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Sammanfattning	  	  
En av de viktigaste infrastrukturerna för att samhället ska fungera är betalsystemet. Slutar det 

fungera leder det troligtvis till att flera kritiska system påverkas av störningen. Genom att 

utveckla gemensam resiliens, dvs. förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar i 

komplexa dynamiska system, samt analysera och skapa medvetenhet om det, kan kriser 

förhoppningsvis hanteras bättre. Syftet med denna studie är att få en inblick hos de olika 

branschernas sätt att hantera störningar i betalsystemet. Detta genom intervjuer och analys av 

data. Därför har sex deltagare från branscherna livsmedel, bränsle och bank intervjuats med 

semi-strukturerade frågor. Intervjuerna spelades in, data transkriberades och sedan 

analyserades data med en tematisk analysmetod. Ur analysen uppstod sju teman: 

• Begränsade betalningslösningar och alternativ 

• Kommunikation med kunden 

• Skydda varor, kunder, förtroende och säkerhet 

• Beroende av många aktörer 

• Beroende av att andra löser problemet 

• Personalens förberedelser och utbildning vid en kris 

• Beroende av internet och el 

De slutsatser som kan dras från resultatet är att branscherna och samhället inte är förberedda 

på ett längre avbrott i betalsystemet. Aktörerna litar helt enkelt på att andra (IT-support) kan 

lösa problemet i betalsystemet åt dem. De antar också att störningarna bara kan vara som 

längst i några minuter eller timmar innan IT-supporten löser problemet. De har inga planer 

eller strategier för att hantera störningar. Eftersom det saknas en plan är det vanligaste svaret 

hos aktörerna att de troligen får stänga ner sin verksamhet om betalsystemet inte fungerar.  

 
Nyckelord: resiliens, organisation, betalsystem, störningar 

	  
	  

	  

	  

	  

	  



	   	  



	   	  

Abstract	  
One of the most important infrastructures for the society to work, are the payment system. If 

the payment system malfunctions, can it lead to disruptions in other critical infrastructures. 

By developing mutual resilience i.e. the ability to recover or resist different disruptions in 

complex dynamic systems, as well as analyzing and raising awareness about it, can crises 

hopefully be handled better. The purpose of this study is to gain an insight into the different 

sectors’ ways of dealing with disturbances in the payment system. To gain this insight, 

interviews and analysis of data was conducted. Therefore, six participants from the food, fuel 

and bank sectors have been interviewed with semi-structured questions. Interviews were 

recorded, data transcribed and then analyzed using a thematic analysis method. From the 

analysis seven themes emerged: 

• Limited payment solutions and options 

• Communication with the customer 

• Protect goods, customers, trust and safety 

• Depend on many actors 

• Depend on others to solve the problem 

• Preparations and training of staff during a crisis 

• Depend on the internet and electricity 

The conclusions that can be drawn from the result are that the sectors and society are not 

prepared for a longer break in the payment system. Actors simply trust others (IT support) to 

solve the problem in the payment system for them. They also assume that the disturbances can 

only be as long as a few minutes or hours before the IT support solves the problem. They 

have no plans or strategies to deal with disturbances. Because there is no plan, the most 

common response of the actors is that they are likely to shut down their business if the 

payment system is not working.  

 

Key words: resilience, organization, payment system, disruptions 
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1.	  Inledning	  	  
I dagens samhälle är det svårt att tänka sig vad följden blir när någon viktig infrastruktur i 

samhället slutar fungera. Hur hanterar samhället plötsliga störningar så som elavbrott, 

transportstopp, betalstopp etc.? Allt mer blir digitaliserat, därför behövs välfungerande 

infrastrukturer så som el, information och kommunikationsteknik, finanssystem, 

transportsystem etc. Med infrastruktur menas det ”generella system som är allmänt 

tillgängliga. Det handlar t.ex. om elnät, telenät, vägnät samt kommunalteknisk försörjning 

som vatten och avlopp.” (MSB, 2009:24) Om dessa viktiga infrastrukturer inte fungerar eller 

går sönder leder det till att både företag, medborgare och myndigheter blir påverkade, då icke-

fungerande infrastrukturer oftast leder till dominoeffekter. Varför infrastruktur slutar fungera 

kan vara på grund av olika saker, antingen på grund av interna faktorer, så som mänskligt fel 

eller maskinfel, eller så är det på grund av externa faktorer, så som naturkatastrofer, 

terrorattacker etc. Därför blir det allt viktigare att skapa medvetenhet om sårbarheten och 

försöka identifiera risker så att det kan byggas ett försvar mot dem. Detta är dock svårt då 

dessa system är komplexa och svåra att analysera, därför behövs det en balans mellan att 

förebygga och återhämta sig (van Laere et al., 2017). En av de viktigaste infrastrukturerna för 

att samhället ska fungera är betalsystemet. Slutar det fungera leder det troligtvis till att flera 

kritiska system påverkas av störningen. En viktig fråga som måste ställas är därför hur 

betalningssystem kan bli bättre på att hantera kriser och bli mer resilient.  	  

 

Genom att utveckla gemensam resiliens, dvs. förmågan att återhämta sig eller motstå olika 

störningar i komplexa dynamiska system, samt analysera och skapa medvetenhet om det, kan 

kriser förhoppningsvis hanteras bättre. Med hjälp av intervjuer med deltagare från banker, 

livsmedelsbutiker och bensinmackar har lärdomar sammanfattats om vad som är 

tvärsektoriellt resilient beteende vid kortbetalningsstopp i 7 – 10 dagar hos de olika 

branscherna. Utifrån resilienslitteratur har det bedömts om dessa åtgärder faktiskt kan öka 

resiliens.  

 

I denna uppsats kommer ni få läsa om varför det kan vara viktigt att skapa resiliens i 

betalsystemen och hur de sex olika aktörerna skulle hantera betalningsstopp, vad deras 

kärnvärden är (dvs. de värden organisationen anser viktiga att skydda), samt vad de har för 

plan eller strategi om någon störning inträffar. 
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1.1 	  Motivering	  	  

För att kunna utveckla resiliens i livsmedels-, bränsle- och finanssektorerna behövs kunskap 

om hur dessa hanterar störningar i betalsystemet i dagsläget. När det blir bortfall av centrala 

delar av betalningssystem kan det ge mycket omfattade konsekvenser för samhället redan 

efter några timmar eller något dygn. Exempelvis kan medborgare inte handla mat och 

drivmedel, transportföretag kan inte handla drivmedel som gör att de inte kan leverera varor 

och det blir brist på livsmedel, och så fortsätter det i en dominoeffekt när kortbetalning eller 

bankerna inte fungerar. Det kan leda till att förtroendet för banker och staten minskar. Det är 

en av många anledningar till att man vill förstå processen, i det här fallet, att vi behöver 

kunskap om hur detta fungerar för att kunna utveckla träning för olika beslutsfattare och 

aktörer i livsmedels-, bränsle- och finanssystemen. Detta är inte bara fördelaktigt på 

individnivå utan även i det svenska samhället som helhet, då det förhoppningsvis kommer att 

öka resiliens i samhället när avbrott i betalningssystem händer.  

1.2 	  Syfte	  

Syftet i denna studie är att få en inblick i de olika branschernas sätt att hantera störningar i 

betalsystemet. Detta genom intervjuer och analys av data för att samla kunskap om vilka 

kärnvärden de har (dvs. de värden organisationen anser viktiga att skydda), vilka 

prioriteringar och vilka strategier de har vid en störning.  

1.3 	  Bakgrund	  

Denna uppsats är en del av ett större projekt som heter CCRAAAFFTING (Creating 

collaborative resilience awareness, analysis and action for the finance, food and fuel system 

in interactive games). Projektet sker i uppdrag av MSB (myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap). Målet med det 5 åriga projektet är att med hjälp av rollspel träna beslutsfattare 

från domänerna med stöd av simuleringsmotor och därigenom göra betalningssystemet inom 

livsmedels- och bränslebranschen bättre på att hantera kriser, bli mer resilient. Projektet vill 

utveckla gemensam resiliens i komplexa dynamiska system. Aktörerna som är med i projektet 

är högskolan i Skövde (HIS) som är projektledare och expertis på rollspel för krishantering, 

Linköpings universitet (LIU) som har expertis på resiliens och värdering av övningar, 

Mittuniversitet (MIUN) som har expertis rörande simulering av komplexa system och 

Combitech (CT) som har expertis på övningar. Det kommer göras 30 rollspel och 

datorsimuleringar, där de 10 första spelsessionerna är till för att bättre förstå konsekvenserna 

för varje aktör, deras handlingsalternativ och den övergripande systemdynamiken.  Därefter 
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förfinas spelet och de 20 andra spelsessionerna utförs genom att spelhandledarna aktivt 

försöker få aktörerna till att samverka och utveckla kollektiva handlingar. Spelets resultat 

kommer att utvärderas med både kvalitativa och kvantitativa metoder. De kvalitativa 

metoderna kommer kartlägga hur de olika aktörerna resonerar, hur de faktiskt samarbetar och 

hur de överkommer svårigheter. De kvantitativa metoderna utvärderar kvalitén av det faktiska 

beslutet i datorsimuleringen och mäta graden av samarbete. Från dessa utvärderingar 

summeras de identifierade kollektiva handlingsstrategierna och deras påverkan. Deltagarna i 

projektet kommer vara representanter från betalning-, livsmedel- och bensinbranscher som 

aktivt kommer delta i de 30 spelsessionerna.  

 

Fördelarna för samhället med CCRAAAFFTING projekt är att det förhoppningsvis kommer 

skapa insikt i hur uppehåll i betalningssystem påverkar olika aktörer. Samt skapa medvetenhet 

hos aktörerna om vad för olika kollektiva handlingar som finns och vad för effekter dessa 

handlingsstrategier har hos de själva och för det svenska samhället som helhet. Detta kommer 

troligtvis öka resiliens i det svenska samhället vid avbrott i betalningssystem.  

 

Denna studie kommer bidra till CCRAAAFFTING projektet genom att få kunskap från 

intervjuerna för att förstå processen om hur branscherna hanterar störningar i betalsystemet. 

Denna kunskap behövs för att kunna utveckla vidare träning för olika beslutsfattare och 

aktörer i livsmedel-, bränsle- och finanssystemen.  

1.4 	  Avgränsning	  

Uppsatsen är avgränsad till att enbart titta på betalsystemet hos livsmedelsaffärer, banker och 

bensinstationer. I resiliens-perspektivet undersöks enbart hur de olika branscherna hanterar 

störningar och kriser innan och under tiden de händer, alltså inte på hur de hanterar det efter 

en kris. Organisationsperspektivet är avgränsat till makronivå, med detta menas att hela 

system analyseras och inte individer.  

1.5 	  Frågeställningar	  

• Är det möjligt att genom intervjuer med aktörerna från olika verksamheter fånga dessa 

verksamheters kärnvärde?  

• Vilka strategier har de olika aktörerna för att hantera störningar i kritiska system? 

• Vilka beroenden finns till andra system och aktörer? 
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• Vad antar aktörerna skulle hända om det blir ett uppehåll i betalningssystemet och hur 

kan man hantera dessa kriser på ett bättre sätt?  
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2.	  Teori	  
Den här delen syftar till att förklara de begrepp och teoretiska koncept som denna studie är 

baserad på. Det som tas upp i denna del är betalsystemet, definition av kris, värdenätverk, 

samhällsberoenden och begreppet resiliens.   

2.1	  Betalsystemet	  	  

En viktig komponent i infrastrukturen som har stor påverkan, är betalsystemet (van Laere et 

al., 2017). Som en inverterad pyramid kan man enligt Blommstein och Summers (1998) 

beskriva betalsystemet. De ekonomiska aktörerna som är högst upp i denna pyramid och utgör 

basen är de individer som använder bankernas tjänster och en mängd olika företag inom varu- 

och servicebranschen. De företag som är delaktiga i pengar-, kapital- och råvarumarknaden så 

som återförsäljare är nästa nivå i pyramiden. Dessa förlitar sig också på att 

betalningstjänsterna fungerar.	  

