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Att säkerställa tillgång till livsmedel och andra dagligvaror centra-
la för befolkningen, d.v.s. dagligvaruförsörjning, i alla situationer 
är en del av tryggande av de för samhället vitala funktioner. I Fin-
land bygger utvecklingen av försörjningsberedskap på ett funge-
rande samarbete mellan myndigheter, näringsliv och medborg-
are. Handels- och distributionspoolen som drivs av Dagligvaru-
handeln r.f. svarar för ledning och utveckling av handelns försörj-
ningsberedskap. Dess uppgift är att främja marknadens verksam-
hetsförutsättningar i alla situationer. Handels- och distributions-
poolen genomförde under åren 2017-2020 ett utvecklingsprojekt 
för dagligvaruförsörjningens beredskap (DVF-projekt).

I projektet bedömdes nuvarande beredskapsförmåga för all-
varliga störningssituationer i butiksledet, som exempelvis elav-
brott. I projektet genomfördes också piloter, praktiska tester 
att installera reservkraftsmatning med mobila aggregat på en 
butik per butikskedja/dagligvaruföretag. Reservkraften dimen-
sionerades efter butikens maxbehov av eleffekt. Här ingick 
anpassning av tillhörande elanslutningar som krävdes i res-
pektive företags livsmedelsbutik samt test i en simulerad elav-
brottssituation med fortsatt affärsverksamhet. De investering-
ar som krävdes betalade företagen själva. Dessutom beräkna-
des det minimala antalet butiker som skulle behövas för att 

fortsätta dagligvaruförsörjningen även i en allvarlig störningssi-
tuation. De åtgärder som enligt planen skulle tillämpas i projek-
tet genomfördes med undantag av en videoinspelning av ett 
pilotbutikernas störningssituationssimulering.

Aktörernas risk- och kontinuitetshantering är högklassig i den 
här branschen. Trots detta skulle samhället ändå befinna oss 
i en svår situation vid allvarliga störningssituationer, så som i 
en allvarlig störningssituation på mer än fyra dygn som om-
fattar hela riket eller minst två landskap. I slutrapporten finns 
rekommendationer för fortsatt utveckling av beredskapen bå-
de på butiksnivå och i hela butiksnätet, i syfte att utveckla 
dagligvaruförsörjningen på lång sikt. Åtgärdsförslagen inklu-
derades i handels- och distributionspoolens verksamhetspla-
ner och det var vid skrivande av denna slutrapport sannolikt 
att de också tas med i FBC:s utvecklingsprogram med sikte på 
år 2030. Projektorganisationen och dess intressentgrupper 
ansåg att DVF-projektets betraktelser och åtgärdsrekommen-
dationer var nyttiga för tryggande av marknadens verksam-
hetsförutsättningar i alla situationer. Projektet har stärktdet 
sociala nätverket för branschens aktörer inom försörjningsbe-
redskap och har bidragit positivt till viljan att samarbeta även 
under covid-19 pandemin.
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ABSTRACT

Author: Kulonen, Lauri

Title: Development Project: Emergency Preparedness of the Finnish Grocery Store Network

Organisation:	 National Emergency Supply Organisation (NESO): Retail and Distribution Pool; Finnish Grocery Trade  
 Association (PTY)

Year: 2021
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 Agency, S Group, K Group, Lidl, Ministry of Economic Affairs and Employment, The Finnish Defence  
 Forces, Finnish Food and Drink Industries’ Federation (Food Industry Pool)

Keywords: Preparedness, Security of Supply, Risk Management (RM), Business Continuity Management (BCM),  
 Food Supply, Grocery Trade

Ensuring the supply of daily consumer goods, most of all food-
stuffs, is essential for the functional capacity of the population. 
Availability of daily consumer goods, under all circumstances, 
via Grocery Trade and its logistics chain plays an important role 
in the food supply. The Finnish preparedness model relies on 
public-private partnership – cooperation between authorities, 
businesses, and non-governmental organisations. The model 
emphasises the significance of preventative measures. 

Retail and Distribution Pool is an entity within the NESO de-
veloping the emergency preparedness of the Grocery Trade 
branch. It is chaired by the PTY. In 2017 - 2020, the Retail and 
Distribution Pool ran an extensive project to improve the ca-
pabilities of the grocery trade to maintain business continuity 
in all circumstances. The project consisted of studying a model 
of minimum required coverage of grocery stores all over Fin-
land to serve consumers’ needs of necessary daily consumer 
goods in case of severe disturbances and exceptional circum-
stances, and to develop emergency preparedness within the 
grocery store network.

RM and BCM of the Grocery Trade companies are of a high 
standard. However, a severe and widespread disturbance in 

electricity supply or ICT network could cause a challenging 
situation in the society. The project started with analysis of 
the current state of preparedness and continued by finding 
best continuity management practices. It also included pilo-
ting the chosen best practice solutions in three different sto-
res, one per company involved. The purpose of the piloting 
was to study the feasibility and to verify all-inclusive prices 
of the best suitable, portable emergency backup generator 
systems. The actual investments were made by each compa-
ny. The power of each installed emergency backup generator 
system was designed to cover the peak load of the store fa-
cilities. The project organisation also made a list of action 
proposals to improve BCM within the store level and to in-
crease food supply network preparedness in the society. The 
complete, detailed list of project activities, results and con-
clusions will only be reported within the NESO, for informa-
tion security reasons. Also, the competition legislation is li-
miting the scope of the public reporting. The stakeholders 
evaluated the project as useful for both the companies and 
the NESO and its development activities. The extensive coo-
peration during the project also seemed to further the wil-
lingness to cooperate within the social networks in the 2020 
Covid-19 situation. 
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FÖRORD

Utvecklingsprojektet för dagligvaruförsörjningens beredskap (DVF-projektet) hade planerats inom försörjnings-

beredskapsorganisationen långt innan det startades under augusti år 2017.

Flera olika mindre utredningar föregick detta projekt i början av 2000-talet gällande dagligvaruförsörjningens 

nuvarande förmåga och utvecklingsbehov men de av dem gjorda observationerna antecknades närmast i han-

dels- och distributionspoolens, Försörjningsberedskapscentralens och arbets- och näringsministeriets olika pro-

tokoll vid möten och rapporter om övningar. Det mest betydande före detta projekt var utrednings- och utveck-

lingsprojektet som Viljo Holopainen ledde under åren 2015-2017. Det resulterade i en Guide för kommunernas 

försörjningsberedskap/(FBC 2017). DVF-projektet som presenteras i denna rapport utvecklade verksamhetsför-

utsättningar för måltidsservice i samarbete mellan myndigheter och näringslivet (jfr Arbets- och näringsminis-

teriet 2018).

DVF-projektet blev ett mångskiftande, grundligt projekt som upplevdes som värdefullt. Dess genomförande var 

intensivast under åren 2017-2019 och avsikten var också från början att dess genomförande skulle begränsas 

till dessa år, slutrapporten färdigställdes dock först i början av år 2021 på grund av coronakrisen. I projektet 

identifierades den aktuella beredskapsförmågan för dagligvaruförsörjningen vid allvarliga störningssituationer, 

som till exempel när det gäller beredskap i händelse av elavbrott, särskilt ur detaljhandelmarknadens synvinkel, 

där åtgärder för dess utveckling planerades. Åtgärdsförslagen var också föremål för praktisk testning i ett fler-

tal dagligvaruhandelsbutiker. Dessutom användes projektets observationer, resultat och rekommenderade åt-

gärder som en del av en större helhet för utveckling av dagligvaruförsörjningen i Försörjningsberedskapscen-

tralens utvecklingsprogram som torde starta år 2021.

Ett varmt tack till alla som möjliggjorde DVF-projektet! Tack till alla i min projektorganisation och till Försörj-

ningsberedskapscentralen för finansiering av projektet. Utan er, företrädarna för SOK, Kesko och Lidl skulle det 

inte ha varit möjligt att genomföra projektet. Ett särskilt tack till min närmaste chef Kari Luoto för målmedveten 

ledning av projektet – och inte minst för sparrning av projektchefen. Jag upplever att jag är privilegierad efter 

att ha fått vara projektchef för ett så betydelsefullt och fint projekt!

Lahtis 22.3.2021  
Lauri Kulonen
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1.  INTRODUKTION

Denna version av slutrapporten om utveckling av dagligvaru-
försörjningens beredskap är offentlig. I rapporten beskrivs pla-
neringsförutsättningar, genomförande under åren 2017-2020 
och resultat med slutsatser i projektet som slutrapporterades i 
början av år 2021. Obs. numrering av bilagor och tabeller ligger 
inte i numerisk ordning i alla delar av den offentliga rapporten. 

Målet för projektet, som beskrivs i denna rapport, var att ut-
veckla dagligvaruförsörjningens verksamhetsförutsättningar 
och säkerställa tillgången avvitala tjänster för medborgare 
även under en allvarlig störningssituation genom att utveckla 
ett glesare butiksnätverk. I Finland baseras försörjningsbered-
skapen d.v.s. samhällets förmåga att upprätthålla livsviktiga 
funktioner på en fungerande marknad även vid störningar 
(Aaltola m.fl. 2016; Statsrådets beslut om försörjningsbered-
skapsmålen 1048/2018).Genom sin affärsverksamhet bildar 
företagen marknaden. Det ligger i deras intresse att trygga 
kontinuiteten i sin affärsverksamhet. Dagligvaruförsörjningen 
(nedan DVF), som medborgarna behöver, sker i huvudsak på 
två sätt i Finland. Dagligvaror eller livsmedel som behövs dag-
ligen, hygienprodukter och andra nödvändiga bruksvaror an-
skaffas i huvudsak från detaljhandel d.v.s. dagligvarubutiker 
(Nedan DV-handel och –butik).  Dessutom förser kommuner-
na lagstadgade mattjänster till sina kunder inom undervis-
nings- samt social- och hälsovårdstjänsten, till sammanlagt 
cirka en miljon medborgare. De andra offentliga och privata 
mattjänsterna stödjer genomförandet av DVF. I vardagen finns 
ett stort spektrum av mångsidig service medan det kan bli 
svårare vid olika störningssituationer att genomföra viss ser-
vice. Såväl de offentliga som de privata mattjänsterna anskaf-
far varor i huvudsak från foodservice-partihandeln (nedan 
FS-partihandel) som är den andra huvudinriktningen av 
DV-handeln parallellt med detaljhandeln. Dessutom levereras 
råvaror för livsmedelsproduktion i betydande mängd som di-
rektleveranser till livsmedelsindustrin samt delvis som import.

Dagligvaruförsörjningen ska fungera under alla förhållanden- 
såväl under normala förhållanden som vid allvarliga störnings-
situationer och undantagstillstånd (bl.a. Statsrådets beslut om 
målsättningen för försörjningsberedskapen 1048/2018; ANM 
2018). Ett av de mest centrala hoten som skulle kunna orsaka 
allvarliga störningssituationer i Finland är att elförsörjningen 
störs (Säkerhetskommittén 2017; Minkkinen, Aufferman & 
Saarimaa 2017). Elavbrott skulle påverka DV-handeln omedel-
bart liksom betalningssystemen, och påverkar därmed affärs-
verksamhetens kontinuitet.

Behovet av att betrakta den nuvarande beredskapsförmågan 
inom DVF inför allvarliga störningssituationer, samt utveckla 
den, har identifierats i försörjningsberedskapsorganisationen 
(nedan FBO) samt vid arbets- och näringsministeriet (ANM) 

till vilkets förvaltningsområde ansvaret för koordinering av 
dagligvaruförsörjningen på statsrådsnivå hör enligt reglering-
en, i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet. Efter-
som marknaden spelar en huvudroll för förverkligandet av 
dagligvaruförsörjningen även i störningssituationer bör ut-
vecklandet av beredskap ske i samarbete mellan näringslivet 
och myndigheter, i enlighet med totalsäkerhetsmodellen (bl.a. 
Keskinen m.fl. 2017; Säkerhetskommittén 2017). Myndighe-
terna kan för sin del utveckla verksamhetsförutsättningarna 
för företag som verkar på marknaden och företagen sin egen 
beredskap inför störningssituationer och genom kontinuitets-
hantering. Den nationella försörjningsberedskapsverksam-
heten drivs i enlighet med totalsäkerhetsmodellen i samarbe-
te mellan myndigheter och näringslivet, för att inte glömma 
organisationers och medborgares betydelse (Aaltola m.fl. 
2016; Säkerhetskommittén 2017).

Handels- och distributionspoolen (nedan KJP) framförde i bör-
jan av 2017 ett förslag till Försörjningsberedskapscentralen 
(FBC) att DVF-beredskap bör utvecklas i form av ett tvåårigt 
projekt som FBC finansierar och Dagligvaruhandeln rf (DVH) 
driver. FBC godkände förslaget och den preliminära projektpla-
nen av 17.3.2020. I den preliminära projektplanen betraktades 
behov, bakgrunder, målsättningar, resurser och genomförande-
planer för ett utvecklingsprojekt för dagligvaruförsörjningens 
beredskap (nedan DVF-projektet eller projektet). Vid planering 
av projektet förband sig Centrallaget för Andelslagen i Finland 
SOK (nedan SOK), Kesko Abp (nedan Kesko) och Lidl Finland Kb 
(nedan Lidl) att delta i projektet. De övriga instanserna som 
bjöds in i projektorganisationen bestämdes i början av projek-
tet. I projektet deltog, förutom projektorganisationen som be-
stod avstyrgruppen och/eller projektgruppen, Försörjningsbe-
redskapscentralen, Försörjningsberedskapsorganisationen (be-
redskapschef som rapporterar direkt till Livsmedelsindustriför-
bundet), Dagligvaruhandeln rf, SOK, Kesko, Lidl, Arbets- och 
näringsministeriet och Försvarsmakten. Under projektet utför-
des samarbete med otaliga andra instanser inom såväl närings-
livet som myndighetsaktörer. I projektet kombinerades kunskap 
och kompetens från flera olika branscher.

Den första konkreta fasen i projektet var rekrytering av pro-
jektchef för tjänst hos DVF, som en del av försörjningsbered-
skapsorganisationen för en visstidsanställning för att leda pro-
jektet. Lauri Kulonen valdes som projektchef och projektets 
genomförande preciserades till tidsperioden 14.8.2017 - slu-
tet av år 2019.

Konkurrenslagstiftningen spelar en viktig roll vid formandet av 
samverkan mellan företag inom DV-handelsbranschen - även i 
frågor gällande försörjningsberedskapen. FBC upprättade under 
hösten 2017 anvisningar för poolaktörerna gällande konkur-
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renslagstiftningen. Att följa konkurrenslagstiftningen var ut-
gångspunkten för genomförande av projektet och därför var en 
av projektchefens viktigaste uppgifter att i egenskap av FBO:s 
medlem verka som kontaktperson mellan företag och myndig-
heter. Konfidentiella uppgifter behandlades enbart mellan pro-
jektchefen och det vid respektive tillfälle aktuella företaget, och 
gemensamt behandlades ämnen endast på den detaljnivå som 
var nödvändig och tillåten. Så kunde man under projektet an-
vända uppgifter som på grund av de begränsningar som kon-
kurrenslagstiftningen stipulerar, omöjligen annars skulle ha kun-
nat använda i samarbete mellan konkurrenter. Projektrapporten 
anpassades för olika målgrupper i enlighet med de säkerhets-
klassificeringsbehov och de informationsbehandlingsbegräns-
ningar som dataskyddsbestämmelserna ställer. 

I denna rapport beskrivs projektet samt dess resultat och slut-
satser. I rapportversionen har vissa punkter framförts i en mer 
generell form än i andra versioner. Rapportens strukturbeskri-
ver projektets utgångspunkter, målsättningar och avgränsning-
ar, uppdrag samt projektorganisation beskrivs i introduktionen. 
I introduktionen presenteras också DV-handelns verksamhets-
bransch samt litteratur som är relevant i ämnet. I resultatdelar-
na beskrivs observationer, intervjuer, analyser och utvecklings-
åtgärder samt eventuella fortsatta åtgärder för utveckling av 
beredskapen. I slutsatserna reflekteras kring resultatens bety-
delse och tillämpningsbarhet. Detta projekt och projektrappor-
ten har författats ur en yrkesinriktad och praktisk synvinkel för 
yrkesgemenskapens användning och kan definieras som en yr-
kespublikation i enlighet med Utbildnings- och undervisnings-
ministeriet (2016). Syftet med rapporten är att erbjuda praktiskt 
användbar kunskap för rapportens målgrupper. Metoden för 
informationsinsamling har beskrivits så detaljerat i rapporterna 
som har riktats till FBO och myndigheter att rapporten även 
skulle kunna användas för vetenskapliga studier. Slutrapporte-
ringen drog markant ut på tiden från den från början planerade. 
I projektplanen bestämdes att vart och ett av projektets företag 
genomför ett pilotprojekt avseende bästa beredskapspraxis i 
minst en av sina butiker. I fråga om ett företag försenades det 
av flera olika anledningar in på år 2020. I början av år 2020 bör-
jade covid-19 pandemin i vårt samhälle som orsakade att slu-
trapporten försenades ytterligare efter att projektets olika ak-
tiviteter hade genomförts ett år tidigare. 

1.1  Kort om dagligvaruför- 
 sörjningens historia
I detta projekt behandlades framför allt nutida hot som hänger 
samman med dagligvaruhandelns kontinuitetshantering och 
beredskap samt utvecklingsåtgärder för beredskap skisserades 
på kort och lång sikt. Metoden för analys av beredskaps-, kon-
tinuitets-, säkerhets- och försörjningsberedskapssynvinklar ge-
nomfördes i projektet huvudsakligen utifrån ekonomi och led-
ning samt från forskningen härlett sätt att studera dem. Studier 
av säkerhet, liksom även av planerad kontroll d.v.s. säkerhets-
ledning och därmed sammanhängande beredskap och konti-
nuitetshantering, kan göras bl.a. från en teknisk-vetenskaplig, 
sociologisk och psykologisk synvinkel (Boholm m.fl. 2016). I pro-

jektet strävade man efter att studera säkerhet och andra där-
med sammanhängande centrala begrepp som socio-tekniska 
helheter (jfr Reiman & Pietikäinen 2014).

