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Abstract 

 

Den här studien berör ämnesområdet samverkan med fokus på livsmedelsdistributörers 

uppfattning om förutsättningar för att medverka i det svenska krishanteringssystemet. Målet 

med studien är att få en ökad förståelse för hur livsmedelsdistributörer uppfattar sina 

förutsättningar och krav för samverkan genom att bidragande med livsmedel och andra 

förnödenheter till aktörer som hanterar en mer omfattande krissituation. Studien baseras på 

sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där respondenterna representeras av svenska 

livsmedelsdistributörer i beslutsfattande position som besitter en mångårig branscherfarenhet. 

Det som framkommer i studien är att livsmedelsdistributörer har förutsättningar för att kunna 

bidra med nödvändiga resurser till hanterande aktörer vid en mer omfattande kris. Dessutom 

framgår det i studien att de tillfrågade livsmedelsdistributörerna har en vilja att delta i 

samverkan som stödresurs vid en mer omfattande kris. Slutligen har studien identifierat tre 

fokusområden som bör studeras i djupare detalj. Detta ska leda till en djupare förståelse för 

vad livsmedelsdistributörer efterfrågar vid en mer omfattande kris.  

Nyckelord: extending organisations, kris, livsmedelsdistributörer och samverkan  
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1 Introduktion 
 

Vid större kriser i dagens samhälle samlas nästan alltid frivilliga aktörer och andra enskilda 

individer som vill stötta vid hanteringen av en kris. Detta är ett fenomen som på senare tid 

diskuteras allt mer i svensk media då intresset att ge stöd vid mer omfattande kriser växer. Ett 

tydligt exempel på detta är då skogsbranden i Västmanland ägde rum år 2014. Detta eftersom 

att ett flertal olika aktörer deltog vid och runt hanteringen av branden. I den här studien 

uppmärksammas att privata aktörer som är involverade vid krissituationer, som exempelvis 

skogsbranden, agerar på ett liknande sätt som frivilliga aktörer vilket i sin tur är av intresse 

att studera. Materialet som erhålls i studien bidrar till en ökad förståelse för de förutsättningar 

och uppfattningar som livsmedelsdistributörer har beträffande samverkan med polisen, 

räddningstjänsten och ambulansen som vanligtvis är de aktörer som hanterar krissituationer. 

Studiens syfte anknyter till den relevans som finns i dagens samhälle att tillvarata den 

kunskap och de resurser som aktörer utanför den offentliga sektorn kan tillhandahålla. 

Samtidigt strävar studien efter att belysa den komplexitet som arbetet med samverkan mellan 

olika aktörer innebär i hanterandet av en krissituation. 

För att få en mer nyanserad bild av ämnesområdet bearbetas samverkan mellan offentliga, 

privata och frivilliga aktörer. Studien belyser förekomsten av vissa komplikationer inom 

samverkan i form av ledning, koordinering och organisering vid en mer omfattande kris. Vid 

djupare granskning av området samverkan som berör svenska livsmedelsdistributörer kan det 

identifieras att forskning inom området är näst intill obefintlig. Därför avser den här studien 

att ge en fördjupad inblick i hur svenska livsmedelsdistributörer uppfattar sina förutsättningar 

att bidra vid en krissituation för att de berörda aktörerna som hanterar krissituationen ska 

kunna bibehålla sin drift. Samtidigt kan området samverkan i den här studien vara 

problematisk att studera. Detta då samhällets struktur och lagar är i ständig förändring, vilket 

påverkar organisationernas omgivning. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur livsmedelsdistributörer uppfattar sina möjligheter att 

bidra med livsmedel och andra förnödenheter till aktörer som hanterar en mer omfattande 

krissituation. Det är livsmedelsdistributörers uppfattningar om samverkan med polisen, 

räddningstjänsten och ambulansen samt andra aktörer som hanterar krissituationer som står i 

centrum för studien. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Vilka krav ställer livsmedelsdistributörerna på polisen, räddningstjänsten, ambulansen och 

andra aktörer vid en mer omfattande krissituation? 

Hur ser livsmedelsdistributörer på sina förutsättningar att bidra med livsmedel och andra 

förnödenheter till polisen, räddningstjänsten och ambulansen samt andra aktörer vid en mer 

omfattande krissituation? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Studien kommer inte fokusera på några andra aktörers uppfattningar än svenska 

livsmedelsdistributörers. Vidare avgränsas studien för att få perspektiv utifrån regional samt 

nationell nivå av svenska livsmedelsdistributörers syn på samverkan. Studien avgränsas 

således till att fokusera på butikschef, regionchef och säkerhetschef som respondenter då 

beslutsfattare på dessa nivå besitter en ledande roll inom organisationen. Genom att använda 

livsmedelsdistributörernas åsikter blir studien mer centrerad mot individer som har 

befogenhet att agera vid en krissituation. 
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2 Bakgrund 
 

I avsnittet berörs MSB:s rapport till Regeringen om skogsbranden i Västmanland 2014 för att 

få en bakgrund till studiens förekomst. Dessutom belyses begreppen kris, extending 

organisation, blåljusaktörer och samverkan. Bakgrunden avslutas med tidigare forskning 

kring ämnesområdet. 

 

2.1 Skogsbranden Västmanland 

 

Skogsbranden i Västmanland 2014 beskrivs av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap) som Sveriges största skogsbrand i modern tid. Insatsen involverade aktörer från 

hela landet och internationella stödresurser tillkallades för att hantera krisen. I MSB:s 

utvärdering från 2016 om skogsbranden i Västmanland framgick det tydligt att privata och 

frivilliga aktörer samt enskilda individer bidrog med viktiga insatser kring arbetet med 

skogsbranden. Enligt MSB (2016) gav hanteringen av skogsbranden en klarare inblick i hur 

krishanteringen fungerar i svenska samhället (MSB 2016). 

Majoriteten av de inblandade aktörerna genomförde interna utvärderingar som gav upphov 

till dokumentation beträffande händelsen. Materialet sammanställdes sedan av MSB (2016) 

vilket påvisade att man kan dra åtskilliga lärdomar från skogsbranden, en av dessa lärdomar 

var att det största fokus låg på aktörer inom den offentliga sektorn: kommuner, landsting och 

statliga myndigheter i hanterandet av krisen. Därför uppmanar MSB i sin utvärdering till 

samverkan med samtliga samhällsaktörer för en bredare och mer effektiv krisberedskap 

(MSB 2016). Därav väcktes intresset för livsmedelsdistributörers agerande och samverkan 

med blåljusaktörer som ligger till grund för studien. 
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2.2 Begrepp 

 

2.2.1 Kris 

 

Definitionen av kris är på åtskilliga sätt komplex eftersom ordet har olika betydelser i olika 

sammanhang. Med hänsyn till detta har en beskrivning av ordet lyfts fram. Enligt 

säkerhetspolitik.se definieras en kris enligt följande: 

En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i 

samhället, exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att 

väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att 

samhället inte fungerar som det ska. (Säkerhetspolitik 2016) 

Även Drennan och McConnell (2007) ser komplexiteten i att förklara ordet kris, detta 

eftersom de ser att varje individ har en egen uppfattning om vad kris är. I litteraturen 

framkommer att kris är ett objektivt fenomen och en social konstruktion. Drennan och 

McConnell (2007) menar att ordet kris existerar i alla samhällsstrukturer och involverar en 

mångfald av situationer exempelvis industriella, teknologiska, naturkatastrofer samt även 

hälso- och välfärd. Drennan och McConnell (2007) belyser även att kris ger upphov till 

händelser som: dödsfall, ekonomiska kostnader, utslagning av viktig infrastruktur och 

kommersiell symbolisk förlust (Drennan & McConnell 2007, s. 14-17, 22-23). För at får en 

klarare bild av vad begreppet kris definieras som i denna studie exemplifieras en mer 

omfattande krissituation som bland annat en större: lavin, översvämning och skogsbrand som 

pågår en längre tid. 

 

2.2.2 Extending organisation 

 

I boken Organized Behavior in Disaster beskriver Dynes (1970) fyra typer av 

organisationsbeteende vid kris. Ett av dessa beteenden benämns som extending organisation 

och beskrivs som en organisation där yrkesskicklighet och utrustning som används i den 

ordinarie verksamheten nyttjas vid en mer omfattande kris, aktörerna har således en etablerad 

verksamhet, men deras roll vid en mer omfattande krissituation är diffus, eftersom 

krishantering inte ingår i organisationens kärnverksamhet. I syfte att tydliggöra extending 

organisations roll vid krissituationer förklarar Dynes (1970) att extending organisations har 

en egen orienterad struktur vilket innebär att organisationerna har befintlig verksamhet vars 
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huvuduppgift inte är krishantering. Detta till skillnad från polisen, räddningstjänsten och 

ambulansen samt andra aktörer som har en struktur formad i syfte att hantera krissituationer 

(Dynes 1970, s. 145-146). 

Dynes (1970) illustrerar ett exempel i boken där han beskriver hur byggföretag assisterar vid 

en räddningsinsats genom att tillhandahålla utrustning och personal (Dynes 1970, s. 138). 

Dynes (1970) illustration av extending organisation får livsmedelsdistributörer att 

kategoriseras under samma benämning. Detta då livsmedelsdistributörer definieras i studien 

som organisationer vars huvuduppgift är handel med dagligvaror och hantering av livsmedel. 

I studien anses att livsmedelsdistributörer kan bistå med exempelvis: livsmedel och kunskap 

beträffande hantering av livsmedel. För att underlätta för läsaren översätts extending 

organisations i studien till utvidgande organisationer. 

 

2.2.3 Blåljusaktörer 

 

Blåljusaktörer är ett samlingsbegrepp för att benämna aktörer som är delaktiga i samhällets 

krisberedskap (MSB 2016). Studien omfattar: polisen, räddningstjänsten och ambulansen. 

Dessa aktörer har till huvuduppgift att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Blåljusaktörer 

är de centrala aktörerna vid hanteringen av krissituationer. Detta betyder att blåljusaktörer 

måste vara väl förberedda och agera snabbt vid krissituationer. Vid en mer omfattande 

krissituation drabbas stora delar samhället och situationen kräver i vissa fall mer resurser än 

vad den aktuella blåljusaktören har till förfogande. 

