
	  
	  

Från	  plåtburk	  till	  plastkort,	  	  
…	  a	  problem	  to	  challenge!	  
	  
Finns det alltid mat att på bordet? Mycket har förändrats från plåtburkarnas 
och beredskapslagrens tid. Båda är nästan helt borta. Vi konsumerar alltmer 
färskvaror, mindre konserverad mat och mindre mängd djupfryst mat. De flesta 
familjerna handlat flera gånger i veckan. Förvaringsutrymmen och skafferier i 
moderna kök är utbytta mot köksöar, mingelplatser för vardag och fest. 
Samtidigt förväntas det från myndigheter att medborgarna skall klara sig själva, 
men vem har ett beredskapslager hemma? Vem klarar sig en vecka utan att 
handla? 
Stora livsmedelskedjor strävar efter effektivitet, några få centrallager och 
utvecklad logistik. Stormarknader är butik och lager i ett. Det som finns i butik 
är vad som finns fram till nästa leverans. Logistiken måste fungera och det 
måste också betalningssystemet. Alltfler lever kontantlöst och betalar med 
kreditkort. Det finns få andra system som fungerar. Vilken butik accepterar en 
revers? Hur skall vi klara detta? Vem har ansvaret? Vem har initiativet? 
Nya lösningar behövs och de måste skapa högre grad av resiliens. I 
workshopen identifierades fyra utvecklingsmöjligheter. Medborgaren måste bli 
medveten, prioriterade handelsplatser, att upphandla för resiliens, ett resilient 
betalningssystem. 

	  
	  

Presentationer	  

Arrangör;	  Resilient	  Regions	  Association	  –	  Magnus	  Qvant	  
Magnus Qvant presenterade Resilient Regions Association (RRA). RRA 
är en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter 
möts för att lösa regionala utmaningar.  
Tillsammans bygger RRA mer resilienta regioner med robusta funktioner 
och flöden – ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och 
återhämta sig från påfrestningar. RRAs strategi är att etablera regionala 
community som samarbetar för att utveckla ny kunskap och nya 
lösningar – och att tillämpa ”best practice” med fokus på en regions 
funktionalitet, attraktivitet, effektivitet och motståndskraft mot 
påfrestningar. Livsmedelsförsörjning är en samhällskritisk funktion som 
har många inblandade aktörer med ansvar och många kritiska 
beroenden till varandra.  

Onsdagen den 20 november arrangerade Resilient Regions Association 
tillsammans med Livsmedelsverket och Livsmedelsakademin, en Problem 
Challenging Workshop om utmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen i 
en region - att kunna säkerställa att det finns mat till alla, även under 
påfrestningar. 
Syftet med workshopen var att identifiera branschöverskridande möjligheter 
till innovation och utveckling för effektivare livsmedelsförsörjning. 
 
Totalt deltog 26 personer och representerade akademi, kommuner, 
myndigheter och näringsliv. 
	  
	  



	  

Arrangör;	  Livsmedelsakademin	  –	  Lotta	  Törner	  
Lotta Törner presenterade Livsmedelsakademin, som är ett 
näringsdrivet livsmedelskluster med stark förankring i regionens 
universitet, högskolor och näringslivsutvecklande organisationer. 
Akademin arbetar på bred front för att utveckla den svenska 
livsmedelsnäringen, bland annat genom att höja innovationstakten och 
förädlingsvärdena i industrin och skapa nya mötesplatser och nätverk. 
Parallellt jobbar man också med att öka livsmedelsnäringens 
attraktionskraft gentemot unga, välutbildade människor.  
Akademin sprider dessutom kunskap om den moderna skånska 
matkulturen och hur den kan bidra till hälsa, välbefinnande och positiva 
matupplevelser.  
 

SIK,	  Institutet	  för	  Livsmedel	  och	  Bioteknik	  –	  Barbro	  Sundström	  
”Strukturomvandling av livsmedelsförsörjning: Vilka blir effekterna?” 
 
SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, är ett icke vinstdrivande 
industriforskningsinstitut med uppgift att stärka företagens 
konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling och ingår i SP-
koncernen. SIK har en medlemsorganisation inom livsmedelsindustrin 
på ca 130 företag, vars syfte är att bidra till branschens utveckling, 
ekonomiskt såväl som inom hållbarhet. 
  