Dagligvaruförsörjningens historia redovisas endast i korthet i 
projektrapporten. Säkerställande av dagligvaruförsörjningen 
ingår i målsättningar för försörjningsberedskapen och är vik-
tigt med tanke på totalsäkerheten (Säkerhetskommittén 2017; 
ANM 2018) varför försörjningsberedskapens historia behand-
las först nedan.

Utvecklande av försörjningsberedskapen började i Finland på 
1910-talet som konsekvens av ransoneringsbehovet av livs-
medel som första världskriget orsakade. Verksamheten som 
numera benämns försörjningsberedskapsåtgärder, har under 
1900-talet haft flera benämningar och betoningar som direkt 
kan härledas från benämningarna. Begreppet försörjningsbe-
redskap som lanserades på 1980-talet föregicks av benäm-
ningarna krigsekonomi, försvarsekonomi och folkförsörjning 
gällande samma sak. 

År 1988 kungjorde Statsrådet ett principbeslut om försörj-
ningsberedskapens målsättningar i vilket de materiella mål-
sättningarna för försörjningsberedskapsarbete definierades 
som under 1900-talet ansågs vara allt viktigare. Det var sam-
tidigt den första bestämmelsen där man använde den nuva-
rande benämningen om försörjningsberedskapen. Försörj-
ningsberedskapscentralen (FBC) grundades år 1993 för att 
koordinera utvecklande av försörjningsberedskapen i Finland, 
vilket möjliggjordes av en särskilt för detta ändamål bildad 
försörjningsberedskapsfond. I alla målsättningsbeslut om för-
sörjningsberedskapen som har upprättats efter 1988 under 
åren 1995, 2002, 2008, 2013 samt sist 2018 (Statsrådets be-
slut om målsättningar för försörjningsberedskapen 
1048/2018), bestämdes målen för försörjningsberedskapen 
och aktiviteters dimensionering, liksom även hur länge de i 
statens beredskapslager lagrade råvarorna och drivmedlen 
ska räcka även om de rådande hotbilderna förverkligas. Det i 
detta stycke presenterade korta axplocket från historien har 
författats med utgångspunkt från FBC:s internetsidor som 
grundar sig på verket Ahdinkoajan varalle (övers.anm.: I hän-
delse av trångmålstider) av docent Ilkka Seppänen och publi-
cerat 1996 (FBC 2018d).

Begreppet dagligvaruförsörjning hänger centralt samman med 
begreppet livsmedelsförsörjning och dess målsättning omfat-
tar säkerställande av verksamhetsförutsättningar för livsmed-
elsförsörjning och tillgången till dagligvaror (Terminologicen-
tralen TSK 2017). Utveckling av DVF har varit en central del av 
försörjningsberedskapens åtgärdsurval (FBC 2018d) men de 
planer som omfattades fram till slutet av 1900-talet gällande 
statens regleringsåtgärder för livsmedel ingår inte längre i DV-
F:s beredskaps handlingssätt (ANM 2018). KJP, handels- och 
distributionspoolen, grundades i sin nuvarande form år 2005 
för att utveckla funktionaliteten i DVF:s distributionsnät och 
system för allvarliga störningssituationer och undantagsför-
hållanden (Säkerhetskommittén 2015, 110), I fokus med på-
verkan också på KJP:s struktur och verksamhet har stått, ända 
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fram tills DVF-projektets tidpunkt, närmast kontinuitetshan-
teringen av DV-handelns distribution och anskaffning. Pooler-
na stödjer de ur sina verksamhetsområdens försörjningsbered-
skaps synvinkel kritiska företagen i deras självständiga arbete 
med kontinuitetshanteringen samt erbjuder myndigheter kun-
skap som möjliggör att de kan trygga företagens verksamhets-
förutsättningar även i allvarliga störningssituationer och undan-
tagssituationer (Aaltola m.fl. 2016; Arbets- och näringsministe-
riet 2018). Myndigheterna försöker trygga marknadens verk-
samhetsförutsättningar i alla situationer (ANM 2018; 2017).

Vid betraktande av metoder med vilka man försöker trygga 
marknadens verksamhetsförutsättningar i de allvarligaste 
störningssituationerna kan man inte undgå att ta upp konsu-
mentregleringen. I 32 § (1551/2011) i den gällande bered-
skapslagen står om reglering av detaljhandeln att ”… under 
undantagsförhållanden får en näringsidkare endast mot in-
köpstillstånd till en konsument överlåta sådana konsumtions-
nyttigheter som är nödvändiga för befolkningens försörjning”.  
Sådan inköpstillståndspraxis tillämpades till exempel under 
andra världskriget i Finland då vissa vanligast använda och 
mest kritiska råvaror för tillverkning av mat och dryck regle-
rades genom inköpskort som delades ut till medborgare och i 
vilka det definierades hur mycket ett hushåll under en viss tid 
fick köpa olika produktgrupper, såsom socker, sylt med riktigt 
med socker i, mjölkprodukter, köttprodukter, kaffe och mjöl 
(Rautavirta 2010, 96 – 103). Under andra världskriget och där-
efter fungerade regleringen under ledning av folkförsörjnings-
ministeriet och kommunala folkförsörjningsbestyrelser men 
inte då heller undgick man otaliga missnöjesyttringar från med-
borgare gentemot regleringssystemet (Rautavirta 2010, 99 – 
100). Urvalet av DV-artiklar omfattar numera till och med 25 
000 produkter på butiksnivå (Dagligvaruhandeln rf 2018a). Ur 
denna och även annars ur samhällets komplexitets och globa-
liseringens synvinkel är främjandet av marknadens funktions-
förutsättningar prioriterat i förhållande till konsumentreglering.

Hushållens självständiga beredskap inför samhällets störnings-
situationer var före samhällets kraftiga elektrifiering, och sär-
skilt i det lantbrukssamhälle, som Finland fortfarande för någ-
ra decennier sedan var, bättre än den nuvarande nivån. Själv-
försörjningen på matens råvaror var möjlig minst på bynivå och 
ibland till och med på gårdsnivå. På 1960-talet började myndig-
heterna främja hushållens självständiga beredskap genom att 
marknadsföra tanken om s.k. hemförråd d.v.s. lagring av särskilt 
hållbara matprodukter. Trots det var den som först förde kam-
panj om frågan till medborgare med hjälp av en hemförråds-
broschyr, Finlands Befolkningsskyddsorganisation, föregångaren 
till Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK. 
Organisationen har ända sedan dess genomfört planering för 
självständig beredskap och rådgivning i Finland. (Rautavirta 
2010, 164-174). Från år 2012 har SPEK drivit organisationsfäl-
tets gemensamma kommitté för hushållens självständiga be-
redskap, KOVA-kommittén som verkar parallellt med Försörj-
ningsberedskapsorganisations pooler inom livsmedelssektorn 
och stödjer hushållens beredskap och främjar genom sin kom-
munikation utvecklingen av därmed förknippade kunskaper och 
färdigheter (SPEK 2018b). SPEK underhåller också internetsi-

dorna ”72 timmar” om självständig beredskap och ordnar ut-
bildningar inom konceptet (SPEK 2018a).

Hushållens självständiga beredskap är vidare en viktig del av 
samhällets och medborgarnas uthållighet och förmåga att kla-
ra kriser. Även i dag stödjer DVF-beredskapen och 72-timmars 
koncept varandra (bl.a. Säkerhetskommittén 2017).

1.2  Utvecklingsprojektets  
	 målsättningar,	avgränsningar	 
 och uppdrag
Målet för utvecklingsprojektet för dagligvaruhandelns bered-
skap som var ett gemensamt projekt mellan DVH och FBO var 
att främja dagligvaruförsörjningens verksamhetsförutsättning-
ar och trygga anskaffningen av medborgarnas vitala tjänster 
även under en allvarlig störningssituation genom att beräkna 
behovet av minsta antal butiker som behövs för att försörja 
befolkningen i hela landet. Syftet var att de i projektet identi-
fierade bästa praxisförfarandena och utarbetade anvisningar-
na kan tillämpas mer generellt i företagen. Med andra ord var 
projektets syfte att producera mervärde för företagen som 
deltog i det – utöver det försörjningsberedskapssamarbete 
som även nuförtiden behöver göras i omfattande skala. Även 
annan FBO samt DV-handelns område kan mer omfattande få 
nytta av projektets resultat genom projektrapporten. Aaltola 
m.fl. (2016, 120) betonar även att den för företagen i huvud-
sak frivilliga försörjningsberedskapsverksamheten ska kunna 
erbjuda nytta som de kan erfara. Vid betraktande av bered-
skapens nuvarande tillstånd försökte vi samtidigt hitta kost-
nadseffektiva förvaltnings- och utvecklingsåtgärder som var 
lämpliga som utvecklingsföremål. Bland andra betonar Ran-
tala och Kivisaari (2014) samt Juvonen m.fl. (2014) betydelsen 
av riskhanteringsåtgärders kostnader i relation till nyttoeffekt 
vilket också är föremålet för diskussion i denna rapports litte-
raturöversikt. Att hitta denna balans för letande efter tillämp-
ningsbara utvecklingsåtgärder var också en utgångspunkt för 
projektets framgång.

I enlighet med projektplanen riktades projektets åtgärder i 
huvudsak i DV-handeln på detaljhandelns butiksnätverk. I pro-
jektet betraktades också beredskapen hos företagens, SOK:s, 
Keskos och Lidls butiksnätverk. I anslutning till FS-partihandel 
fortsatte man i projektet närmast med förankring av kommu-
nernas DVF-beredskapsguide som Försörjningsberedskapscen-
tralen publicerade maj 2017 (FBC 2017) för kommunernas mat-
service samt främjade beredskapens utvecklingsåtgärder med 
foodservice-partihandeln. I enlighet med projektplanen kom 
man fram till att av olika typer av störningssituationer (se bl.a. 
Säkerhetskommittén) fokuserar på effekter av omfattande elav-
brott samt ICT- och betalningssystemstörningar och det nuva-
rande tillståndet av beredskap och utveckling inför dem. Under 
projektet gjordes utöver nedan förtecknade huvudsakliga upp-
gifter även enstaka andra, korta utredningar, som exempelvis 
studerade om fokusering av Handels- och distributionspoolens 
verksamhet är ändamålsenlig och om dess struktur är sådan 
att fokusområdena kan utvecklas enligt planerna. 
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Uppdragen i projektet

1. Utredning av beredskapens nuvarande tillstånd i 
DV-handelns butiker

2. Identifiering av bästa beredskapspraxis

3. Utredning av ett tillräckligt butiksnätverk för tryggande 
av medborgarnas vitala service i en allvarlig störnings-
situation

4. Piloter av bästa beredskapspraxis i tre olika handelns 
centralaffärsbutiker (S-gruppen, Kesko och Lidl) på oli-
ka håll i landet.

5. Fortsatt förankring av dagligvaruförsörjningens bered-
skapsguide i kommunernas matservice samt främjande 
av beredskapens utvecklingsåtgärder med foodservi-
ce-partiaffärer.

6. Slutrapportering och utbildning

1.3  Resurser

Projektets resurser definierades i fråga om finansiering i den 
preliminära projektplanen som upprättades inför rekrytering 
av projektchef. Dessutom kom man överens om personresurser 
i samband med att tre företag SOK, Kesko och Lidl allokerade 
arbetstid i projektarbetet för sina sakkunniga som skulle avtalas 
separat. Företagen förband sig också att genomföra pilotstudier 
av de under respektive projekt planerade utvecklingsåtgärder-
na i minst en av sina DV-affärer.

1.3.1		 Projektorganisationen

För projektet rekryterades en heltidsanställd projektchef med-
an de andra deltagarna verkade i projektorganisationen vid 

sidan av sina egna befattningar. Styr- och projektgrupperna 
bildades för projektet. Styrgruppens uppdrag var att besluta 
om riktlinjerna som projektet förutsatte och främja projektets 
genomförande i intressentgrupporganisationerna. En projekt-
grupp bildades för planering och genomförande av de för pro-
jektet planerade åtgärderna tillsammans med projektchefen.

1.3.2  Materiella resurser

Försörjningsberedskapscentralen verkade som projektfinan-
siär. Projektets budget användes i huvudsak för projektchefens 
löne-, rese-, förhandlings- och expeditionsutgifter.

1.4  Beskrivning av dagligvaruhandelns 
 verksamhetsområde
I denna del betraktas DV-handelns verksamhetsområde, pro-
dukturval och butikstyper. Huvudsaklig källa för betraktandet 
har varit Dagligvaruhandelns internetsidor (Dagligvaruhan-
deln rf 2018a; 2020).

DV-handeln svarar för utbud av livsmedel och vardagliga 
konsumtionsvaror. Varuhus- och hypermarkethandeln er-
bjuder dessutom bruksartiklar, såsom kläder, kosmetika 
samt produkter för hemmet och fritiden. Foodservice-par-
tihandeln svarar för detaljhandelns externa varuförmed-
ling. Dess stora kundgrupper är hotell, caféer och restau-
ranger samt den offentliga förvaltningens inrättningar så-
som daghem, skolor, äldreomsorg och sjukhus. I Finland 
finns cirka 16 143 yrkeskök (2020) d.v.s. HoReCa-driftställ-
en (förkortningen kommer från orden Hotels, Restaurants 
och Catering) som erbjuder sina kunder årligen cirka 749 
miljoner måltider. Den största delen av råvarorna för dem 
anskaffas från foodservice-partiaffärer.
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DVH och dess medlemsföretag är med i Finlands försörjnings-
beredskapsverksamhet, poolverksamhet (KJP, Handels- och dist-
ributionspoolen) som tryggar livsmedels- och dagligvaruförsörj-
ning i olika störningssituationer och under undantagsförhållan-
den, i samarbete med livsmedelssektorns två andra pooler, pri-
märproduktions- och livsmedelsindustripoolen. DVF-projektet 
som presenterats i denna rapport ingår i Handels- och distribu-
tionspoolens åtgärder i verksamhetsplanerna för 2017-2020.

DV-handeln och FS-partihandeln sysselsätter direkt och indi-
rekt cirka 80 000 personer och investerar varje år som direkta 
investeringar i hemlandet cirka 600 miljoner euro. År 2019, 
liksom även under flera år i rad tidigare, har finländare upp-
skattat att detaljvaruhandelns privata sektor är det mest an-
svarsfulla verksamhetsområdet. Handeln är en ansvarsfull ak-
tör som satsar mycket även på livsmedlens säkerhet, utveck-
ling av miljövänlig verksamhet, hög servicenivå samt på beva-
rande av närservice och beboelighet som täcker hela landet. 

Nedan presenteras grundläggande saker om DV-handelns pro-
duktsortiment och anskaffning i detaljhandeln. Därefter be-
skrivs DV-handelns butikstyper och –antal. FS-partihandelns 
sortiment och butiker behandlas inte i detta sammanhang. I 
stället för konsumenter är det företagen som är kunder hos 
FS-partihandelns beställnings- och hämtningspartiaffärer.

1.4.1		 Produktsortiment

Sortimentet i dagligvaruhandelns detaljhandelsbutiker bör 
svara mot konsumenternas behov och förväntningar som 
kunderna riktar mot kedjan. Det totala sortimentet som bu-
tiken erbjuder utgörs av kedjans grundsortiment samt av ett 
butiksspecifikt, kompletterande produktsortiment. Alla pro-
dukter är inte så stora till sin försäljning men de kan ha en 
stor betydelse för viktiga kundgrupper. Sortimentens storlek 
varierar från små butikers cirka 2 000 produkter till största 
hypermarketars cirka 25 000 produkter.

Handelns kedjor och produkter som ska anskaffas är olika. 
Därför kan också upphandlingsbeslutens process variera 
beroende på företag och produktgrupp. I Finland genom-
förs dagligvaruhandelns upphandlingar i huvudsak genom 
fyra olika leveranskedjor. De är Centrallaget för Handelsla-
gen i Finland SOK, Kesko Abp, Lidl Finland kb, och Tokman-
ni Oy. Dessutom görs anskaffningar genom internationella 
anskaffningsbolag. I formandet av varuupphandling och 
butiksspecifika sortiment deltar utöver anskaffningsbolaget 
beroende på företaget även köpmän, butikschefer och ked-
jeledning.

Antal	butiker	i	enlighet	med	butikstyp	år	2019 

Typ	av	butik Försäljningsyta/Definition Totalt 1.1.2020

Hypermarket Citymarket, Prisma och Minimani 154

Varuhus ≥ 1 000 m2 (andelen dagligvaror av försäljningen 2/3) 87

Supermarket, stor ≥ 1 000 m2 (andelen dagligvaror av försäljningen över 2/3) 699

Supermarket, liten 400-999 m2 483

Snabbköp, stort 200-399 m2 836

Snabbköp, litet 100-199 m2 293

Småbutik < 100 m2 237

Specialbutik  745

Saluhallar/direktförsäljningshallar  29

Lågprisbutiker, en del av dagligvarusortiment  353

Bensinstationsbutiker, en del av  
dagligvarusortimentet  591

Totalt 1.1.2020  4 507

Butiksbilar och -båtar  11

Upphört  202

Tabell 2.  Antal butiker enligt butikstyp år 2019 (Nielsen Dagligvarubutiksregister).
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1.4.2		 Butikstyper

I detta projekt är det framför allt hypermarketar och stora 
supermarketar som varit föremål för studien. Nedan beskrivs 
också för tydlighetens skull varuhus och snabbköp och annan 
närbutik av butikstyperna. Antalet butiker presenteras i tabell 
2. Under projektet användes ett grovt antal på 2 800 samt  
3 000 st butiker. Statistikföringen av antalet butiker ändrades 
inom branschen under projektets gång.