Polisens huvudsakliga ansvarsområde vid en kris är att: avspärra, utreda, utrymma, registrera 

och eftersöka. Vid en krissituation organiserar sig polisen på annat sätt för att mer effektivt 

kunna hantera händelsen. Vid en krissituation omstrukturerar polisen resurser och personal 

efter rådande omständigheter. Några exempel på polisens egna definitioner av kris är: större 

olycka, terroristangrepp, omfattande avbrott i samhällsviktiga funktioner och större allmänna 

sammankomster (Polisen 2016). Räddningstjänsten är den ledande blåljusaktören och är ofta 

den aktör som är drivande i arbetet med hanteringen av krisen vilket innebär att 

räddningstjänsten ska ansvara för att hindra och begränsa skador på: människor, egendom 

och miljö (Krisinformation 2016). Medan ambulansen ska nyttjas då behov av vård eller 

övervakning under transport föreligger. Resursen ska vara tillgänglig för livshotande 

situationer (SOS alarm 2016). 
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2.2.4 Samverkan 

 

I syfte att tolka innebörden av begreppet samverkan utgår studien ifrån Mattessich et al. 

(2001) som tolkar samverkan som något generellt samtidigt som studien tar del av 

Danielssons et al. (2011) tolkning av samverkan på skadeplats. 

Mattessich et al. (2001) definierar begreppet samverkan enligt följande: 

Collaboration is a mutually beneficial and well-defined relationship entered into by two or 

more organizations to achieve common goals. (Mattessich et al. 2001, s. 4) 

Mattessich et al. (2001) anser att organisationerna som samverkar bör förhålla sig till en 

ömsesidig relation samtidigt som de behöver sträva mot ett gemensamt mål. Författarna till 

tidigare nämnda studie menar att strukturen i samverkan måste vara uppbyggd på att ansvar, 

resurser och ledarskap delas (Mattessich et al. 2001, s. 4). 

Definitionen enligt Danielsson et al. (2011) är att det finns ett flertal olika inriktningar 

beträffande begreppet samverkan. I denna studie kan samverkan identifieras som synkron och 

parallell. Synkron samverkan beskrivs av Danielsson et al. (2011) som att aktörerna 

samverkar, utbyter arbetsuppgifter och agerar prestigelöst för att lösa händelsen. Aktörerna 

som hanterar en mer omfattande krissituation bör således agera som en enhet istället för att 

agera enskilt. Parallell samverkan identifieras som att aktörer agerar simultant, men avskilt 

från varandra (Danielsson et al. 2011, s. 13). 
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2.3 Tidigare forskning 

  

2.3.1 Att agera vid en mer omfattande krissituation som utvidgande organisationer 

 

I Joint Commission Journal on Quality and Safety beskrivs hur färjor, privata båtar och gamla 

båtar som egentligen skulle skrotas hjälpte till att evakuera folk från Manhattan efter 

terrorattacken den 11 september. Det som är intressant med denna artikel är att dessa initiativ 

togs helt och hållet på egen hand av de olika aktörerna som valde att hjälpa till. Det framgår i 

artikeln att evakueringen hanterades på ett effektivt sätt där koordineringen var en av 

framgångsfaktorerna. Artikeln påvisar hur organiseringen sker på en decentraliserad nivå och 

att nya samverkanskonstellationer utformas. Forskarna som skrivit artikeln antyder på att det 

proaktiva arbetet inte bör vara för detaljerat eftersom de konstaterar att det då inte finns 

utrymme för improvisation från de berörda aktörerna. Med proaktivt arbete menas att aktörer 

aktivt arbetar med förebyggande åtgärder, detta för att mildra eller förhindra en eventuell 

krissituation. I texten förklaras att strukturerade organisationer anpassar sin operativa 

verksamhet utifrån krissituationen på ett bättre sätt då de själva får ansvaret att koordinera 

sina resurser (Kendra & Wachtendorf 2003, s. 316-318). 

Denna artikel bidrar med en insikt i hur utvidgande organisationer kan arbeta vid en mer 

omfattande kris. Artikeln beskriver den samverkan som sker mellan de olika aktörerna och 

hur dessa lyckas koordinera sina resurser på ett effektivt sätt utan centraliserad ledning, från 

exempelvis en offentlig aktör. Artikeln illustrerar utvidgande organisationers vilja att såväl 

agera som hjälpa till då behov finns och de offentliga resurserna inte är tillräckliga. 

Att agera vid en krissituation som utvidgande organisationer beskrivs av Horwitz (2009) då 

han forskat kring Wal-Marts agerande vid orkanen Katrina i sin artikel Wal-Mart to the 

rescue: Private Enterprise´s Response to Hurricane Katrina. I forskningen jämför Horwitz 

(2009) Wal-Mart och Federal Emergency Management Agency (FEMA) vilket i Sverige 

motsvaras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En aspekt som framkommer i 

forskningen är skillnaderna i deras kvicka agerande och effektivitet. Wal-Mart, som är en 

livsmedelsdistributörskedja i USA inom den privata sektorn, agerade på ett enastående sätt 

till skillnad från offentliga myndigheter och i studien identifierades att privata organisationer 

på ett mer effektivt sätt kan mobilisera nödvändiga resurser. Anledningen till detta är att Wal-

Mart driver sin vardagliga verksamhet inom en miljö där konkurrens är en faktor, detta 
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innebär att de alltid måste ha förmågan att vara dynamiska och flexibla, vilket kom till nytta 

då orkanen inträffade (Horwitz 2009, s. 512-513). 

Kärnan i Wal-Marts agerande var att de redan innan stormen drabbade södra USA agerade 

genom att evakuera butiker som låg i riskzonen och såg till att ett flertal lastbilar var redo att 

skicka ut resurser till dessa butiker efter det att orkanen bedarrat. Under krissituationen 

framkom nyttan av att organisationen utgår ifrån en centraliserad ledning men att denna 

ledning överlät beslutstagandet till lokal nivå, det vill säga att man decentraliserade makten. 

Detta resulterade i att chefer på alla nivåer inom organisationen hade tillåtelse att fatta beslut 

eftersom Wal-Mart har som kultur inom organisationen att ha en god lokalkännedom. Det här 

visar på att kedjans centrala enhet visade tillit till de lokala verksamheterna och att det 

existerar ett implementerat och standardiserat arbetssätt inom Wal-Martkoncernen. Det som 

utmärker de privata aktörerna jämfört med de offentliga är att Wal-Mart har en större tillgång 

till resurser och detta på ett mycket effektivare sätt. Detta uttrycker sig i daglig hantering av 

lager och logistik. En annan skillnad är att den privata sektorn har mer utrymme för att ta 

lärdom av sina misstag medan offentliga aktörer inte har samma utrymme för att ta risker och 

begå misstag. Detta beror på att offentliga aktörer har det huvudsakliga ansvaret vid en mer 

omfattande krissituation. Horwitz (2009) lyfter upp problematiken med att offentliga aktörer 

som FEMA befinner sig i ständig förändring, exempelvis: nytt ledarskap, nya prioriteringar 

och omorganiseringar. Horwitz (2009) menar att den ständiga förändringen komplicerar 

etableringen av en väl implementerad struktur (Horwitz 2009, s. 514-522). 

Horwitz (2009) beskriver hur Wal-Marts snabba agerande bidrog till att mat och vatten 

distribuerades till de behövande samtidigt som organisationen förebyggde att andra händelser 

med negativ påföljd, som exempelvis plundring, minimerades. Horwitz (2009) poängterar 

med sin forskning är att utvidgande organisationers kan bidra till krishantering på en helt 

annan nivå än om enbart offentliga aktörer hade deltagit (Horwitz 2009, s. 523-525). Detta 

förtydligar att livsmedelsdistributörer och andra privata aktörer har förutsättningar för att 

bidra och delta i hanteringen av en mer omfattande krissituation. 

En tvivelaktig detalj från artikeln Wal-Mart to the rescue: Private Enterprise´s Response to 

Hurricane Katrina som bör belysas är att författaren Horwitz (2009) kan upplevas som 

partisk eftersom han näst intill enbart skildrar positiva handlingar från Wal-Marts sida. Trots 

detta anses artikeln vara relevant för studien då den beskriver hur en utvidgande organisation 
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kan agera vid en mer omfattande krissituation samt att aktören i sig är en 

livsmedelsdistributör. 

 

2.3.2 Mathantering vid en krissituation 

 

Den tidigare forskningen som behandlas under kategorin Mathantering vid en krissituation 

ska bidra till en bredare förståelse för hur samverkan sett ut vid tidigare krissituationer, den 

ger upphov till en förståelse för de barriärer som kan existera mellan olika aktörer. Den 

beskriver också vikten av de utmaningar som uppstår i samband med samverkan, 

koordination och kommunikation vid en mer omfattande krissituation. Fallstudien belyser 

förmågan hos aktörer att omstrukturera organisationers resurser för att bli mer 

motståndskraftiga vid en kris. 

Inom det berörda området samverkan påvisas det hur betydande flexibilitet och 

nätverksarbete är vid en mer omfattande kris, detta konstaterar Smith och Lawrence (2014) i 

sin fallstudie Flooding and food security. De aktörer som fallstudien baseras på har någon 

form av koppling till livsmedelsdistribution, till exempel: livsmedelskedjor, 

livsmedelsproducenter och livsmedelsdistributörer. Fallstudien behandlar hur en 

översvämning påverkar distributionen av mat och hur livsmedelsdistributörerna anpassade sig 

för att hantera krisen. I fallstudien har Smith och Lawrence (2014) således granskat hur 

myndigheter, den privata sektorn, industrin och frivilliga aktörer agerat för att mobilisera 

resurser, relationer och information vid den aktuella krissituationen. 

Smiths och Lawrences (2014) fallstudie belyser att ju högre nivå av socialt kapital man 

besitter desto bättre motståndskraft har aktörerna i en kris (Smith & Lawrence 2014, s. 218). 

Detta kan tolkas som att hanteringen av en krissituation gynnas av existerande nätverk och 

befintlig samverkan mellan de interna och externa aktörer som är involverade vid 

krissituationen. 

