beroende av att det
kommer hit hela tiden.

Detta kan kopplas med Deverell (2015, s. 100) då kontrakt är ett vanligt sätt att
säkerhetsställa att man kommer få de resurser man behöver, då man kommer
överens med sin leverantör att de kommer få leverans på utsatt tid enligt
avtalet. Det är viktigt att det som är överenskommet hålls för verksamheternas
fortsatta verksamhet och de människor som är beroende av dem. Vidare kan
beroendesituationen som alla aktörerna befinner sig i gällande en fungerande
livsmedelsförsörjning kopplas till Deverell (2015, s. 103) då det är ett tydligt
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behov av att ta del av andras resurser. På grund av att de har begränsade
livsmedelsresurser att utnyttja, speciellt under en kris där inga transporter kan
komma och leverera varor.
Det måste ske ett samverkansbildande av de verksamheter som skulle påverkas
av en livsmedelskris, då de alla sitter i samma båt och behöver använda
varandras resurser för att säkerhetsställa verksamhetens överlevnad och de som
är beroende (Östersunds invånare) av verksamheten i sig. Detta kräver även att
de mindre verksamheterna och de större verksamheterna i samverkandet i
denna typ av kris kan komma överens om föredelningen av resurser, i den mån
att man tar med i beräkningen storlek och antal resurser samt form av
verksamhet. Detta för att inte utnyttja sina samverkansparters engagemang i att
stödja samverkan.
Exempelvis då IP2 och IP3 är enskilda företag medan IP4 och IP5 är större
kommunalförvaltningar med större ansvar till andra och kan därför anses vara
en större organisation, dock med mindre resurser i form av livsmedel dock en
fördel gällande kontakt med andra utomstående aktörer som kan bistå med
hjälp utifrån, så som IP1 som är en statlig aktör med en stödjande funktion.

Vem det är som bär ansvaret vid en livsmedelsförsörjningskris är en komplex
fråga då samtliga IP svarade olika, men samtliga IP ordade om att ett visst eller
en stor del av ansvaret låg på kommunens bord samtidigt som de hävdade att
ansvaret är uppdelat.

IP6 diskuterar detta på följande sätt:

En kris händer ju alltid i en kommun...Östersunds kommun ansvar för
att det här ska fungera det finns ju lagstiftningen som man tolkar på
olika sätt men det finns ju LEH, FEH och
socialtjänstlagen...kommunen har ju ansvar för de individer som är
inom vård och omsorg det finns även ett lagstadgat krav att de ska
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förse barn med skolmat...där kan man säga att det finns ett starkt
ansvarsförhållande...sen är det den friska människan, individen ska ha
en egen beredskap, vi pratar om en vecka ur försvarsberedning.

I kontrast till IP6 svar gällande kommunens ansvar hävdar IP4 följande:

I kris har vi (kommunen) ju ingen roll alls egentligen skulle jag vilja
säga, vi tar inte över någon annans ansvar och ingenting sånt då är vi
en organisation som behöver livsmedel för att kunna göra mat till våra
verksamheter till våra särskilda boenden till våra skolor...I vår
verksamhet behöver man titta på det större perspektivet...jag skulle
säga är man frisk så får man nog räkna med att klara sig själv sen kan
jag nog säga att vi tar ett visst ansvar, vatten är också ett livsmedel

IP1, IP2 och IP3 uttryckte sig inte ha något lagstadgat ansvar då de är företag
och inte myndigheter eller andra offentliga organisationer. Däremot gällande
vilken roll de skulle ha vid en livsmedelskris belyste IP3 i samband
med cryptosporidiumutbrottet 2010 uppstådde följande diskussion:
...det var ju nånting det föll ju på att det blev butikernas ansvar att se
till att Östersundarna hade vatten det var ju inget som kommunen
gjorde nånting åt så på nåt konstigt sätt blev det vårt ansvar att se till
att det fanns...det är väl inte vi som ska ta smällen utan mer
myndigheter som ska ta den ekonomiska smällen av det, inte vi som
företag.