 

Uppdelningen i betalsystemen är något Rose och Krausmann (2013) också har försökt göra. 

De har delat upp systemet i tre olika nivåer, dessa är mikroekonomiska, mesoekonomiska och 

makroekonomiska. Med mikroekonomiska menar de enskilda företag eller hushåll, med 

mesoekonomiska menar de enskilda industrier eller marknader och med makroekonomiska 

menar de en kombination av alla ekonomiska enheter.  Rose och Krausmann (2013) menar att 

resiliens borde hanteras på mikroekonomisk nivå. Att införa resilienta åtgärder innan en 

katastrof har hänt kostar, men detta gör återhämtningen från katastrofen enklare har tidigare 

exempel som Rose och Krausmann (2013) tar upp visat.  

2.2	  Kris	  

Kritiska infrastruktursystem, så som betalsystemet, är oerhört stort och komplext samt 

beroende av andra infrastruktursystem. I sådana system är det svårt att förutse potentiella 

konsekvenser när fel sker. Det är även svårt att tänka sig in i vad som händer om inget 

fungerar i samhället och felet eskalerar. I ett sådant läge har de flesta ingen aning om hur de 

ska hantera det (Boin & Mcconnell, 2007). 

 

När kärnvärdena i livsuppehållande system eller funktionen i systemen hotas, som kräver akut 

handling under osäkra förhållanden, definieras som en kris. I dagsläget är konsekvenser av ett 

infrastruktursystem kollaps en teoretisk diskussion, men genom kartläggning av hur dessa 

kollapser kan påverka infrastrukturen kan utmaningar som vi inte är redo för uppvisas. Det 
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finns ingen strategi för att handskas med dessa kollapser och därför behöver det utvecklas en 

om vilken kapacitet systemen har i de värsta scenarierna. Men eftersom vi inte kan förutse 

alla scenarier, behövs det förebyggande åtgärder (Boin & Mcconnell, 2007). Arbetet mot att 

förebygga och hantera kriser måste fokusera på att hantera samhällets nya utmaningar och 

förändringar. Inom området samhällsskydd och beredskap används begreppen olyckor och 

kriser, det är de tillstånd som hotar och skadar samhällets skyddsvärden. Termen 

samhällsstörningar, som definieras enligt MSB (2014:21) som ”de företeelser och händelser 

som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället”, kan också användas 

för att tillämpa dessa begrepp.  

 

Det är viktigt för aktörer i samhället att ha kunskap om krisberedskap, då det är ett 

beroendeförhållande mellan dem. Det är inte bara viktigt att ha kunskap utan samverkan och 

ledning är också betydelsefullt, så att aktörerna tillsammans och enskilt kan arbeta och 

hantera samhällsstörningar. På detta sätt kan sårbarheter i samhället minskas (MSB, 2014).  

2.3	  Värdenätverk	  

I dagens samhälle blir servicevärde-nätverken allt mer komplexa. Tjänstesektorn är en av 

dagens ledande globala ekonomier och består av flera verksamheter, bland annat transport, 

myndigheter, detaljhandel, finans, logistik, informationsteknik (IT), telekommunikation etc. I 

nätverken är det flera direkta och indirekta värdenätverksaktörer vilket skapar en komplexitet. 

Denna komplexitet beror inte bara på att aktörerna är beroende av varandra, deras tjänster 

skapas, levereras och förses via en komplex väv av aktörer genom deras relationer och 

utbyten, vilket skapar ett värdenätverk. Ett värdenätverk definieras genom att det är en 

komplex väv av direkta och indirekta länkar mellan flera olika aktörer som levererar värde till 

kunden. I tjänstebaserade system är det viktigt för tjänstegivarna att kunderna är nöjda. 

Tjänster skulle inte behövas om inte några kunder fanns. Därför är kundernas värde i 

nätverken mycket viktiga. Tjänster får värde för kunden genom konsekvenserna av att 

använda produkten eller tjänsten. Kunden föredrar visa egenskaper hos produkten eller 

servicen så som pris, kvalité, förtroende, säkerhet, effektivitet etc. Dessa värden som kunden 

vill ha måste aktörerna kunna leverera (Basole & Raouse, 2008).  

 

Information och kommunikationsteknik (IKT) har fått en stor roll och påverkan i 

värdenätverk, då det blir en länk mellan aktörerna och kunderna. IKT har gjort att information 

kan delas mer effektivt vilket förbättrar samarbetet mellan aktörerna, men även deras 
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flexibilitet och mottaglighet förbättras. Tack vare IKT har företag kunnat minska sina 

kostnader, ökat deras produktivitet och förbättrat deras arbetsflöde. IKT har inte bara varit en 

fördel för aktörerna utan även för kunderna. Internet har gjort att kunderna fått bättre tillgång 

till information om produkter och service. IKT har gjort att information generellt kan spridas 

lättare bland aktörerna så att de kan leverera det bästa värdet för kunderna (Basole & Raouse, 

2008).   

2.4	  Samhällskritiska	  beroenden	  

I dagens samhälle finns det många beroenden mellan olika verksamheter. Beroenden har alltid 

funnits i samhället, men teknikutvecklingen har snabbat på denna förändring. 

Teknikutvecklingen har även bidragit till förändringar i hur våra verksamheter organiseras 

och hur vi arbetar, personalbehovet har även minskat. Förr hade verksamheter oftast kontroll 

över alla faktorer för att producera en vara eller tjänst och även lagerhållningen av varor var 

större. I nuläget läggs en stor del av kärnan i verksamheten på andra aktörer. Förändringarna i 

dagens samhälle har lett till att ett antal beroenden har ökat, men samtidigt produceras varor 

och tjänster mer effektivt och billigare. Förändringarna har skapat ett nät av relationer mellan 

olika verksamheter (se figur 1) vilket skapar nya krav på krishanteringssystem som i sin tur 

skapar nya sårbarheter i samhället, framförallt om de kritiska infrastrukturerna slås ut (MSB, 

2009).  

 
Figur 1: Översiktsbild av beroenden. Anpassad efter förlag i MSB (2009:34) 
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Så vad är ett kritiskt beroende? Enligt MSB (2009:14) är definitionen följande: 

”Ett beroende som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Det 

karaktäriseras av att en störning i en levererande verksamhet snabbt och varaktigt försämrar 

funktionen hos den beroende verksamheten. Sådana funktionsnedsättningar kan inträffa om 

den beroende verksamheten saknar stötdämpare och därmed uthållighet.” Med stötdämpare 

menar MSB (2009) att varan eller tjänsten i den beroende verksamheten kan med ett annat 

alternativ levereras till de andra verksamheter. Med andra ord klarar verksamheten av en 

störning då den har förmågan att hantera det och verksamheten inte hamnar i det läget då det 

slutar fungera.  Det är viktigt att analysera beroenden för att verksamheter bättre ska förstå 

vilka beroenden som finns, samt hur man kan hantera dessa. På så vis begränsas och 

förebyggs konsekvenser av störningar i kritiska verksamheter. Verksamheter är beroende och 

påverkar varandra i flera led. Detta betyder att om det sker en störning eller bortfall påverkas 

även andra samhällskritiska verksamheter och på så sätt även hela samhället. Aktörer måste 

även ta hänsyn till hur andra hanterar störningar och elavbrott, för att kunna säkerställa att 

deras verksamhet inte drabbas av det (MSB, 2009).  

 
Om en störning sker i en kritisk verksamhet drabbar det även andra verksamheter då det kan 

bli så kallad dominoeffekt. Det skapas spridningskedjor i verksamheternas nät och på så sätt 

påverkar det hela samhället också. Ett exempel på detta är om både kontanter och kort slutar 

fungera i livsmedelsbutiker och bensinstationer. Då kan dessa aktörer välja att stänga ner sina 

verksamheter då det inte finns något fungerande betalningssätt. Det leder till att 

livsmedelsbutiken inte kan sälja sina varor. När bensinstationerna stänger ner påverkas många 

samhällsviktiga verksamheter då drivmedel är en sådan viktigt tjänst för dagens samhälle. 

Många verksamheter är beroende av leveranser. Om störningar i betalsystemet sker leder det 

även till att verksamheter får problem med att betala fakturor, betala ut löner och ta betalt för 

sina tjänster och varor. Dessa exempel visar hur beroende samhället är av att finanssystemet, 

transport- och livsmedelssektorn fungerar. Hur det kan leda till allvarliga och långsiktiga 

skador för samhället, individer och företag. Både livsmedelsbranschen, transportbranschen 

och finanssystemet är beroende av el och IT system för att kunna fungera. Beroendet av el 

finns inom flera processer så som tillverkning, kylning, lagerhantering, lås och larm, 

kassahantering, belysning, bankomater, bankkort, kortterminaler med mera (MSB, 2009).  
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2.5	  Resiliens	  	  

Begreppet resiliens kommer från det latinska namnet resilire, som man kan översätta till att 

studsa tillbaka. Ordet resile uppkom sedan i engelskan vilket fick betydelsen att dra sig 

tillbaka, återgå till ursprunglig position eller upphöra, avstå. Begreppet resiliens används inom 

individ-, system-, samhälls- och organisationsnivå, där det får olika betydelser beroende på 

vilket sammanhang det används i. Oavsett vilken nivå begreppet används i, så beskriver 

resiliens förmågan att stå emot och klara av förändringar, samt återhämta sig och 

vidareutvecklas. Det som skiljer i användningen av begreppet resiliens är att i vissa fall ämnar 

det förmågan att återgå till ett ursprungsläge och i andra fall ämnar det förmågan att anpassa 

sig och utvecklas till ett nytt tillstånd (MSB, 2013).  

 

Begreppet resiliens har använts inom många områden så som naturvetenskapliga 

sammanhang, samhällsvetenskapliga sammanhang, i psykologin, i sociologin och 

kulturgeografi. Under de senaste 10 åren har begreppet resiliens mer och mer börjat användas 

för att beskriva samhällens förmåga att återhämta sig efter kriser. Resiliens är, i 

säkerhetssammanhang, ett nytt sätt att tänka. Inom alla organisationsnivåer söker resiliens 

vägar för att skapa processer som både är robusta och flexibla. Syftet är att kunna övervaka 

och revidera riskmodeller så att man kan använda förebyggande resurser i förhållandet till 

avbrott, pågående produktion och ekonomiska påfrestningar. Begreppet resiliens har olika 

betydelser och användningsområden (MSB, 2013). Något som Lundberg och Johansson 

(2015) nämner är att det även finns motstridiga definitioner som begreppet omfattar. Därför 

har de utvecklat en systemisk resiliens modell (SyRes), som enligt dem upprätthåller dessa 

motsatta egenskaper utan motsägelser. De har utvecklat vad som är kärnan i resilienta system 

och försökt tillämpa det i deras modell. Modellen ska bidra med att utvärdera metoder för att 

se om de är aktuella. Det finns nämligen ett behov av att samla ett gemensamt begrepp om 

resiliens som kan användas inom området samhällsskydd och beredskap enligt MSB (2013).  

 

Ett traditionellt sätt att se på säkerhet är att definiera det ”att inget ska gå fel”. Denna 

definition är dock motsägelsefull då säkerhet handlar om vad som händer när säkerhet saknas. 

Att bara analysera säkerhet på det traditionella sättet, att ha fokus på att hitta och rätta till 

felet, kan få konsekvenser. En konsekvens är att säkerhet och produktion tävlar om resurser, 

vilket gör att säkerhet inte blir lika investerad i då det ses som en kostnad. En annan 

konsekvens är att det som lärs in om situationen är begränsat till det som gick fel, vilket leder 

till att annan data som finns tillgänglig inte används (Hollnagel, 2013).  
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Det nya synsättet på säkerhetshantering handlar om att inte bara hitta orsaken och försöka 

eliminera den, utan även om att identifiera brister och återhämta sig. Detta synsätt är speciellt 

viktigt då socio-tekniska system fortsätter att utvecklas och blir mer svåra att handskas med. 

Genom att ändra fokus från att undvika det som kan gå fel, bör det istället säkerställa så att 

allt går rätt till i systemet. På detta sätt kan människor lära sig att identifiera brister och fel i 

systemet. Då blir även människan en tillgång med sin förmåga att justera istället för en börda. 