Smith och Lawrence (2014) har i sin fallstudie identifierat två utmärkande egenskaper för att 

hantera en mer omfattande krissituation. Dessa egenskaper är oerhört viktiga i relation till 

matsystem och definieras som rapidity samt resourcefulness. Rapidity innebär att aktörer har 

en kapacitet att uppnå uppsatta mål inom en begränsad tidsram, detta för att använda tiden på 

ett effektivt sätt och minska eventuella resursförluster. Resourcefulness handlar om den 

kapacitet aktörerna har för att mobilisera resurser och identifiera problem. De båda 
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utmärkande egenskaperna kan endast existera om det finns ett starkt socialt nätverk mellan 

aktörerna vilket åskådliggörs genom rådande engagemang, samverkan, partnerskap, tillit, 

stöd och sammanhållning. Detta leder i sin tur till en väl utvecklad och funktionell samverkan 

mellan aktörerna (Smith & Lawrence 2014, s. 223). 

Smiths och Lawrences (2014) fältstudie påvisar att livsmedelsdistributörer bör vara delaktiga 

i planering och beslutsfattande vid förbättringsarbete av matsystem vid krissituationer. I 

fältstudien fann Smith och Lawrences (2014) inga entydiga bevis på att 

livsmedelsdistributörer fanns med i det proaktiva krishanteringsarbetet. Genom att inkludera 

livsmedelsdistributörerna i det proaktiva arbetet menar Smith och Lawrence (2014) att den 

långsiktiga planeringen gynnas, vilket ska leda till att mat kan distribueras effektivare vid en 

krissituation (Smith & Lawrence 2014, s. 226). Även Siegel (1985) styrker påståendet i sin 

artikel Human Resource Development for Emergency Management där det beskrivs att 

utvidgande organisationer ska vara involverade i både agerandet och återhämtningen vid en 

krissituation. Detta innebär att livsmedelsdistributörer bör vara inkluderade i det proaktiva 

arbetet (Siegel 1985, s. 107). 

Den här fallstudien ger uppsatsen en inblick i livsmedelsdistributörers förutsättningar innan 

en kris och hur dessa förutsättningar förändras under händelseförloppet vid en mer 

omfattande krissituation. Begreppen rapidity och resourcefulness som Smith och Lawrence 

(2014) lyfter fram i sin forskning skapar en ökad förståelse för de egenskaper 

livsmedelsdistributörer bör förhålla sig till, detta för att använda tid och resurser på ett 

effektivare sätt. Genom att analysera fallstudien fås en bredare uppfattning för hur samverkan 

kan se ut mellan offentliga, privata och frivilliga aktörer i praktiken. Fallstudien identifierar 

framgångsfaktorer och den problematik som kan uppstå när samverkan sker. 
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2.3.3 Komplexiteten med svensk krishantering 

 

Genom att ta del av det Wilmelius och Engberg (2015) skriver i sin artikel Crisis 

management through network coordination: Experiences of Swedish Civil Defence Directors 

belyses den komplexitet som råder vid hanteringen av krissituationer. I artikeln framgår 

koordinering och samverkan vid kris som det centrala, det är där komplexiteten påträffas. 

Detta eftersom det svenska regionala styret försvårar för ledande aktörer, exempelvis 

blåljusaktörer. Wilmelius och Engberg (2015) beskriver CAB (Country Administrative 

Boards) vilket är Länsstyrelsen som är den aktör som ska ta ansvar vid en eventuell 

krissituation. Länsstyrelsens ansvar beskrivs framförallt som att agera som koordinerande 

länk. Vars huvuduppgift är att organiserar handlingar mellan myndigheter, kommuner och 

frivilliga aktörer på nationell nivå (Wilmelius & Engberg 2015, s 131-132). I artikeln 

beskriver Wilmelius och Engberg (2015) att CAB upprätthåller ett proaktivt arbete genom 

samverkan mellan ett flertal aktörer. Det proaktiva arbetet yttrar sig genom regional styrelse 

med återupprepande möten, arbetsgrupper, scenario grupper samt nätverkande mellan privata 

aktörer och volontera aktörer. Problematiken Länsstyrelsens ställs inför är således att 

övertyga och motivera grupper att samverka, samtidigt som Wilmelius och Engberg (2015) 

belyser att det inte observerats hur aktörerna som ingår i de proaktiva arbetet reagerar vid en 

krissituation, vilket betyder att viljan till samverkan endast blir hypotetiskt. Wilmelius och 

Engberg (2015) beskriver vikten av att aktörerna har en enighet, detta eftersom länsstyrelsen 

inte är lagenligt berättigad till att bestämma över de andra aktörerna. I artikeln tas det därför 

upp att länsstyrelsens bör dela framgångs rapporter, behov, strategiska beslut och operativa 

åtgärder. En hållbar samverkan, fungerande nätverk och koordinering leder till att 

Länsstyrelsen har mer resurser till förfogande vid krissituationer (Wilmelius & Engberg 

2015, s 136). 
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3 Teori 
 

I avsnittet framförs studiens teoretiska ramverk. Studiens teoretiska ramverk ses utifrån 

nätverks- och organisationsteori. 

 

3.1 Organiserat Beteende vid Disaster 

 

Dynes (1970) har författat en studie som baseras på många olika organisationer och 

samhällen som har haft beslutsansvar vid krissituationer. Det som framhålls i studien är 

organiseringen av de personer, grupper och organisationer Från olika verksamheter som 

arbetar vid kriser. Dynes (1970) har studerat hur organisationerna inom samhället blir 

involverade och hur resurserna tillhandahålls samt även organisationernas anpassning till 

hanterandet av en mer omfattande kris genom att observera dem (Dynes 1970, s. 136). Han 

har fokuserat på organiserat beteende inom området disaster och hävdar att organisationer 

som exempelvis blåljusaktörer och Röda Korset automatiskt bir involverade i hanterandet av 

en mer omfattande krissituation, medan andra organisationer direkt eller indirekt blir 

involverade. Dynes (1970) väljer att kategorisera organisationer i fyra grupper beroende på 

hur de agerar och involveras vid en disaster. Han illustrerar (typ1) established, (typ 2) 

expanding, (typ 3) extending organisations och (typ 4) emergent groups vilket översätts till 

svenska som: (typ 1) etablerade, (typ 2) expanderande, (typ 3) utvidgande organisationer och 

(typ 4) emergenta grupper. I figuren visualiserar Dynes (1970) kategorierna av organisationer 

efter följande: 

 

Figur 1: Typer av organiserat beteende i disaster (Dynes 1970, s. 138). 
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Typ 1 (Etablerade organisationer) är enligt Dynes (1970) de organisationer som vanligtvis 

agerar vid en krissituation. Dessa aktörer har en etablerad struktur och är vana vid att arbeta 

med givna arbetsuppgifter vid en mer omfattande krissituation. Ett exempel på etablerade 

organisationer är blåljusaktörer. Typ 2 (Expanderande organisationer) är organisationer som 

har volontärarbete som en ingående komponent i sin verksamhet. Aktörerna är väl etablerade 

på området men är flexibla i sin struktur på så sätt att de kan tillkalla ytterligare personal och 

resurser efter behov. Exempel på expanderande organisationer: Röda Korset och 

Frälsningsarmén. Typ 3 (Utvidgande organisationer) benämns som organisationer vilka inte 

har krishantering som sin ordinarie verksamhet, utan tillhandahåller någon form av tjänst 

eller produkt. Dessa aktörer har en etablerad verksamhet men deras roll vid en mer 

omfattande krissituation är diffus, eftersom krishantering inte ingår i organisationens 

kärnverksamhet. Exempel på utvidgande organisationer är: livsmedelsdistributörer och 

åkerier. Typ 4 (Emergenta grupper) är de grupper som bildas vid en krissituation, det vill 

säga en kombination av individer som finns tillgängliga. Dessa aktörer saknar både struktur 

och kunskap angående vad som är nödvändigt för att hantera en mer omfattande krissituation 

(Dynes 1970, s. 141-147). Exempel på emergenta grupper är spontanfrivilliga, det vill säga 

individer som inte tillhör någon organisation eller individer som organiserat sig via sociala 

medier. 

 

3.2 Nätverksteori 

 

Grunden till nätverksteori är enligt Borell och Johansson (1996) tämligen simpel. Enheterna i 

de sociala nätverken, som även kallas aktörer, benämns som noder som i sin tur förenas av 

sociala relationer, vilka kallas länkar i nätverket. Inom nätverksteori försvinner aktörernas 

egenskaper i form av: klasstillhörighet, yrkesgrupp och utbildningsnivå. Istället läggs fokus 

på relationer mellan de aktörer som på något sätt är involverade i nätverket (Borell & 

Johansson 1996, s. 14-15). 

Nätverksteorin behandlar ett flertal mikro-till-makrostrukturer. Med detta menas allt från 

enskilda individer till aktörer som involveras i grupper, organisationer eller samhällen. 

Nätverksteorin skiljer sig från de vanliga sociologiska studierna av kategoriserade 

grupperingar och istället riktar nätverksteorin in sig på strukturering av sociala band och 

tillvaratagandet av resurser bland de nätverkande aktörerna (Ritzer 2015, s. 347). 
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En fördjupning inom nätverksteorin är nätverksutbytesteori. Nätversutbytesteorins fokus 

berör större grupper och den makt som finns i anknytning till nätverken. Ritzer (2015) 

beskriver att aktörer strävar efter att uppnå sitt egenintresse samtidigt som de agerar 

rationellt. Teorin benämner de utbytesrelationer som kan uppstå och vilka effekter detta kan 

få för aktörerna. Effekterna av nätverken är inte enbart positiva för aktörerna, även negativa 

effekter kan uppstå genom användandet (Ritzer 2015, s. 349-351). 

Borell och Johansson (1996) exemplifierar olika typer av relationstypsindelningar. En av de 

mest relevanta relationstyperna för studien är instrumentella relationer, vilket innebär att 

aktörerna har ett bestämt syfte med sin relation. Detta genom att ha en kontinuerlig kontakt 

med varandra (Borell & Johansson 1996, s. 27). 

För att göra en ytterligare fördjupning inom nätverksteorin tar studien hjälp av Hatch (2000) 

som beskriver interorganisatoriska nätverk, detta för att illustrera de nätverk som påverkar en 

organisation. Några exempel på nätverk som påverkar organisationen är: leverantörer, 

kunder, samarbetspartners och myndigheter. Hatch (2000) skriver att aktörer ingår i en 

komplex grupp som är sammanvävd av relationer. Genom att analysera dessa relationer och 

skapa en större förståelse för dem kan man nyttja nätverkets resurser, information och 

möjligheter. Utmaningen med att analysera nätverk är att göra gränsdragningar, vilket kan 

lösas genom att centrera sin egen organisation i nätverket (Hatch 2000, s. 86). 