SIK identifierar följande relevanta trender: 

• Koncentration och specialisering av produktionsenheter inom 
industrin 

• Samma inom lantbruket, ökad regional specialisering 
• Handeln har ett fåtal centrallager (där en stor del av livsmedel 

passerar) 
• Minskad andel varor går direkt från producent till butik 
• Globalisering av ägande och varuflöden 
• Hög grad av specialisering - Ökad känslighet för störningar 
• Ökad automatisering 
• Stor andel ”färska” produkter – kort ledtid  
• Mycket informationsflöden 
• Ökad förädlingsgrad, halv- och helfabrikat 
• Storkök alltmer beroende av komponenter istället för råvaror 

 
Reflektioner om sårbarheten: 
Den ”ökade effektiviteten” leder till: 

• Ökad automatisering; ökad störningskänslighet (info, kritisk 
personal, underhåll/reservdelar) 

• Ökad specialisering; mer korsvisa flöden inom industrin 
• Ökad koncentration; färre noder, mer transportberoende 
• Mindre utrymme för strategiskt tänkande om sårbarhet? 

Globaliseringen leder till: 
• Mer komplexa varuflöden, inte bara råvaror 
• Mer komplexa besluts- och informationsvägar 

 
Stort beroende av andra sektorer (energi, reservdelar, 
förnödenheter, kommunikation, avfallshantering osv) 

 



	  

Arrangör;	  Livsmedelsverket	  –	  Therese	  Frisell	  
”Livsmedelsverkets uppdrag inom livsmedelsförsörjning vid kris” 
 
Therese Frisell summerade att det faktiskt inte finns någon myndighet 
med uttalat ansvar kring frågan. Läget presenterades ur ett historiskt 
perspektiv, med avveckling av statlig livsmedelslagring, hur 
Livsmedelsverket ser på sin roll i sammanhanget och hur man försöker 
att agera framåt. 
 
Ändring i Livsmedelsverkets instruktion 1 jan 2010:   
”3 § …Myndigheten ska också ansvara för nationell samordning när det 
gäller kris- och beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning i leden 
efter primärproduktionen.”  
 
EU-medlemskapet, tillsammans med en förändrad omvärldssituation, 
bidrog till att man i mitten av 1990-talet beslutade att avveckla 
livsmedelslagren. De sista lagren av livsmedel såldes ut år 2001. Tanken 
var att avtal mellan staten och dagligvarukedjorna skulle trygga 
försörjningen, men några avtal blev sedan aldrig skrivna. Vid en stor 
övning 2007 identifierades problematiken att ingen myndighet hade 
ansvar för livsmedelsförsörjning vid kris.  
 
Sårbarheter enligt Livsmedelsverket: 

• Sverige är ett land med långa avstånd och stor glesbygd – stort 
beroende av transporter 

• Få och stora lager inom dagligvaruhandeln 
• Omsättningen är snabb, många butiker får dagliga leveranser 

eller mer 
• Stort beroende av el – få har tillgång till reservel 
• Logistiken är beroende av komplicerade IT-system 
• C:a 40 % av det vi konsumerar är inte producerat i Sverige 

 
Tankar om livsmedelsverkets roll vid livsmedelsförsörjning vid kris: 
Bl a en kontinuerlig dialog med berörda aktörer genom 
samrådsgruppen ”SKAL”, samt genomföra gemensamma aktiviteter 
Risk- och sårbarhetsanalyser för livsmedelkedjan 
Arbeta förebyggande med problem kan försvåra krishantering, till 
exempel konkurrenslagstiftningen vid behov av samarbete mellan 
dagligvaruhandelns aktörer 
Ge stöd till kommuner/län i krisplanering i arbetet med resultatmål 
Utvärdera kriser och incidenter 
Följa upp resultatmål för livsmedelsförsörjning, med mera 
  
Regeringsuppdrag 2010 till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap) att ta fram resultatmål. MSB valde att ta fram för resultatmål 
för följande grundläggande behov; värme, dricksvatten och livsmedel.  
  
Vem ansvarar för livsmedelsförsörjning vid kris? 
 

• Individens egen beredskap är bottenplattan – friska vuxna får ta 
eget ansvar och skall klara sig i 7 dagar på egen hand. 