Säkerhetshanteringen blir då förebyggande, justeringar görs innan något händer eller 

förhindrar att något sker (Hollnagel, 2013). För att kunna göra en effektiv respons i en 

krissituation måste människor som använder systemet kunna identifiera och träna på att 

handla självständigt och effektivt. En strategi för att förbättra resiliens behövs (Boin et al., 

2007). Genom att göra tidiga, proaktiva handlingar kan värdefull tid sparas in, vilket kan 

påverka vad som kan hända eller till och med förhindra att något händer. Dessa proaktiva 

handlingar leder till mindre ansträngningar att försöka förhindra störningen, då de kan stoppas 

i ett tidigt stadie där de inte hunnit utvecklas och spridits vidare (Hollnagel, 2013). Detta 

säkerhetstänk och denna egenskap i ett system kallas ofta resiliens.	  Resiliens i sig är ett ord 

som används i flera domäner. Det börjar bli allt vanligare att prata om det i socio-tekniska 

system, då det kan vara väldigt svårt eller till och med omöjligt att få en överblick över alla 

möjliga tillstånd och tillhörande resultat som kan uppstå. Utvecklingen av ny teknik kräver 

bättre metoder för att kunna upprätthålla säkerheten i systemet (Lundberg & Johansson, 

2015).  

 

Vad som menas med ett sociotekniskt system är att det fokuserar på relationen mellan 

människan och tekniken. Betoningen har på senare tid lagts på människans beteende och 

samhällets och organisationernas komplexa infrastruktur. Samhället i sig självt och dess 

organisationer blir enligt detta perspektiv ett sociotekniskt system (Hollnagel, Rober, & 

Braithwaite, 2015). Sociotekniska system arbetar för att uppnå ett eller flera säkerhetsmål i en 

miljö där systemet eller målen har möjliga hot mot sig. Dessa kritiska säkerhetsmål ska 

systemet skydda och under press kan systemet behöva göra ett urval bland målen och försöka 

upprätthålla kärnmålen. För att systemet inte ska behöva överge sina kärnmål i krissituationer 

krävs det att systemet är resilient (Lundberg & Johansson, 2015).     

 
System som kan hantera stora förändringar, genom att anpassa sin organisation på nya sätt, 

anses vara resilienta. (MSB, 2013). Att ett system har förmågan att kunna ”studsa tillbaka” 
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snabbt efter en kris ses som ett ”hälsosamt system”. Boin och Mcconnell (2007) menar att för 

att kunna förbättra resiliens behövs två betingelser. Det ena är att få folk att förstå och skapa 

en medvetenhet om att katastrofer kan hända som lamslår statliga funktioner och 

infrastruktur, utan att skapa stress och oro. Det andra är att responsmekanismer så som 

varningar, evakueringar etc. borde finnas och fungera självstyrande som en respons och detta 

ska inte ersättas av resiliens. Boin och Mcconnell (2007) menar att man inte kan vänta längre 

på att införa och förbättra resiliens. Det är svårt att övertyga organisationer att investera i det 

då de är så fokuserade på sina mål att vara större, snabbare, bättre, och mer effektiva. Dock 

måste vi börja inse att vi inte kan förbereda oss för varje möjligt tänkbart scenario, eftersom 

vi inte kan förutse framtiden. Därför behövs förbättrad resiliens som en förebyggande metod 

mot hot i systemen. 

 

Som nämnts ovan har resiliens flera olika koncept, gemensamt för alla är 

anpassningsförmågan att behålla kontrollen när oförutsedda störningar eller händelser sker. 

Dock anpassar sig alla system och man kan inte säga att resiliens enbart handlar om det 

(Woods, 2006). Resiliens i ett system är en bredare förmåga vilket betyder att det finns 

tillämpningar av strategier, dessa strategier minskar risken och konsekvenserna av felaktiga 

handlingar, oväntade händelser och komplicerade faktorer (Lundberg & Johansson, 2015). 

Resiliens handlar även om hur bra ett system kan hantera störningar och variationer (Woods, 

2006). Det handlar om att kunna återhämta sig bättre från störningar och kriser, samt att 

samhället efter en kris eller katastrof är bättre rustade nästa gång en liknande händelse sker 

(MSB, 2013).  

 

I framtiden kan förhoppningsvis begreppet resiliens bli ett verktyg som ökar satsningar på 

förebyggande och samhällsstärkande insatser. För långsiktig och hållbar utveckling är 

resiliens en förutsättning som på ett effektivt sätt kan skydda och framtidssäkra stora 

investeringar som görs i länders utveckling (MSB, 2013).  

 

I denna uppsats kommer definitionen av resiliens vara från Arjen Boin et al. (2010) definition: 

“Resilience is the capacity of a social system (e.g. an organization, city, or society) to 

proactively adapt to and recover from disturbances that are perceived within the system to fall 

outside the range of normal and expected disturbances” (Boin, A. et al. 2010:9). 
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För att kunna hantera och övervaka resiliens måste man kunna förstå hur systemet anpassar 

sig och vilka störningar det finns i miljön, samt egenskaper så som: 

• Buffertkapacitet - systemets förmåga att kunna absorbera eller anpassa sig till en viss 

storlek eller typ av störning utan att grundläggande prestanda eller systemets struktur 

slutar fungera.  

• Flexibilitet vs stelhet - systemets förmåga att respondera och omstrukturera vid 

externa förändringar eller tryck. 

• Marginal - hur nära eller hur osäkert systemet arbetar till en eller en annan typ av 

prestandagräns. 

• Tolerans - hur systemet beter sig nära en gräns, om systemet antingen flyttar ner till en 

lägre grad när stress/tryck ökar eller om det kollapsar snabbt när tryck överstiger 

adaptiv kapacitet (Woods, 2006).  

 

Resiliens handlar även om systemets inre kapacitet att anpassa sig och samtidigt bevara kärn-

målen. Det är fyra funktioner av anpassning i ett system, varje funktion realiseras som en eller 

flera strategier. Dessa är att förutse, övervaka, reagera och lära in. Med förutse menas det 

förmågan att på förhand inse att en situation kan inträffa och att åtgärder baserat på 

förutsägelsen kan göras. Med övervaka menas det förmågan att upptäcka, förstå och utföra 

åtgärder baserat på upptäckten av en händelse. Med reagera menas det förmågan att kunna 

utföra åtgärder under en pågående händelse. Med att lära in menas det förmågan att kunna 

anpassa systemet i efterverkan av en händelse och sedan lära sig från både det bra och dåliga. 

Inlärning ses som en funktion som alltid äger rum, för annars skulle samma misstag upprepas 

om och om igen. Det är inte bara förmågan att lära sig om händelsen som resiliens bygger på, 

utan det är också att ett system själv måste kunna känna igen behovet av förändring och ha 

viljan att förändras (Lundberg & Johansson, 2015).  

	  
Eftersom socio-tekniska system blir allt mer komplexa, växer behovet av resiliens på grund av 

det. Med denna komplexitet utvecklas ett större behov av hur man kan hantera risker i 

säkerhetskritiska system. Komplexiteten gör så att det blir allt svårare att se var gränserna går 

i systemet. Resiliens är ett sätt att hantera dessa utmaningar som kommer med komplexiteten i 

systemet, det är ett proaktivt sätt att hantera de nya utmaningarna i krisberedskap. I komplexa 

kris situationer, alltså en situation där systemet är utsträckt bortom dess avsedda prestanda, 

skapas behovet av resilient krisberedskap. Komplexitet i sig själv rättfärdigar dock inte 

resiliens som tillvägagångsätt, utan ökad komplexitet leder till nya risker vilket i sin tur kräver 
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resiliens som en strategi att handskas med det i de icke transparenta socio-tekniska systemen 

(Bergström, van-Winsen & Henriqson, 2015).   

 

Ljungkvist (2016) föreslår att ”designa in” resiliens i samhället. Ljungkvist skriver:  

”Om vi inte kan förutse vilka hot och katastrofer vi står inför, blir både det krisförebyggande 

och krisförberedande arbetet mycket svårt. Samhället har därför endast att försöka anpassa sig 

genom att ”bygga resiliens”.” (Ljungkvist, 2016:4).   
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3.	  Metod	  
Den här delen tillägnas att förklara de olika metoderna som har använts i studien för att utföra 

intervjuerna och sedan analysarbetet. Bland annat tas insamlingen av data upp, information 

om deltagarna, hur intervjuerna har gått till, materialet som har använts under intervjuerna 

och hur data har transkriberats och sedan analyserats.  

3.1 Datainsamling	  

Data samlades in genom intervjuer. Intervjun hade 11 huvudfrågor som ställdes till 

deltagarna. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte förutom en som gjordes via en 

telefonintervju, på grund av att det inte gick att ordna ett fysiskt möte.  

 

I denna studie användes semi-strukturerade intervjuer, vilket generellt oftast väljs i kvalitativa 

intervjuer enligt Howitt (2010). Begreppet semistrukturerade intervjuer innebär att det är en 

fördjupad, kvalitativ intervju. Detta betyder att personen som intervjuas uppmuntras att prata 

grundligt om ett visst ämne. I kvalitativa intervjuer finns inga begränsningar på deltagarnas 

svar och det finns frihet för intervjuaren att skapa lämpliga frågor. Deltagarna uppmuntras att 

prata fritt om deras upplevelser vilket ger rika, detaljerade beskrivningar av deras erfarenheter 

(Howitt, 2010). 

 

 Frågorna i intervjun är öppna och löst strukturerade, till skillnad från en stram eller ingen 

struktur alls.  I semistrukturerade intervjuer har en struktur gjorts i förhand som används som 

en guide under intervjun. Den som intervjuar måste även vara en god lyssnare, eftersom det är 

svårt att fråga bra och relevanta frågor om intervjuaren inte har lyssnat, tagit till sig och 

förstår det deltagaren säger under intervjun (Howitt, 2010). Användning av kvalitativa 

intervjuer ger en omfattande och rik data från deltagarna i studien. Detta på grund av att 

deltagaren är den som pratar mest under intervjun, intervjuaren styr bara samtalet på rätt väg 

för att få ut så mycket information som möjligt. Under kvalitativa intervjuer är det viktigt att 

kunna använda en inspelningsapparat, eftersom data oftast transkriberas i efterhand (Howitt, 

2010). Vilket har uträttats i denna studie. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas 

till text så att det kunde analyseras tematiskt i syfte med att hitta teman.   

3.2 Deltagare	  
	  
Deltagarna i studien rekryterades via mejl eller telefon. Sammanlagt har studien 6 deltagare. 2 

från olika livsmedelsbutiker, 2 från olika banker och 2 från olika bensinmackar. Deltagarna 
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från livsmedelsbutikerna är butikschefer med 25 års erfarenhet respektive 20 års erfarenhet. 

Av deltagarna från bankerna var en kontorschef med 20 års erfarenhet och den andra 

kanalspecialist i deras digitala kanaler med 10 års erfarenhet. Deltagarna från bensinmackarna 

var båda butikschefer med 8 års erfarenhet respektive 9 års erfarenhet. Deltagarna fick ingen 

kompensation för att delta i intervjuerna.  

 

Att ha två personer från varje bransch var för att få ut så mycket information inom 

branscherna som möjligt, samt att kunna jämföra om det fanns skillnader och likheter mellan 

hur de hanterar störningar. Deltagarna valdes ut på grund av deras roll och erfarenhet inom 

branschen, då det är bra om de vet lite om hur organisationen ser ut, hur de hanterar 

störningar, har översikt över personal och vem det är som bestämmer och fattar beslut 

gällande olika störningar i betalsystemet. Eftersom deltagarna hade lång erfarenhet kunde de 

flesta berätta mycket inom sina områden.   

 

3.3 	  Pilottest	  

Innan de ”riktiga” intervjuerna ägde rum, utfördes ett pilottest med en deltagare som jobbar i 

en livsmedelsbutik och som hade förståelse för hur kassa, lager och butiken fungerade. 