Interorganisatoriska nätverk kan beskrivas som att handlingskapaciteten ökar till följd av att 

aktören kan åstadkomma mer än enskilda individer (Borell & Johansson 1996, s. 58-59). 

 

3.3 Multiorganisatorisk koordination   

 

Inom multiorganisatorisk koordination anses koordination vara kärnan i att upprätthålla en 

god samverkan, detta kan ses som en vidareutveckling av nätverksteorin. Enligt auf der Heide 

(1989) är framgångsfaktorn med ett arbetssätt präglat av multiorganisatorisk koordination att 

effektivt kunna koordinera de aktörer som är involverade vid en mer omfattande kris. För att 

kunna nyttja samverkan mellan de berörda aktörerna behövs det utvecklas tillit, reda ut 

meningsskiljaktigheter och skapa sig en förståelse för andra samverkande aktörer (Auf der 

Heide 1989, s.82). Inom multiorganisatorisk koordination anser Carley och Harrald (1997) att 

aktörer behöver övningstillfällen för att testa beredskapsplanen, bli mer medvetna om sin roll 

i samverkan och öka organisationens respons. Detta kan tolkas som att aktörer som nyttjar 
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samverkan bör bedriva ett proaktivt arbetssätt för att kunna agera effektivare vid en 

krissituation. 

Multiorganisatorisk koordination betonar att en gynnsam samverkan grundar sig i 

förhållandet mellan de olika aktörerna, detta genom att upprätthålla ett kontinuerligt proaktivt 

arbete. För att uppnå ett proaktivt arbete ligger fokus på relationer och en ökad förståelse för 

varandras organisationer inom samverkansgruppen (Drabek & McEntire 2002, s. 211). 

 

3.4 Teoretiska framgångsfaktorer för samverkan 

 

I studien används boken Collaboration: What makes it work där Mattessich et al. (2001) har 

sammanställt ett fler tal vetenskapliga artiklar i bokform. Sammanställningen används för att 

analysera teorier om framgångsfaktorer för att uppnå en framgångsrik samverkan mellan 

olika aktörer. Mattessich et al. (2001) har identifierat tjugo framgångsfaktorer som han sedan 

kategoriserar i sex kategorier för att på ett teoretiskt sätt kunna förklara relevansen av de 

tjugo framgångsfaktorerna. De sex kategorierna är: 

1. Miljö 

2. Medlemskapskaraktär 

3. Processer och struktur 

4. Kommunikation 

5. Syfte 

6. Resurser 

Mattessich et al. (2001) använder det insamlade materialet för att bygga upp sin teori och 

genom deras analys av tidigare forskning identifieras de kategorierna där fokus bör ligga i 

syfte att kunna uppnå en framgångsrik samverkan (Mattessich et al. 2001, s. 14-18). 

Analysen av de sex kategorierna som Mattessich et al. (2001) benämner tydliggör att 

medlemsskapskaraktär är en av de kategorier som flest studier uppmärksammat. Därför 

fokuserar studien på kategorin medlemskapskaraktär, vilket innebär att aktörerna uppfyller de 

karaktärsdrag som behövs för att vara delaktiga i någon form av samverkansgrupp. Denna 

teori kan användas för att analysera huruvida medlemskapskaraktär är en viktig beståndsdel 

för att skapa en gynnsam samverkan mellan livsmedelsdistributörer och blåljusaktörer. 

Mattessich et al. (2001) belyser fyra faktorer inom medlemskapskaraktär:  
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A. Ömsesidig respekt, förståelse och tillit. 

De berörda aktörerna ska samverka på lika villkor, visa förståelse och 

respektera varandra samt den organisation aktören tillhör.   

B. Ändamålsenlig kombination av aktörer. 

Representanter från samtliga berörda aktörer som anses vara aktuella för 

samverkan bör medverka. 

C. Medlemmarna ska se egenintresset av att samverka. 

Samverkansaktörerna ska tydligt kunna identifiera fördelarna genom att vara 

involverade i samverkan. 

D. Förmåga att kompromissa. 

Samtliga aktörer måste vara villiga att kompromissa, det för att kunna fatta 

viktiga beslut (Mattessich et al. 2001, s. 14-18). 

 

Sammanfattningsvis bör A, B, C och D således uppnås för en gynnsam samverkan i enlighet 

med Mattessich et al. (2001). Dessa faktorer belyses i denna studie för att upprätthålla en 

förståelse för hur en generell syn på gynnsam samverkan bör upprätthållas mellan olika 

aktörer (Mattessich et al. 2001, s. 14-18). 
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4 Metod 
 

I avsnittet förklaras strukturen och det tillvägagångssätt som används i studien. Metoden 

beskriver insamlingen av empirin och den systematiskt bearbetningen av denna. Detta ska 

leda till en djupare förståelse för studiens utförande. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

 

Metoden i studien förhåller sig till den kvalitativa prägeln. Meningen med studien är att skapa 

sig en förståelse för sociala fenomen utifrån aktörernas uppfattningar. Den kvalitativa 

metoden bidrar till att klargöra den uppfattning aktörerna har, och ska i sin tur bearbetas 

genom analys för att betrakta innebörden av resultatet (Kvale & Brinkmann, s. 42). Genom 

att använda den kvalitativa metoden ska studien frambringa en djupare förståelse kring det 

sociala fenomenet samverkan, detta utifrån livsmedelsdistributörers uppfattningar. För att få 

en uppfattning om de möjligheter som den kvalitativa metoden skildrar tas del av Trosts 

(2010) beskrivande av metoden. Trost menar att studien berikas genom att respondenten har 

möjlighet att besvara frågor på ett öppnare och mer beskrivande sätt utifrån de frågor som 

ställs av intervjuaren (Trost 2010, s. 25-27). 

Enligt Trost (2010) används kvalitativa intervjuer eftersom de bidrar till innehållsrika svar 

utifrån enkla frågor. Studien har till avsikt att uppmärksamma respondentens individuella 

resonemang, men även utröna huruvida ett varierande handlingsmönster existerar bland 

aktörerna utifrån respondenternas situation (Trost 2010, s. 25, 32). 
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4.2 Urval 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) existerar inte den ideala respondenten. Det framgår i 

litteraturen att respondentens lämplighet är avhängig forskningsstudiens syfte (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 181). Studien har tagit hänsyn till att livsmedelsdistributörernas åsikter 

bör vara synnerligen väl lämpade för att besvara studiens syfte. Detta eftersom den kvalitativa 

studien behandlar livsmedelsdistributörers förståelse om, och premisser för, samverkan vid en 

mer omfattande kris. Trost (2010) anser att kvaliteten inom en kvalitativstudie ska sättas i 

första rummet tillsammans med etiken. Med det menar han att ansvaret att besluta om man 

fått fram tillräcklig med information från respondenterna ligger på intervjuaren. Detta 

motiverar således valet av antal respondenter i studien (Trost 2010, s. 143-144). Antalet 

respondenter i studien bestämdes efter tillgänglighet, relevans och graden av godtagbar 

mängd insamlat material. Sex individer har valts ut som respondenter, samtliga har någon 

form av ledande befattning inom livsmedelsbranschen. I ett av fallen i studien används det 

som Ahrne och Svensson (2011) benämner som snöbollsurval. Detta eftersom det ansågs vara 

av intresse att inkludera åsikter från fler än en person inom samma organisation. 

Snöbollsurval beskrivs i litteraturen som att en respondent rekommenderar en annan lämplig 

respondent, vilket bidrar till en ökad förståelse beträffande organisationens förhållningsätt 

(Ahrne & Svensson 2011, s. 42-43). 

Studiens urval avgränsas genom att fokus lades på ledarskapsnivåerna butikschef, regionchef 

och säkerhetschef. Samtliga har ledande befattningar inom respektive organisation. Valet 

utfördes i syfte att få en förståelse för ledningsperspektivet och samtidigt fokusera på 

beslutsfattande individer inom den berörda organisationen. Urvalet ska frambringa en klarare 

syn på organisationens uppfattningar kring de förutsättningar livsmedelsdistributörer har för 

att kunna bistå med livsmedel och andra förnödenheter vid en mer omfattande krissituation. 

 

4.3 Intervjuguide 

 

Intervjuguiden utformas som ett stöd för intervjuaren. Samtidigt anpassas frågorna efter 

behov, detta för att frågorna ska bli mer förståeliga för respondenterna. Att genomföra 

intervjuer handlar således om att vara flexibel och leda intervjun i anknytning till 

forskningsområdet. Under skapandet av frågeområden till intervjuguiden användes delar av 
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det Bergman och Klefsjö (2012) beskrivit om brainstorming. Brainstorming användes således 

för att skapa struktur kring de tankar och idéer som uppstod kring intervjufrågornas relevans. 

Därefter kategoriserades frågeområdena efter släktskap (Bergman & Klefsjö 2012, s. 486-

489). 

Trost (2010) anser att respondenternas språkbruk bör följas, vilket innebär att 

intervjufrågornas ordning anpassas efter samtalet och följdfrågorna formuleras efter behov 

(Trost 2010, s. 39). I enlighet med vad Trost (2010) hävdar tas hänsyn till respondentens 

yttranden och detta genomsyrar samtliga intervjuer. Detta leder till att respondenten får tala 

fritt och berätta om sin uppfattning av ämnesområdet. 

 

4.4 Genomförande 

 

I studien tillämpades semistrukturerad intervju vilket innebär att intervjuaren förhåller sig till 

en uppstrukturerad intervjuguide, men tillåter respondenterna att tala fritt krig ämnet. Detta 

leder till att utrymme skapas för intervjuaren att ställa frågor som inte är anknutna till 

intervjuguiden. Vikten ligger vid att uppfatta och tolka respondenternas förståelse utifrån ett 

flexibelt handlingssätt (Bryman 2011, s. 415). 

Vidare i studien har telefonintervjuer ändvänts vilket innebär att intervjuaren och 

respondenten befinner sig på olika platser vid intervjutillfället. Detta medför vissa 

komplikationer eftersom studiens frågor och svar inte blir lika djupgående som om 

intervjuerna förhållit sig till intervjuer som genomförts ansikte mot ansikte (Trost 2010, s. 42-

43). I studien lät intervjuaren respondenten styra delar av intervjun, genom att introducera ett 

ämne och därefter låta respondenten tala fritt kring ämnesområdet. Det som har upprättats 

inom intervjuguiden är en kort lista med frågeområde som berör studiens syfte (Trost 2010, s. 