 



	  

• Ansvars- och likhetsprincipen - Livsmedelskedjans aktörer är de 
som i normalfallet ansvarar för och kan sin verksamhet. Detta 
förhållande ändras inte under en kris. Åtgärder bör därför inriktas 
på att dessa aktörer kan utföra ”business as usual” även i kris. 

• Kommun, landsting med flera omhändertar de som redan finns 
inom vård och omsorg, men bör även identifiera eventuella 
andra svaga grupper 
 

Problem	  story	  –	  ”Maten	  på	  bordet”	  
Magnus Qvant började sessionen med att göra ett nedslag i vår 
vardagssituation och i samtiden – ”Maten på bordet”.  
Veckoproviant enligt civilförsvarsförbundets rekommendation hade 
inhandlats för ändamålet. (Provianten donerades till den mycket 
tacksamma Stadsmissionen i Skåne, efter workshopens slut.) 
Det finns varken planering eller plats för den typen av mathantering hos 
den moderna medborgaren i den starkt urbaniserade miljön. Våra hem 
och kök ser annorlunda ut idag, designade för mingel och umgänge, 
inte lagring och förvaring av livsmedel. ”Just in time” inställning gäller, 
stormarknaden är ju alltid öppen.  
Detsamma gäller matbutiken, där finns inga stora lager. Butiken är 
lagret.  De varor som finns på hyllorna kommer direkt från lastbilen. Det 
som finns på hyllorna är det som finns. Stormarknaden är plötsligt inte 
så stor längre! 
 
Det finns dock trender som är bra ur livsmedelsförsörjningsperspektiv; 
matkassarna för 5-7 dagars middag, som levereras hem. 
 
Det är uppenbart att vi är beroende av att maten kommer till butikerna, 
varje dag. Men det finns mycket mer i problematiken kring maten - 
logistik och transportberoende. Det transporteras mat dagligen runt till 
skolorna, inte bara till de skolor som har kök utan också färdig mat till 
de skolor som saknar kök. Många fler är beroende av att logistiken 
fungerar; sjukvården, hemsjukvården, äldrevården och fängelser. 
Hur blir det om logistiken krånglar, strejk, oväder, bränslebrist? Hur 
länge klarar vi oss om det blir bränslebrist? Vad händer om 
bränslebristen blir långvarig? Då kanske det inte ens går att producera 
livsmedel? Vem har ansvar då?  
 
Vad händer om betalningssystemen är ur funktion? Vad händer om inga 
kort fungerar? Har vi kontanter så det räcker, någonsin? Har någon 
kontakter så det räcker?  Vad händer om ingens kort fungerar? 
Finns det pengar så det räcker att ersätta kortbetalningarna? 
Reservpengar! Omsättningskapacitet på pengar, kan den öka? Finns 
det överkapacitet i den branschen? 
 
Mat är en känslig vara. Mat kan bli dålig. Av dålig mat kan man bli dö 
dålig. Färsk och frusen mat behöver kyla. För att producera kyla behövs 
energi. Halva året är vi extremt beroende av producerad kyla i Sverige. 
Mat kan bli dålig av andra orsaker, bakterier, förgiftning och tom 
terrorangrepp. 
Hur blir det om livsmedelsförsörjningen inte fungerar? 



	  

Många saker kan störa livsmedelsförsörjningen. Vem löser situationen 
när det krånglar, vem har ansvar? Vilket ansvar har jag som individ? 
Vad händer i samhället om det inte löser sig? Hur beter vi oss om vi får 
svårt att få tag i mat? Vad händer om det finns mat på vissa ställen vid 
vissa tider? Kommer vi att lämna jobbet och köa? Kommer vi att 
hamstra. Kommer vi att byta och sälja på svarta marknaden? 
 
”We are only three meals away from anarchy…”  
Ett passande citat från tidigare presentation av Therese Frisell, 
Livsmedelsverket. 
	  

	  
Bild	  1	  En	  familjs	  nödproviant	  för	  en	  vecka.	  Har	  du	  plats?	  