Till butikernas försäljningsyta räknas utrymmen där försälj-
ningsverksamhet utövas. Försäljningsyta räknas i enlighet 
med butikens väggar då den omfattar betjäningsdiskarna och 
utrymmet bakom dem. Den omfattade inte området bakom 
kassalinjen butiksentrén eller områden som endast personalen 
har tillträde till, såsom social-, förvarings- och lagerutrymmen.  

Hypermarket

Hypermarket är en detaljhandel som säljer flera branschers 
produkter, i huvudsak fungerande enligt självserviceprincipen 
och vars areal är över 2 500 m2 (i genomsnitt 7 000 m2). Ut-
rymmet för livsmedel upptar mindre än hälften av den sam-
mantagna ytan men försäljningens tyngdpunkt ligger på dag-
ligvaror. Hypermarketar kan finnas i stadens centrum, på ett 
köpcentrum eller andra trafikmässigt lättillgängliga platser.

Supermarket och market

Supermarket är en dagligvarubutik som i huvudsak fungerar 
med självbetjäningsprincipen och vars försäljningsyta är 
minst 400 m2 och andelen livsmedel är över hälften av för-
säljningsytan. I statistikföring av verksamhetsområdets prax-
is delas supermarketar i till sin yta stora d.v.s. över 1 000 m2 
supermarketar och små d.v.s. 400 – 1 000 m2 supermarketar 
som också allmänt kallas för marketar.

Varuhus

Ett varuhus är en detaljhandel som säljer många branschers 
varor och vars försäljningsyta är minst 2 500 m2. I ett varuhus 
överskrider ingen produktgrupps andel mer än hälften av 
försäljningsytan av den sammantagna försäljningsytan. Av-
delningarna motsvarar branschens specialbutikers sorti-
ment. I ett varuhus är servicenivån hög och kassorna finns 
på avdelningarna. Ett varuhus kan ligga till exempel i stadens 
centrum eller i/vid ett köpcenter som ligger någon annan-
stans. De så kallade billiga bodarna är ofta antingen varuhus 
eller hypermarketar.

Snabbköp och övriga närbutiker

En närbutik finns nära konsumenter och även lätt att nå till 
fots, en dagligvarubutik som finns inom ett bostadsområde. 
Oftast räknas som närbutik i statistiken snabbköpen som är 
mindre än 400 m2 till ytan. De stora snabbköpen är till sin 
yta 200-399 m2 och de små 100-199 m2. I bosättningscentra 
fungerar supermarketar ofta också som närbutiker. En när-

butik är också en butik i byn som för investeringsstöd defi-
nieras som en dagligvarubutik inom ett glest bebyggt områ-
de eller på små tätorter, vars areal är under 400 och årlig 
försäljning under två miljoner euro.

1.5		 Litteraturöversikt

Nedan beskrivs de för projektets genomförande och projektrap-
porten centrala begreppen och tas upp till diskussion baserat 
på källmaterialet. Projektets tema, beredskap, har en tydlig 
koppling till fler områden och fenomen vilket ökar vikten av att 
definiera?/öppna de centrala begreppen. Om begreppen inte 
används exakt, kan projektresultatens tillämpningsbarhet och 
erfarenhet av resultatens tillförlitlighet enligt min uppfattning 
lida skada. Beredskap innebär enligt Institutet för de inhemska 
språken (2018) att förbereda sig för något. I anslutning till dis-
kussioner kring försörjningsberedskapen och beredskap i detta 
projekt hänvisas till förberedelser för störningssituationer.

Med dagligvaruförsörjning avses enligt Terminologicentralen 
TSK:s ordlista (2017) verksamhet som är en del av systemet 
för tryggande av livsmedelsförsörjningen och vilkens primära 
syfte är säkerställandet av tillgången på för befolkningens väl-
mående viktiga dagligvaror samt av verksamhetsförutsättning-
ar för måltider inom offentlig verksamhet. I denna projektrap-
port används i stället för termen ”massbespisning” synony-
men mattjänster som numera används ofta till exempel i kom-
munala kontexter om det aktuella verksamhetsområdet. Dag-
ligvaror definieras i samma källa (Terminologicentraken TSK 
2017) på följande sätt: ”Dagligvaror är livsmedel och andra 
sådana produkter som människorna skaffar för sitt dagliga 
bruk”. I denna rapport avses med begreppet dagligvaror livs-
medel som behövs dagligen, hygienprodukter och andra nöd-
vändiga bruksvaror. Denna förändring av definitionen av ter-
men dagligvara har införts av anledningen att ”övriga sådana 
produkter som människor skaffar för sitt dagliga bruk” vanli-
gen ingår i produktgruppen bruksvaror i fackspråket som an-
vänds på DV-handelns område (DVH 2018a). Medborgarnas 
roll vid DVF-beredskap d.v.s hushållens självständiga bered-
skap, konceptet 72-timmar (SPEK 2018b) har behandlats i 
denna rapports tidigare punkt om historian.

Enligt lagen om tryggande av försörjningsberedskapen 
(1390/1992) innebär försörjningsberedskap, att med tanke på 
undantagsförhållanden och allvarliga störningar som kan jämfö-
ras med undantagsförhållanden trygga de ekonomiska funktioner 
och därtill hörande tekniska system som är nödvändiga för be-
folkningens utkomst, landets näringsliv och landets försvar. Ef-
tersom marknaden inte räcker till att upprätthålla ovanstående 
för samhället viktiga funktioner i allvarliga störningssituationer 
och under undantagsförhållanden, behövs åtgärder med vilka 
man påverkar dem, d.v.s. försörjningsberedskapsåtgärder (FBH 
2018c). Försörjningsberedskapsåtgärderna förverkligas i försörj-
ningsberedskapsorganisationen (FBO) som är ett samarbetsnät-
verk för olika ekonomiska och administrativa områden samt för 
branschorganisationerna (Terminologicentralen TSK 2017). Dag-
ligvaruförsörjningen är en viktig del av försörjningsberedskapen.
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I närliggande begrepp för försörjningsberedskapen ingår även 
resiliens som i vid bemärkelse i säkerhetens och riskhante-
ringens referensram innebär en organisations eller hela sam-
hällets materiella beredskap för störningssituationer, förmåga 
och kompetens vid genomförandet av riskhantering i stör-
ningssituationer samt förmåga att återhämta sig från dessas 
skadliga effekter (bl.a. Paton & Johnson 2001; Juntunen 2014; 
Aaltola m.fl. 2016). Aaltola m.fl. (2016) reflekterar även kring 
om det kunde vara bra att övergå till att använda begreppet 
resiliens i stället för försörjningsberedskap i den finländska 
diskussionen om försörjningsberedskap.

Än så länge är den i Finland allmänt använda benämningen på 
detta begrepps substans försörjningsberedskap i stället för resi-
liens (Aaltola m.fl. 2016; Juntunen 2014) varför vi i denna rapport 
använder begreppet försörjningsberedskap. Även den övergri-
pande säkerheten har en likartad innebörd när det med den 
menas konceptet med vilket myndigheterna, näringslivet och den 
tredje sektorn i samarbete utvecklar beredskap för upprätthål-
lande av de för samhället centrala funktionerna under alla för-
hållanden, inklusive allvarliga störningssituationer och de undan-
tagsförhållanden som avses i lagen om beredskap (1552/2011) 
(Keskinen m.fl. 2017, 125, 128; Säkerhetskommittén 2017).

Det är möjligt att närma sig begreppet risk från flera olika syn-
vinklar, olika vetenskapsområdens utgångspunkter (Aven 
2011). Vid samtal om risker är det enligt min bedömning bra 
att definiera termen hot som nära förknippat med det och 
som enligt Centralen för de inhemska språken (2018) avses 
en skadlig omständighet eller händelse som kan tänkas inträf-
fa. Utöver de till sina konsekvenser negativa händelserna kan 
det också finnas positiva d.v.s. möjligheter samt kombinatio-
ner av dessa (Hiles 2020, 36). Ett förutsägbart hot innebär en 
risk (Boholm m.fl. 2016) medan en positiv händelse kan inne-
bära en möjlighet till vinst – till vilket det refereras särskilt vid 
behandling av ekonomiska risker (Kuusela m.fl. 2005). Särskilt 
vid betraktande av skaderisker men i allmänhet även i talsprå-
ket, refererar en risk till en icke-önskad händelse, ett hot som 
eventuellt kan förverkligas (Boholm m.fl. 2016). 

Termen risk kan referera i olika sammanhang också till bl.a. 
orsaker till händelser, sannolikhet för inträffande och konse-
kvenser av inträffandet (Boholm m.fl. 2016). Koskinen (2018, 
13-15) betraktar framför allt beräkningsmodeller som tilläm-
pas i ekonomin på riskmåtten med vilkas hjälp storleken på 
förluster kan bedömas kvantitativt och därmed den ekono-
miska riskens storlek så objektivt som möjligt. I denna rapport 
refererar begreppet risk i huvudsak till möjlig icke-önskad hän-
delse d.v.s. hot, och de ekonomiska riskernas sannolikhet be-
traktas inte närmare. Riskens storlek påverkas av den omstän-
dighet eller det fenomen som orsakar den, sannolikheten för 
att risken förverkligas och allvarligheten av förutsedda konse-
kvenser – bestämningen av de två sistnämnda faktorerna sker 
oftast på en kvantitativ skala (Koskinen 2018). På försäkrings-
språket har en risk flera olika benämningar som används i 
olika saksammanhang, såsom risk för ansvar och ansvarsrisk, 
ansvar eller i likhet med övriga branscher risk ((Rantala & Ki-
visaari 2014, 61 -62). Det finns alltså inte endast ett rätt sätt 

att klassificera risker (Rantala & Kivisaari 2014, 65). Enligt Hiles 
(2010, 39-40) kan riskerna kategoriseras t.ex. i naturliga hän-
delser (natural hazards), orsakade av människan (man-made 
hazards), ekonomiska risker (financial risks), operativa risker 
(operational risks), strategiska risker (strategic risks), informa-
tionsrisker (information risks) och compliance-risker (compli-
ance risker, såsom risker som orsakas företag på grund av brott 
mot lag eller avtal). Enligt Rantala och Kivisaari (2014,65) klas-
sificeras riskerna  i en försäkringskontext i statiska som de fles-
ta skaderiskerna tillhör och som ända från deras uppkomst för-
blir relativt oförändrade och är därför försäkringsdugliga samt 
i dynamiska risker som förändras lätt efter konjunkturer och 
omständigheter och som i allmänhet inte är försäkringsdugliga.

Riskhantering avser i enlighet med Suominens definitioner (2000) 
i denna rapport åtgärder med vilka man i organisationen strävar 
efter att uppnå den eftersträvade nivån av funktionen och säker-
heten d.v.s. bemästra den osäkerhet som risker orsakar både ur 
ekonomiska och skaderiskers synvinklar. Hiles (2010) samt ISO 
(2009) betonar att ett företags riskhantering är en strategisk pro-
cess med vilken man kan få mer säkerhet för att uppnå företagets 
målsättningar och att dess styrning framför allt i ligger den högsta 
ledningens händer. Riskhanteringen består av återkommande 
faser som är identifiering och uppföljning av risker, bedömning 
av riskers storlek och gemensamma effekter samt avgränsning 
av dem, skydd för dem eller risköverföring (Koskinen 2018, 22; 
Rantala & Kivisaari 2014, 93 - 95). Riskhanteringen bör sträcka 
sig genom hela organisationen, verksamhet som sker på alla ni-
våer (bl.a. Hiles 2010; Juvonen m.fl. 2014).

Vid identifiering av risker som kan anses vara den viktigaste fasen 
vid riskhantering används olika metoder och det som är karakte-
ristiskt för dem är att de innehåller olika listor med frågor och 
nyckelord med vilkas hjälp man identifierar riskerna (Juvonen 
m.fl. 2014, 18-19). Metoderna varierar från företag till företag 
men huvudsaken är att risken identifieras tillförlitligt och regel-
bundet (Viner 2010, 110 – 112; Torabi, Giahi & Sahebjamnia 
2016, 202). Riskerna skall identifieras i anslutning till företagets 
samtliga funktioner (Rantala & Kivisaari 2014, 95), för att inte 
glömma dotterbolagen (Juvonen m.fl. 2014, 16). I samband med 
identifiering av riskerna betraktas även orsakerna till dem (Juvo-
nen m.fl. 2014, 20). Risker kan identifieras med sårbarhetsanalys, 
hazop-riskbedömning (avvikelsegranskning) eller felträdsanalys 
(Juvonen m.fl. 2014, 19) och andra metoder är till exempel ana-
lys av potentiella problem, funktionsfelsanalys, säkerhetsanalys 
av arbetet och analys av farliga scenarier (Riskhanteringsfören-
ingen 2013). Sårbarhetsanalysen används för identifiering av oli-
ka organisationers risker på en grov nivå medan avvikelsegransk-
ning och felträdsanalys är bättre lämpade för identifiering av så-
dana risker som orsakas av processer och tekniska system (Juvo-
nen m.fl. 2014, 19). Analys av potentiella problem är i enlighet 
med sårbarhetsanalysen avsedd att identifiera risker som ingår 
i större helheter genom att använda sakord vid arbetet genom 
brainstorming (Riskhanteringföreningen 2018).

I samband med riskhantering är det viktigt att vara medveten 
om den osäkerhet som hänger samman med hantering av 
riskers kontext. Trots en täckande och långt utvecklad riskhan-
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teringsmodell kan sådana risker riktas mot företagets verk-
samhet som inte har identifierats i förväg och som först fram-
träder i företagets verksamhet när flera delfaktorer verkar 
samtidigt i verksamhetsmiljön (ISO 2009). Dock stöds utveck-
lingen av riskhanteringsmodeller och investering i den av en 
omvänt ställd fråga hur mycket och hur stora risker som skul-
le förverkligas om företaget inte hade tillgång till en fungeran-
de riskhanteringsmodell? Ett av de fundamentala syftena av 
riskhantering är att öka medveten situationskontroll och så-
lunda minska osäkerheten. (Juvonen m.fl. 2014; ISO 2009.)

I metoddelen av denna rapport beskrivs identifiering av risker 
som förknippas med den analys av nuvarande tillstånd gällande 
beredskapen som gjordes i projektet. Det genomfördes genom 
att tillämpa Finska riskhanteringsföreningens (2013) PK-RH sid-
ornas material och genom delvis komplettering. Nedanstående 
riskklassificering från Finska riskhanteringsföreningen är enligt 
min bedömning ändamålsenlig för genomförandet av identifie-
ring av risker i projektet: affärsrisker, personrisker, avtals- och 
ansvarsrisker, informationsrisker, produktrisker, miljörisker, pro-
jektrisker, avbrottsrisker, brottsrisker samt brandrisker.

När riskerna har identifierats bestäms för var och en i riskbe-
dömningsgruppen en förverkligandesannolikhet på en skala 
som har avtalats att användas samt eventuella konsekvenser 
för förverkligandet, enligt den största möjliga skadan (Estimated 
Maximum Lost = EML) (bl.a. Torabi m.fl. 2016, 206 – 207; Hiles 
2010, 90; Juvonen m.fl. 2014, 20). Konsekvenser och sannolik-
het kan bedömas antingen med allmänna riskmatriser (bl.a. 
Riskhanteringsföreningen 2013; se exempel på den tillämpade 
matrisen i tabell 6) eller enligt EML-kostnadskalkyler som orga-
nisationens interna sakkunniga har utfärdat eller av dem genom 

nyttjande av de båda (Charters 2010, 160-164). Det är dock 
viktigt att beakta att förverkligande av risker utöver direkta kost-
nader kan påverka företagets rykte eller miljö skadligt (bl.a. 
Boholm m.fl. 2014). Hiles (2010,91) presenterar med en åskåd-
lig bild en operativ hanteringsmodell för operativa risker i vilken 
lämpade riskhanteringsåtgärder samt riskens sannolikhet och 
konsekvenser beskrivs (se figur 1) i vilken man strävar efter att 
presentera en så stor del av riskhanteringen som möjligt i form 
av ekonomiska konsekvenser. Utöver de ekonomiska konse-
kvenserna måste man beakta och bedöma även sådana konse-
kvenser som i allmänhet inte kan mätas i pengar (ISO 2009).

Det finns flera riskhanteringsmetoder. Principen är att man 
efter att ha bedömt riskernas allvarlighet och betydelse för 
företagets eller organisationens verksamhet beslutar om åt-
gärder som ska tillämpas. Sådana åtgärder är undvikande, 
minskning, delning och överföring av risk samt hållande på 
eget ansvar. Undvikande innebär att åtgärden som orsakar en 
risk inte förverkligas alls. Det mest använda fenomenet av 
risköverföring är försäkringar (Juvonen m.fl. 2014, 23 – 28; 
Viner 2011, 111- 113; McMurray 2018, 188 – 189; ISO 2009). 
Skadeprevention är också en viktig riskhanteringsmetod som 
vid framgång minskar risken redan innan den ens har bedömts 
(Rantala & Kivisaari 2014, 92). Det ligger i försäkringsgivares 
intresse att utöver de skadeförebyggande åtgärder som för-
utsätts av dem i försäkringsvillkoren även stödja dem i risk-
hanterings- och skadeförebyggande arbete för att det inte ska 
uppstå skador (Rantala & Kivisaari 2014, 92 – 95). Det ligger i 
försäkringsgivarnas intresse att utöver de skadeförebyggande 
åtgärder som förutsätts av försäkringstagare även stödja dem 
i riskhanterings- och skadebekämpande arbete så att skador 
inte skulle uppkomma (Rantala & Kivisaari 2014, 92-95).