71). Dessa frågeområden låg till grund för de frågor som ställdes under intervjuerna. Detta 

eftersom frågorna anpassades för att introducerade respondenterna för ämnet på ett sätt som 

fick dem att känna sig trygga med intervjun. I den kvalitativa intervjun tas hänsyn även till 

intervjumiljön och vikt läggs vid att få respondenten att känna sig trygg genom att en lugn 

och ostörd plats väljs (Trost 2010, s. 65). För att detta ska kunna uppnås har respondenterna 

uppmanats att välja ut en lugn och ostörd plats där de känner sig trygga. Detta har skett i 

samtliga intervjuer. 
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4.5 Transkribering 

 

Intervjuarna är de personer som transkriberat materialet i studien, när fler än en person 

skriver ut material är det viktigt att ha en gemensam praxis. I transkriberingsmaterialet har 

studien förhållit sig till utskrifter utifrån ett ordagrant skriftspråk, exempelvis "typ" och 

"hmmm". Ordagrant skriftspråk har använts för att få ett mer genuint perspektiv, det vill säga 

att respondentens förklaringar inte omvandlats på något sätt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 

195-197).  

Ljudupptagningsutrustning användes under samtliga intervjuer i studien vilket underlättar 

transkribering eftersom inspelningen möjliggör upprepande lyssningar till tonfall och ordval. 

Genom att utföra ljudupptagning skapas ett lätthanterligt material. Nackdelarna Trost (2010) 

lyfter fram är tidsaspekten, då det är besvärligt att identifiera och lokalisera detaljer vid 

genomsökningar av de inspelade materialet (Trost 2010, s. 74-75). Transkriberingen i sig har 

utförts för att kunna analysera respondentens åsikter på ett mer lätthanterligt sätt. 

 

4.6 Reliabilitet och Validitet 

 

I boken Den kvalitativa forskningsintervjun beskriver författarna reliabilitet och validitet som 

delar av ett argument för att kunna styrka begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet 

och konfirmerbarhet i kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann 2009, s. 262-263). För att 

uppnå detta anses det nödvändigt att kontinuerligt återknyta till syfte, frågeställning och 

begrepp under studiens gång. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att resultatet ska vara 

tillförlitligt och strukturerat för att reliabilitet ska kunna uppnås. Detta betyder att studien ska 

kunna återupprepas av andra forskare med samma respondenter och alltjämt leda till liknande 

resultat (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). Reliabilitet i denna kvalitativa studie anses inte 

vara upprepbar eftersom svaren som erhålls från intervjuerna, beroende på omständigheterna 

och individen som intervjuas, vid näst intill samtliga tillfällen kommer att variera. Däremot 

kan liknande resultat uppnås med hjälp av intervjuguiden och en analys av arbetet som 

fortsätts i studien. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär validitet att man undersöker vad studien påstår 

sig undersöka. Det innebär att studien förhåller sig till den påstådda sanningen, riktigheten 

och styrkan i ett utlåtande samtidigt som argumenten ska vara hållbara, välgrundade, 



 

21 
 

försvarbara och övertygande (Kvale & Brinkmann 2009, s. 264). I studien bearbetas 

validiteten kontinuerligt, detta för att bibehålla studiens argumentkvalitet och des 

förhållningssätt gentemot det som ska studeras. Genom att ständigt återkoppla till syftet och 

använda sig av de begrepp som studien avser att undersöka kan studiens validitet styrkas, 

vilket ökar tillförlitligheten. 

 

4.7 Etik 

 

Etik är det moraliska handlandet. Man kan betrakta etik som ett tillställningstagande i syfte 

att få ett djup i studien samtidigt som man undviker att förolämpa respondenten. Det handlar 

således om att vara respektfull men likväl erhålla ett kvalitativt empiriskt material (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 98). För att studien ska få en etisk prägel har vissa tillställningstagen 

gjorts. Redan på ett tidigt stadium togs ett beslut att följa de riktlinjer Kvale och Brinkmann 

(2014) uppmärksammar genom att beskriva etik i de sju forskningsstadierna: tematisering, 

planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Dessa redogör för 

de stadier man befinner sig i under sin forskningsstudie och det etiska ramverk som bör följas 

under samtliga steg i den process som följs i syfte att framställa studien (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 100).  

Etik i de sju stadierna: 

(1) I valet av tematisering ska syftet övervägas med avseende på huruvida det förbättrar den 

mänskliga situationen och tar hänsyn till det vetenskapliga värdet (Kvale & Brinkmann 2014, 

s. 99). Studien ska ge en vetenskaplig inblick beträffande hur livsmedelsdistributörer ser på 

samverkan vid kris. Beroende på vilka svar som erhålls kan forskningen leda till viktig 

utgångsinformation om vad som krävs för att livsmedelsdistributörer ska vara villiga att 

samverka. Detta kan i sin tur leda till att blåljusaktörer får upp ögonen för vad som kan 

förbättras och förädlas.  

(2) Vid planeringsstadiet har respondentens samtycke till att medverka i studien övervägts. 

Redan från planeringsfasen har frågan om konfidentialitet gentemot respondentens integritet 

genomsyrat hela studien (Kvale & Brinkmann 2014, s. 99). Samtliga respondenter har ställt 

upp frivilligt genom att acceptera medverkan i studien. Kontakt med respondenterna togs via 

mail eller telefon där studiens syfte och ämnesområde beskrevs. Samtidigt beskrevs även 

kortfattat de etiska ställningstagande studien förhåller sig till. 
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(3) I intervjusituation har hänsyn tagits till de omständigheter som råder under 

intervjutillfället till exempel tidsbrist och stress (Kvale & Brinkmann 2014, s. 99). För att 

undvika stress och andra ansträngande faktorer har respondenterna själva fått bestämma tid 

för intervju tillfällena så att dessa passade in i tidsschemat. Avsikten är således att minimera 

konsekvenser och kringliggande faktorer som kan snedvrida resultatet. 

(4) I transkriberingen tar studien hänsyn till respondenternas åsikter samtidigt som 

transkribenten förhåller sig till anonymitet och sekretess vilket ska leda till att respondenterna 

inte kan identifieras. I transkriberingen manipuleras inte innehållet efter önskat resultat, den 

förhåller sig till det material som erhållits (Kvale & Brinkmann 2014, s. 99). Detta för att 

validiteten ska vidhållas och för att studien ska följa de etiska ställningstaganden den åtagit 

sig. 

(5) Inom den analyserande delen gavs utrymme till tolkning i syfte att inte hantera materialet 

på ett oetiskt sätt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 99). I det här stadiet skickades det 

transkriberade materialet till respondenterna vilket gav dem ett tillfälle att uttrycka sina 

åsikter beträffande huruvida materialet där de själva medverkar får nyttjas i studien eller inte. 

(6) I syfte att skapa en säkrad och verifierad studie har intervjuguiden anpassats efter etiska 

ställningstaganden, detta i syfte att förmedla en rättvis bild utifrån respondenternas åsikter 

och kunskap (Kvale & Brinkmann 2014, s. 100). För att anonymisera respondenterna 

numrerades dessa istället för att benämnas med organisationsnamn. Informationen om 

anonymiseringen förmedlades även ut innan själva intervjun ägde rum för att tydliggöra de 

ställningstaganden som tagits. 

(7) Studien är ett levande objekt tills den publiceras, vilket innebär att kontinuerliga ändringar 

utförs fram till publiceringstillfället. Därför är studiens konfidentialitet viktig, och ligger till 

grund för rapportens validitet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 100). 
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4.8 Metoddiskussion 

 

Under perioden då kontakt togs med respondenterna framgick att merparten av de tillfrågade 

livsmedelsdistributörerna inte prioriterade medverkan i intervjuer. Detta eftersom att de anser 

att deras begränsade tidsresurser förhindrar deltagande. Detta anses i studien som att 

resultatet påverkats eftersom studien behövde anpassas till de respondenter som var villiga att 

medverka. Anledningen till att telefonintervjuer genomfördes var enbart på grund av att 

resurser i form av ekonomiska medel i tillräcklig omfattning saknades för att genomföra 

intervjuer ansikte mot ansikte (eftersom respondenterna befann sig på andra orter). 

Telefonintervjuer var därför den lämpligaste tillgängliga metoden. Detta har påverkat 

resultatet eftersom studien går miste om exempelvis: uttryck, kroppsspråk och faktorer som 

påverkas av omgivningen. Studien har därför tagit hänsyn till att de telefonintervjuer som 

genomförts har lett till att trovärdigheten minskat eftersom den miljö som råder kring 

respondenterna går förlorad. Det vill säga att eventuella störande moment till exempel: 

kontorslandskap, individer och allmän omgivning uteblir. Därför har respondenterna 

uppmanats till att hitta en lämplig plats där de kan sitta ostört under genomförandet av 

intervjun.  

I studien anses också att det är av vikt att anpassa följdfrågorna beroende på vilken individ 

som intervjuas, detta beroende på den geografiska plats respondenterna befinner sig på. Med 

det menas att till exempel definitionen av en mer omfattande kris justeras, vilket ska innebära 

att respondenterna ska förstå den bakomliggande meningen med krisbegreppet och 

förhoppningsvis kunna associera detta till krissituationen. 

Tillgången till ljudupptagningsutrustningen var en fördel för studien eftersom respondenterna 

hade mycket att förklara. Ljudupptagningsutrustningen underlättade även arbetet med att 

genomföra sökningar i materialet. Intervjumaterialet användes därefter för att transkribera 

resultatet. Transkriberingen användes sedan i sin tur för att erhålla den kunskap som 

frambringas av intervjuerna. Processen utfördes i följande ordning: utskrift, analys, 

verifiering och redovisning (Kvale & Brinkmann 2009, s. 193). Genom att tillämpa 

transkriberingen enligt Kvale och Brinkmanns (2009) metod underlättades arbetet med att 

analysera och verifiera studiens syfte. Arbetet var, helt i enlighet med Kvales och 

Brinkmanns (2009) beskrivning, både tids- och resurskrävande då det i vissa fall upplevdes 

som stressigt och betungande (Kvale & Brinkmann 2009, s. 193, 196). Vid tillämpningen av 
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ett ordagrant skriftspråk erhåller studien ett mer naturligt uttryck. Med detta menas att 

forskningsrapporten ger en öppen bild av vad respondenterna vill framföra. 