Vem som bär på ansvaret under kriser av denna typ kan bli en komplex fråga
att svara på. Detta kan kopplas till Deverell, Hansén och Olsson (2015, ss.109–
110) då vid samverkan, vare sig fastställt eller ej, kommer ansvarsområden att
överlappa med varandra då frågan om just livsmedelsförsörjning under kris är
en komplex fråga till att börja med. IP4 och IP5 har lagstadgade ansvar till
delar av sin verksamhet som de upplever är viktigast för dem att försörja med
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livsmedel och till viss del den friska individen med vatten. Detta räcker inte för
att täcka hela det faktiska ansvaret som de kommunala verksamheterna har, då
de har som ansvar enligt lag att försörja hela kommunens invånare med vatten
och förnödenheter under en kris enligt socialtjänstlagen.
Denna del av deras ansvar blir åsidosatt i jämförelsevis med det ansvar de har
för de mest utsatta/beroende individerna i samhället kan vara på grund av en
prioriteringsfråga. Samt att ansvar läggs över på andra aktörer, inte
nödvändigtvis med avsikt att undvika ansvar. Bland annat läggs ansvar till viss
del på IP2 och IP3, som är handlare. De har kapacitet att se till att de friska
människorna har tillgång till livsmedel under en kort tid. Däremot har IP2 och
IP3 inget lagstadgat krav att förse Östersundsborna med livsmedel, särskilt inte
om det finns risk för fara för personal eller anläggning.

IP6 belyste sitt egna ansvar som en mer övervakande aktör med ett
samordningsansvar där de agerar i syfte till att bistå med hjälp till de aktörer
som kommer agera för att ordna krisen. De bistår på det sättet att de hjälper
aktörer att komma i kontakt med aktörer som kan bistå med hjälp. IP6 förklarar
sin roll på följande sätt:
Vi har ju ett uppdrag och instruktion om att samordna kriser och
beredskapsplanering...det blir ju framförallt på en nationell nivå. Vi
ser i framtiden att vi har en operativ roll. Vi kan se vad vi kan bistå
med, kanske kontaktnät eller att vi skickar ut en fråga till våra
kontakter.

IP2 och IP3 var eniga om de skulle få direktiv av kommunen med god grund
skulle de ta deras råd eller direktiv för att stödja krishanteringen, specifikt
gällande om det skulle behövas att införas max-köp eller dylika restriktioner på
deras försäljning.
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Detta kan kopplas till enligt Deverell, Hansén och Olsson (2015, ss. 103–105)
att det beroende på situation eller om det finns ett behov av direktiv eller en
aktör som tar på sig den ledande rollen i samverkansförhållandet. IP2 och IP3
är inte i direkt behov av en ledande aktör då de är företag, men kan ta emot
direktiv om det ges med ett gott argument. IP1 kan ses i detta fallet som en
ledande överseende aktör med sitt samordningsansvar vars syfte kan vara att
underhålla eller se till att samverkan kan finnas genom att bistå med
kontaktnät. En ledande aktör i detta fall är inte identifierad i den utsträckning
att man kan med säkerhet säga att den aktören kommer leda samverkan.
Däremot kan man antyda att IP4 och IP5 som är kommunala förvaltningar kan
komma att ha en viss ledande roll på grund av den verksamheten eller
lagstiftning dem bedriver/har.
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Diskussion och konklusion
I detta avsnitt kommer resultat och analys diskuteras ytterligare och studiens
konklusion kommer presenteras. Vidare kommer även förslag till framtida
forskning att inkluderas.