Deltagaren hade jobbat där i två år och är butiksbiträde, men har ett lite större ansvar om 

livsmedelsavdelningen.  

 

Eftersom deltagaren inte har lika stor förståelse som en butikschef var det inte den idealiska 

personen att testa frågorna på. Deltagaren gav dock bra feedback och kommentarer och som 

intervjuare märktes det vilka frågor som kunde förbättras ytterligare för att göra sig mer 

förstådd och få fram vad som ville. Efter pilottestet omformulerades några frågor och 

förtydligades lite mer.  

3.4 	  Procedur	  

Intervjun började med att intervjuledaren presenterade sig själv. Deltagaren fick sedan 

information muntligt av ledaren om vad uppsatsen handlar om, samt en sammanfattning av 

vad projektet syftar till. Sedan fick deltagaren skriva på medgivandeblanketten. Det 

informerades muntligt om att intervjuaren skulle återkomma med feedback och/eller fler 

frågor om behov finns av att förtydliga något, några veckor senare via mejl. Om deltagaren 

inte hade några övriga frågor började själva intervjun. Inspelningsapparaten sattes igång. De 

11 semi-strukturerade frågorna ställdes (se bilaga 3). Efter sista frågan fick deltagaren 
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chansen att ta upp något övrigt om de ville eller komplettera med något. Sedan tackade för 

deltagandet. Inspelningen stängdes av. Ett informationsblad delades ut ifall deltagaren vill 

höra av sig till intervjuledaren eller ledarens handledare.  

3.5 Material	  	  

Nedan följer de material som användes under intervjuerna.  

3.5.1 Utrustning	  

En Iphone 6s plus med applikationen röstmemon användes för att spela in under intervjuerna.  

3.5.2 Intervjufrågor	  

Intervjufrågorna var semistrukturerade och sammanlagt frågades 11 huvudfrågor till 

deltagarna med vissa underfrågor. Dessa ses i bilaga 3. Val av dessa frågor är baserade på 

Woods (2006) och Lundberg och Johansson (2015) artiklar.  

3.5.3 Medgivandeblankett	  

En medgivandeblankett gavs ut innan inspelningen av intervjun påbörjades. Deltagarna fick 

skriva på sitt medgivande om att data fick användas till uppsatsen samt att de var anonyma 

och kunde avbryta när som helst. Se bilaga 1 för att se blanketten.  

3.5.4 Informationsblad	  

När intervjun var helt klar fick de ett informationsblad med information om uppsatsen och 

intervjuledarens och handledarens kontaktinformation. Se bilaga 2 för att se 

informationsbladet.  

3.6 	  Transkription	  

I studien har transkriptioner utförts. Transkriptioner är en bearbetning av ljud- eller 

videoinspelningar som skrivs till textform, för att kunna analysera materialet (Howitt, 2010). 

En transkription kan ses som en artefakt för att kunna förmedla resultatet i text, så att tolkning 

och förståelse av detta sedan kan göras. Val av transkription görs utefter syftet med analysen, 

en transkription är alltså teoriberoende och uppgiftsspecifik. Val av nivån på transkriptionen 

kan vara svår att avgöra, ett sätt är att göra en bastranskription som sedan kan byggas vidare 

på och utvecklas mer med detaljer om så behövs. I denna studie har en sådan gjorts. På 

transkriptionerna ställs det några krav som måste uppfyllas, bland dessa är att 

transkriptionerna måste vara så troget det som sägs och begripligt att läsa, vilket menas att de 

ska kunna läsas som en text (Linell, 1994). 
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Ortografisk transkription har används i denna studie. Detta betyder att ljudet har skrivits ner 

så som ordet talas (Howitt, 2010). I denna studie har man alltså gjort en grov transkription, 

vilket betyder att de inte är väldigt detaljrika utan mer som en utförlig dokumentation av 

samtalet (Linell, 1994). Det finns andra former av transkriptioner som är mer detaljrika, dessa 

används oftast i konversationsanalys då det är viktigt att analysera hur saker sägs och inte vad 

som sägs. Därför är det inte lika viktigt i denna studie att göra en väldigt detaljrik 

transkribering, eftersom analysen av materialet inte kräver det. Som forskare ska metoden av 

transkription väljas utifrån vilket syfte studien har. Detta på grund av att forskaren inte ska 

lägga mer tid på att transkribera än att analysera (Howitt, 2010).  

 

För att kunna skapa bra transkriptioner är inspelning av intervjuerna kritiskt. Genom 

inspelningar kan forskaren gå tillbaka i inspelningen, detta snabbar även upp 

transkriberingsarbetet. Det gör även att forskaren blir mer nära bekant och får kunskap om sin 

data vilket är nödvändigt i analysarbetet senare. Genom att skapa transkriptioner skapar det 

data som är lätt att föra med sig och hantera, vilket är bra i de sammanhang forskaren vill 

kommunicera med andra forskare om datamaterialet och publicera det (Howitt, 2010).  

 

I transkriptionen har även fiktiva namnbeteckningar gjorts på etiska grunder Detta för att 

bibehålla deltagarnas anonymitet. Materialet har handskats konfidentiellt (Linell, 1994).  	  

3.7 	  Analys	  	  

Den inspelade intervjun transkriberades. Transkriptionerna analyserades och från dessa 

utvecklades sju teman. Denna analysmetod kallas tematisk analys. Tematisk analys enligt 

Howitt (2010) är en analysmetod som kan används till alla slags kvalitativa frågeställningar. 

Det innebär kortfattat att data struktureras och kategoriseras från intervjuerna till ett antal 

olika teman som kan hittas och utifrån dessa teman sammanfatta resultatet. Tematisk analys 

kräver att forskaren identifierar ett begränsat antal teman i transkriptionen från intervjuerna. 

För att kunna göra det krävs det att forskaren har en mycket nära anknytning och kunskap om 

sin data. Detta uppnås genom att forskaren själv samlar in data, transkriberar data och läser 

data flera gånger.  

 

Vad räknas som ett tema? Enligt Braun och Clarke (2006) är ett tema något som fångar det 

viktiga i datan i relation till frågeställningarna. Dessa teman representerar någon form av svar 
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eller innebörd, som kan ses som ett mönster i data. Det mest ideala är att det finns ett antal fall 

av temat i hela datamaterialet och att temat fångar något viktigt i förhållande till den 

övergripande forskningsfrågan.  

Teman inom data kan identifieras på två olika sätt i en tematisk analys. Antingen genom en 

empiristyrd analys eller teoristyrd analys. I denna uppsats har en empiristyrd tematisk analys 

utförts vilket betyder att data har analyserats ”bottom up”, alltså att forskaren kodar data utan 

att försöka få det att passa in i en redan existerande kodningsram eller forskarens analytiska 

förutsägelser. Med andra ord finner forskaren teman genom att utgå från det empiriska 

materialet som sedan kategoriseras och analyseras. Men eftersom semi-strukturerade 

intervjuer har gjorts, så letade forskaren delvis efter teman som exempelvis kärnvärden. 

Howitt (2010) rekommenderar Braun och Clarkes (2006) riktlinjer för tematisk analysmetod. 

Den tematiska analysen kan brytas ner till sex separata steg enligt Braun och Clarke (2006). 

Denna process börjar när forskaren letar efter mönster och intressen i data. Analysprocess är 

inte en linjär process utan mer en rekursiv process, vilket betyder att forskaren konstant rör 

sig fram och tillbaka mellan de olika analysstegen. De sex olika analysstegen är: 

• Steg 1 – bekanta dig med din data. Med detta menas att det är mycket viktigt att läsa 

data om och om igen för att bli bekant med djupet och bredden av innehållet. Genom 

läsningen kommer möjliga mönster skapas. I denna fas börja forskaren ta anteckningar 

eller komma på idéer för kodning, för att sedan gå tillbaka och titta på de under de 

andra stegen. Om man jobbar med verbal data, som i denna uppsats, måste data 

transkriberas. Att transkribera är ett bra sätt att bli mer bekant med sin data.  

• Steg 2 – generera initialkoder. Med detta menas att koder från data identifieras genom 

att plocka ut det som är intressant. Kodningsbearbetningen går till så att forskaren 

organiserar data till meningsfulla grupper, men det är inte förrän i nästa steg som 

tolkningsanalysen av data och teman utvecklas. Under detta steg arbetar forskaren 

systematiskt igenom hela datamaterialet och identifierar intressanta aspekter som kan 

forma teman genom datamaterialet. Datautdrag plockas även ut för att representera 

kodningen.  

• Steg 3 – sök efter teman. Med detta menas att forskaren nu har flera olika kodningar 

som ska sorteras in i potentiella teman. Genom att analysera kodningarna och hur de 

kan kombineras formas ett övergripande tema. Under denna fas hittas relationer 

mellan kodning, teman och underteman. Några initiala koder kan forma huvudteman 
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medan andra blir underteman eller kasserade. När detta steg är klart finns det en 

samling av potentiella teman, underteman och utdrag ur data som relaterar till dem.   

• Steg 4 – granska teman. Med detta menas att teman förfinas. Detta steg involvera två 

nivåer. Den första nivån involverar att forskaren läser igenom alla samlade utdrag ur 

data för varje tema för att se om de skapar ett sammanhängande mönster. Om de gör 

det går man vidare till nästa nivå, om de inte gör det får forskaren omarbeta det temat 

tills det fångar den kodade datan. Nivå två involverar att överväga om enskilda teman 

fungerar i relation till datamaterialet, att det med korrekthet reflekterar datamaterialet 

som helhet. I slutet av detta steg har man olika teman, hur de relaterar till varandra och 

den övergripande berättelse de har i relation till data.  

• Steg 5 – definiera och namnge teman. Med detta menas att teman ska definieras och 

förfinas ännu mer för att hitta kärnan i varje tema och fastställa vilken aspekt av data 

varje tema fångar. För varje tema identifieras en berättelse om temat och hur det temat 

platsar i den övergripande berättelsen om data och relationen till forskningsfrågorna. 

Under detta steg är det viktigt att det finns en tydlig definition av de olika teman och 

under detta steg börjar forskaren även tänka på vilket namn de olika temana ska få.    

• Steg 6 – producera rapporten. Med detta menas att forskaren nu har sina teman klara 

och det ska nu skapas en berättelse om all data (inom och emellan teman) som är 

koncist, sammanhängande, logiskt, icke-repetitivt och intressant. Det är viktigt att det 

finns bevis genom datautdrag för varje tema för att bevisa förekomsten av temat. Det 

är viktigt att även relatera analysen av teman till forskningsfrågorna och litteratur.  

 

Tematisk analys, menar Howitt (2010) är en mer beskrivande metod eftersom teman och 

kategorier försöker beskriva vad som händer i data. Tematisk analys ger inte i första hand en 

detaljerad tolkning av data för att beskriva dess breda egenskaper utan tematisk analys kan 

tjäna sitt syfte genom att bara beskriva vad som händer i data även om tolkning och 

beskrivning överlappar varandra. Tematisk analys av data är inte något som enkelt 

framkommer utan det är en konsekvens av god praxis och hårt arbete. 
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4.	  Etik	  
I denna studie har etiska aspekter tagits hänsyn till, därför har fyra forskningsetiska principer 

följts. Dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Under dessa fyra krav finns det ytterligare ett antal regler forskaren ska följa. 

Dessa krav ska vara med som riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2002) för att kunna granska 

projekt inom samhällsvetenskapliga och humaniora områden.   

 

Det första kravet är informationskravet. Med detta menas att forskningens syfte ska 

informeras till deltagarna i studien och de ska få förhandsinformation. Vad deltagarna har för 

uppgift och villkor gällande deras deltagande ska också informeras. Deltagarna måste få reda 

på att deras deltagande är frivilligt, att de kan avbryta deras medverkan om de skulle vilja och 

att data som samlas in inte kommer användas till annat än för forskning. Denna information 

kan ges muntligt eller skriftligt (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie gavs det muntligt 

innan intervjun startade. De fick även ett informationsblad efter intervjun ifall de ville 

kontakta forskaren för mer information, frågor eller annan feedback.  