Figur 1.  Hanteringsmodell för operativa risker (Hiles 2010, 91).
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Valet av riskhanteringsmetoder görs alltid med prioritering av 
människors säkerhet med hänsyn till kostnaderna. Grundprin-
cipen är att om en risk inte kan förebyggas eller undvikas be-
döms den ekonomiska eller annan skada som den orsakar och 
insatsen och dimensioneringen av administrativa åtgärder 
väljs i förhållande till den – genom att sträva efter ett optimalt 
förhållande mellan risknivån och kostnaden (Juvonen m.fl. 
2014, 24). Företagen beslutar om riskhanteringsmetoder med 
beaktande av deras kostnadskalkyler, genom att bottna i de 
gränser för viljan att ta risker och förmågan att bära risker som 
företagens styrelser och högsta ledning sätter. I ISO 
31000-standarden menas med viljan att ta risker och förmå-
gan att bära risker hur mycket de själva är beredda att bära 
risker på olika nivåer. (ISO 2009.) Med tanke på ekonomisk 
riskbedömning är det centralt att man också beaktar riskernas 
samverkan och inte enbart deloptimerar hanteringsmetoder 
för enstaka risker (Juvonen m.fl. 2014,10). För fastställande 
av försäkringar estimeras skador enligt beräkning, genom att 
nyttja omfattande skadehistorieinformation som är exaktare 
än i vanliga riskmatriser (Rantala & Kivisaari 2014, 62 – 69). 
Nedan i figur 2 presenteras enligt Rantala och Kivisaari (2014, 
93) med hjälp av en enkel ritning en optimeringsmodell för 
riskhanteringens totalkostnader i vilken man söker efter ett 
minimumvärde för summan av skadeutgifter och hanterings-
kostnader, vid vilket skador markant kan minskas men hante-
ringskostnaderna behålls måttliga.

 Avbrottsförsäkring ersätter försäkringstagaren i allmänhet för 
egendomsskada på anläggningstillgångar för företagets per-
sonalkostnader under avbrottstiden. Med en avbrottsförsäk-
ring kan man sålunda täcka en betydande del av de kostnader 
som orsakas av den skada som egendomen drabbas av. Av-

brottsförsäkringar hör till egendomsförsäkringar som anslut-
ningar. För avbrottsförsäkringar har försäkringsbolagen i all-
mänhet inga separata skyddsanvisningar men man tillämpar 
egendomsförsäkringars skyddsanvisningar och villkor på dem 
(Rantala & Kivisaari 2014, 571 - 578).  

Till företagens verksamhet hör risker som antingen är omöj-
liga eller svåra att försäkra. Till exempel kan man inte försäk-
ra rörelserisker med en avbrottsförsäkring. Avbrottsförsäk-
ringar ersätter inte skador som orsakats av en risk som reali-
seras i en digital miljö, om det inte har orsakats först av en 
fysisk skada. Avbrottsförsäkringar täcker i allmänhet inte utan 
anslutningar skador som orsakas av krig eller terrorism. En del 
av olika försäkringar som kan anslutas till försäkringar, såsom 
försäkringar för politiska risker och krigsförsäkringar ersätter 
kostnader som orsakats av krig eller därmed jämförbar risk 
(Rantala & Kivisaari 2014, 203, 550, 553, 556, 560, 572, 606).

Terrorism anses dock inte utgöra en sådan försäkringshändel-
se som kan ersättas med försäkringar för politisk risk eftersom 
den utförs ofta av enstaka grupperingar och inte statligt (Ran-
tala & Kivisaari 2014, 203). Även hybridpåverkan är oftast, 
eller ser ut så utåt i alla fall, genomförd av icke-statliga aktörer 
(Treverton m.fl. 2018) vilket orsakar en situation i vilken det 
inte är självklart att de skador den orsakar skulle anses höra 
till politiska risker vid försäkring. Hyytiäinen m.fl. (2018) kon-
staterar att en eventuell situation som leder till undantagsför-
hållanden, framför allt krig, enligt nutida bedömningar skulle 
börja med hybridpåverkan redan långt innan statsrådet skul-
le hinna förkunna gällande lagstiftning om undantagsförhål-
landen. Det skulle nödvändigtvis inte ens leda till undantags-
förhållanden utan anfallaren skulle kunna sträva efter att ge-

Figur 2.  Optimering av riskhanteringens totalkostnader och effektivitet (Rantala & Kivisaari 2014, 93).
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nom tillslag skapa osäkerhet och missförtroende hos befolk-
ningen, utan att dock sträva efter ett krig i realvärlden (Limnell 
m.fl. 2014, 50-52; Hyytiäinen m.fl. 2018, 77). Hybridpåverkan 
riktas ständigt också mot Finland (Hyytiäinen m.fl. 2018, 77).

Begreppet säkerhet är också nära förknippat med begreppen 
för risk och riskhantering. Med säkerhet avses enligt Termino-
logicentralen TSK:s (2016) enkla definition ett tillstånd där 
hoten är under kontroll. Säkerhet är också en känsla enligt 
vilken det inte finns akuta hot att uppleva (Boholm m.fl. 2016) 
samt ett värde för vilket man måste arbeta (Reiman & Pieti-
käinen 2014). Säkerhet är också en känsla enligt vilken akuta 
hot inte finns att uppleva (Boholm m.fl. 2016) samt ett värde 
för vilket man måste arbeta (Reiman & Pietikäinen 2014). För 
att man ska utföra mångsidigt arbete i en organisation för 
främjande av säkerheten behöver begreppet säkerhet förstås 
omfattande, som ett värde som människor och förhållanden 
åstadkommer tillsammans – d.v.s. inte enbart som motsats till 
risk (Reiman & Pietikäinen 2014). Begreppet säkerhet kan ock-
så behandlas ur olika aspekter, såsom genom psykologi, soci-
ologi eller lingvistik (bl.a. Boholm m.fl. 2016). I denna rapport 
diskuteras säkerheten framför allt som ett tillstånd vid vilket 
hoten är under kontroll (Terminologicentralen TSK 2016) men 
där säkerhetens mer omfattande betydelse som en sociotek-
nisk helhet uppfattas (jfr Reiman & Pietikainen 2014). Före-
tagssäkerhet innebär hantering av säkerhetsfrågor relaterade 
till företagets hela verksamhet i en affärslivskontext, och för-
verkligandet av åtgärder för företagssäkerhet i företaget eller 
i en organisation kallas för säkerhetsledning (EK 2018). Med 
dess hjälp strävar man efter att trygga kontinuiteten, 
människor och egendom (Brooks 2013). Limnell, Majewski 
och Salminen (2014, 25) kopplar begreppet resiliens in som 
en del av säkerheten så att säkerheten är en förmåga att stå 
ut med störningssituationer. Särskilt under coronakrisen har 
sakkunniga i Finland börjat diskutera att begreppet resiliens 
också kopplas till försörjningsberedskapen, genom att tala om 
försörjningsberedskapens resiliens d.v.s. hur resilient Finlands 
försörjningsberedskapsverksamhet och beredskap är t.ex. i en 
störningssituation som pågår länge.

Även begreppen cybersäkerhet och –hot har behandlats i den-
na rapport i korthet eftersom störningar i cybermiljön kan 
orsaka störningar i realvärlden. Cybersäkerheten innebär att 
ovanstående säkerhetsbegrepp genomförs i den digitala värl-
den och dess påverkningar i realvärlden. Med hot avses i cy-
bersäkerhet en sådan omständighet eller händelse i den digi-
tala miljön som försvagar säkerheten för det skyddade objek-
tet (Limnell m.fl. 2014, 20-21, 36 – 37). Efterfrågan på försäk-
ringar som tas för främjande av cybersäkerheten, s.k. cyber-
försäkringar, har vuxit och växer fortfarande då digitalisering-
en ökar (Marotta m.fl. 2017, 1) men den begränsas fortfaran-
de tydligt av försäkringsprodukternas avsaknad av struktur 
och brist på standardisering (Peters m.fl. 2018, 13-15). På 
grund av att cyberförsäkringarna är nykomlingar, är cyberför-
säkringarna som olika försäkringsgivare erbjuder synnerligen 
olika till sin täckning och pris (Marotta m.fl. 2017, 5). Cyber-
försäkringarna ersätter skador och begränsat avbrottskador 
som orsakats den immateriella egendomen, såsom informa-

tionen i informationssystem men försäkringspremierna och 
–beloppen avtalas i allmänhet från fall till fall mellan försäk-
ringsgivaren och – tagaren (Peters m.fl. 2018).

Med kontinuitetshantering avses systematiskt arbete och me-
toder med vilka man förbereder sig att fortsätta (affärs-)verk-
samheten också vid förekomst av störningssituationer (Ra-
makrishnan & Viswanathan 2010; Juvonen m.fl. 2014, 156). 
Kontinuitetshanteringen och kontinuitetsplanen som dess 
praktiska uttryck kan associeras som förlängning av riskhan-
tering. I kontinuitetshanteringsplanen framförs företagets 
mest centrala risker som hotar affärsverksamhetens kontinu-
itet, deras kontrollåtgärder och krishanteringsmodeller samt 
processer med vilka personalen och andra nödvändiga intres-
sentgrupper introduceras och tränas till att iaktta kontinui-
tetskontrollen som en del av företagets samtliga funktioner. 
(Cerullo & Cerullo 2004, 70; Jacobsen 2010, 115 -123.). Med 
kontinuitetsplaner förbereder sig företaget på förhand på en 
situation i vilken det framkommer störningar som skulle för-
svåra eller hindra affärsverksamhetens kontinuitet samt också 
att främja återhämtningen från en redan inträffad riskhändel-
se (Juvonen m.fl. 2014, 157).

Kontinuitetsplanens kärna och utgångspunkt är affärsverksam-
hetens påverkansanalys (Business Impact Analysis = BIA) där 
företaget beskriver dess funktioner, processer och resultat som 
är mycket viktiga för affärsverksamhetens kontinuitet. På basis 
av påverkansanalys identifieras de mest betydande riskerna 
som hotar affärsverksamheten varefter man kan framskrida till 
kontrollfasen i riskhanteringen (Cerullo & Cerullo 2004, 71; Ja-
cobsen 2010, 115 – 122). Jacobsen (2010, 121 – 122) lyfter 
också fram fastställandet av kriskommunikationens procedurer 
samt betydelsen av samverkan med yttre intressentgrupper 
såsom myndigheter. Både Juvonen (2014, 157) och Cerullo och 
Cerullo (2004, 76) framhäver betydelsen av hänsynstagande till 
ICT i kontinuitetsplaneringens olika faser, eftersom ICT ju är 
närvarande i flesta processer. I återhämtningsplanen definieras 
de åtgärder med vilka effekterna av förverkligade risker mini-
meras och återgången till vanliga, vardagens funktionssätt främ-
jas så snabbt som möjligt (Cerullo & Cerullo 2004, 71).

I den offentliga förvaltningens kontext används ofta termen 
beredskapsplan och ibland också beredskapsplanering om 
kontinuitetsplanering. Termernas betydelse är i stort sett för-
enlig. FBC (2018) använder om den på sina internetsidor ter-
men kontinuitetsplanering både när det gäller företagsaktörer 
och offentlig förvaltning medan termen beredskapsplanering 
används i högre grad i samhällets säkerhetsstrategi 2017 (Sä-
kerhetskommittén 2017). Nivån av beredskap och målsättning 
skiljer sig från varandra närmast i fråga om att den offentliga 
förvaltningen har lagstadgade beredskapsskyldigheter också 
med tanke på undantagsförhållanden (Terminologicentralen 
TSK 2017) medan företagets viktigaste kontinuitetshanterings-
funktion är att säkerställa affärsverksamhetens kontinuitet 
(bl.a. Juvonen, 2014, 166). Företagens beredskap för undan-
tagsförhållanden är i huvudsak frivillig (Aaltola m.fl. 2016, 31, 
44, 54; HVK 2018). Så ligger det till även i fråga om dagligva-
ruhandelns företag.
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Det finländska samhället är elberoende (bl.a. Laitinen 2015; 
Minkkinen m.fl. 2017; Hakanen m.fl.. 2005, 13), liksom även 
hela västvärlden är (Klimstra & Hotakainen 2011, 25 – 27). Fin-
ländarna konsumerar el 15,25 MWh/per per invånare (år 2014) 
och sålunda är det endast Island, Norge, Bahrain, Kanada och 
Qatar (Världsbanken 2018) som är större elkonsumenter än 
Finland. Förklaringen till den stora förbrukningen av elenergi i 
Finland är dess höga levnadsnivå och mängden elapparater och 
–system det medför, kalla klimatet och den förhållandevis sto-
ra mängden industriföretag (Klimstra & Hotakainen 2011, 88).

Under de senaste åren har leveranssäkerheten för el i Finland 
legat på samma nivå som i Sverige. I Finland finns lite mer 
elavbrott än i Mellersta Europa där det finns bara lite skog 
men mindre än i Östra och Södra Europa. Även om sannolik-
heten för ett omfattande, långvarigt elavbrott är liten, måste 
man vid betraktande av beredskap beakta att ett elavbrott vid 
den mörka årstiden och vid många minusgrader kan orsaka 
fara för livet. ”Stamnätet för el är uppbyggt så att endast ett 
fel inte orsakar ett elavbrott för konsumenter. Två samtidiga 
betydande fel kan dock leda till och med till ett elavbrott som 
omfattar hela landet” (Laitinen 2015). Senast upplevdes ett 
riksomfattande elavbrott i Finland på 1970-talet. Den mest 
centrala orsaken för långa och omfattande elavbrott i Finland 
är att elledningarna på landsbygden fortfarande till stor del 
löper i luften och blir utsatta för stormförstörelse. Enligt 
myndighetens definition räknar man ett avbrott på över tre 
minuter i elförsörjningen som ett långt elavbrott, då återstäl-
landet av elproduktionen förutsätter flera, till och med ma-
nuella åtgärder och enbart åtgärderna för återstartande tar 
minst flera minuter. Dessutom kan reparationsarbetet för 
eventuella skador som stormförstörelsen orsakat inom gles-
bebyggda områden även ta lång tid. Som längst har i de elav-
brottssituationer som har inträffat under 2010-talet elavbrot-
tet pågått kontinuerligt i vissa områden till och med under sex 
veckor (Laitinen 2015; Laitinen & Vainio 2008).

Långa elavbrott som berört ett omfattande område har orsa-
kats i Finland framför allt på landsbygden – även efter 2010-ta-
let flera gånger (bl.a. Tapani-stormen 2011, Eino-stormen 
2013, Seija-stormen 2013, Valio-stormen 2015 och Aa-
peli-stormen 2019). En del av dem som Seija- och Aapeli-stor-
marna har orsakat avbrott i flera hundra tusen hushålls elför-
sörjning. (MSN 2019). I denna rapports resultat del kommer 
risker för elavbrott att betraktas ytterligare i delen som be-
handlar beredskapens nuvarande tillstånd.

Betydelsen av elförsörjningen för DV-handelns butiker är up-
penbar och vid dess avbrott avbryts verksamheten som hu-
vudregel. Eldistributionen var enligt Energiindustrin (2018) år 
2017 avbruten under cirka 1 h 20 min per elanvändare vilket 
inte är en liten siffra om redan enbart ett kort elavbrott orsa-
kar avbrott i försäljningen, för att inte tala om att kunder läm-
nar lokalen på grund av situationen. Som tur ingår dock 
UPS-apparaterna (Unterinterrupted Power Supply) d.v.s. ap-
parater har ackumulatorsäkrad, oavbruten elförsörjning (Ha-
kanen m.fl. 2005, 59) i vardagen i kassasystem och möjliggör 
betjäningen av kunder i kassan vid elavbrott.

Fortsatt affärsverksamhet är möjlig även vid ett elavbrott om 
det finns ett reservkraftaggregat i fastigheten och kunderna 
uppmärksammar inte ens nödvändigtvis att den nödvändiga 
elproduktionen flyttas in i fastigheten i stället för den el som 
kommer från distributionsnätet om reservkraftlösningen är 
utrustad med en automatisk nätbyteskoppling. Det som är 
mest betydande ur köpmannens synvinkel är att kylkedjepro-
dukterna, som utgör en betydande del av butikens omsätt-
ningstillgångar, förvaras försäljningsdugliga trots ett elavbrott. 
Den traditionella reservkraftlösningen är dieselmotordriven 
reservkraftsgenerator. Generatorn kan installeras som fast 
montering i fastigheten, som så kallat aggregat, container som 
placeras på plats eller som flyttbar containerlösning. Med 
flyttbar reservkraft menas här bl.a. ST-handbok 31 (Sähkötie-
to 2019; Reservkraftsapparater – och inrättningar) och ST-kor-
tet 52.40 (Sähkötieto 2012) anslutning av flyttbar motorgene-
rator med lågvolt till elapparaturen, som kan användas för 
säkerställande av elförsörjningen för det fall att elförsörjning-
en (nätburen el) avbryts.

Fördelen med en flyttbar containerlösning är att den kan ut-
nyttjas på olika objekt och är konkurrenskraftig även i fråga om 
priset när objektets behov av eleffekten är ganska litet. Super-
marketars behov av eleffekt avviker betydande från hypermar-
ketars och köpcentras behov. DRUPS-systemen (Diesel Rotary 
UPS) är nya reservkraftslösningar som ackumulatorteknologin 
som är stadd i utveckling möjliggör. I dem finns utöver diesel-
generator ett UPS-system samt ellager (högeffektsackumulato-
rer) för förnybar energikälla såsom hybridreservkraftslösning 
som kopplar till solpaneler (Projektets iakttalelser 2018).