Syftet med denna studie var att granska aktörssamverkan och resiliens i både
den offentliga och privata sektorn gällande livsmedelsförsörjning under ett
avbrott. Vidare är syftet även att undersöka hur kontinuitetsplanering och
samverkan kan bidra till ett mer resilient aktörssystem under ett avbrott i
livsmedelsförsörjningen.
Gällande vem som bär ansvaret fann vi olika svar från olika informanter vilket
gjorde att ansvarsfrågan blev väldigt komplex i vad som vi förväntade oss
skulle vara ett konkret svar. Detta under analys av intervjuer upptäckte vi att
mycket av komplexiteten är orsakad av skiftet mellan civilförsvar, till
nedläggning till att man nu vill återgå till uppbyggnad av ett nytt civilt försvar.
Där mellan förändringarna har ansvaret blivit otydligt då man tyder lagstiftning
på olika sätt i olika verksamheter.
Även gällande sådana lagar som socialtjänstlagen som alla kommuner i hela
landet ska följa är ansvaret inte tydligt nog, då lagen säger att kommuner har
det största ansvaret gällande alla som befinner sig i kommunen att de har mat,
vatten och tak över huvudet. Där vid analys kom vi fram till att kommunen
främst lade fokus på de mest sårbara individerna i samhället där ibland vård,
omsorg och skola på grund av att enligt tolkning det finns mer regleringar och
instruktioner som täcker dessa ansvarsområden. Den friska människan däremot
får räkna med att klara sig själv enligt analys då resurser inte kommer räcka till
alla. Därför bör alla friska individer i samhället förbereda en krislåda som
räcker i en vecka, vilket också kommer bli mer aktuellt under tiden som ett nytt
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civilt försvar utvecklas i framtiden. Om man ser till verkligheten så är runt tio
dagar mer att rekommendera, som förebyggande för att man ska klara sig utan
stöd från kommunala verksamheter eller andra organisationer.
Något som framgick tydligt i analysen var beroendet av det ständiga varuflödet
till de olika verksamheter oavsett om det gäller kommunala verksamheter eller
företag. Sedan leverantörerna är beroende i sig av den varuproduktion och
import av varor från andra länder för att de ska kunna leverera varor till
butikerna och andra verksamheter. Alla processer måste fungera för att
livsmedelsförsörjningssystemet som finns i Sverige ska fungera. Detta på
grund ut av att vi har så pass omfattande import av livsmedel från utlandet och
väldigt liten livsmedelsproduktion i landet i jämförelse med hur vi hade det
förr, då vi kunde vara till viss grad självförsörjande om något skulle
inträffa. Om ett steg i livsmedelsförsörjningsprocessen fallerar kommer
nästkommande steg i processen att bli lidande och därmed skapa problem för
de sista i ledet, nämligen människorna i samhället, som då av effekt blir ett
problem för de beslutsfattande och styrande organisationerna.
Ett problem som blev uppenbart var att med kvalitetsteknikens framfart med
JIT, Lean och 5S i landet så har lagerhållningen försvunnit ute i butikerna
och även hos grossisterna. I Lean talar man om att lager inte är något man vill
ha mycket av, vilket har lett till nedskärning på lagerkapacitet i många
verksamheter. Exempelvis är lagret som butikerna har de varor som finns ute
på hyllorna samt ett visst lager på torra varor men ej färskvaror. Mycket av de
livsmedel butiker köper in har inte lång hållbarhet, utan man är beroende av
dagliga leveranser för att kunna få in varor att sälja till sina konsumenter. Detta
gäller även kommunala förvaltningar som även dem är beroende av dagliga
leveranser av livsmedel för användning i stor-, berednings- och tillagningskök.