Vad	  gjorde	  vi?	  
Processledare under dagen var Håkan Jönsson, docent i etnologi, från 
Skånes Livsmedelsakademi. För att bättre kunna fokusera på uppgiften, 
valdes följande temaområden för diskussioner:  
Långsiktigt stabil livsmedelsförsörjning samt  
Kortsiktig krisberedskap – dels för privathushållsmarknaden dels för 
offentliga måltider. 
Varje grupp fick uppgiften att fundera kring utvecklingsbehov och 
allianser inom de valda teman och skissa på action plans. 
 
Riktlinjer/policyfrågor, kunskapsluckor och hushållsberedskap låg i 
fokus med hänsyn till långsiktig stabil livsmedelsförsörjning. 
För att angripa frågan kring kortsiktigt krisberedskap, fokuserade 
grupperna på regionala lösningar; samverkansformer, planeringsbehov 
och prioriteringsarbete. 
 
Diskussionerna var mycket givande i varje grupp och sammanfattningar 
presenterades för alla i slutet av sessionen med följande summeringar: 

Långsiktig	  stabil	  livsmedelsförsörjning	  (Grupp	  1)	  
Utvecklingsbehov – Lagar, forskning, utbildning (för konsument), 
produktutveckling, kris nu! 
Allianser – Staten och konsumenten har fjärmats från varandra 
Action plan – Läroplans/läromedelsutveckling, kris, 
medie/kommunikationsarbete, ekonomiska incitament för hållbar 
konsumtion, skydd av råvaruproduktion/stoppa exploatering av 
jordbruksmark, garantera övervakning av livsmedelssäkerhet, krav på 
lagernivåer 

Kortsiktig	  krisberedskap	  -‐	  Privathushållsmarknaden	  (Grupp	  2)	  
Utvecklingsbehov – Betalningssystems back-up, definiera företagens 
roll 



	  

Allianser – Modell för samverkan mellan näringsliv, stat, regionala & 
kommunala nivåer 
Action plan – Regional överenskommelse om prioriterade 
handelsställen som får förstärkta säkerhetsfunktioner, lagernivåer, train 
the people, samla aktörer för att definiera roller (inte minst företagens), 
förstärk och förtydliga samhällsinformation 

Kortsiktig	  krisberedskap	  -‐	  Offentliga	  måltider	  (Grupp	  3)	  
Utvecklingsbehov – Överskottet ger viss trygghet, men fler kockar ger 
bättre soppa 
Allianser – Komplettera med näringslivet, branschråd, brukarråd. 
Neutrala men laddade arenor behövs 
Action plan – Sprid information neråt i organisationen, var inte rädd för 
misslyckanden, utveckla kravspecifikation för kontinuitetsplan i 
upphandling, kontinuerligt krishanteringsarbete med utbildning, 
avvikelserapport, skapa ekonomiska incitament i form av goodwill mm 
 
Grupperna enades angående utvecklingsbehov, nödvändiga allianser 
samt föreslog action plans utifrån sina temaperspektiv. Dessa 
utmynnade i följande resultat/utmaningar och projektförslag. 

Resultat	  -‐	  fyra	  projektidéer	  

Prioriterade	  handelsplatser	  
Utveckla ett koncept för ”prioriterade handelsplatser” och genomför en 
”pilotplan” för Skåne. 

Den	  medvetne	  medborgaren.	  	  
En strategi med konkreta åtgärder som innehåller information som är 
relevant och anpassad till den moderna människan och att identifiera 
kanaler och metoder att föra ut information och budskap. Syftet är att 
stödja individer i att ta det egna ansvaret. 

Resilienta	  betalningssystem	  
Utveckla ett gemensamt koncept för att hantera betalning på ett mer 
resilient sätt med möjlighet till flera betalningssätt och säkra krediter. 

Modell	  för	  upphandling	  för	  resiliens	  inom	  offentlig	  livsmedelsförsörjning.	  	  
Utveckla en modell för upphandling för resilienta tjänster och leveranser 
inom livsmedelsförsörjningen och genomföra en pilotupphandling i 
Skåne. Detta är riktat mott det offentliga ansvaret för måltider. 

Vad	  är	  nästa	  steg?	  
Dessa fyra projektidéer skall diskuteras med Livsmedelsverket och kan 
sedan ligga till grund för ett aktörsgemensamt projekt. 
 
Nästa steg blir att bjuda in till genomförande av utvalda projekt. 
 
	  