Även Viner (2010, 111) och Hakanen m.fl. (2005) framför att 
reservkraften är en betydande faktor som ett tekniskt system 
som påverkar kontinuiteten, som en hanteringsåtgärd för iden-
tifierade risker. Hakanen m.fl. (2005) betonar att det vid plane-
ring av säkerställan av elförsörjning är centralt att definiera om 
man därigenom strävar efter säkerställan av tryggande av af-
färsverksamhetens kontinuitet, personer eller egendom efter-
som det betydande påverkar valet av en teknisk lösning och 
mätning. Även betoningar som hänger samman med ansvars-
tagande i ett företag kan påverka beslutet att förverkliga en 
investering i reservkraft eftersom lösningarna inom affärsverk-
samhetens kontinuitetshantering betjänar genomförandet av 
företagets strategi – grunden för ekonomisk ansvarstagande 
(bl.a. Hiles 2010; Juvonen m.fl. 2014). Annala, Honkapuro och 
Ollikka (2016) har i sitt forskningsprojekt betraktat också pri-
serna på moderna hybridreservkraftlösningar och den elinlag-
ring, ackumulatorer som väsentligen ingår i dem och konstate-
rat att de för närvarande är cirka 500 euro per kilowattimme 
men i den närmaste framtiden torde de sjunka till 200 euro per 
kilowattimme då de torde bli vanligare.

Investeringen i säkerställan av elförsörjning ska beakta de 
omedelbara kostnaderna som ett eventuellt elavbrott orsakar, 
kostnaderna som uppstår under driftstoppet, kostnaderna för 
omstart av verksamheten samt de långsiktigt verkande skad-
orna som till exempel förlust av kunde eller risk för förlorat 
förtroende (Hakanen 2005, 35). Alla lösningar som har an-
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vänts för säkerställande av elförsörjning är till sin prisklass 
sådana att deras anskaffning i allmänhet förutsätter noggran-
na beräkningar och övervägning, ifall anskaffningen inte redan 
är reglerad med bestämmelser eller myndighetsföreskrifter 
så som fallet är i vissa fall (Hakanen 2005, 57).

Under projektet utreddes utöver alternativen för planering av 
kostnadseffektiva reservkraftaggregatinvesteringar och anskaff-
ning även metoder med vilka anskaffningen av dem skulle kun-
na göras mer lockande för försörjningsberedskapskritiska före-
tag och deras återbetalningstid förkortas. Företagen kan utföra 
styrningsåtgärder för elkonsumtion och på basis av det upprät-
tar avtal för effektreservsystem. Företagen kan sälja elenergi 
som de har producerat med reservkraftlösningar till elproduk-
tionens effektreservsystem och på så sätt utnyttja tillgångsstyrd 
förbrukningsanpassning (som synonym efterfrågeflexibilitet). 
Med efterfrågeflexibiliteten kan elförbrukningen också momen-
tant minskas vid behov och på så sätt utjämnas nätets effekt-
balans och frekvens för sin del. Effektreservsystemet innebär 
att sådana inrättningars elproduktion som är förmögna till flex-
ibel produktion utnyttjas under förbrukningstoppar och nätets 
funktionsstörningar för att jämna ut deras effektbalans och 
frekvens (Kiviluoma & Helistö 2014; Järventausta m.fl, 2015).

Effektbalansen med vilken elnätens tillförlitlighet och elektrici-
tetens jämna kvalitet möjliggörs, uppnås först genom att produ-
cera tillräcklig effekt från kraftverken till nätet men å andra sidan 
också genom att reglera konsumtion. Utöver produktion av ef-
fekt i Finland upprätthålls balansen med hjälp av import och 
export (Annala m.fl. 2016, 1). Den under de senaste åren varie-
rande, men till sin mängd svårare förutsägbara energiproduk-
tionen, såsom vind- och solkraft har ökats, den andra reglerings-
bara produktionskapaciteten har minskat och man håller på att 
öka den jämna produktionen i form av kärnkraftsproducerad 
energi. Dessa faktorer åstadkommer att olika flexibilitet och ef-
fektreserver har en allt viktigare roll vid upprätthållande av ef-
fektbalansen (Järventausta m.fl. 2015, 5; Annala m.fl. 2016, 1).

I Finland omfattar elsystemet högspänningsnäten d.v.s. stam-
nätet ((400 kV, 220 kV och 110 kV kraftledningar) (Fingrid 
2018a) och områdesnäten (110 kV, som också klassificeras 
som högspänningsnät och 45 kV) samt medelspänningsnät 
(20 kV) och lågspänningsnät (0,4 kV) (Lakervi & Partanen 
2009, 11). Stamnätsbolaget utnyttjar flexibiliteten i efterfrå-
gan (i detta fall effektreserver) för att balansera stamnätet, 
återförsäljare av el som stöd för planering av elupphandling 
och prissättning samt distributionsnätverken vid planering av 
elens mätningseffekt och hindrande av effektbrist. Positiva 
mervärden kan också komma elens slutkonsument till nytta, 
i form av besparing i elenergikostnader (Järventausta ym. 
2015, 3). Distributionsnäten som fungerar på 0,4. 110 kV 
spänningsnivå är nät som överför el först från stamnätet och 
sedan mot nät med mindre spänning som betjänar elens slut-
användare, såsom företag och hushåll (Fingrid 2018a).

Med tanke på projektets objektverksamhetsområde är det 
väsentligt att vara medveten om att även de till sin elförbruk-
ning mindre objekten, såsom DV-handelns hypermarket- och 
supermarketbutikers förbrukningssiffror i elenergi är intres-
santa med tanke på Fingrids störningsreservmarknad (Fingrid 
2018b), särskilt om företaget har flera butiker utrustade med 
reservkraft. De har dock ingen nyttjandemöjlighet till den ef-
fektreserv som enligt lagen (117/2011) säkerställer balansen 
mellan elproduktion och –förbrukning eftersom den minima-
la effektökningen som 8:e paragrafen fastställer skulle vara 10 
MW under loppet av 10 minuter från enhetens startkomman-
do och den skulle således vara avsedd för kraftverksenheter. 
I denna rapport, i resultatdelen, kommer en närmare beskriv-
ning av Fingrids (2018b) effektreserver och deras utnyttjan-
demöjligheter för kortare återbetalningstider gällande 
DV-handelns reservkraftinvesteringar.

Då betalning är en central process med tanke på DV-handelns 
kontinuitet betraktas här därmed sammanhängande begrepp. 
Med kort betalas till och med 80 % av mängden betal-
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ningstransaktioner och cirka 20 % med kontanter. Utöver kort-
betalningen blir de andra formerna av elektronisk betalning, 
såsom mobilbetalningstillämpningar, ständigt allt allmännare. 
Vid betraktande av betalningen mer omfattande än när det 
gäller DV-handeln, rör sig pengarna allmännast utöver kort-
betalning mätt i antal betalningstransaktioner som gireringar 
och användningen av kontanter minska ständigt. I fråga om 
olika former av elektronisk betalning är det dock viktigt att 
beakta att även om de för sina slutanvändare ser olika ut, ut-
nyttjar dem i bakgrunden fortfarande i huvudsak samma be-
talningssystem (Kemppainen 2018).

Betalningssätten som används i betalningssystem, betal-
ningsinstrumenten, delas in i krediterings- och debiteringsba-
serade instrument. Vid användning av betalningsinstrument 
för krediteringar initierar betalaren själv betalningstransak-
tionen t.ex. genom en girering i nätbanken för betalning av 
elräkningen medan betalningstransaktionerna vid användning 
av ett debiteringsbaserat instrument initieras av betalnings-
mottagaren. T.ex. vid kortbetalning fungerar instrumentet så 
att betalningsmottagarens bank förmedlar en debiteringsor-
der till betalarens bank. Vid debiteringsbaserad betalning har 
betalningsmottagare som t.ex. DV-butikers betalterminaler 
som samlar debiterade betalningstransaktioner och förmedlar 
uppgifterna om betalningen till betalarnas banker (Finlands 
bank 2018).

Infrastrukturer för betalningar d.v.s. multilaterala system som 
används för överföring av betalningar mellan betalaren och be-
talningsmottagaren men det viktigaste betalningssystemet för 
detaljhandeln i Finland är det sameuropeiska STEP2-systemet.   
STEP2 sorterar bankbetalningar enligt mottagarbank och räknar 

på basis av inkommande och utgående betalningar en netto-
position för tillgångar eller skulder för varje bank. Denna pro-
cess kallas clearing. Efter clearingen genomförs avveckling (sett-
lement) mellan bankernas konton i STEP2-systemet.

Det finns olika betalkort. De allmännaste av dessa är ett kre-
ditkort som innehåller en kreditegenskap och/eller betaltid, 
debetkort utan kreditegenskap och ett kombinationskort som 
innehåller de bådas ovanstående egenskaper. Det finns två 
olika typer av debetkort, online- och offlinekort. I det först 
nämnda på vilket Visa Electron kan nämnas som exempel, 
förmedlar betalningsterminalen redan före betalningshändel-
sen en begäran om säkerställande till SEPA-området där man 
genomför en säkerställan att det finns tillräckligt med täckning 
för betalningshändelsen. I Offline-debetkorten sker säkerstäl-
lan sporadiskt med samma princip.

Utöver debet och kreditkorten finns prepaidkort att tillgå på 
vilka man laddar pengar inför användningen och det debiterar 
ingen betalning från kontot alls. I en del av betalkorten finns 
ett fastställt lägsta belopp som innebär att man inte behöver 
använda PIN-kod för inköp under 50 euro. Företagen kan själ-
va bestämma om vilka kort de godkänner som betalningsme-
del (Finansinspektionen 2016). Säkerställan är en inom bank- 
och finansieringsbranschen allmänt använd metod vid vilken 
enligt betalningstjänstlagen (290/2020, 46 b §): ” En tjänste-
leverantör som utfärdar kortbaserade betalningsinstrument 
kan begära att en kontoförvaltande tjänsteleverantör bekräf-
tar om det belopp som behövs för genomförande av en kort-
baserad betalningstransaktion är tillgängligt på betalarens 
betalkonto”. Sålunda bestämmer den som har utfärdat kortet 
att den överensstämmer med betalningstjänstlagen. 

Figur 3.  Överföring av SEPA-gireringar via STEP2-betalningsinstrumentet mellan olika banker.
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2  METODER

I detta projekt om utveckling av DV-handelns beredskap till-
lämpades flera olika metoder som beskrivs i denna del. Me-
toderna har valts enligt projektorganisationens inriktningsbe-
slut så att kunskapen som inhämtas under projektet skulle 
möjliggöra uppfyllandet av projektets målsättning och produ-
cera kunskap som en yrkesgemenskap – framför allt medlem-
marna i Försörjningsberedskapsorganisationen och Handels- 
och distributionspoolen skulle kunna använda och som skulle 
kunna tillämpas på praxis. Metoderna som använts i projektet 
har valts och denna rapport har publicerats så att publikatio-
nen kan klassificeras minst som ”D4 Publicerad utvecklings- 
eller forskningsrapport alternativt utredning” enligt Under-
visnings- och kulturministeriets publikationstyper (2016). Me-
toderna och resultaten har dock beskrivits i denna rapport så 
att utnyttjandet av kunskaperna som material för akademisk 
forskning skulle kunna vara möjligt. 

Grundprincipen under hela projektet var att projektchefen 
förberedde alla för projektets genomförande centrala åtgär-
der, anskaffade alla nödvändiga uppgifter för respektive åtgärd 
samt kom överens om att genomföra dem med projektorga-
nisationen. Sålunda granskades alla planers grunder och val 
under hela projektet genom flera sakkunnigas försorg.

2.1		 Projektorganisationen	och	 
 dess verksamhet
Projektorganisationen delades in i två grupper som var styr-
gruppen och projektgruppen. Projektchefen var sekreterare i 
båda grupperna och föredragande då informationen om pla-
ner och genomförande presenterades för hela projektgruppen 
enhetligt.

Styrgruppen samlades i genomsnitt tre gånger per år. Alla frå-
gor försökte man först förbereda i projektgruppens möte så 
att styrgruppen skulle kunna koncentrera sig på att besluta 
om frågorna och dra riktlinjer vilket var en av dess viktigaste 
uppgifter. Vid beslutsfattande bedömdes i styrgruppen också, 
vilka eventuella förberedande eller stödåtgärder de fattade 
besluten förutsätter i intressentorganisationer. Till exempel 
vid beslut att någon i projektet utfärdad anvisning tas i bruk i 
företag och organisationer bedömdes hur och med vilka pro-
jektorganisationen borde ha kontakt med den aktuella anvis-
ningens målgruppsorganisation för att den i praktiken skulle 
kunna införas i bruk.

Projektgruppen samlades i genomsnitt fyra gånger per år. Pro-
jektgruppen var byggd så att man där kunde betrakta, plane-
ra och i stor utsträckning bearbeta angelägenheter beträffan-
de olika delområden av företagssäkerheten (t ex Näringslivets 

centralförbund 2018) då deltagarna i huvudsak var sakkunni-
ga inom företagssäkerheten och verksamma i arbetsuppgifter 
där all ur deras synvinkel väsentlig kunskap om intressentfö-
retag och – organisationer fanns tillhanda. Framför allt deltog 
projektgruppen gemensamt i valet av nödvändiga metoder 
och ändamålsenlig bedömning för att uppnå projektets mål-
sättning samt var verksam själv i gruppen som sakkunnig för 
den organisation eller det företag denne företrädde.  

En del av riskbedömningar, planering av riskhanteringsåtgär-
der och andra mer detaljerade åtgärder som genomfördes 
under projekttiden gjordes gemensamt i projektgruppen så-
vida det var möjligt med tanke på respektive ämne ur konkur-
renslagstiftningssynpunkt. Konkurrenslagstiftningens krav be-
aktades noggrant i alla faser av projektet i projektorganisatio-
nerna. Därför behandlades sådana frågor som enligt konkur-
renslagstiftningens riktlinje var företagsspecifika och konfi-
dentiella ärenden endast mellan det aktuella företagets före-
trädare och projektchefen. En av projektchefens mest centra-
la roller var att agera på ovan beskrivet sätt som förmedlare 
mellan FBO och företagen.

2.2		 Projektplanen,	s.k.	projekttavla

Den detaljerade projektplanen upprätthölls med en s.k. 
projekttavla för projektet. Med hjälp av projekttavlan kun-
de man presentera samtliga uppgifter som behövdes med 
tanke på planering av projektets åtgärder, tidtabellering 
och uppföljning på ett för projektorganisationen ändamål-
senligt sätt.

2.3		 Projektets	målsättning,	 
	 syfte,	uppdrag	och	mätare 
 samt slutresultat
Projektets målsättning, syfte, uppdrag, parametrar och efter-
strävade slutresultat samlades till en tabell på projekttavlan. 
Tabellen visas inte närmare i rapportens offentliga version 
utan innehållet beskrivs i rapportens andra delar.

2.4		 Hotsituationsscenarior

Bland de första uppgifterna för projektgruppen i projektets 
inledningsskede var att betrakta vilka hot DV-handeln bör va-
ra beredd på. Projektchefen förberedde ämnet för projekt-
gruppens möte genom att samla tillgängliga hotsituationssce-
narier både från offentliga och Försörjningsberedskapsorga-
nisationens källor.
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De offentligt tillgängliga hotscenariona ur From Failand to 
Winland-undersökningen, (Minkkinen m.fl. 2017), Samhäl-
lets säkerhetsstrategi 2010 (Säkerhetskommittén 2010), Na-
tionella riskbedömningen 2015 (2016) samt försörjningsbe-
redskapsscenarion 2030 som upprättats inom försörjnings-
beredskapsorganisationen (FBC 2018b; obs. att projektet 
behandlade deras utkastversion) konstaterades vara synner-
ligen generiska till sin karaktär. Endast i den Nationella risk-
bedömningen 2015 (2016) av dessa framfördes en sannolik-
hetsbedömning om riksomfattande störningar med omfat-
tande regional påverkan. I flera av dem behandlades dock 
framför allt elförsörjningens allvarliga, riksomfattande eller 
omfattande regionala störningar när det gäller energiförsörj-
ningen och dess former. Dessutom beskrevs störningssitua-
tioner i anslutning till informationsnätverk och cybersäker-
hetsmiljön i flera scenarion. I primärproduktionens bered-
skaps-PM (2017) från Jord- och skogsbruksministeriet nämns 
båda två – såväl störningar i elförsörjningen och omfattande 
störningar i datatrafiken – som två av fem typer av störnings-
situationer som arbetsgruppen skapade nätverksbeskriv-
ningar för. Dessutom togs i DVF-projekt- och styrgruppers 
inledande intervju upp de båda aktuella störningssituations-
typerna som betydande risker med påverkan på butiksnät-
verkets funktion.

På grund av ovanstående omständigheter bestämde projekt-
gruppen och styrgruppen att på projektchefens förslag uppta 
scenariot om allvarliga störningar i energiförsörjningen under 
minst fyra dygn och betalsystemen som täcker hela riket eller 
minst två landskap, för tillämpning i projektet. Om dessa hot-
situationer skulle inträffa skulle de ge en betydande påverka 
på butiksnätets verksamhet. I projektet koncentrerade man 
sig på bedömning av DV-handelns hotsituationer och på de 
hanteringsåtgärder som planerades utifrån hotsituationer.