I Östersunds tätort finns det inga stora grossistlager eller andra former av lager.
Alla oavsett verksamhet använder sig idag av JIT för sina livsmedel. När det
gäller de kommunala verksamheterna så finns inte längre något
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beredskapslager i stora kvantiteter att luta sig mot, om en kris skulle uppstå för
att kunna förse de boende i kommunen med mat som man hade bättre kapacitet
för att göra i samband med civilförsvaret. I tidigare forskning dyker problem
med JIT och Lean upp på samma sätt som i resultatet av denna studien.
Det har visat sig för visso öka effektiviteten hos verksamheten hos på
bekostnad av att ha en säkerhetsbuffert med lager.
Den samverkan som fanns mellan de företag och kommunala/statliga
organisationerna var relativt vag, då ingen informant kunde med säkerhet säga
exakt hur man kunde samverka med andra aktörer i samhället, förutom sina
egna andra sektorer/förvaltningar/avdelningar inom
företaget/kommunala/statliga organisationerna. Samverkan enligt analys
kommer att bli ytterst viktigt om en livsmedelskris skulle bryta ut i Östersunds
tätort och vägarna blir avstängda så att leverantörer inte kan leverera livsmedel
in till staden. Att etablera ett starkt kontaktnätverk blir en utmaning för
aktörerna i det lokala aktörssystemet som måste göras, annars blir risken att
hanteringen av krisen blir nedsinkad av att försöka etablera kontakter och lösa
ut vilket ansvar vardera aktörer ska ha i eventuellt samverkan när man redan
hade kunnat lösa det som en förebyggande åtgärd. Samverkan enligt resultatet
av denna studie och enligt tidigare forskning har en betydelsefull roll för att
skapa resiliens och ett gott samarbete mellan de olika aktörerna för att hantera
en risk/avbrott på ett så effektivt sätt som möjligt.
Något som påverkade studien i sin helhet var antalet intervjupersoner och
bortfallet av vårt urval. Vi gick miste om viktiga aktörer, där ibland
Länsstyrelsen och Trafikverket, som skulle kunnat påverkat resultatet, då båda
aktörerna nämndes av informanter och deras betydelse
för samverkan och ansvar. Däremot inte i den utsträckningen att resultatet hade
blivit oigenkännligt, men det kunde ha blivit en skillnad i resultat och
konklusion om vi hade fått det urvalet som var tänkt från studiens början.
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Konklusionen för denna studien är att situationen för livsmedelsförsörjning
under ett avbrott ser morbid och dystopisk ut om det värsta skulle hända nu
innan vi har fått igång det civila försvaret igen. Vem det är som bär på
ansvaret vid en sådan här kris ligger beroende på vad det rör sig om och
vem man ställer frågan till. Det är viktigt att ansvarsfrågan blir konkret, tydlig
och att en operativ grupp etableras för att hantera denna typen av frågor.
Samverkan mellan både företag och offentliga verksamheter kommer behöva
etableras om de ska kunna klara av en sådan här typ av kris, utan att
underminera sina verksamheter och sätta invånare i en svår sits.
Motståndskraften kommer att komma ifrån en stark samverkan med goda
etablerade kontakter för att effektivt kunna hantera processen med
livsmedelsförsörjningen under ett avbrott.
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Framtida forskning
Till denna studie var ålder inget som vi valde att lägga fokus på, då vi ansåg att
studiens syfte inte skulle bli besvarat av att undersöka om ålder hade någon
påverkan i vår frågeställning. Däremot kan detta forskas vidare på i framtiden
genom att applicera exempelvis ett intersektionellt perspektiv på aktörerna i
aktörssystemet