 

Det andra kravet är samtyckeskravet. Med detta menas att deltagaren själv bestämmer över att 

vara med i studien (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie fick deltagarna en 

medgivandeblankett som de fick skriva under på att de ville vara med, för att uppfylla kravet 

om samtycke. De fick även information skriftligt via medgivandeblanketten att deras 

deltagande är helt frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. I denna studie 

var det ingen av deltagarna som valde att avbryta eller valde att strykas.  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Med detta menas att alla personuppgifter förvaras 

så att bara behöriga har tillgång till dem och deltagarna i studien förblir anonyma 

(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att ett beteckningssystem har skapats hålls deltagarna 

anonyma i de utdrag som har tagits från intervjuerna. Det går inte för andra att identifiera vem 

deltagaren är. Alla uppgifter har hanterats konfidentiellt.    

 

Det fjärde, och sista kravet, är nyttjandekravet. Med detta menas att data som har samlats in 

om deltagarna inte får användas till annat än för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

I denna studie har materialet heller inte gjort det, det har enbart använt för forskning.  
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Utöver dessa krav ger även Vetenskapsrådet (2002) rekommendationer om vad de mer anser 

som viktigt. Dessa är att deltagarna får ta del av studiens rapport innan den publiceras för att 

ge de möjligheterna att kommentera på forskarens slutsatser och tolkningar. Samt att 

deltagarna får information var rapporten kommer att publiceras och att de får en rapport av 

studien.  
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5.	  Resultat	  
Resultatet som presenteras i denna sektion är en sammanställning av de insikter som fåtts från 

intervjuerna. Tematisk analys som beskrivs ovan har använts för att hitta teman ur 

intervjuerna. Från analysen har 7 teman uppstått. Dessa är: 

• Begränsade betalningslösningar och alternativ 

• Kommunikation med kunden 

• Skydda varor, kunder, förtroende och säkerhet 

• Beroende av många aktörer 

• Beroende av att andra löser problemet 

• Personalens förberedelser och utbildning vid en kris 

• Beroende av internet och el 

 

Varje tema kommer få en kort förklaring och kommer att illustreras med några exempel 

genom utdrag från transkriptionerna som följs av en kort diskussion. Varje utdrag är numrerat 

i dess befintlighet i original transkriptionen samt vilken talare det är. Beteckningssystemet är 

följande: 

• Deltagare från livsmedelsbranschen: M1-M2 

• Deltagare från banker: B1-B2 

• Deltagare från bränslebranschen: S1-S2 

Utdragen från transkriptionerna refereras genom ett nummer om dess befintlighet i 

originaltranskriptionen och vilken talare det är genom beteckningen, så det ser ut på detta vis: 

Radnummer: Talare: Utdrag.  

5.1	  Begränsade	  betalningslösningar	  och	  alternativ	  

Om en störning i betalsystemet uppstår finns det i dagsläget ett begränsat antal lösningar och 

alternativ för dessa problem. Skulle bara kortbetalningarna sluta fungera rekommenderar alla 

respondenter kontanter. Problemet med det är att befolkning i stort inte längre har kontanter.  
4: S1: Jag har kollat upp att det är 10-20 % av min omsättning 

är kontanter. 

Ett alternativ är att ta ut pengar i bankomaterna. Problemet med detta är att även där finns det 

begränsningar. Om kortstoppet håller i sig i någon timme kommer pengarna i automaten ta 

slut.  
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11: M2: Det är ju klart att bankomaterna skulle va tömda på en 

timme, räcker det? Jag tror inte ens det räcker en timme ens en 

gång.  

 

5: M1: Vi hänvisade till bankomaten utanför så många gick och 

tog ut pengar, men efter en tid tog ju pengarna slut i 

bankomaten och ja då kunde vi inte göra så mycket utan då fick 

vi ju helt enkelt eh:, ja kunderna fick ju lämna och gå här 

ifrån i stort sätt. 

 

Några andra alternativ att lösa problemet nämndes, men dessa alternativ fungerade bara om 

organisationen är i ett mindre samhälle där personalen känner igen kunder. Detta gäller inte i 

större städer. 
4: S1: Då får man hitta på nåt sätt att lösa det. Det vi brukar 

göra då är att skriva upp namn och säga kan du komma imorgon 

tillexempel. Det har hänt. Det är en ganska liten håla 

bensinmacken ligger i. Så då funkar ju det då man har många 

kunder i närheten och som till och med känner igen då. Annars 

får man väl skicka en faktura eller nåt till dem, på nåt sätt så 

finns det ju lösningar då. 

 

I de fall ett strömavbrott händer finns det inte så många lösningar. I butikerna finns det några 

back-up alternativ. 
4: M2: Sen har man ju massa batteri back-uper, så kassorna 

fungerar ju om det bli strömavbrott men man släpper ju inte in 

några nya. 

 

9: M2: Batteri back-up har vi ju, så våra kassor skulle funka i 

någon timme efter ett strömavbrott. Men det är inte mer, dem kör 

man ju inte för att vi ska kunna hålla öppet i två-tre dygn med 

batteri back-up. 

 

Men som sagt så är det inte en hållbar lösning. Vilket leder till att de i slutändan får stänga 

igen.  
13: S1: Skulle det vara elavbrott så är det bara att glömma 

allting, det är bara att stänga ner då. 

 

7: M2: Det går inte att hålla affärerna öppna, vi har inte de 

gamla kassaapparaterna där man tryckte in, de finns inte kvar så 

jag kan inte ta betalt. 
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16: B1: Om inte verksamheten fungerar då får man ju stänga. 	  
 

 

Diskussion 

Deltagarna fick reflektera över hur de skulle hantera en störning i betalsystemet. Det som går 

att summera från deltagarnas reflektioner är att det inte finns så många betalningslösningar i 

dagens samhälle. Banker, livsmedelsbranscher och drivmedelbranscher skulle inte kunna 

klara att hålla igång sin drift när kortterminaler, kassor eller liknande slutar att fungera. Och 

det blir ännu värre om det blir ett elavbrott, då exempelvis frysar, kyldiskar och 

bränslepumpar skulle sluta fungera.  

 

5.2	  Kommunikation	  med	  kunden	  

I ett läge då det sker en störning i betalsystemet belyser branscherna vikten av att fortfarande 

hålla kontakten och kommunikationen med kunden så att de förstår vad som händer.  
11: M2: mitt uppdrag som butikschef är ju att se till att 

driften fungerar, fungerar inte det får jag lösa det på ett så 

bra sätt som möjligt, så får vi skriva stora skyltar i entrén, 

om det nu skulle vara flera dar som inte fungerar. Tyvärr har 

det hänt något som gör att det inte går att betala med kort hos 

oss, då får vi informera alla kunder att vi måste ha kontanter 

för att du ska kunna handla. 

 

5: S2: Ja det är ju bara att kommunicera ut till kund att så här 

ser läget ut just nu och vi felsöker och kollar vad felet beror 

på och försöker lösa det så fort som möjligt.  

 

5: S1: Vara tydlig mot kunder så att dem vet. Är det en lång tid 

då skriver jag en skylt, tyvärr slut på bränsle. 

 

 

Diskussion 

Att informera kunden är väldigt viktigt för alla branscherna. Utan kunderna skulle deras 

tjänster inte behövas. Likt det Basole och Rouse (2008) säger så är det i tjänstebaserade 

system viktigt för tjänstegivarna att kunderna är nöjda. Tjänster skulle inte behövas om inte 

några kunder fanns. Därför är kundernas värde i nätverken mycket viktiga. Att skapa en 
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relation och förtroende med kunderna när de inte klarar av att utföra sina tjänster lägger de 

stor vikt vid. Den vanligaste formen verkar vara att informera med tydliga lappar redan i 

entrén så att kunden direkt vet vad som gäller eller vad som har hänt.  

 

5.3	  Skydda	  varor,	  kunder,	  förtroende	  och	  säkerhet  

I ett läge då en störning i betalningssystemet sker finns det saker de olika branscherna vill 

skydda. Det alla ville prioritera var kunderna, oavsett om det var en livsmedelsbutik, bank 

eller bensinstation. Detta gick lite hand i hand med kundernas förtroende till branschen, 

speciellt när det gällde banker var detta något de såg som ett mycket viktigt mål. Det fanns 

vissa skillnader mellan bankerna och de andra två branscherna om vad de ville skydda.  

 

Det bankerna ville skydda var deras varumärke, deras tjänster samt förtroendet som kunden 

har till dem.  
10: B1: Det är ju service framförallt som vi prioriterar, pengar 

tjänar man ju efter resans gång. Men om det händer nånting så är 

du ju service till kunden, så att man kan lösa kundens problem 

eller situation det är ju det viktigaste av allting när det 

händer nånting, alltså om det skulle bli en kris. 

 

18: B1: Man vill ju skydda sina kunder och sen sitt varumärke 

kan man säga då. Så att vi kan försöka hjälpa kunderna så att de 

kan, om det är stopp i betalsystemet måste man ju hjälpa dem att 

de kan betala på nåt sätt eller det är väl det viktigaste av 

allt. 

 

11: B2: Vad jag känner själv, är att hela bankverksamheten som 

stort är det väldigt mycket förtroende som ligger i det, det vi 

ytterst gör är att hjälpa privatpersoner och företag att handla 

med varandra och kan inte bankerna upprätthålla den typen då har 

inte vi någon riktig affär kvar. 

 

Även bränslebranschen nämnde att det var viktigt med förtroendet för att kunna bedriva 

verksamheten.  
 

16: S1: Går kylarna och frysarna sönder så får jag ju slänga 

det, det är ju inte hela världen, utan det är ju mer vårt 

förtroende och kunna bedriva, hålla igång affären och kundernas 
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förtroende till oss. När man är igång igen är det viktigt att 

man inte har tappat det man har byggt upp under många år och 

fått förtroende och service hos kunder då och sånt.	  
 

Skillnaden mellan bankerna och bensinstationerna var att livsmedelsbutikerna prioriterade 

deras varor högt. Går elen fungerar inte deras frysar och kylar och om exempelvis inte 

kassorna fungerar kan de inte sälja sina färskvaror. 
20: M1: Försöka rädda varor för det är så jädra mycket pengar. I 

butiken om man går ut och tittar på vad vi har så är det många 

miljoner som står i hyllorna och det är mycket datum som tickar 

fort, framförallt på färskvaror. 

 

14: M2: för mig är det ju varorna, klart att finns det ingen 

ström kan jag ju inte skydda alla frysvaror, det räcker ju att 

det stannar, om det inte finns någon ström slås ju allt bort. Då 

tinar grejerna och då förstörs färskvaror. 

 

Även om de i första fall prioriterade varorna så nämnde de också hur viktig servicen är för 

kunden. 
8: M2: Det är svårt att ge servicen, kan jag inte ta betalt för 

varorna är det jättesvårt med service. Skulle hela nätverket 

slås ut, jag har inga priser ingenting, det är klart att det 

skulle stängas ner. Det blir både ekonomisk skada och det skadar 

för kunden. 

	  

Säkerhet var också något som alla branscherna tog upp och belyste. Slutar elen fungera eller 

om de inte kan sälja sina varor måste de tänka på säkerheten för både kund och personal.  
14: S1: I första hand är väl att man vill försöka prioritera och 

bedriva verksamheten till kunden som service. Och tjäna lite 

pengar då men i första hand vill man nog genomleva den här 

perioden som man kanske inte tror är så mycket mer än 7-10 dar 

så man kanske vet det eller hoppas att det inte är så mycket 

längre än så. Så man ändå har kvar så att man kan gasa på sen 

då. Då är det viktigt att man håller sig väl med kunder. Sen får 

man väl tänka på personalen också så att inte dem, eftersom det 

blir rätt kaotiskt när det blir såhär, så att inte dem far illa 

heller. Säkerhet är väl intressant också, när elen går då 

stänger jag ner allting och låser allting, för det är ju ganska 

otryggt då när det är kolmörkt och vem vet det kanske är någon 

som passar på att göra nåt dumt eller börja ta grejerna vi har 
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där ute. Eftersom vi ändå inte kan ge någon service till 

kunderna då är det bara att stänga ner helt enkelt. 