2.5  Nulägesanalys av DV-handelns  
	 beredskap	och	identifiering	av	 
 bästa praxis
Igångsättande av analysen av beredskapens nuläge förbered-
des av projektchefen genom genomgång av för butiksnätets 
kontinuitets- och riskhantering relevant litteratur samt för-
sörjningsberedskapsorganisationens tidigare utvecklingspro-
jekt, som fortlöpte också parallellt med projektets andra faser. 
Med detta strävade man efter att å ena sidan – framför allt att 
hitta lämplig kunskap för beredskap och dess utveckling samt 
bästa praxis. I litteraturöversikten valdes källor med principiell 
hierarki i vilken de mest lämpliga var vetenskapliga artiklar 
och andra publikationer, för det andra allmänt tillämpade 
standarder och lagstiftningskällor, för det tredje facktexter 
som myndigheter och andra instanser publicerat, yrkesinrik-
tade skrivelser och internetsidor och först om andra lämpliga 
källor saknades, eller vid hänvisning till en enstaka produkt 
eller tjänst, företagens internetsidor eller andra icke-veten-
skapliga publikationer. I bakgrunden till detta tänkesätt var 
tillämpning av källkritik (Hirsjärvi m.fl. 2000).

Utöver litteraturöversikten föregicks analysen av beredska-
pens nuläge, och också genomfördes samtidigt, av sökande 
efter bästa beredskapspraxis och betraktelser av deras till-
lämpbarhet på olika utvecklingsobjekt. Som exempel på 
mångfalden i sökandet efter tillämpningsbara, för bästa 
praxis representativa utvecklingsåtgärder kan nämnas ut-
redningsåtgärderna för lösningar av betalsystem samt tryg-
gande av elförsörjningen. Betydelsen av tryggande av såväl 
DV-handelns betalningssystem och elförsörjningen har 
identifierats länge (bl.a. Laitinen & Vainio 2008; Säkerhets-
kommittén 2010) och samma diskussion har fortsatt och 
olika anvisningar gällande saken har lämnats i flera olika 
sammanhang (bl.a. Laitinen 2015; Säkerhetskommittén 
2017).

Exempel på hantering av säkerställande av betalsystem och 
elförsörjning tas upp i denna rapports litteraturöversikt. I 
anslutning till de båda gjorde projektchefen flera sakkunni-
gintervjuer på olika håll och dessutom bestämdes under pro-
jektet att tillsammans med livsmedelspoolen låta en utom-
stående konsult göra en utredning i fråga om reservkraftge-
neratorer vid tryggande av elförsörjningen.

Betalningssystemfrågor betraktades utöver projektorganisa-
tionen tillsammans med myndigheterna och sakkunniga vid 
bank- och finansieringsbranschens företag. Synvinklar på be-
redskap i anslutning till betalsystem behandlas i denna rap-
ports del om resultat.

För genomförande av analysen av beredskapens nuläge 
konstaterades ett behov av metod och underlag som å ena 
sidan skulle hjälpa att utreda det allmänna läget i företa-
gens beredskap inför störningssituationer och kontinuitets-
hantering och å andra sidan erbjuda detaljerad information 
om butiksnätets beredskap. Projektchefen gick igenom oli-
ka typer av tillgängliga metoder och verktyg som till exem-
pel standarder för riskhantering COSO ERM (COSO 2017) 
och SFS-ISO 31000 (SFS 2018; ISO 2009). Dessutom beak-
tade han den internationella standardiseringsorganisatio-
nens standard för affärsverksamhetens kontinuitetshante-
ring ISO 22301 (ISO 2012) samt FBC:s egen mognadsana-
lysverktyg i Huovi-portalen som grundar sig på den (FBC 
2018a) och som fortfarande delvis var i utvecklingsskede 
under projektet. Det konstaterades att de studerade verk-
tygen lämpade sig bättre för långsiktig utveckling av risk- 
och kontinuitetshantering som genomförs på företags- eller 
organisationsnivå, och erbjöd inga färdiga frågor med vilkas 
hjälp man skulle ha fått en exakt riktad bild av ordnande 
av DV-affärsverksamhet – för att inte tala om från butiksnä-
tets nivå.

I projektet utvecklades ett nytt verktyg med vars hjälp man 
fick kunskap från både företagens DV-affärsverksamhetsnivå 
och om butiksnätet. Med dess hjälp försökte man också 
identifiera bästa praxis för beredskap som redan var i an-
vändning. Sammanlagt 46 frågor skapades utifrån nedanstå-
ende frågekategorier.
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• Livsmedelssäkerhet

• Säkerhet för personal och kunder

• Fastighets- och räddningssäkerhet

• Fastighetens skick och underhåll

•  Inre logistik

• Elektricitet

• Uppvärmnings- och nedkylningsenergi

• ICT-, beställnings- och betalningssystem 

• Vattenförsörjningstjänster

• Tryckluft

• Butiksnivåns säkerhetspraxis

• Avfallshantering och städning

• Kommunikation och information

• Utbildning och praktik

• Nätverk och SOPIVA (beredskap baserad  
på avtal)

• Förankring av företagets kontinuitetsplan på 
butiksnivå

• Butikers agerande under undantagsförhållanden 
och i en allvarlig störningssituation

För varje fråga i nulägesanalysen fastställdes bedömningens 
nyckelkriterier i vilka även skissering av bästa praxis relaterad 
till saken framfördes. Projektchefen studerade separat med 
respektive företags sakkunniga, vilken det aktuella företagets 
situation var i respektive sak.

Som en del av nulägesanalysen utreddes också mängden och 
dimensioneringen av reservkraftaggregat. Det var väsentligt vid 
analysen av mätningen för vilket underhåll av butiksfunktioner 
eleffekten som produceras med reservkraft var planerat att an-
vändas till och hur det räcker för dem under belastning av re-
servkraftsystemet. Företagen utredde de nödvändiga uppgif-
terna och skickade in till projektchefen att sammanställa inom 
ramen för DVF-projektet. Inga uppgifter om dem publiceras 
närmare med slutrapporten än de som ingår i resultatdelen.

De eftersträvade slutresultaten omfattade jämförelse av bäs-
ta praxis med Sverige. Projektchefen gjorde ett besök till 
Stockholm i januari 2019 där han hade företrädare för fören-
ingsaktörer i dagligvaruhandeln i Sverige samt verksamhets-
områdets myndigheter som samtalspartner. Vid mötet be-
handlades ländernas dagligvaruhandelsaktörers beredskap 
för olika störningssituationer samt försörjningsberedskapsar-
bete mellan myndigheter. I rapportens resultatdel har iaktta-
gelser utifrån samtalet beskrivits i korthet.
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2.6		 Det	utvalda	hotsituations- 
 scenariots påverkningar på  
 DV-handeln vid förverkligande
Projektgruppen identifierade och bedömde under vårvintern 
2018 riskerna som det i projektet tillämpade hotscenariot gäl-
lande allvarliga störningar på över fyra dygn i energiförsörjning-
en och betalningssystemen i hela landet eller minst två land-
skap skulle orsaka DV-handeln med branschens nuvarande be-
redskapsnivå. Riskerna som butiksnätet skulle drabbas av i en 
situation som liknar scenariot skulle bli mångfaldiga. Flera fak-
torer skulle påverka allvarligheten och omfattningen vid dessas 
förverkligande, såsom störningens orsak och omfattning, årstid 
och väderlek samt situationen i andra verksamhetsområden.

Gruppen identifierade riskerna genom tillämpning av analys 
av potentiella problem då man inom olika ämnesords tema-
områden reflekterade kring eventuella risker och deras or-
saker. Ämnesorden för analys av potentiella risker hämtades 
delvis ur ämnesordslistorna på PK-RH-riskhanteringssidorna 
(Finska riskhanteringsföreningen 2013) som projektchefen 
kompletterade och bearbetade för användningsändamålet 
och för respektive objektverksamhetsområde. Vid komplet-
tering av ämnesorden kontrollerade projektchefen att äm-
nesorden som avsåg de olika riskarterna d.v.s. bl.a. avbrotts-, 
rörelse-, person-, informations-, avtals- och ansvars-, pro-
dukt-, brotts-, brand- samt projektrisker täckte nödvändiga 
synvinklar bl.a. i samband med beredskap. När riskerna var 
identifierade gjordes reflektioner av vilka konsekvenser de-
ras förverkligande skulle orsaka. Även riskernas storlek be-
dömdes numeriskt. Behandling av riskbedömningens resul-
tat har inkluderats i denna rapports ”del 3 Resultat”.

Denna rapport tar inte upp risker som riktas mot FS-parti-
handelns område om det möter ett störningssituationssce-
nario likt det i projektet. Inte heller beskrivs betraktelser av 
beredskap eller innehållet i dem som gjorts med olika aktö-
rer i denna rapport. 

I projektet betraktades också mervärdesfaktorer för produkt-
gruppspecifik försäljningsinformation för DV-produkternas 

detaljhandel ur branschens försörjningsberedskaps synvinkel 
och konstaterades att de skulle kunna medföra mervärde 
både för försörjningsberedskapsfunktionen och mer omfat-
tande för livsmedelskedjans funktion. Detta redovisas i kort-
het i projektrapportens resultatdel, i underpunkten ”3.2.3 
Möjligheter” som behandlar beredskapens nuläge.

2.7  Piloter av bästa beredskaps- 
	 praxis	identifierade	i	projektet	 
	 och	dess	målsättningar
I projektets uppdrag ingick som pilotprojekt av bästa praxis 
inom beredskap i minst en butik hos vart och ett av företa-
gen som deltog i projektet. I projektet upprättades utöver 
övriga saker som presenterats i denna rapport en lista över 
bästa praxis gällande DV-handelns butiksnäts beredskap in-
för elavbrott. Detta genomfördes som en lista i tabellform 
som innehöll alternativa åtgärder med vilka man skulle kun-
na förbättra beredskapen i butiker och uppgradera till en 
nivå som möjliggör att affärsverksamheten fortsätter även 
om en hotsituation likt den som tillämpas i projektet skulle 
förverkligas. Vid projektets styr- och projektgrupparbete 
identifierades som den mest centrala målsättningen för ut-
veckling av beredskapen att förbättra och säkerställa förmå-
gan till kontinuitet av affärsverksamheten vid allvarliga stör-
ningssituationer. Vid piloter av bästa beredskapspraxis sik-
tade man således mot att man skulle införa bästa bered-
skapspraxis i bruk så mycket som möjligt i de butiker som 
respektive företagsdeltagare hade valt ur sitt butiksnät. Med 
hjälp av implementering av dessa fick man mer kunskap om 
kostnaderna för åtgärder och utmaningarna vid deras ge-
nomförande. 

I projektorganisationen bestämdes i början av år 2019 att 
även bildmaterial tas fram för att öka nyttan av piloter i sam-
band med företagsspecifika störningssituationssimulationer 
utifrån vilket videofilmer utfärdas som utbildningsmaterial 
samt som stöd för kommunikation av projektresultaten. För 
detta bestämdes att köpa fotograferingstjänsterna av ett 
fotoföretag.

Sannolikhet
Konsekvenser

Ringa Skadliga Allvarliga

Osannolikhet 1. Utan betydelse 2. Ringa 3. Måttlig

Möjlig 2. Ringa 3. Måttlig 4. Betydande

Sannolik 3. Måttlig 4. Betydande 5. Outhärdlig

Tabell 6.  Riskmatrisen som tillämpats på problemanalysen som genomfördes i projektet  
(Riskhanteringsföreningen 2013).
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2.7.1  Valet av pilotobjekt

I enlighet med projektets styr- och projektgruppsmöten ställ-
des nedanstående kriterier för valet av pilotprojekt för max-
imering av den nytta som fås med hjälp av dem:

• Pilotbutikerna finns antingen på en fastighet som 
företaget äger eller företaget har som hyresgäst 
tillräckliga befogenheter att genomföra sådana 
ändringsarbeten som ibruktagande av reservkraft 
förutsätter inom fastigheten 

• Utvecklingsåtgärderna som görs på pilotprojekten 
ger nytta till företaget

• Pilotbutikerna avviker från varandra ifråga om bu-
tikstyp, storlek, placering när det gäller reserv-
kraftlösning som eventuellt tas i bruk för tryggan-
de av elförsörjningen

• På vissa pilotobjekt finns dessutom en distribu-
tionsstation för bränsle och reservkraften dimen-
sioneras i butiken så att den räcker även för 
bränsledistributionens behov

• Pilotbutikerna är belägna på sådana handelsplatser 
på vilka företagen anser att det som utgångspunkt 
är mycket viktigt att utveckla butikernas beredskap 

• I pilotbutikerna genomförs åtgärder med vilkas 
hjälp respektive företag och FBO kan bedöma för-
verkligande av de i projektet planerade utveck-
lingsåtgärderna för beredskap ur praktisk synvin-
kel, kostnaderna samt lämpligheten för en mer 
omfattande användning inom företagen

• Pilotbutikerna skulle kunna vara nya butiker eller 
redan sedan tidigare i bruk

• Pilotobjekten ligger på platser dit det går snabbt 
att förflytta sig från huvudstadsregionen för be-
traktande under projektet

• Reservkraftmaskinerna kan vara fasta aggregat el-
ler flyttbara reservkraftmaskiner

• På minst ett pilotobjekt ordnas tillsammans med 
respektive företag en störningssituationssimule-
ring vid vilken man testar butikens funktion i en 
elavbrottssituation. 

Pilotobjekten valdes separat i samarbete med respektive 
företag och projektchef. Butikerna valdes ur olika landskaps-
regioner. Företagen förband sig att utrusta dem med anslut-
ningar som användningen av reservkraftaggregat möjliggjor-
de, samt att vart och ett skulle skaffa minst ett flyttbart re-
servkraftaggregat. Ovanstående urvalskriterier gällande pi-
lotobjekten uppfylldes genom valet av dessa objekt.

2.7.2		 Pilotprojektens	störningssituationssi- 
 muleringar och saker som utreds med  
 hjälp av dem

För att få tillräckliga uppgifter för utveckling av beredskap och 
dragning av slutsatser beslutades att man i minst en pilotbutik 
per företag arrangerar en störningssituationssimulering i vilken 
man testar butikens funktion i en elavbrottssituation. Attributen 
i anslutning till genomförande av simuleringen i huvuddragen:

1. Man testar reservkraftsystemets funktion på pilotobjek-
tet så att situationen så autentiskt som möjligt påminner 
om distributionsnätets elförsörjningsstörning (= elav-
brottssituation)

2. Dessutom strävar man efter att testa butikens funktion 
med reservkraftsystemet även vid en ICT- och betalnings-
systemstörning så att situationen påminner så sannings-
enligt som möjligt om en störningssituation vid normal 
datatrafik

3. Med hjälp av testning strävar man efter att utreda svar 
ur reservkraftsystemets flera tekniska synvinklar (speci-
ficeras inte i den offentliga rapporten).

2.7.3  Förverkligande av piloter och  
 bedömning av resultat

Piloterna genomfördes i enlighet med respektive företags de-
taljerade plan i butikerna som har tagits upp i ovanstående punkt 
om valet av pilotobjekt. I huvuddragen löpte planeringen och 
genomförandet av åtgärder som görs på pilotobjekt i enlighet 
med DVF-projektplanen delvis bortsett från piloternas tidtabell. 

Upprättande	av	genomförandeplaner	för	pilotprojekten för-
utsatte flera separata planeringsmöten per företag i interna 
och med planeringsbyråers sakkunniga förstärkta arbetsgrup-
per som företagen sammansatt. Företagens arbetsgrupper var 
flerprofessionella. 

För	valet	av	reservkraftaggregat	och	avgöranden	gällande	
deras	förflyttning	krävdes otaliga bakgrundsuppgifter, som till 
exempel eleffekten som butiksfunktioner förutsätter, sättet 
att starta reservkraftaggregatet, det eftersträvade startdröjs-
målet för aggregatet, eventuellt utnyttjande av förbruknings-
flexibilitet, butiksfastighetens – inkl. utomhusområdets layout 
och miljö, rörligheten av flyttbar reservkraftaggregat i efter-
strävansvärd storlek och den utrustning den kräver, placering 
av bränslebehållare, osv.

Åtgärderna	som	möjliggjorde	genomförandet	av	de	flyttbara	
reservkraftaggregaternas	kopplingar i pilotobjektbutiker varie-
rade per företag men det var gemensamt för dem att de gjordes 
i existerande butiker. Innan planen slutfördes ansökte man om 
adekvata bygg- eller åtgärdstillstånd för objekten hos kommu-
nernas byggtillståndsmyndigheter. Så som man i styr- och pro-
jektgruppernas möten i DVF-projektet hade tagit upp före 
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förverkligandet av piloterna, varierade tillståndsprocesserna 
utöver omfattningen av de planerade ändringsarbetena på 
grund av olika kommuners byggnadstillsyners olika uppfatt-
ningar. I DVF-projektet upprättades av denna anledning ett 
förslag 28.5.2019 till miljöministeriet gällande tilläggande av 
flyttbara reservkraftaggregat till tillståndskrävande åtgärder i 
markanvändnings- och bygglagen (132/1999) (bilaga 8). Med 
ändringsförslagets hjälp skulle man på basis av projektets ob-
servationer minska på byråkratin och underlätta anskaffning-
en av flyttbara reservkraftaggregat – särskilt i företag som 
skulle anskaffa sådana och montera sådana kopplingar som 
förutsätts vid anslutningens objekt i flera kommuner. På alla 
av objekten gjorde man bl.a. ändringar i kabeldragning. Res-
pektive pilotobjekt hade också egenskaper som avvek från 
andra objekt (bl.a. butikens funktioner) eller man gjorde från 
andra objekt avvikande tester vid deras simulation (bl.a. re-
servkraftaggregatens tankningsarrangemang).

Samtidigt med provanvändning av pilotobjektens reservkraf-
taggregat och störningssituationssimulering genomfördes ock-
så videoinspelning och fotografering.

Piloternas resultat behandlas längre fram i denna rapport, i re-
sultatdelen.