Studien är beroende av livsmedelsdistributörerna och deras åsikter kring samverkan. 

Uppfattningen blir således att studiens reliabilitet skiftar beroende på samhällets skiftningar, 

vilket exempelvis kan vara att offentliga myndigheters reglering av organisationers 

medverkan vid kris ändras. Det som studien vill lyfta fram är att livsmedelsdistributörers 

åsikter kommer skifta beroende på de rådande omständigheterna i samhället. Till följd av 

detta föreligger en risk att en upprepning av studien inte erhåller liknande resultat i en annan 

tidsperiod. Validiteten i studien blev mer tillförlitlig då det av en slump framkom att 

respondenterna besatt en gedigen branscherfarenhet. Under intervjuerna framkom det således 

att livsmedelsdistributörerna hade arbetat inom livsmedelsbranschen under en tidsperiod på 6 

till 25 år. 
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5 Resultat och Analys 
 

I avsnittet kopplas syfte och frågeställningar till det erhållna empiriska materialet. Därefter 

kopplas teorin samman genom analys av resultatet. Samtidigt har en tematisering av rubriker 

genomförts för att öka läsarens behållning av materialet.  

 

5.1 Krav för samverkan 

 

Vid intervjutillfällena framträder att livsmedelsdistributörer saknar direkta krav på 

blåljusaktörer eller andra hanterande aktörer eftersom de anser sig själva vara någon form av 

stöttepelare för att de hanterande aktörernas arbete ska löpa på smidigast möjliga sätt. Utifrån 

svaren som behandlas i studien kan man se vissa likheter med tidigare forskning av Smith 

och Lawrence (2014) som har skrivit om livsmedelsdistributörs agerande vid 

översvämningen kring Rockhampton. Tendenser framkommer i artikeln om att 

livsmedelsdistributörer väljer att gå in som en stödjande resurs i den utsatta regionen (Smith 

& Lawrence 2014, s. 218). Några komplikationer utifrån den samverkan som råder 

identifierades inte. Däremot framkommer det indirekta krav i form av missförstånd utifrån 

intervjuerna. Kraven som livsmedelsdistributörernas organisationer anger kan ses som 

normer då organisationerna har en underliggande tro på att blåljusaktörer och andra aktörer 

tar initiativ till någon form av koordinering, direktiv, initiativ och ledning vid en mer 

omfattande kris. Livsmedelsdistributörerna tror således att blåljusaktörer och andra aktörer 

som hanterar krissituationer har den kunskap som krävs för att, bland annat, hantera 

livsmedel på ett korrekt sätt. En av respondenterna verifierar detta genom att berätta om en 

händelse då en konkurrent skänkte mat i form av färskt kött till blåljusaktörer i tron att 

blåljusaktörerna hade såväl kunskap om, som tid till att hantera, det färska köttet: 

...i det här fallet så var det jag och butikschefer som tog beslutet själva. Dom 

(blåljusaktörerna) fick för mycket mat så det ruttnade ju i skogen, man fick ju dessutom fel 

grejer. Någon konkurrents lager skänkte ju färskt kött, då var det ju klart att det var svårt att 

ta hand om det. (…) men vi ställde egentligen motfrågan: 'vad behöver ni?' och tog en 

dialog med det, det var väldigt mycket vatten, som dom skulle dricka... (Respondent 4) 

Efterfrågan var således inte kött (utan egentligen vatten) vilket respondenterna ställde som 

motfråga direkt till blåljusaktören. 
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Vidare i studien belyser respondenterna att blåljusaktörerna bör ta kontakt först. 

Livsmedelsaktörerna uttrycker att blåljusaktörerna har information om händelsen och således 

vet vilka behov som finns. Respondenten menar att "…det är svårt för oss att se vilka behov 

som finns, tror jag. Det får nog gå från andra hållet då (blåljus)... att vi får en fråga liksom" 

(Respondent 2). En annan informant instämmer: "...det blir nog på förfrågan, det tror jag. 

Dock är (Organisationen) duktiga på att ta egna initiativ, men jag tror ändå det blir efter en 

förfrågan från polis eller någon annan räddningsledare…" (Respondent 3). 

Resultatet påvisar att livsmedelsdistributörer har svårigheter med vilka krav de bör ställa på 

blåljusaktörer och andra hanterande aktörer vid en krissituation. Däremot framkommer det i 

intervjuerna att den enskilde livsmedelsdistributören inte vill vara den aktör som tar initiativ, 

vilket kan upplevas problematiskt. Problematiken existerar eftersom 

livsmedelsdistributörerna själva inte uppfattar sin betydelse, eller roll, som stödresurs vid en 

krissituation. För att lösa problematiken bör ett proaktivt arbete upprätthållas så att 

livsmedelsdistributörerna blir bekvämare i sin roll och inser sin betydelse, vilket Carley och 

Harrald (1997) samtidigt förespråkar i en artikel om multiorganisatorisk koordinationsteori. I 

studien tolkas detta som att proaktivt arbete inte bara hade varit till fördel för 

livsmedelsdistributörerna. Samhället i stort hade gynnats om fler aktörer involveras i det 

svenska krishanteringssystemet på ett naturligt sätt. 

Det proaktiva arbetet för utvidgande organisationer benämns även i den tidigare forskningen, 

vilken har analyserats på två olika sätt. Där framkommer det i artikeln som Kendra och 

Wachtendorf (2003) skrivit att det proaktiva arbetet hämmar kreativiteten hos utvidgande 

organisationer vid en mer omfattande krissituation. Samtidigt som Smith och Lawrence 

(2014) påpekar att det krävs ett proaktivt arbete för att bedriva en gynnsam samverkan mellan 

olika aktörer. Detta i jämförelse med Borells och Johanssons (1996) beskrivning av att 

aktörer bör upprätthålla kontinuerlig kontakt och ha ett bestämt syfte anses likna det som 

tidigare nämnts för att upprätthålla ett proaktivt arbete. 

Studiens resultat visar att utvidgande organisationer efterfrågar ett mer naturligt deltagande i 

det proaktiva arbetet, därför anses i denna studie att blåljusaktörer och andra aktörer bör 

involvera livsmedelsdistributörer i det svenska krishanteringssystemet. Samtidigt påvisas 

nackdelar med att ha ett alltför strukturerat proaktivt arbete då det måste finnas utrymme för 

spontant agerande vid mer omfattande krissituationer. Detta eftersom krissituationer oftast är 

diffusa och oförutsägbara. 
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Efter analys av materialet i anknytning till Hatch (2000) kan studien identifiera att 

livsmedelsdistributörer och blåljusaktörer ingår i olika interorganisatoriska nätverk. 

Problematiken med att aktörerna inte ingår i samma nätverk är att deras samsyn blir otydlig. 

Därmed ökar risken för att aktörerna kan missförstå varandras organisationer. För att lösa 

problematiken anses det i den här studien att livsmedelsdistributörernas nätverk bör 

integreras med blåljusaktörernas nätverk. På så sätt expanderas det gemensamma nätverket 

för båda parterna. Detta innebär att både livsmedelsdistributörer och blåljusaktörer kan ta del 

av varandras nätverk samtidigt som rollerna inom nätverket blir tydligare, strukturerade och 

sammansvetsade vilket går att likna med Ritzers (2015) beskrivning av sociala band inom 

nätverksteorin. Den nya konstellationen av nätverk bör således ledas, koordineras och 

organiseras av blåljusaktörerna för att resurserna som finns tillgängliga tas tillvara på. 

 

5.2 Identifiering av resurser och samverkan 

 

I intervjuerna beskriver respondenterna sina uppfattningar kring de resurser som 

livsmedelsdistributörer kan bidra med. Det framgår tydligt att det inte är någon självklarhet 

att de kan bidra med någonting annat än livsmedel, men vid en mer ingående diskussion inom 

ämnesområdet framkommer ytterligare alternativa resurser. Det innebär att under intervjuns 

gång belyses vissa ämnen där respondenten beskriver att deras lokaler exempelvis kan 

fungera som samlingsplats, kylrum kan användas för förvaring och det finns kök att tillgå för 

blåljusaktörer om behovet finns: 

Ah, men då förstår jag vad du menar. Och det blir absolut beroende på storlek på butik, 

men i vissa fall så skulle vi kunna vara allt ifrån samlingscentral för möten på en jättestor 

enhet ner till att vi kan lagerhålla kyl och frys. Ja naturligt sådant som inte är kylt kan vi... 

har ju stora lager utrymmen så är det ju och vi har ju till och med på de större butikerna till 

och med att man kan använda dusch och toalett för sådana som hjälper till i en 

räddningsinsats, vi skulle teoretiskt kunna laga mat åt dem. Vi har ju butiker som har kök 

och sånt där skulle vi ju kunna tillhanda hålla till exempel varm mat åt dem som ingår i 

räddning absolut vid en kris. (Respondent 4) 

Respondent 2 uttrycker sig enligt följande: 

Ja vi har ju, du tänker på bilar och sådär så har vi ju två stycken som vi levererar varor i, så 

då hade man kunnat använda dom på något sätt för att kunna hjälpa till, då beroende på hur 

svårtillgänglig terräng det är då men om man ska upp på berget eller så där. Om maten ska 

upp till en lavin, då kanske vi inte kan komma fram. (Respondent 2) 
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Respondent 3 identifierar resurser enligt nedanstående: 

Jag har inte en aning... asså grejen är den att vi har en otroligt logistiskt förmåga eftersom 

vi har butiker i hela Sverige, vi täcker hela landet. Ehh, jag menar vi har stora moderna 

butiker med jättefina moderna frysar och kyla och hela baletten... jag menar det är klart att 

vi är en stor aktör på marknaden (...) Så de är hypermoderna. (Respondent 3) 

Resultaten tyder på att respondenten började identifiera och reflektera över vad en mer 

omfattande kris var för dem och vad de kan bistå med för att underlätta för de aktörer som 

hanterar händelsen. Det påvisas således att livsmedelsdistributörernas uppfattning förändras 

något under intervjun samtidigt som de reflekterade över hur deras förutsättningar att bidra 

vid en krissituation ser ut. Genom att jämföra respondenternas resultat i frågan framkommer 

en skillnad i tolkandet av vilka resurser livsmedelsdistributörerna kan bidra med. Skillnaden 

är att respondent 2 och 4 fokuserar på materiella ting medan respondent 3 ser kunskap som en 

resurs i form av den logistiska förmåga livsmedelsdistributörerna besitter inom 

organisationen. 