 

Diskussion 

Inträffar det en störning prioriterar de olika branscherna lite olika. Bankerna prioriterar sina 

kunder och förtroendet för banken högst, medan livsmedelsbranschen prioriterar deras varor i 

första hand. Dock så är kunder något alla branscherna prioriterar högt, men även säkerhet är 

viktigt att tänka på i en krissituation. Det alla tog upp var att störningarna leder till osäkerhet 

både för kunder och personal. Det alla branscherna ville var att bedriva sin verksamhet så 

långt det går att göra det för att kunna hålla sin relation med kunden, men riskeras säkerheten 

och de inte kan ta betalt stängs verksamheterna ner. De kan då inte uppehålla förtroendet och 

sina tjänster.  

 

5.4	  Beroende	  av	  många	  aktörer	  

Eftersom alla branscherna är komplexa organisationer är de beroende av många olika aktörer 

och underleverantörer. I livsmedelsbranscherna är det tillexempel otroligt viktigt att få in 

varor via transporter, eftersom de inte har någon lagerhållning.  
14: M1: Och det är ju klart i en sån här butik har vi inte ett 

så jättestort lager utan vi får ju varor, leveranser då sex dar 

i veckan både på frukt och grönt, mejeri och på torr-varor kan 

man säga.  Kött och fisk och sånt det är ju fem dar i veckan så 

det kommer ju varje dag. Och det är ju klart att om vi inte får 

dem här grejorna då är vi ju, det töms ut rätt så fort i 

butiken. Det finns inte så mycket lösningar för detta. Vi har 

ingen möjlighet att kunna bygga upp några jättebuffertar. Vi kan 

inte köpa hem dubbelt så mycket varor så att vi ska klara oss 

ett par dagar extra, nåt kanske men i och med att vi inte har så 

stora lager utan de är ju det här att varorna kommer till 

butiken och då är tanken egentligen att det ska gå ut direkt 

under dagen till hyllorna och sen nästa dag kommer det nya varor 

så det är svårt. Vi är väldigt sårbara helt klart, det kan man 

lugnt konstatera om det händer nåt sånt här elände som man 

kanske inte kan påverka själv exempel ström eller uteblivna 

leveranser och sånna saker.  

 

15: M2: I dag kom det 65 pallar med varor, de ska upp och kommer 

det inte några varor så skulle det tömma min butik på några 
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dagar så skulle det vara tomt om jag inte skulle få några nya 

leveranser. Så det är mycket man är beroende av. 

 

I bensinbranschen är det oerhört viktigt att få in bränsle via transporter. Får de inte in det eller 

det händer en oförutsedd händelse blir det jobbigt, då bränslet kan ta slut. Även här visar sig 

beroendet mellan olika aktörer vara stort, och kommunikationen emellan är viktig.  
7: S1: Ja ett exempel vi kan ta att här om dan, eftersom det är 

just på diesel ganska tajt så kom det ju en jättestor lastbil 

som hade någon kompressoraggregat. De hade tankat 2000 liter, 

det är ganska mycket, det är som nästan en hel dagsförsäljning 

då. Dem som planera leveranserna dom lägger ju kanske 2-3 dagar 

fram, de tittar hela tiden och då ringde jag direkt och då har 

jag ett namn till vem jag ska ringa då. Och då ringde jag och sa 

att nu har det här hänt, nu behöver du nog planera om lite och 

de sa skitbra att du ringde. Det blev nästan en hel dag 

förskjutning av det, då kolla han upp det och så styrde de om 

det så fick jag leverans dagen efter istället för två dagar som 

de hade planerat då. 

 

20: S1: Om drivmedlet tar slut så vet jag inte riktigt vad man 

gör, då blir ju allting stående, alla transporter.	  
	  

Skulle leverantörerna inte komma eller något händer finns det nödlösningar gällande deras 

varor i butiken, men det visade sig vara svårare gällande drivmedel. 
14: S2: Då har vi en nödlösning, vi har ju närbutiken här borta 

så att vi åker och handlar själva och fraktar hit grejer. 

 

Hos bankerna finns det många olika avdelningar och aktörer som hanterar störningen 

beroende på vilken situation det handlar om.  
6: B1: Banken är ju, man kan säga är organiserad med ett 

huvudkontor i Stockholm och sen finns det ju sex regioner i 

Sverige, fem nu mera och varje region har en säkerhetschef och 

sen finns det ju dem som jobbar under honom. Och sen finns det 

ju en säkerhetschef i Sverige och det finns en för hela 

koncernen eh: ja i kontor lite runt om i hela världen. 

 

13: B2: Vi gör ju mycket själva, men vi är väldigt beroende av 

bankgirot som ägs av alla bankerna gemensamt. Vi äger delvis 

bankomat AB tillsammans med andra banker, mycket bankgemensamma 

plattformar har ett intresse och är beroende av. Alla bankerna 
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är beroende av varandra, vi är ytters beroende om vad som händer 

i de andra bankerna för att kunna ta hand om betalningar och 

lösa det för kunderna. Finns en lång lista av underleverantörer. 

 

7: B2: Det beror på vad det är för system, varje system har en, 

vi är en väldigt komplex organisation på det sättet att det är 

väldigt många olika system för att sköta just betalningar och 

personen i fråga har ju mandat att verka inom sitt egna 

ansvarsområde. Sen har vi en kommunikationsenhet som sköter det. 

Mandatet har mycket med vad får beslutet för konsekvenser i 

stort och för systemen i stort. Det är oftast inte bara en 

person man vänder sig till för att fatta ett beslut hur man ska 

göra utan det är ett team där vi har medlemmar från väldigt 

många olika områden i banken för att lösa ett visst problem. Och 

tillsammans så beslutar vi hur vi ska gå vidare, vilka system 

som ska tas upp och många system har gått ner samtidigt. 

 

 

Diskussion 

Branscherna är stora komplexa nätverk med flera aktörer som är beroende av varandra. Skulle 

en aktör i detta nätverk sluta utföra sin tjänst, exempelvis om en transport till en matbutik inte 

kom då den skulle, leder det till dominoeffekter. Alla branscherna är beroende av varandra för 

att de ska kunna fungera och ge sin service till kunderna. Kraschar en kritisk infrastruktur 

skulle kort därefter samhället få stora problem. 	  Som MSB (2009) skriver fanns en större koll 

på sin verksamhet förr, nu är det många aktörer inblandade. Livsmedelsbranscherna får 

leveranser nästan varje dag och deras lagerhållning är väldig liten, varorna ska direkt upp på 

hyllorna. Detta har lett till att ett antal beroenden har ökat, men samtidigt produceras varor 

och tjänster mer effektivt och billigare (MSB, 2009). 

 

5.5	  Beroende	  av	  att	  andra	  löser	  problemet	  

När en störning uppstår vill branscherna lista ut vems problem det är och vem som kan lösa 

problemet. Hos de allra flesta gör dem detta genom att ringa helpdesk eller någon annan 

servicedesk. Ingen kan lösa problemet själv, utan de ringer till någon som de informerar om 

problemet och som får lösa det. Ingen ser problemet som något långvarigt, det löser sig på 

några minuter eller timmar, det finns alltid någon som löser problemet snabbt - det har ju inte 

hänt tidigare att det blir ett långvarigt problem. 
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16: M1: Vi har ju en servicedesk eller helpdesk eller hur man nu 

ska uttrycka det.  Så att när vi får problem oavsett om vad det 

är eller nåt IT relaterat då ringer vi servicedesken och då 

kopplar de upp sig direkt. Och så kan ju dem oftast nio gånger 

utav tio lösa det *knäpper med fingrar* så snabbt. 

 

16: S2: Det första jag gör är ju att kontakta våran helpdesk och 

se hur där om problemet är här eller inte eller är det via 

banker eller nånting så får man ju kontakta dem och se när är 

problemet åtgärdat och agera därifrån. 

 

12: S1: Men där har man ju aa inte så mycket som man har i 

beredskap överhuvudtaget. Utan man ringer till någon annan och 

påpekar det är fel – lös det här, jag kan inte lösa elen själv.  

Jag kan inte transportera drivmedel själv. 

	  
13: B1: Vi har ju en avdelning som sitter och håller på med det 

så att är det nåt som faller ner så tar det ju inte lång tid 

innan det är igång igen. Det kan ta kanske nån förmiddag eller 

nåt sånt där. Det längsta som jag har vart varit med om att det 

har vart strul var ett par timmer och sen är man igång. 

 

20: S1: Jag har inte tänkt igenom det här så jättemycket, man 

förlitar sig väldigt mycket på att saker ska funka. Och de 

gångerna de inte funkar så fixar någon det. Och det är väl lite 

problemet kanske för då har man ingen beredskap kanske riktigt 

att ta tag i det själv då. […] Jag har inte vart med om något 

större, dem här små så har man ju direkt ringt någon och så har 

det fixat sig. Det kan bli fel ibland men då ringer man bara och 

så fixar de dem.  

 

Det är även svårt för branscherna att kunna agera, även om de kanske skulle vilja. Eftersom 

dessa branscher är så komplexa i sin organisation och beroende av olika aktörer gör det 

situationen svårlöst för dem.  
14: B1: om kortbetalningarna ligger ner har inte jag med det att 

göra kan man säga, vi har ju avdelningar i Stockholm, det finns 

ju både CR VD, så vi har ju en hel dataavdelning med flera tusen 

och vi har ju kortavdelning i Stockholm som bara jobbar med 

kort. Så det som jag på kontoret, direkt kan göra är om det 

händer nåt här i lokalen, sen om det händer nåt i trafiken 

ligger nere då ringer jag ju och kollar med de som håller på med 
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det här, jag är ju kan man säga ganska långt nere på den linan 

som då jobbar aktivt med det, utan skulle korttrafiken sluta då 

kan inte jag göra nåt direkt. Det är en allt för stor 

organisationen, det är inte det jag kan haha jag vet inte ens 

hur det går till. 

 

Diskussion 

Alla branscherna ringer till en serviceperson som får ”lösa” problemet. Alla gånger det har 

hänt något fel i verksamheten har den lösningen fungerat och oftast löser sig problemet fort. 

Många av deltagarna hade inte tänk igenom om det fanns andra alternativ eftersom detta 

fungerar för dem. De hade även svårt att föreställa sig att någon längre störning skulle kunna 

inträffa då det aldrig har hänt tidigare, utan det löser sig på någon timme. Det är väldigt svårt 

för branscherna att lösa störningar i betalsystemet också då det är ett komplext nätverk som är 

inkopplat i processen att försöka lösa problemet. Dessa problem är inte något en butikschef 

kan lösa då det är andra aktörer som löser problem i betalsystemet.   

 

5.6	  Personalens	  förberedelser	  och	  utbildning	  vid	  en	  kris	  

När frågan om personalen är förberedd på en situation då det blir en störning i betalsystemet 

svarar alla att det är klart de är, de är även utbildade att hantera vissa situationer. Svaret är 

dock att de hanterar det genom att de ringer butikschefen eller någon jour, när det gäller 

livsmedelsbranschen och bränslebranschen.  
19: M1: Man kan säga att vi har utbildat de och dem vet vilka de 

ska kontakta och dem kan kontakta mig om jag inte är på plats 

och sånna saker också. 

 

20: S2: Ja oja, skulle det dyka upp nånting så oftast så vet dem 

att helpdesk alltid finns tillgängliga, annars så kontaktar dem 

mig eller stationens ställföreträdare. 

 

11: S1: Ja det gör dem ju. Dem gör väl inte så mycket mer än att 

skulle det ta slut så ska de skylta upp och kontakta mig. Får de 

inte tag på mig så ska de kontakta den som är min 

ställföreträdare då.  

 

Det finns dock en skillnad hos bankerna där de alla är utbildade och har en plan hur man ska 

göra när en krissituation händer. 
	   17: B1: Ja oh ja de vet alla. De är utbildade. 
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6: B1: det finns exakta krisplaner hur man gör om nåt oförutsett 

händer då, vem som gör vad.  