2.7.4  Foto- och inspelningstjänster som  
	 anskaffades	för	utbildnings-	och	 
	 kommunikationssyfte	i	projektet

I projektorganisationen reflekterade man under våren 2019 
att anskaffningen och användningen av reservkraftutrustning-
en i händelse av en störningssituation bör kunna visas för per-
sonalen enkelt och personalen och de nödvändiga intressent-
grupperna utbildas, eftersom dessa delvis avviker från de nu-
varande kraftresurslösningarna i butiksnätet. I projektorgani-
sationen beslutades att man producerar ett professionellt 
video- och stillbildsmaterial i fråga om pilotbutikerna. Under 
projektet producerades flera olika videofilmer planerade för 
olika ändamål. Även videon Huoltovarmuustyö kaupan alalla 
(övers.anm.: Försörjningsberedskapsarbete inom handeln) på 
Dagligvaruhandeln rf:s internetsidor har producerats i sam-
band med projektet. 

2.8  Hantering av verksamhets- 
 modellens allvarliga störnings- 
	 situation	för	tryggande	av	vitala	 
 tjänster för medborgare

Arbets- och näringsministeriet (2018) betonar att strävan är 
att dagligvaruförsörjningens service erbjuds medborgarna i 
olika situationer i huvudsak genom marknaden. Utredning av 
ett för tryggande av vitala tjänster tillräckligt butiksnät vid en 
allvarlig störningssituation har definierats av FBC som ett av 
projektets uppdrag. Utöver att man i projektet betraktade syn-
vinklar på utveckling av butiksnätets utveckling i dagligvaru-

handeln, gick man under dess tid också igenom andra faktorer 
gällande förverkligande av DVF i en störningssituation. Stör-
ningssituationerna kan vara sinsemellan av mycket olika typer 
och demonstreras genom förverkligande av olika typer hot 
och risker. Å andra sidan är det också beaktansvärt att mark-
naden fungerar normalt samt i normaltidernas störningssitu-
ationer mycket adaptivt då deras verksamhetsförutsättningar 
förblir tillräckliga med tanke på produktion av DVF-tjänster.

I företagen vidgar man riskhanteringen och verksamhetens 
kontinuitetskontroll även till att täcka situationerna där före-
tagen har verksamhetsförutsättningarna kvar även om de ha-
de drabbats av någon allvarlig risk. Målet för kontinuitetskon-
trollen är framför allt att säkerställa företagets affärsverksam-
het på ett sätt och med insatser som inte försvagar dess lön-
samhet orimligt (bl.a. Juvonen, 2014, 166) såsom till exempel 
beredskap för en sådan situation som man inte själv skulle 
kunna påverka, skulle kunna innebära. Till exempel överväger 
företagen de ekonomiska insatserna som används för bered-
skap vid omfattande elavbrott i relation till den nytta som ut-
veckling av kontinuitet erbjuder. Även ansvarstagande spelar 
en viktig roll vid bedömningen av hur företaget gör (bl.a. Mc-
Murray m.fl. 2018). På basis av DVF-projektets betraktelser 
betonas att särskilt omfattande och långvariga elavbrott kan 
vara sådana ur företagens synvinkel att företagen bedömer 
sina påverkansmöjligheter på dem som mycket små då en 
kraftig investering i till exempel resurskraftsystem inte är själv-
klar. Dessutom förutsätter användning av reservkraft till ex-
empel i dagligvaruhandeln vid en ur samhällets synvinkel all-
varlig störningssituation att flera andra aktörer som DV-han-
deln är beroende av, fortsätter med sin verksamhet. I ur sam-
hällets synvinkel allvarliga störningssituationer, vid sidan av 
granskning av marknadens förmåga till fortsatt funktion och 
försörjningsberedskapssamarbete, är det viktigt att beakta 
även möjligheterna till samhällets ekonomiska stöd.

Planering av ett under en störningssituation tillräckligt bu-
tiksnät gjordes i projektet genom att utnyttja platsinforma-
tionssystem. I platsinformationssystemen används olika sakers 
eller föremåls geografiska placeringar och olika egenskaper 
för utredning och utveckling av visst önskat fenomen eller 
funktion (Longley m.fl. 2005, 3-6). I projektgruppen fanns med 
olika sakkunniga i platsinformationsmodelleringar.

Platsinformationsmodeller skapades under projektet vid flera 
tillfällen med hänsyn taget till behövliga bakgrundsvariabler. 
Redan vid starten av projektet var det klart att utveckling av 
butiksnätets beredskap för ur samhällets synvinkel allvarliga 
störningssituationer förutsätter utvecklingsåtgärder under ett 
längre tidsintervall som inte är möjligt att bli en färdigplanerad 
mall som kan genomföras under projektet. Under projektet 
skaffades utöver platsinformationsmodelleringar även ytter-
ligare information om randvillkoren för deras förverkligande 
samt möjliga genomförandesätt. Dessutom är det viktigt för 
myndigheten att värdera hur och med vilka stödinstrument 
staten möjligen skulle kunna stödja utvecklingen av beredskap 
med tanke på en störningssituation som skulle överskrida ett 
enstaka företags verksamhetsmöjligheter.
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2.9  Intervjuer med sakkunniga  
 under projektet
Projektchefen gjorde under projektet otaliga intervjuer med 
företag och organisationer som var med i projektet samt för 
representanter för andra intressentgrupper. De intervjuade var 
utan undantag experter inom sitt eget område och blev utvalda 
för förfrågan i huvudsak utifrån de rekommendationer som det 
av FBO bildade sociala nätverkets medlemmar hade föreslagit 
för projektchefen. Kunskapen som samlades in med hjälp av 
intervjuer utnyttjas i denna rapport i stor utsträckning. I denna 
rapports olika versioner refererar man till intervjuerna med 
hänsyn till målgrupper och behov av integritetsskydd med olika 
detaljeringsgrad.

Intervju är som informationsinsamlingsmetod en av de vanli-
gaste i forskningen. Intervjuerna hölls öppna, utan att struktu-
rera frågor. En öppen intervju är i praktiken samtal mellan den 
intervjuade och intervjuaren (Hirsijärvi m.fl. 2000). Intervjuaren 
har ett ansvar att hålla ett samtal med den intervjuade inom 
det från början överenskomna ämnesområdet och som bäst 
har intervjuaren en neutral inställning till de behandlade saker-
na då den intervjuades verkliga uppfattningar framträder i in-
tervjun (Qu och Dumay 2011).

2.10  Dragning av slutsatser 

I denna rapport presenteras slutledningar som projektorga-
nisationen har dragit efter resultaten. Induktiv slutledning 
har en central ställning i projektet. I det undersöks och iakt-

tas saker som det inte finns strukturerad information om och 
utifrån dem görs generaliseringar d.v.s. producerar ny kunskap 
(Hirsjärvi m.fl. 2000). Försörjningsberedskapsorganisationen 
har erhållit omfattande vetenskapligt baserad kunskap, om 
olika sakfrågor samt även kunskap som baserar sig på erfa-
renhet och iakttagelser. I projektet betraktades, parallellt med 
andra frågeställningar allvarliga störningssituationer med av-
seende på mängden reservkraft och dimensionering för vilka 
ett täckande nuläge kunde erhållas. På basis av nulägesana-
lysen kan det induktivt dras slutsatsen att täckningen av 
DV-handelns butiksnät inte är på en helt tillräcklig nivå med 
tanke på en allvarlig störningssituation i samhället.

Å andra sidan har även hypotetisk-deduktiv slutledning sin 
plats i projektet. I hypotetisk-deduktiv slutledning testar man 
existerande teori i kvantitativ form i praktiken och studerar 
om de slutsatser som härletts av den, hypoteserna eller an-
tagandena stämmer (Hirsjärvi m.fl. 2000). I projektet tilläm-
pades hypotetisk-deduktiv slutledning bl.a. för att studera 
hypotesen att man skulle kunna minska antalet nuvarande 
butiker inom DV-handeln med cirka 90 % och fortsatt kunna 
erbjuda medborgarna, i en allvarlig störningssituation, vita-
la DVF-tjänster, visserligen möjligtvis med ett mindre pro-
duktsortiment. Hypotesen testades bl.a. genom att använda 
platsinformationssystem (Esri 2018) som Longley m.fl. (2005) 
avsåg och man drog slutsatsen att de erfarenheter som fåtts 
av det och de gjorda observationerna stödjer, d.v.s. konfir-
merar teorin. Slutledningarna som bildades med hjälp av 
iakttagelser och intervjuer i projektet men även genom till-
lämpning av litteraturen presenteras efter kapitlet om resul-
tatdelen.
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3  RESULTAT: DV-HANDELNS BUTIKSNÄTS BEREDSKAP

Under denna huvudrubrik betraktas butiksnätets beredskap 
för allvarliga störningssituationer och undantagsförhållan-
den inom DV-handeln. I början behandlas eventuella orsaker 
till elavbrottssituationen som ingår i projektets störningssi-
tuationsscenario.

Det centrala vid bestämning av beredskapsnivån i dagligva-
ruhandelns butiksnät var om en butik kan fortsätta med sin 
affärsverksamhet i en situation i vilken något allvarligt hot, 
såsom ett omfattande och långvarigt elavbrott, skulle ha re-
aliserats. Grundfrågan var hur företagets butiksnätsnivå har 
skaffat beredskap för det i projektet tillämpade hotscenari-
ot, en allvarlig störning av energiförsörjningen under minst 
fyra dygn och betalningssystemen nationellt eller omfattan-
de minst två landskap. Man utredde då vilka är förutsätt-
ningarna för fortsatt affärsverksamhet.

3.1		 Möjliga	orsaker	till	elavbrott
I projektet viktades olika orsaker till elavbrott med sakkun-
niga på meteorologiska institutet och stamverksbolaget Fing-
rids sakkunniga. Mest sannolika orsaker till elavbrott är olika 
skador som vädret – närmast stormar såsom i denna rap-
ports litteraturöversikt har framförts (bl.a. Laitinen 2015). 
Stormar som i allmänhet uppkommer årligen i olika grader, 
medför numera mest störningar utanför tätorter eftersom 
man under de senaste åren har utfört mycket markkabelför-
rättning i fråga om tätorterna.

Under sommaren 2010 orsakade Asta-ovädret att till och 
med att flera tusen elnätskilometrar skadades i och med 
skogsförstörelser inom ett omfattande område i Norra och 
Södra Karelen. En händelse av denna typ kan under vissa 
förhållanden orsaka elavbrott. Tromber eller direkta vindar 
kan under sommartid orsaka allvarliga störningar lokalt men 
de är inte omfattande hotande för handelns kontinuitet. An-
dra hotfaktorer kan orsakas av att rimfrost och is samlas i 
elsystemen, och mer sällsynta är solstormar. Snöbördorna 
torde minska som följd av klimatförändringen. En framtida 
risk är att markkablarna som i ökad grad installeras i stället 
för luftledningar går sönder.

Risken för elavbrott kan också uppstå som följd av andra för-
störelser än väderleksfenomen. Den största enskilda risken 
är otillräckligheten i Finlands egen elproduktionseffekt i vis-
sa situationer. Cyberhoten och terrorism kan också för sin 
del orsaka elavbrottsrisker. Exempel på att sådana hot i nå-
gon grad har förverkligats har setts under de senaste åren 
bl.a. i Tyskland och Ukraina.

Sammanfattningsvis kan man dock konstatera utifrån sam-
talen som fördes med Fingrid och Meteorologiska institutets 
sakkunniga under projektet att även om risken av ett omfat-
tande och långvarigt elavbrott i Finland är litet och minskar 
ytterligare så är det nödvändigt i Finland att vara beredd på 
elavbrott då man i allt högre grad ersätter luftledningar med 
markledningar. Genom att skapa beredskap för de allra mest 
sannolika riskerna och genom systematiskt säkerhetsarbete 
kan man under normaltider och i den allra vanligaste pro-
blemsituationen behålla en ur kontinuitetens synvinkel god 
funktionsförmåga även i dagligvaruhandelns funktioner.  Det 
är dock viktigt att i fråga om beredskap även betrakta ur 
samhällets synvinkel allvarliga störningssituationer. Ett lång-
varigt regionalt eller riksomfattande elavbrott skulle kunna 
utmana förmågan att upprätthålla samhällets grundstruktu-
rer tillhandahållandet av livsviktiga funktioner och därmed 
kunna ge allvarliga konsekvenser (bl.a. Säkerhetskommittén 
2017).

3.2  Beredskapens nuläge  
	 i	DV-butiker
Nedan presenteras i detta stycke och dess underpunkter be-
redskapens nuläge i form av SWOT-analys i styrkor, svagheter, 
möjligheter samt hoten i en situation som beskrivs i ovanbe-
skrivna hotscenariot. Nedan presenteras frågekategorierna 
som använts för utredning av nuläget:

 ശ Livsmedelssäkerhet

 ശ ICT-, beställnings- och betalningssystem

 ശ Avfallshantering och städning

 ശ Fastighets- och räddningssäkerhet

 ശ Fastighetens skick och underhåll

 ശ Utbildning och praktik

 ശ Uppvärmnings- och nedkylningsenergi

 ശ Butikens verksamhet under undantagsförhållanden 
och i en allvarlig störningssituation

 ശ Butiksnivåns säkerhetspraxis 

 ശ Inre logistik

 ശ Tillgång till el

 ശ Nätverk och SOPIVA (beredskap baserad på avtal)

 ശ Vattenförsörjningstjänster

 ശ Kommunikation och information

 ശ Förankring av företagets kontinuitetsplan till 
butiksnivån
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Avsikten var inte att med hjälp av de frågor som använts vid 
bedömning av nuläget mäta kategoriernas inbördes ordning 
utan framför allt identifiera vilka faktorer som är styrkor och 
svagheter när man försöker fortsätta med butiksnätets verk-
samhet under ett elavbrott och/eller datatrafik- eller betal-
ningssystemstörningen. Inom kategorierna visade sig sprid-
ning i svaren även frågespecifikt.

3.2.1  Styrkor och bästa praxis

Bedömningen av beredskapens nuläge visade att företagens 
kontinuitetspraxis, kontroll av livsmedelssäkerhet, fastighets- 
och räddningssäkerhet samt miljö- och städtjänster är utveck-
lade till sin beredskapsnivå. I störningssituationer har butiksnä-
ten goda förutsättningar att fortsätta med affärsverksamheten.

Det finns rikligt med element i företagens kontinuitetshante-
ringspraxis som är väl utvecklade. Sådana presenteras bland 
annat av att branschens företag utvecklar sin kontinuitets- och 
riskhantering systematiskt och utvecklingen grundar sig på en 
modell om ständig förbättring i vilken man inte ens vaggas in 
en god praxis, liksom bl.a. Brooks (2013) betonar som viktigt 
i kontinuitetshanteringen. Viktig är också iakttagelsen att kon-
tinuitetshantering görs i samtliga betraktade företag även mo-
tiverade av ansvarstagandeagendan (jfr McMurray m.fl. 2018) 
då man kan anse att den företräder både ekonomisk, social 
och miljösäkerhet som är de mest centrala dimensionerna i 
ansvarstagande. Styrka är också de omfattande butiksnäten 
d.v.s. riskspridning (jfr Juvonen 2014, 104) då en enstaka bu-
tik eller butiker inte ens till exempel om de blir permanent 
reparationsodugliga i en olycka skulle medföra ett avbrott i 
företagets verksamhet utan skulle påverka mer lokalt. De be-
traktade företagen har dock starka riskhanterings- och säker-
hetsenheter som kan stödja linjeorganisationens ledning vid 
organisering av risk- och kontinuitetshantering. Resurssättning 
av riskhantering också när det gäller personal framhävs i lit-
teraturen bl.a. Juvonen (2014, 18, 61,157) samt Viner (2010, 
44-46, 105-110). I kontinuitetshanteringens praxis bedömdes 
som styrka ur personalkompetensen synvinkel att personalen 
i butiker är multiarbetskunniga då även risken för nyckelper-
sonalen har spritts.

Livsmedelssäkerheten har en hög prioritet i företagen redan 
på grund av förutsättningen i lagstiftningen. Beaktande av den 
verkar vara en självklar sak i företag då egenkontrollplanerna 
och den praxis de förutsätter, såsom tillsyn av nedkylda pro-
dukters temperaturer och dylikt, även är instruerad och skött. 
Vid utarbetande och utbildning av egenkontrollplaner har 
man som utgångspunkt tillämpat de verktyg som Dagligvaru-
handeln rf (2018b) erbjuder personalen. I fråga om vattenför-
sörjningen bedömdes att butiksnätets beredskap var måttlig. 
Arbetsmomenten där det krävs vatten och upprätthållande av 
god? hygien borde man vid användningsavbrott av vattenför-
sörjningen som följd av elavbrottet förverkliga så att livsmed-
elssäkerheten inte skulle äventyras och man skulle kunna fort-
sätta verksamheten vidare med tillräcklig hänsyn taget till sä-
kerhets- och hälsosynvinklar.

Företagssäkerhetens delområden fastighets- och verksam-
hetslokal- och räddningssäkerheten påverkar både persona-
lens och egendomens säkerhet (EK 2018). De tekniska säker-
hetslösningarna såsom brottsalarms-, brandvarnar-, spink-
lers-, överfalls- och hjälpbehovssystemen samt kameraöver-
vakning har genomförts i butikerna planenligt och täckande. 
Även olika butiksspecifika lagstadgade arrangemang och 
planer såsom räddningsplaner och arrangemang för utrym-
ningssäkerhet, utförs i företag med stöd av centraliserade 
tjänster och organisering då de är täckande och har en jämn 
kvalitét. Ovanstående omständigheter, tillsammans med än-
damålsenligheten i fastigheternas strukturer och layout samt 
heltäckande organiserade och anskaffade bevakningstjänster 
erbjuder goda utgångspunkter för butiksnätets kontinui-
tetskontroll.