Ytterligare identifiering genomfördes för att ta reda på om livsmedelsdistributörerna tillämpar 

samverkan vid eventuell krissituation. Det ställdes frågor till respondenterna om huruvida de 

agerar vid en mer omfattande kris samt om de samverkar med någon extern aktör och därav 

blir involverad i hanteringen av en mer omfattande krissituation. I ett flertal av intervjuerna 

nämner livsmedelsdistributörerna att de inte bedriver någon form av samverkan vid kris, för 

att illustrera ett exempel om hur konversationen ser ut beskriver respondent 5 att man inte 

samverkar vid krissituationer: "Nej det kan jag inte påstå, nej inte vid någon allvarligare 

händelse..." (Respondent 5). 

Att livsmedelsdistributörer har svårigheter med att identifiera samverkan är ett återkommande 

fenomen som framkommer under ett flertal intervjuer. Detta tydliggörs då 

livsmedelsdistributörer inte ser deras bidragande med livsmedel och andra förnödenheter som 

samverkan eller krishantering vid exempelvis i sökande av försvunnen person, flyktingkrisen 

eller skogsbranden. För att tydliggöra livsmedelsdistributörernas uppfattning, exemplifieras 

ett citat, där respondenten beskriver en rådande samverkan, för att bistå med livsmedel till en 

expanderande organisation: "mmh...ah Missing people har varit här vid ett par tillfälle, dom 

brukar vi hjälpa när dom behöver mat, när dom är ute och söker efter folk..." (Respondent 5). 

Genom att analysera livsmedelsdistributörernas förutsättningar i den här studien med 

anknytning till Dynes (1970) teori där han fokuserar på organiserat beteende kan vissa 
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likheter med resultatet erhållas. Det som Dynes (1970) beskriver som etablerade 

organisationer bör nyttja utvidgande organisationers resurser och kunskap, då det i denna 

studie framkommit att livsmedelsdistributörer har goda förutsättningar att bidra med mer än 

bara livsmedel. Samtidigt som det framkommer att livsmedelsdistributörer redan samverkar 

mellan Dynes (1970) fyra grupperingar och är aktiva krishanterare fastän de inte själva är 

medvetna om det. Således finns förutsättningarna för att samverka, för att åtgärda ovissheten 

som råder kring huruvida livsmedelsdistributörerna bedriver krishantering eller inte behövs 

samverkan. Därför anses det i denna studie att etablerade organisationer bör ta en ledande, 

koordinerande och organiserande roll. Detta eftersom etablerade organisationer är den aktör 

som vanligtvis agerar vid en krissituation och anses kunna koordinera aktörer på ett naturligt 

sätt, genom att nyttja den kompetens som finns och upprätthålla samverkan. Det i enlighet 

med Auf der Heides (1989) beskrivning av att skapa sig en förståelse för de andra aktörerna, 

utveckla tillit och reda ut meningsskiljaktigheter. 

 

5.3 Engagemang, egenintressen och fokusområden 

 

Studiens resultat om engagemang tyder på att livsmedelsdistributörerna anser sig vara villiga 

att delta och hjälpa till på de sätt som behövs vid en eventuell kris. I samtliga intervjuer 

framkommer det att förutsättningarna för engagemang finns, men inte några tydliga direktiv 

att livsmedelsdistributörer ska samverka vid en krissituation. Detta varken från ledningen i 

den egna organisationen eller andra aktörer som till exempel blåljusaktörer. Under 

intervjuerna belyser respondent 3 och 6 deras uppfattningar om organisationens ideal: 

Självklart skulle vi bidra med mat om det skulle behövas, det är inget snack om saken. Men 

oftast när man är en integrerad kedja (…) då får man oftast ett direktiv. Men dom 

(ledningen) är väldigt duktiga och jag skulle inte tänka mig något annat än att dom skulle 

ställa upp och hjälpa till, självklart skulle dom göra det! Det är jag helt övertygad om. 

(Respondent 3) 

Respondenten säger följande: 

Ja när det händer något så ställer man upp.. så enkelt är det och skulle det hända något 

dylikt här så är det självklart att man skulle hjälpa till om man skulle få förfrågan, det skulle 

inte ens vara en tvekan om det ju. (Respondent 6) 
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Även en tredje livsmedelsdistributör belyser sin åsikt om hur de bör gå tillväga vid en mer 

omfattande krissituation. Till skillnad från de två andra respondenterna uppmärksammar 

respondent 4 att organisationens egenintresse är av betydelse: 

För mig är det där ingen fråga, då det handlar om människoliv ska jag säga. Men näee, 

handlar det bara om att delta ett antal dagar timmar veckor så skulle jag inte tveka. Det 

ligger ju i vårat intresse också, att ju bättre vi tillsammans samverkar vid till exempel en 

brand så räddar ju vi våra värden de räcker för mig. (Respondent 4) 

Egenintresset kan i sin tur sammankopplas med teorier som presenterats av Mattessich et al. 

(2001) om att organisationer måste kunna se ett egenintresse för att på ett framgångsrikt sätt 

ingå i någon form av samverkan med andra aktörer. Livsmedelsdistributörerna måste således 

identifiera vilka fördelarna är med samverkan, exempel på fördelar kan vara att upprätthålla 

sin dagliga drift och värna om organisationens egendomar. Tidigare forskning belyser likväl 

egenintresset som något positivt, där Horwitz (2009) observation av Wal-Marts stöd till 

folket höjer organisationens egenvärde. 

För att vidare utveckla temat analyseras resultat som berör respondenternas intresse av att 

erhålla en eventuell ekonomisk eller kommersiell ersättning för att bidra vid en mer 

omfattande kris. Ett flertal respondenter framför att något behov av ekonomisk eller 

kommersiell ersättning inte är aktuellt: "Nä, vi har ingen tanke kring det. Vi vill bara släcka 

branden.” (Respondent 4), medan en annan respondent säger: "Nej, det tror jag inte... vi vill 

inte ha någon ekonomisk ersättning, det är tvärtom utan vi vill nog gärna ge ekonomisk 

ersättning" (Respondent 5). 

Däremot framkommer det under en intervju att det hade varit till fördel, rent hypotetiskt, med 

en ekonomisk ersättning om man vill inkludera livsmedelsdistributörer i någon form av 

samhällsenligt proaktivt arbete: 

...med någon form av ekonomiska ersättningar som förutsätter en procedur för att vi ska 

kunna stödja dem, staten eller vem det nu är som ska ha mandatet att säga att man ska 

hjälpa då. Men absolut jag tror det funnits (livsmedelsdistributörers medverkan i 

totalförsvaret), men jag vet inte om det funnits någon ersättning för det förr. Ehm, men ska 

man tillbaka till det så är det kanske den vägen man måste gå. (Respondent 1) 

Studien tolkar respondentens svar som att livsmedelsdistributören ser den ständiga 

förändringen som sker i samhället. Genom att tillämpa någon form av ekonomisk ersättning 

hade teoretiskt sätt livsmedelsdistributörer haft en större möjlighet att kunna strukturera och 

organisera sin verksamhet för att bidra vid krissituationer. 
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Det som kan tolkas utifrån livsmedelsdistributörernas uppfattningar är att de har ett 

långsiktigt tänk, med det menas att livsmedelsdistributörerna inte har behov av någon form av 

ersättning utan snarare ser värdet i att stödja i hanterandet av en krissituation. Värdet kan 

exemplifieras genom att livsmedelsdistributörerna förstår vikten av att lösa krissituationen. 

Detta då krisen kan påverka viktiga samhällsfunktioner eller den egna verksamheten. 

Däremot kan det anses att en ekonomisk ersättning ger upphov till ett mer strukturerat 

nätverkande, då ekonomisk ersättning skapar struktur, vilket medför krav som exempelvis en 

standardiserad beredskap. Detta med ett tydligt syfte att upprätthålla en krisberedskap där 

flertal aktörer ingår i ett samverkansnätverk. I samverkansnätverket kan kontinuerlig kontakt 

ske mellan aktörerna, som leder till att det engagemang som finns nyttjas. För att använda 

egenintresse parallellt med viljan av att hjälpa till, ser livsmedelsdistributörerna vikten av att 

lösa krissituationer som kan påverka den egna organisationen. Mattessich et al. (2001) 

beskriver vikten av att tillhandahålla ett klart syfte med relationerna samtidigt som vilja, 

respekt och egenintresse inom nätverket behövs för framgångsrik samverkan. Vilket 

överensstämmer med respondenternas svar om att livsmedelsdistributörerna har intresse att 

samverka med syfte att bidra med livsmedel och andra förnödenheter vid en mer omfattande 

krissituation.  

Egenintresset som yttrar sig i resultatet blir utifrån Ritzers (2015) tolkning av 

nätverksutbyteteori således att krishanteringsaktörer bör nyttja livsmedelsdistributörernas 

egenintresse för att öka sin egen kontroll under en mer omfattande krissituation. Detta 

eftersom krishanteringsaktörer vid vissa fall inte har de resurser som behövs för att fortskrida 

deras drift. Krishanteringsaktörer kan då nyttja livsmedelsdistributörernas egenintresse i form 

av känslan att bidra, tillfredsställa eller uppfylla egenintresse då det på långsikt blir positivt 

för båda aktörerna. Makten att styra samverkan vilar således på aktörerna som hanterar 

krissituationer. 

Sammanfattningsvis uppmärksammar studien tre återkommande fokusområden i anknytning 

till livsmedelsdistributörernas uppfattningar om samverkan, dessa är: ledning, koordinering 

och organisering. Fokusområdena har under studiens gång identifieras vid ett flertal tillfällen 

angående livsmedelsdistributörernas uppfattningar, vilket kan liknas med Drabek och 

McEntire (2002) syn på multiorganisatorisk koordination eftersom en gynnsam samverkan 

grundar sig i ett nätverk där ledning, koordinering och organisering står i centrum. Dessutom 

belyser livsmedelsdistributörerna behovet av fokusområdena för ett proaktivt arbete ska 

upprätthållas. Fokusområdena kan således uppfattas som beståndsdelar vilket bör 
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implementeras i samverkan utifrån livsmedelsdistributörers uppfattning, detta illustreras i 

Figur 2. 