	  

Men även här är lösningen att man ringer efter någon som är ansvarig för att lösa problemet, 

då det är olika personers ansvarsområden inom banken.  
6: B1: Ja vi har en säkerhetsavdelning i banken, väldigt mycket 

det är helt glasklart, jag vet precis vem jag ska ringa och 

vilka de ska ringa och sådär det finns olika. 

 
Diskussion 

Alla branscherna är beroende av att andra löser problemet. Är det en störning i betalsystemet 

så är det någon annan aktör som är inblandad i detta och som får försöka lösa problemet. Det 

blir att en person ringer till en annan person och meddelar och sedan ringer den vidare och så 

vidare. Eftersom återigen dessa branscher är kopplade i ett komplext nätverk är det svårt att 

kunna göra något i butiken mer än att informera andra ansvariga så som helpdesk som för 

detta vidare till ansvarig problemlösare. Detta gör det svårt för personal och chefer på plats att 

kunna påverka störningen och de blir handlingsförlamade. Det enda de kan göra är att försöka 

hålla driften igång och hålla kunderna nöjda. Går inte det stängs verksamheten ner. De själva 

har inga strategier att lösa problemet mer än att ringa andra.   

5.7	  Beroende	  av	  internet	  och	  el	  

I dagens samhälle är det inte förvånande att vi alla är beroende av internet och el. Framför allt 

i dessa tre olika branscherna är det väldigt viktigt att det fungerar då alla deras system, 

apparater, frysar etc. är beroende av internet och el. Alla branscherna belyste vikten av 

internet och el. Att internet och elen slutar fungerar är något de menar inte får hända och 

samtidigt reflekterar de över hur pass sårbara dem och hela samhället är när det inte fungerar.  
13: M1: Vi är ju extremt sårbara, vi är ju i behov av ström och 

att det fungerar tekniken. Teknik är ju fantastiskt bra men det 

är ju, havererar det då är det ju tufft.  

 

7: M2: Sverige är ju otroligt sårbart, skulle det bli ett 

attentat eller ett krig och vi tappar strömförsörjningen, vi 

skulle ju inte klara, vi klara oss 1-2 dagar med mat sen är 

maten slut, det finns ingenting. 
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7: M2: Funkar inte elektroniken, visst jag kan byta du får köpa 

en mjölk för 10kr men det funkar ju inte. Har jag mellan två och 

ett halv, två tusen kunder per dag kan jag inte stå och sälja 

till kunderna för hand. Vi vet ju inte vad varorna kostar 

heller. Även om vi skulle släppa in kunderna med ficklampa och 

då handla vet inte vi vad grejerna kostar. Allt ligger i 

datorerna. Så samhället är otroligt sårbart. 

 

18: B2: Ja vi är beroende av väldigt många system för att 

upprätthålla våra system. Stor tung IT organisation, vi är 

beroende av våra maskiner, system och vi är beroende av folk som 

kan hantera systemen. 

	  

För att hålla deras verksamhet i drift krävs det utrustning, och alla är beroende av el och 

internet.  
24: M1: Telefon, självklart är jätteviktigt, mejl superviktigt, 

sen har vi ju framför allt butiksdatasystemet utan det så är vi 

ju körda, då kan vi inte ha butiken igång. Det är ju synkat med 

kassasystemet och allt, sen har vi ju tidredovisningssystem, 

lönesystem, personalen stämplar tider såna saker. Ja det är rätt 

mycket så.   

 

Diskussion 

Skulle det bli en störning som slår ut internet eller elen så fungerar inte våra samhällen idag. 

Alla branscherna säger att det inte går att driva verksamheten då. De kan inte ta betalt, de vet 

inte vad varor kostar, de har ingen belysning med mera, det fungerar helt enkelt inte. All 

information ligger i system som är beroende av internet och el, de gamla sätten och 

apparaterna som inte var beroende av internet och el finns inte kvar. Och skulle det vara ett 

alternativ så skulle personal, speciellt yngre som inte vet något om de gamla sätten, behöva 

tränas upp i hur de fungerar. Mer och mer blir digitaliserat och automatiserat och fungerar inte 

dessa system fungerar inget.	  Detta är likt det MSB (2009) skriver om att organisationerna är 

beroende av internet och el, utan det är vi väldigt sårbara.	   
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6.	  Allmän	  diskussion	  
I denna del kommer resultatet och metoden diskuteras. Resultatet kommer att kopplas till 

relevanta teorier och frågeställningarna kommer även att besvaras.  

6.1 	  Resultat	  

• Vilka strategier har de olika aktörerna för att hantera störningar i kritiska system? 

Från resultatet kan vi se att dagens samhälle inte är förberett på ett längre avbrott i 

betalsystemet. Om det skulle bli en störning skulle stora delar av samhällets infrastruktur sluta 

fungera. Ingen av de intervjuade hade tänkt sig in i scenariot att det kan bli en störning i 7-10 

dagar i betalsystemet, eftersom det aldrig har hänt. Om det har hänt någon störning så har det 

löst sig på bara några minuter eller timmar. Lösningen till problemet är att andra löser det. 

Branscherna ringer sin IT-support som får försöka lösa det på något vis. Det finns egentligen 

ingen plan eller strategi till hur störningarna annars kan lösas. Samhället är inte förberett på 

att en av de kritiska infrastrukturer, så som betalsystemet, kan sluta fungera. Troligtvis skulle 

hela samhället stanna av. Detta på grund av att alla kritiska infrastrukturer är 

sammankopplade i ett nät av flera olika aktörer som är beroende av varandra. Samhället är 

väldigt sårbart, speciellt om betalsystemet slås ut. Som Blommstein och Summers (1998)  

skriver så är betalsystemet som en inverterad pyramid, både individer och företag förlitar sig 

på att det ska fungera. Verksamheterna får stänga ner, inget fungerar och de kan inte utföra 

sina tjänster eller sälja sina varor. 

 

Denna studie gav insikter i hur de olika aktörerna hanterar störningar i kritiska system. Från 

resultatet kan tydliga slutsatser dras om att de inte har några strategier för att hantera 

störningar. Det som skulle hända om det blir ett uppehåll i betalningssystemet i några dagar är 

att aktörerna antar att de får stänga ner sin verksamhet. Det finns inte så många alternativ och 

lösningar i ett sådant krisläge. Människor klarar sig troligtvis i 1-3 dagar utan aktörernas 

tjänster och varor, men vad händer sen? Som Boin och Mcconnell (2007) diskuterar så är det 

fortfarande en teoretisk diskussion av vilka konsekvenser det kan bli om ett 

infrastruktursystem kollapsar, men som sagt behövs det utvecklas en strategi och kartläggning 

av konsekvenser för att kunna skapa förebyggande åtgärder. I nuläget har inte 

organisationerna någon strategi, vilket leder till att de inte kan skydda sina kärnvärden och till 

slut får de stänga ner sin verksamhet, detta är inte resilient.  
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Utifrån ett SyRes perspektiv, som Lundberg och Johansson (2015) har utvecklat, är det 

avgörande att man har någon form av förmåga vid varje funktion som de tar upp, annars kan 

verksamheten inte vara resilient. I denna studie visade det sig att det saknas strategier för 

nästan alla funktioner (förväntan, övervakning, reaktion och inlärning) hos branscherna. 

Aktörerna försöker inte förutse betalningsstörningar, de övervakar dem inte och de har inte 

någon plan för hur de ska reagera förutom att de stänger sin verksamhet. Återhämtning verkar 

bygga på att någon annan (IT-support) ska göra något. Inlärningen av situationen är i denna 

studie lite oklar i nuläget i de olika branscherna. För att vara ett resilient system ska säkerhets-

målen kunna skyddas och upprätthållas. Det som går att dra som slutsats från resultatet är att 

branscherna inte klarar av att göra det, de får helt enkelt överge sina kärn-mål om exempelvis 

ett elavbrott händer.  

 

• Vilka beroenden finns till andra system och aktörer?  

Denna studie lyckades inte fullt ut fånga vilka beroenden aktörerna har. Det går dock att dra 

några slutsatser om beroenden från data. Dessa är att dagligvaruhandeln och bensinmackar är 

beroende av fungerande transporter. Får de inga leveranser, som de i dagsläget får nästan 

varje dag, kommer hyllorna i butiken tömmas fort då de inte har någon stor lagerhållning i 

butiken. Det andra är att om kortbetalningssystemet slutar fungera får alla aktörer stora 

problem, då kortbetalningar är det mest centrala transaktionssystemet i nuläget. De kanske får 

sina leveranser, men om betalningssystemet inte fungerar så får de inget sålt. Vilket leder till 

att de får ett överflöd av varor som blir svåra att hantera då lagerhållningen är liten. Som MSB 

(2009) skriver hade verksamheter större kontroll på sin verksamhet förr, nu är det många 

aktörer inblandade. Dessa förändringar har skapat ett nät av relationer mellan olika 

verksamheter. Detta skapar nya krav på krishanteringssystem och nya sårbarheter i samhället. 

Detta har lett till att ett antal beroenden har ökat, men samtidigt produceras varor och tjänster 

mer effektivt och billigare.	  Likt det Basole och Raouse (2008) diskuterar, är dessa 

tjänstebaserade system även beroende av att kunderna är nöjda. Därför är kundernas värde i 

nätverken mycket viktiga. Många av branscherna nämner detta, att deras kunder har 

förtroende för dem är väldigt viktigt. Kan de inte sälja sina varor eller tjänster, kan de inte 

skydda en av deras viktigaste kärnvärden – kunden.  Detta visar hur beroende alla 

verksamheter är av varandra i flera led. Om det sker en störning eller ett bortfall påverkas 

även andra samhällskritiska verksamheter och som MSB (2009) skriver så påverkas på så sätt 

även hela samhället.  
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En kris drabbar också branscherna ekonomiskt framförallt de mindre aktörerna som blir 

sårbara på ett personligt plan då de inte har den ekonomiska buffert som större företag kan ha. 

Det beror också på om störningen är lokal eller drabbar hela Sverige, hur stor inverkan en 

störning kan få. Därför är det viktigt att skapa samverkan mellan organisationerna, då 

beroendeförhållandena mellan dem är stora. Som MSB (2014) skriver så är det viktigt att få 

aktörerna att tillsammans och enskilt arbeta för att hantera samhällsstörningar. På det viset 

kan sårbarheter i samhället minskas.  

 

Det Bergström, van-Winsen och Henriqson (2015) diskuterar är att det finns ett större behov 

av att utveckla hanteringen av risker då sociotekniska system blir allt mer komplexa. Denna 

komplexitet gör så att det blir svårare att se var gränserna går i systemet. Vilket visar sig i 

detta resultat. Deltagarna har svårt att veta var störningen ligger och vem som har ansvaret för 

att lösa det. De vet vilka de ska ringa, men inte hur det kan lösas. Deras organisationer är allt 

för komplexa och är beroende av väldigt många aktörer. 

 

Enligt Basole och Raouse (2008) har företag tack vare IKT (information och 

kommunikationsteknik) kunnat minska sina kostnader, ökat deras produktivitet och förbättrat 

deras arbetsflöde. IKT har inte bara varit en fördel för aktörerna utan även för kunderna. Som 

alla branscher säger så är den nya tekniken väldigt bra och underlättar deras arbete, men de 

blir samtidigt väldigt sårbara om det inte fungerar. Likt det MSB (2009) skriver så är 

organisationerna beroende av internet och el. Något som alla deltagarna tar upp är att de 

absolut inte kan fortsätta driva sin verksamhet om internet och el inte fungerar. Detta visar 

beroendet och sårbarheten som finns med tekniken. Utan internet och el skulle hela samhället 

stanna. 

 

• Vad antar aktörerna skulle hända om det blir ett uppehåll i betalningssystemet och hur 

kan man hantera dessa kriser på ett bättre sätt? 