och

undersöka

om

ålder

skulle

påverka

studiens

resultat. Anledningen till varför vi anser att det kan vara intressant att forska
vidare kring detta är att ålder kan påverka synen på livsmedelsförsörjning i det
hänseende att livsmedelsförsörjningen har utvecklats sen 2000-talet med bland
annat Lean, JIT, civilförsvar, krisberedskap och nu tillbaka till civilförsvar. Det
som kan vara intressant är exempel som ålder kan påverka attityd till att återgå
till civilförsvar.

Vidare inom detta forskningsområde rekommenderas ett större urval med fler
aktörer för att få en bredare bild med fler perspektiv. Att göra studien på en större
skala hade även varit intressant för att se hur det skulle skilja sig i resultat och
vilka andra upptäckter man kunde tänkas göra. Exempelvis genom att ha som
urval ett flertal kommuner, flertal länsstyrelser, flertal grossister, ta in
exporthandlare och fler handlare.

Vikten av ransonering och dess påverkan på samhället och resiliensen på
aktörssystemet kan vara betydelsefullt då enligt IP6:

Själva begreppet finns ju i ransoneringslagen och jag kan bara säga
som de fungerade förr, vi hade vi ju ett system för ransonering och
man tryckte på en knapp så tog det en månad innan ransoneringen var
igång...sen skulle ju ID kort skickas ut och ransoneringskort tryckas
upp. Hur detta skulle se ut idag...man kan ju tänka sig själv dels göra
något slags system, någon måste trycka på knappen och vi har ju en
väldigt snabbt omväxlande omvärld, det kan bli knepigt
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Ransonering

kopplat

till

kontinuitetsplanering

verkar

till

synes

enligt Lerbinger (2012, ss. 33–38) vara en sårbar punkt då systemet inte har
blivit uppdaterat och inte kan komma i effekt på en månad om det skulle
behövas. Detta skulle behövas revideras och uppdateras för att anpassas till
dagens moderna samhälle för att minska sårbarhetsfaktorn och skapa
motståndskraft. Detta lämnas vidare till framtida forskning för att göra en
djupare analys.
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Appendix
Frågebatteri
Resiliens frågor
Hur viktigt är det för samhället ur erat perspektiv att livsmedelsförsörjningen
fungerar även vid ett avbrott?

Vilken roll kommer din organisation att ha vid en livsmedelsförsörjningskris?

Vilket ansvar har din organisation och till vem under en sådan här typ av kris?
(Om dom inte anser sig ha ett ansvar) varför anser ni er inte ha något definitivt
ansvar?

Vilka andra aktörer ser du ha ett ansvar vid en sådan här typ av kris och vilket
ansvar ser du dem ha? Gäller både privata/kommunala och statliga aktörer.
·

Kommer ni vid en kris i livsmedelsförsörjningen att samordna med andra

aktörer?

Arbetas det med frågor rörande livsmedelsförsörjning under krissituation?
(om inte) varför inte, vad är risken med att inte arbeta med sådana här typer av
frågor?

Har ni tidigare erfarenheter av livsmedelsförsörjningskriser?
·

Om så är fallet, kan du berätta om tidigare erfarenheter och lärdomar?

Finns det några handlingsplaner gällande en livsmedelsförsörjningskris eller
finns det inbakat i en annan handlingsplan? - kan vi få ta del av dem?
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(Om det inte finns) Varför har ni inte det och vad finns det för risk att inte ha en
handlingsplan?

Kan du berätta hur din organisation skulle hantera en sådan händelse, vilka
åtaganden kommer att tas?
·

Vilka policys har ni?

Har eran organisation byggt upp kapacitet att hantera en störning?

Har ni och kommer ni använda er av trygghetspunkter?

Övar ni inför sådana här händelser?
(om inte) varför inte och vad kan du se för fördelar med att öva för sådan här
händelse?

Finns det någon utsedd ansvarig person som har till uppgift att hantera
livsmedelsförsörjnings frågor?

Skulle ni säga att er organisation är motståndskraftig inför kriser, specifikt en
livsmedelsförsörjningskris?

Kommunikationsfrågor

Vid en livsmedelsförsörjningskris, vilka aktörer kommer din organisation
kontakta och kommunicera med lokalt?
(Om ingen kontakt) varför kommer ni inte kontakta någon?

Vilken typ av kommunikation och i vilket syfte kommer den ske?
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Vilka fördelar och nackdelar ser du med öppen och stängd kommunikation
mellan berörda aktörer i en livsmedelsförsörjnings kris?

Vilka kommunikations kanaler kommer ni använda er av?
Kommer ni att samarbete med de lokala nyhetsmedierna för att sprida en korrekt
information angående krisen?

Övriga frågor endast till handlarna
Hur många grossister har ni?

Vilket typ av lager har ni?
•

Dagligvaror? (basvaror, pasta, gryn, mjöl, bröd)

•

Kött och mejeri?

•

Toalettartiklar?

•

Hur länge uppskattningsvis räcker det?

Hur påverkas erat lager av Just-In-Time vid ett längre uppehåll i leveranserna?

Hur länge uppskattningsvis räcker maten i butiken?
·

Om folk hamstrar/bunkrar? Finns det någon policy/kommer ni införa någon

policy? Max köp eller är det första man till kvarn?
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