 

Figur 2: Samverkan illustrerat utifrån livsmedelsdistributörers uppfattningar. 

Därför bör de aktörer som hanterar kriser ha i åtanke att involvera utvidgande organisationer 

som exempelvis livsmedelsdistributörer redan i tidigt stadie. Detta genom ledning, 

koordinering och organisering från exempelvis blåljusaktörer, istället för att agera reaktivt då 

en krissituation redan uppstått. 
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6 Diskussion 
 

I avsnittet lyfts relevant diskussion fram om den förståelse som frambringats under studiens 

gång. Diskussionen ska erhålla en reflektiv inblick i ämnesområdet och knyta ihop studien. 

 

För att tydliggöra studiens syfte är det viktigt att belysa att de uppfattningar som behandlats 

inom den här studien är respondenternas egna tolkningar, och att de frågor som ställs under 

intervjuerna oftast utgått ifrån hypotetiska scenarion. Detta eftersom att de flesta respondenter 

inte varit delaktiga i hanterandet av mer omfattande krissituationer. Det kan i sin tur tolkas 

som att delar av resultatet har påverkats, till följd av livsmedelsdistributörernas uppfattningar 

kring de hypotetiska händelserna förskönas i vissa delar av resultatet (som till exempel 

överdriven välvilja). Samtidigt som resultatet på motsatt sätt kan tolkas som att det ligger i 

svensk kultur att agera och hjälpa till vid krissituationer, liknande skogsbranden i 

Västmanland 2014. 

Livsmedelsdistributörers och andra utvidgande organisationer arbetar dagligen med frågor 

som får samhället att fungera då de tillhandahåller produkter eller tjänster som individer 

nyttjar i sin vardagliga sfär. Det gör utvidgande organisationer till en viktig tillgång i 

krishanteringssystemet då exempelvis livsmedelsdistributörer ständigt arbetar med frågor 

som innebär att de hanterar individer, resurser och andra logistiska frågor. Studien kan inte 

identifiera att det i dagens samhälle finns tendenser till att strukturera någon kontinuerlig 

samverkan mellan livsmedelsdistributörer och blåljusaktörer vilket är förvånansvärt efter de 

resultat som erhållits i studien. Vad som krävs som ett första steg mot en gemensam 

samverkan skulle således kunna vara initiativ från en ledande, koordinerande eller 

organiserande aktör. 

För att undvika misstolkning i den här studien ska det poängteras att livsmedelsdistributörer 

och andra utvidgande organisationer inte ska överta arbetsuppgifter från blåljusaktörer och 

andra som hanterar kriser. Med detta menas att livsmedelsdistributörer snarare ska agera som 

ett stöttande organ i en kedja av sammanlänkade aktörer. Om fler aktörer involveras i det 

svenska krishanteringssystemet kan chansen för att lyckad hantering av de kriser som uppstår 

i ett tidigare stadium öka. Detta skulle innebära att blåljusaktörer då måste involvera andra 

aktörer i sitt proaktiva arbete. Blåljusaktörerna hade således haft en bredare medvetenhet om 

vad som efterfrågas av de externa aktörerna, men också bidragit till en gemensam beredskap 
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och en ökad rollmedvetenhet hos de aktörer som vanligtvis inte arbetar med krishantering. 

Svensk krishantering bygger i dagsläget på blåljusaktörer och spontansamverkan med de 

aktörer som blåljusaktörerna anser behövas. Detta är med andra ord ett reaktivt agerande. Det 

uppstår en komplexitet då kontakt tas i ett sent skede. Aktörer som blir kontaktade är 

oförberedda och vet inte hur de ska agera. Komplexiteten yttrar sig också genom att rollerna 

blir otydliga och behoven kan ses ur olika perspektiv. Risken med att ha samverkan som ett 

proaktivt arbete är att det hämmar kreativiteten. Tidigare forskning inom området belyser 

både positiva och negativa aspekter av proaktivt arbete. 

En anledning till att livsmedelsdistributörer inte ingår i samverkan kan vara avsaknaden av 

utbildning och kunskap om vad krishantering innebär. En bidragande faktor till detta kan vara 

att livsmedelsdistributörer är en privata aktörer med vinstdrivande verksamhet som 

huvudsyfte. Blåljusaktörerna kan uppfatta detta som att de privata aktörerna inte är 

intresserade av samverkan då verksamheternas syften skiljer sig åt. Däremot framkommer det 

i denna studie att livsmedelsdistributörerna är villiga att ge stöd och bidrag vid en 

krissituation. Ett förslag på en lösning skulle kunna vara att riva ner barriärerna som existerar 

mellan den offentliga och privata sektorn. Detta med hjälp av kommunikation mellan de 

berörda aktörerna, eftersom förståelse för varandras organisationer är en prioritet då 

samverkan ska existera. 

Dagens samhälle är beroende av samhälleliga strukturer. I dessa strukturer ingår 

blåljusaktörer som ska upprätthålla samhällssäkerheten samtidigt som strukturen inom 

organisationerna är dynamiska och anpassas kontinuerlig efter regeringsbyten, regler och 

lagar. Anpassningen bidrar till att blåljusaktörerna har press på sig att agera och hantera 

kriser utan utrymme för misstag. Detta parallellt med att deras tillvägagångsätt ska vara 

effektivare och med mindre resurstillgångar. Allt detta leder till att behovet av utvidgande 

organisationer är större än någonsin trots det inte finns någon konkret struktur för hur 

aktörerna ska involveras i hanterandet av krissituationer. Frågan blir då huruvida utvidgande 

organisationer vill vara delaktiga i hanterandet av krissituationer samt om det finns ett 

underliggande engagemang för att agera stödresurs. I den här studien framgår att 

livsmedelsdistributörer är positivt inställda till att bidra. Således kan generaliseras att 

utvidgande organisationer kan och vill ge stöd vid mer omfattande krissituationer. 

Även media uppmärksammar att utvidgande organisationer och enskilda individer allt oftare 

dyker upp i samband med mer omfattande krissituationer, som exempelvis skogsbranden i 
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Västmanland år 2014. Detta fenomen anses vara svensk krishanterings framtid eftersom 

naturkatastrofer och andra mer omfattande kriser blir allt vanligare i dagens samhälle. 

 

6.1 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

 

Inom studien uppfattas att livsmedelsdistributörer besitter en vilja att stödja och delta för att 

underlätta hanteringen av krissituationer. Livsmedelsdistributörer ställer således inga direkta 

krav på blåljusaktörer eller andra aktörer som hanterar krissituationer. Däremot har studien 

identifierat vissa underliggande normer som kan ses som krav. Allt detta bör belysas i syfte 

att integrera livsmedelsdistributörer eller andra utvidgande organisationer i någon form av 

samverkansgrupp. För att upprätthålla en samverkansgrupp anses det vidare i studien att 

arbete kring tre viktiga fokusområden bör belysas. Dessa områden definieras som: ledning, 

koordinering och organisering. 

Förutsättningarna för att livsmedelsdistributörer ska samverka med blåljusaktörer eller andra 

aktörer vid en krissituation anses vara goda. I studien syns tydliga tecken på att 

livsmedelsdistributörerna uppvisar engagemang och vilja till samverkan. Detta utan någon 

form av ersättning. Däremot kan studien uppmärksamma att det ändå existerar en viss form 

av underliggande egenintresse. En problematik som identifierats är att livsmedelsdistributörer 

har problem att identifiera de behov som kan uppstå vid en kris. Samtidigt har 

livsmedelsdistributören svårigheter med att uppfatta sin roll som samverkanspartner. 

Studien har dessutom uppmärksammat att livsmedelsdistributörer inte upplever sig själva 

som ingående aktörer i krishanteringen. Detta verifierar att livsmedelsdistributörer delar 

Dynes (1970) syn på utvidgande organisationer. Därför anses forskningsområdet vara högst 

relevant då livsmedelsaktörerna har viktiga livsmedel och andra förnödenheter som kan 

nyttjas av de aktörer som hanterar krissituationer. Författarna till denna studie anser därför att 

en uppföljning av ämnesområdet samverkan mellan livsmedelsdistributörer och blåljusaktörer 

hade kunnat vara ett aktuellt ämne för en framtida studie. Detta med ett nytt alternativt fokus 

på ledning, koordinering eller organisering vid krissituationer. Samtidigt som även forskning 

kring kommunikation och informationsdistribution vid en mer omfattande krissituation anses 

vara av intresse inom området samverkan. 
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Livsmedelsdistributörerna i denna studie efterfrågar kunskap och utbildning kring 

ämnesområdet. Detta eftersom livsmedelsdistributörerna har en vilja att medverka vid kris då 

det anses vara högst relevant i dagens samhälle. Därför anses det relevant att fortskrida 

liknande arbeten om livsmedelsdistributörers uppfattning om samverkan med andra aktörer 

vid mer omfattande krissituationer. 
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7.1.1 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Inledandefrågor: 

 Vad är din yrkesroll? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Vad har du för utbildning? 

Hur lång Tid har du arbetat inom branschen? 

Huvudfrågor:  

 Hur ser eran samverkan med andra aktörer ut i dagsläget? 

 Hur ser era tidigare erfarenheter av samverkan vid en mer omfattande kris?  

Vem samverkade ni med och varför?  

Hur såg samverkan ut? (fungerade) 

 Hur ser eran organisation på samverkan med blåljusaktörer vid en mer omfattande 

krissituation? 

Ser ni för/ nackdelar – Vilka? 

 Vilka krav ställer ni för att bistå med livsmedel och andra förnödenheter vid en mer 

omfattande krissituation? 

(Ekonomiska & kommersiella, Storlek på Krisen, Policy) 

 Hur ser organisationens förutsättningar ut för att kunna bistå med livsmedel och andra 

förnödenheter vid en mer omfattande kris? 

 Vilka resurser kan eran organisation bidra med vid en mer omfattande krissituation?  

Kunskap – mat – erfarenhet   

Önskvärda tillstånd: 

 Hur ser det önskvärda läget för en gynnsam samverkan med blåljusaktörer? 

Hur ser era förutsättningar ut för att uppnå detta? 

Hur skulle blåljusaktörerna bemöta eran organisations krav på ett bättre sätt? 

 Vilka fördelar ser eran organisation med att samverka med blåljusaktörer? 