Om det skulle hända en kris eller det blir ett uppehåll i betalningssystemet antar aktörerna att 

de får stänga ner sin verksamhet. Det finns inget de kan göra. Kan de inte ta betalt för sina 

varor kan de inte fortsätta bedriva sin verksamhet. De har inte så mycket mer att säga om hur 

de skulle hantera det eller hur de skulle kunna hantera det på ett bättre sätt då det ligger 

utanför deras kontroll. Som sagt har de ingen plan eller strategi för detta mer än att ringa IT-

support. Löser inte de problemen och ingen betalningsmetod fungerar stänger de ner.  
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Så varför är branscherna inte förberedda på att något sådant kan hända? Varför har de ingen 

plan? Troligtvis har detta med det Boin och Mcconnell (2007), Rose och Krausmann (2013) 

och Hollnagel (2013) diskuterar. Det ses som en kostnad att investera i säkerhet, säkerhet och 

produktionen tävlar om resurserna. Därför blir det svårt att få organisationerna att investera i 

säkerhet då de är så fokuserade på sina andra mål; att vara större, snabbare, bättre och mer 

effektiva. Det är viktigt att genom investering av resiliens och säkerhet i deras organisationer, 

visa att de både på lång och kort sikt tjänar på det. Enligt Boin och Mcconnell (2007) måste 

människor tränas att kunna handla självständigt. I nuläget kan inte branscherna det då de 

ringer sin IT-support som får fixa problemet. De gör inga tidiga proaktiva handlingar, utan de 

ringer när en störning har hänt. 

 

6.2 	  Metod	  

• Är det möjligt att genom intervjuer med aktörerna från olika verksamheter fånga dessa 

verksamheters kärnvärde?  

Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer som gjordes med sex personer från 

branscherna livsmedel, bränsle och bank. Som sagt är semi-strukturerade intervjuer ett bra sätt 

att utföra kvalitativa studier då deltagarna får prata fritt och ganska öppet runt de frågorna 

som frågas, vilket leder till att resultatet förhoppningsvis får ett bra djup med detaljerade svar. 

Frågan är om intervjuer räckte till för att fånga allt det som studien var ute efter. Det gick att 

fånga vilka strategier de hade, vad för alternativ och lösningar de hade, och hur de skulle 

hantera en störning. Det som var svårt att fånga med intervjuer var vad de hade för 

kärnvärden och hur de balanserade och kompromissade mellan de. Det skiljde sig även åt 

mellan de olika branscherna vad de ser som kärnvärden och vad det är som de vill prioritera. 

Livsmedelsbranschen ville skydda sina varor, bränslebranschen ville skydda sina tjänster så 

som drivmedel och varor, och bankerna ville skydda sina kunder och sitt förtroende.  

Kanske kan det ha berott på att det är för svårt för dem att säga vilka kärnvärden som finns i 

branscherna eftersom det inte har hänt något allvarligt för dem innan som har gjort att de har 

behövt tänka på vad de har för kärnvärden. Sedan är ju frågan vem som säger vad som är 

kärnvärdena i branschen, är det dem eller någon annan? Med denna metod i studien kunde 

beroenden inte riktigt fångas heller. Det går att dra några slutsatser om branschernas 

beroenden men det är inte helt tydligt. Troligtvis var en intervju på under en timme inte 

tillräckligt för att kunna fånga vad branscherna hade för kärnvärden och beroenden fullt ut. 
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Kanske var en intervju fel metod att välja för att få ut vilka kärnvärden och beroenden de 

hade, men å andra sidan är det svårt att veta vilken metod som kan lyckas fånga det.  

 

Vissa frågor var mer problematiska att svara på för deltagarna. Dessa handlade om vilka de 

tyckte var deras viktigaste mål och kärnvärden. Som jag nämner innan så är det svårt för 

deltagarna att kunna svara på hur de skulle prioritera och kompromissa mellan de olika målen 

då ingen större kris har hänt och framförallt inte i så många dagar som de måste tänka sig in i. 

Nu svarade livsmedelsbranschen att de prioriterar varor och banker säger att de prioriterar 

kunder, men sedan kan slutsatser dras att dessa prioriteringar beror lite på vad för situation de 

står inför. För i livsmedelsbranschen exempelvis prioriteras kunder också och kan de inte sälja 

varor går deras prioritering av varor bort och kunder blir det viktigaste. Dock var det svårt att 

få ut om de hade något mer kärnvärde. 

 

För att analysera data från intervjuerna användes tematisk analys. Denna analysmetod är en 

bra metod för att kunna hitta och strukturera upp teman i data, men forskarens tolkning är 

viktig för att den ska blir korrekt. Det är viktigt som forskare att verkligen hitta teman som 

stämmer över hela datainsamlingen, det är även bra om forskaren får andras synpunkter på 

sina tolkningar så som från en handledare eller deltagarna själva. Detta för att verkligen 

säkerställa att analysen och tolkningen av data stämmer. Vilket denna studie har fått av både 

deltagare och handledare.   

 

Hur data har samlats in och analyserats kan ju självklart ha påverkat resultatet då det är 

ganska öppna och semi-strukturerade metoder som har använts. Dock ger dessa metoder nya 

insikter om forskningsfrågorna, då det är friare för deltagarna att ta upp det de vill än om det 

hade varit helt strukturerade metoder.  

6.3 	  Fortsatt	  forskning	  

Nu, utifrån studien, kan man se hur de olika organisationerna som har intervjuats skulle agera 

när en störning sker. Nu är det då viktigt att kunna hjälpa dem att skapa resiliens och träna på 

att hantera störningar, ge rekommendationer och utveckla resiliens i systemet och hur man 

kan göra det. Det är även viktigt att kunna visa med forskning att resiliens ger vinst i 

företaget, då det är många som gärna vill vara snabba, produktiva och kostnadseffektiva. De 

vill inte lägga ner en kostnad på att förebygga en kris som ännu inte har hänt. De måste få se 
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att på lång sikt är det mest sparsamt att ”bygga in ” resiliens i systemen. Eftersom 

resiliensbegreppet är ganska komplext, är det viktigt att kunna göra det mer begripligt.  

 

Det är viktigt att fortsätta forskningen om krisberedskap och resiliens, så att samverkan kan 

skapas mellan organisationerna i krisberedskap, och att införliva det nya tänkesättet om 

säkerhet och på så sätt få större förmåga att återhämta sig och bli mer resilient.  
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7.	  Slutsats	  
Från resultatet och diskussionerna kan slutsatser dras. Dessa är att branscherna och samhället 

inte är förberedda på ett längre avbrott i betalsystemet. Aktörerna litar helt enkelt på att andra 

(IT-support) kan lösa problemet åt dem i betalsystemet. De antar också att störningarna bara 

kan vara som längst i några minuter eller timmar innan IT-supporten löser problemet. Vissa 

aktörer vill inte tro att störningar kan ske i mer än några timmar och att det faktiskt kan pågå i 

flera dagar. De drar slutsatsen att det har ju aldrig hänt och om det händer löser någon annan 

problemet snabbt. De är därför inte förberedda på att hantera sådana störningar. De har ingen 

plan eller strategi för att hantera störningar. Eftersom de saknas en plan är det vanligaste 

svaret hos aktörerna att de troligen får stänga ner sin verksamhet om betalsystemet inte 

fungerar. Om vissa delar i betalsystemet inte fungerar, så som kortterminaler, finns det andra 

lösningar så som kontanter. Aktörerna är dock medvetna om att kontanter är en begränsad 

lösning då det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket kontanter i dagens samhälle.    

 

Från data kan slutsatser gällande beroenden mellan olika aktörer och system dras. Dock har 

intervjustudien inte gett några fullständiga svar om beroenden. De kan dras två slutsatser om 

detta. Det ena är att dagligvaruhandeln och bensinmackar är beroende av fungerande 

transporter. Det andra är att om kortbetalningssystemet går ner får alla aktörer stora problem, 

då kortbetalningar är det mest centrala transaktionssystemet i nuläget.  

7.1 Rekommendationer	  

Utifrån denna studie och MSB (2014) kan några rekommendationer göras om vad som tycks 

vara viktigt och bra för en organisation att tänka på för att de ska klara av störningar. Dessa 

rekommendationer är: 

• Börja tänka på vad för störningar som kan hända och hur man kan hantera dessa. 

• Få in tänket att en störning eller kris kan hända i mer än bara några timmar, tänka 

störningar både på kort och på lång sikt. 

• Tänka ut en plan eller strategi som kan förebygga störningar. 

• Skapa samordning av åtgärder. 

• Lära sig och skapa mer återkoppling när en störning har hanterats. 

• Skapa förståelse om varandras organisationer och deras ansvar. 

• Agera och bli mer proaktiv. 
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• Kunna förstå att störningar kan leda till att flera nivåer och sektorer i samhället kan få 

konsekvenser samtidigt. 
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Bilagor	  

Bilaga	  1:	  Medgivandeblanketten	  
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Bilaga	  2:	  Informationsblanketten	  
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Bilaga	  3:	  Intervjufrågor	  

1. Vad har du för roll här? 

2. Hur länge har du jobbat med detta? Vad har du för erfarenhet? 

3. Hur stor är personalen på din arbetsplats? Antal heltid/deltid/extrajobbare? 

4. Skulle du kunna berätta om en verklig händelse/situation där du var tvungen att 

anpassa dig till förändringar ni inte hade någon kontroll över? Hur hanterade du detta? 

Lärde du dig något från detta? Skulle du ha gjort det på ett annorlunda sätt idag med 

den kunskapen som du har nu?  

5. Finns det någon som du kan kontakta, som du känner att den här personen kan hjälpa 

mig att lösa det här? Vad har den personen för roll/mandat? 

6. Om vi tänker oss ett scenario då det blir ett slags driftstopp i säg 7-10 dagar (även om 

det är ett osannolikt scenario), kan du resonera kring hur ni skulle hanterar detta? Ta 

gärna lite betänketid och tänk ganska fritt.  

a. Om bara kortbetalningarna går ner? 

b. Om kassorna går ner? 

c. Om era egna kund-kort slutar fungera? 

d. Om bara Mastercard eller Visa sluta fungera?  

e. Om kassa-scanner sluta fungera? (Slå in manuellt?) 

f. Om bankomaterna slutar fungera? 

g. Om ej besvarade, frågades: 

1. Vad har ni för förberedelser? 

2. Vad har ni för alternativ/lösningar? (Kontanter/pengar, checkar, 

göra det manuellt, ge kunder kredit?)  

3. Vilka åtgärder finns? 

4. Vilka kärnvärden prioriterar ni? Till exempel tjäna pengar, 

service, kunder, personal etc.? 

5. Vilka behov prioriterar ni? 

6. Vilka aktörer är ni beroende av? Exempel hur hanterar man ifall 

man inte får in varor etc. underleverantörer är beroende av 

varandra. Bank, leverantörer, osv.? 

7. Vad har ni för buffert? (redundans) Vad innebär buffet inom ditt 

område? (de störningar som systemet kan anpassa/hantera utan 

att det kraschar i prestanda eller systemets struktur) 

7. Kan du förklara vilka steg ni följer för att lösa t.ex. ett problem i betalsystemet eller 
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något annat liknande scenario, innan ni fattar beslut? Varför? Vilka personer behöver 

vidtalas?  

8. Vem fattar beslut om åtgärder rörande betalningar och hur? Vems är ansvaret/vem har 

mandat att fatta beslut, är det en person tillgänglig på plats eller en extern? 

9. Kan du ge ett exempel på hur du skulle fatta beslut om du inte lyckas få kontakt med 

de andra aktörerna (som bank, mack, affär osv.)? 

a. Vet du vem du ska kontakta om denna situation händer? Varför just de? 

b. Vet personalen vad de ska göra om något sådant händer? 

c. Utbildas/tränas personalen för att handskas med sådana situationer? 

10. Vilka skulle du säga är era viktigaste mål under ett längre betalstopp? Vad vill ni 

skydda om något händer, t.ex. varor/tillgångar, infrastruktur, oro i samhället osv?  

a. Vad har ni för prioriteringar mellan dessa när en kris händer? Vem gör 

prioriteringarna? Lokalt/centralt? Dvs. hur självbestämmande är varje 

verksamhet? 

b.  Hur balanserar ni/kompromissar ni mellan dessa mål? 

11. Vad för utrustning/teknik/system är du beroende av för att kunna upprätthålla din 

verksamhet? (Papper, penna, telefon, registersystem etc.) 

 