Miljö- och städtjänster har planerats utifrån livsmedelssäker-
hetens synvinkel i företagens butiker. Även fastighets- och 
verksamhetslokalsäkerheten samt marknadsföring är faktorer 
som har påverkat hurudana man vill behålla utrymmena. Fast-
ighetsunderhåll-, städnings- och avfallshanteringstjänster är 
funktioner i denna kategori. Ur framför allt städtjänsters syn-
vinkel är butikernas styrka med tanke på framför allt allvarliga 
störningssituationer och ringa utrustning, att butikspersona-
len skulle ha tillräcklig kompetens och arbetsverktyg att upp-
rätthålla tillräcklig renhetsnivå.

I butiksnätet finns enstaka områden/butiker i vilka man re-
dan nu har beredskap att fortsätta med affärsverksamheten 
också till exempel vid ett elavbrott liknande projektets sce-
nario. Företagen som deltog i projektet har också solpane-
ler i stor utsträckning i de fastigheter de använder, inkl. i 
flera butiker. Strävan efter ständig utveckling av energief-
fektiviteten stödjer beredskap att även verka vid partiella 
elleveransstörningar eftersom energiförbrukningen minskar 
och till exempel på platser utrustade med reservkraft mins-
kar även reservkraftmaskiners bränsleförbrukning. Som en-
da beredskapsmetod för störningar i elförsörjningen är dock 
solpanelerna tillräckliga eftersom de inte står till förfogande 
om elförsörjningen från nätet avbryts. I stället, i det fallet 
att det finns en högeffektsackumulator utöver solpanelerna 
i fastigheten vars lagrade energi kan användas i fastigheten 
ytan att det kommer el från nätet kan räcka till att upprätt-
hålla butikens funktionsförmåga under ett elavbrott under 
en kort tid.

Den bästa beredskapsnivån för ett elavbrott uppnås så att det 
i fastigheten finns både solpaneler eller någon annan metod 
att producera förnybar energi för fastigheten självförsörjande 
samt en högeffektsackumulator och ett dieseldrivet reserv-
kraftaggregat, d.v.s. det finns en så kallad hybridreservkraf-
tapparatur i fastigheten. Detta möjliggör utöver en mångsidig 
användningsbarhet i en störningssituation även en möjlighet 
att utnyttja förbrukningsflexibiliteten.

Närmare uppgifter om styrkor och bästa praxis framförs delvis 
i underpunkterna till stället ”Utvecklingsåtgärder på olika in-
stanser och organisationsnivåer”.
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3.2.2  Svagheter

Som svaghet kan man i ett butiksnät framför allt anse vara det 
faktum att ett långt omfattande elavbrott skulle stänga många 
butikers verksamhet om man inte har en väldimensionerad re-
servkraftapparatur i användning. Butiksnätet är beroende av 
elförsörjningen.

Kassa- och betalningssystemen behöver el för att fungera. Utan 
deras verksamhet kan man inte debitera kunder för produkter 
då det är omöjligt att fortsätta med affärsverksamheten vid ett 
elavbrott i butiker som inte har reservkraft.

Då kortbetalningen i en störningssituation är omöjlig eller ut-
manande skulle man inte helt kunna ersätta kortbetalning med 
kontanter eftersom konsumenter möjligtvis inte skulle ha till-
räckligt med kontanter i sin användning då.

Såsom man framför i delen om metoder betraktade projekt-
gruppen med analys av potentiella problem hurudana risker 
och effekter DV-handeln skulle orsakas om projektets hotsitu-
ationsscenarion skulle förverkligas på den vid stunden för be-
traktande av risker använda beredskapsnivån. De mest bety-
dande riskerna för DV-handelns butiksnät på grund av de risker 
som det i projektet tillämpade scenariotskulle orsaka på bered-
skapens nuvarande nivå skulle vara att många butikers verk-
samhet skulle avbrytas i och med ett omfattande elavbrott, 
avbrott i betalningssystemens funktion, konsumenters otillräck-
liga kontanter samt dagligvarulogistikens störningar. Situationen 
skulle bli svårare om folk börjar hamstra produkter från öppna 
butiker.

3.2.3  Möjligheter

I projektet betraktade man med ett brett tillvägagångssätt med 
vilka det skulle vara möjligt att fortsätta erbjuda dagligvaruför-
sörjningens tjänster också i en omfattande, långvarig elavbrotts-
situation. Som det beskrivs i denna rapport, av alternativa 
DVF-beredskapens utvecklingssätt beaktades mest modellen 
av ett så kallat glesare butiksnät under projektet, vilket skulle 
innebära att cirka 300 större DV-handelsbutiker skulle utrustas 
med reservkraft och samtidigt skulle man effektivisera ICT-an-
slutningar i dem och förbättra kassa- och betalningssystemens 
funktionsförutsättningar. Inte heller glesbebyggda områden och 
deras DVF-tjänster skulle glömmas i modellen. Genomförandet 
av modellen för ett glesare butiksnät skulle möjliggöra att de-
taljhandelns DV-produkter skulle ha förmåga till avsevärt bätt-
re kontinuitet än den nuvarande. Modellen för ett glesare bu-
tiksnät behandlas närmare i denna projektrapports punkt 3.4 
Åtgärdsförslag. Vid betraktande i projektet ansågs det vara en 
möjlighet att man skulle ta de nuvarande med reservkraftma-
skiner utrustade butikerna som en del av ett glesare butiksnät. 
För att modellen för ett glesare butiksnät skulle kunna vara ge-
nomförbar borde man vid närmare planering av den också ska-
pa tydligare kriterier som butiken som eftersträvar att bli en del 
av det borde uppfylla. Kriteriernas innehåll kan betraktas utifrån 
detta projekts resultat.

I projektet analyserade/värderade man också hur butiker i oli-
ka typer av fastigheter är till sin förmåga att stå ut med störning. 
I de butiker som under projektet valdes som föremål för an-
skaffning av reservkraftmaskiner blev faktumet att butikerna 
ligger i fastigheter som företagen som deltog i projektet ägde, 
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ett viktigt kriterium för val av objekt eftersom det hade bety-
delse bl.a. för tidtabellen gällande investeringars planering 
och genomförande då beslutsmakten i fråga om fastigheten 
tydligt låg hos en aktör. I projektet beaktades även köpcentras 
betydelse i en allvarlig störningssituation varför man tillsam-
mans med några ägare av butikscenterfastighet förde närma-
re diskussioner ur deras beredskapsperspektiv. Ur utvecklings-
hänseende av DVF-tjänsternas beredskap är det viktigt att 
även anse köpcentra som möjliga placeringsplatser för de bu-
tiker som är bättre förberedda att verka vid ett elavbrott ef-
tersom de skulle erbjuda flera aspekter som stödjer beredska-
pen. Sådana faktorer är bl.a. följande:

• Ofta stora utrymmen

• DV-handelns butiker finns redan oftast färdiga på 
köpcentra

• Utöver butiker finns det flera andra ur samhällets 
synvinkel viktiga funktioner på köpcentra såsom apo-
tek och läkarstationer

• De ligger ofta på knutpunkter för väg- och trafiknätet

På basis av de i projektet gjorda pilotprojekten av bästa butiks-
beredskapspraxis kan konstateras att man i störningssituations-
simulering av minst tre enstaka butiker som var föremål för 
pilotgenomförande kunde fortsätta med alla butiksfunktioner.

Liksom man i delen som beskriver metoder nämns, betrakta-
de man i projektet också mervärdesfaktorer för DV-produkters 
detaljhandels produktgruppspecifik försäljningsinformation 
ur försörjningsberedskapsarbetets synvinkel och konstaterade 
att det skulle ge kunna ge mervärde både för försörjningsbe-
redskapsverksamhet och mer omfattande för livsmedelsked-
jans verksamhet. Diskussionen om behovet av att föra pro-
duktgruppspecifik försäljningsstatikhade också fortskridit i 
Dagligvaruhandeln rf:s grupper utanför handels-och distribu-
tionspoolens och DVF-projektorganisationen. Försörjningsbe-
redskapssynvinkeln vid insamling av produktgruppspecifik sta-
tistikinformation är bl.a. att man med dess hjälp kan både 
utveckla efterfrågeprognoser såväl i normala som i undantags-
situationer och bedöma funktioners och produktgruppers be-
tydelse för försörjningsberedskapen och på basis av det allo-
kera resurser ändamålsenligt.

Analysen av efterfrågan på produktgrupper är ur försörjnings-
beredskapssynvinkeln viktigt då man med dess hjälp också un-
der en störningssituation kan försöka kommunicera med kon-
sumenter på ett sätt som dämpar produktgruppers plötsliga 
efterfrågetoppar d.v.s. hamstring. I konsumentkommunikatio-
nen är det viktigt att beskriva objektivt till konsumenter hur 
DVF fungerar när det gäller hela dess produktions leveransked-
ja och handel. Vid skrivande av denna slutrapport finns det 
också empirisk erfarenhet av denna sak då man under året 
2020 har gjort systematiskt försörjningsberedskapsarbete inom 
branschen genom handels- och distributionspoolen i den all-
varliga störningssituationen och under undantagsförhållandena 

som covid-19 pandemin orsakat. Dagligvaruhandeln rf och Sta-
tistikcentralen planerade att under projektet samla in produkt-
gruppspecifik statistik av dagligvaror och den inleddes i början 
av år 2020 (t.ex. Dagligvaruhandeln rf 2020c).

3.2.4  Hot

Det mest centrala hotet som identifierades i projektet ansågs 
vara att det nuvarande butiksnätet skulle hamna i svårigheter 
och bli belastat i fråga om öppna butiker under ett elavbrott som 
pågår i minst fyra dygn och täcker nationen eller minst två land-
skap. Dessutom måste man beakta att de ur DVF-tjänsternas 
produktions synvinkel väsentliga instanserna, såsom FS-grossist-
handeln, kommunernas mattjänster, primärproduktionen samt 
livsmedelsindustrin skulle få svårigheter. Då kan man anse det 
vara möjligt att man skulle kunna producera DVF-tjänster myck-
et begränsat regionalt och lokalt och genom att stödja sig på de 
ringa buffertreserverna hos olika aktörer. I detta betraktande ska 
man dock beakta att de områden som eventuellt skulle ha fung-
erande eldistribution, skulle kunna fungera vidare.

Man kan också anse som hot att DVF-tjänsternas beredskap inte 
skulle utvecklas betydande alls eller att dess åtgärder skulle för-
dröjas under ett antal år. Anledningar till att detta hot skulle bli 
reellt skulle till exempel kunna vara att man skulle bedöma att 
betydande utvecklingsåtgärder skulle vara för dyra i statsförvalt-
ningen samt ur näringslivsaktörers synvinkel. Vid bedömning av 
investeringar är det viktigt att beakta ur förvaltningens synvinkel 
att en engångsinvestering för implementering av modellen för 
ett glesare butiksnät och dessutom beaktande av underhållskost-
nader skulle lätt tack vare den uppskattade förbättrande effekten 
på samhällets resiliens spara betydande kostnader i en situation 
i vilken den osannolika men till sina effekter mycket allvarliga 
störningen enligt projektets scenario skulle bli verklighet. 

3.3  Pilotgenomförande  
 av bästa praxis
På pilotobjekten planerades och genomfördes åtgärderna 
med respektive företag skräddarsytt för varje företag. Piloter-
nas genomförandesätt och de frågor som skulle redas ut med 
dess hjälp har framförts i denna rapports del om metodbe-
skrivning ovan i punkten ”Piloterav i projektet identifierade 
bästa praxis för beredskap och dess målsättningar”. Nedan 
betraktas piloternas resultat.

Reservkraftsystemen kan vara antingen automatiskt eller ma-
nuellt startade. Vid manuellt startande förutsätter startandet av 
systemet utifrån företagens bedömningar att dess genomförare 
har en tillräcklig elteknisk kännedom samt kännedom om ob-
jektet och goda, helst bildförsedda detaljerade instruktioner för 
genomförandet. Säkerställan av arbetssäkerhet är viktig.

På pilotobjekten dimensionerades reservkraftaggregaten så 
att man kunde underhålla alla funktioner i butiksfastigheten. 
Reservkraftaggregatets storlek och modell samt fastighetens 
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elförbrukning och belastningen på reservkraftaggregatet på 
så sätt påverkar bränsleförbrukningen markant.

Användning av reservkraftsystem kräver hög teknisk kompe-
tens. Från företagen framhävdes att det är bra att träna an-
vändningen av reservelkraft på reservkraftobjekten genom att 
simulera en elavbrottssituation. Brukspersonalen av butiks- 
och reservkraftaggregat ska ha tillgång till tydliga instruktioner 
samt både om i vilka situationer systemets utnyttjas och hur 
det förverkligas säkert.

Samtliga	företag	i	projektet	uppgav	att	anskaffningen	av	re-
servkraftaggregat	varit	långsam	och	mer	krävande	än	vad	
som	var	planerat	från	början.	Företagen	uppgav	dock	att	det	
har	genomförts	bra	hos	dem	och	att	provanvändningen	och	
simuleringen	visat	att	det	är	möjligt	att	fortsätta	butikens	
verksamhet	trots	ett	elavbrott	eller	en	delvis	ICT-	eller	betal-
ningssystemstörning. Företagen konstaterade att de med 
hjälp av DVF-projektet och piloterna som ingick i det tekniskt 
har skapat modeller med vilkas hjälp det är möjligt för dem 
att förbereda sig att vid behov planera, anskaffa och montera 
flyttbara reservkraftaggregat och de anslutningar deras an-
vändning förutsätter i sina butiker. I detta hänseende lyckades 
piloterna enligt planerna. Som projektets slutresultat har fö-
retagen monterat sammanlagt 10 anslutningar som möjliggör 
användningen av flyttbar reservkraft och sammanlagt tre (i 
fortsättningen sammanlagt fyra) flyttbara reservkraftaggregat 
med vilkas hjälp man testat kan fortsätta med butikens verk-
samhet också i en elavbrottssituation till alla de delar som 
dess funktioner förutsätter.

3.4  Åtgärdsförslag

I denna del betraktas de i projektet identifierade åtgärdsför-
slagen med vilka enstaka butikers och hela butiksnätets be-

redskap skulle kunna utvecklas att bli sådan att dess förmåga 
att klara störningar och förutsättningarna för affärsverksam-
hetens kontinuitet blir betydligt bättre. Den största enstaka 
och samtidigt en av de viktigaste åtgärderna var skissering av 
en modell för ett glesare butiksnät och betraktande av genom-
förandedugligheten. Den beskrivs under detta avsnitts första 
rubrik. Åtgärderna som finns inom ramen för handelns buti-
kers egna möjligheter att förverkliga delas här i två grupper 
varav den första är de materiella åtgärderna som i praktiken 
förutsätter investeringar och den andra innehåller organisa-
toriska och ledningsrelaterade utvecklingsåtgärder.

De organisatoriska och ledningsrelaterade utvecklingsåtgär-
derna förutsätter i allmänhet inga betydande investeringar 
från företag utan de kan i allmänhet genomföras som en del 
av företagets normala ledningspraxis. Exempel på sådana här 
åtgärder är olika utbildningar och övningar samt förändringar 
i introduktionsprogram. Kostnader kan uppkomma av even-
tuella nya instruktioner som räknas in i denna grupp eller till 
exempel av att göra ändringar i nyckelpersoners hanterings-
metoder, såsom reservpersonsarrangemang eller personers 
befattningsbeskrivningar. Som sista underpunkt separat i den-
na del betraktas kostnader för utvecklingsåtgärder.

3.4.1		 Modellen	för	ett	glesare	butiksnät	 
 och bedömning av dess genomföran- 
	 deförutsättningar		

I denna punkt framförs på basis av resultaten i projektet hur 
modellen för ett glesare butiksnät i stora drag skulle kunna ge-
nomföras och vad man skulle kunna uppnå med dess hjälp. 
Läsaren ombeds att beakta att den i denna rapport framförda 
modellen endast är ett exempel på hur modellen för ett s.k. 
glesare butiksnät skulle kunna genomföras. Inga beslut har fat-
tats om att genomföra det. Nästa steg i utveckling av modellen 
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skulle vara att närmare granska konkurrenslagstiftningen med 
vilkens hjälp man skulle fastställa under vilka förutsättningar 
konkurrenslagstiftningens synvinklar eventuellt skulle kunna 
beaktas så att modellen skulle vara implementeringsduglig.

På basis av resultaten i projektet kom man fram till att cirka 
10 % av normalt fungerande butiker i DV-handelns detaljhan-
del d.v.s. cirka 300 i huvudsak större butiker (i glesbebyggda 
områden vid behov också andra butikstyper) skulle i modellen 
för ett glesare butiksnät utrustas med reservkraftlösningar i 
enlighet med bästa praxis som identifierats i detta projekt då 
de som utgångspunkt skulle kunna fortsätta med alla sina 
funktioner även under ett elavbrott. Förutsättningen för fort-
satt verksamhet skulle vara att även de mest centrala beroen-
dena av andra aktörer och tjänster som är utanför butikens 
och dess ägarföretags påverkansmöjlighet skulle ha avgjorts.

Hur modellen för ett glesare butiksnät skulle kunna tas i bruk 
är utöver ekonomiska omständigheter utmanande också ur 
konkurrenslagstiftningens synvinkel. Man behandlade enbart 
kriterier som skulle vara möjliga för butikerna som hörde till 
modellen att uppfylla. De viktigaste kriterierna för butikerna 
som omfattades av modellen skulle vara förmåga att fortsätta 
med butikens affärsverksamhet med hjälp av egen säkerställd 
elförsörjning (minst dieseldrivet reservkraftaggregat – ett fast 
aggregat eller en flyttbar lösning) under en rimlig tid utan ex-
tern bränslepåfyllnad, inom ramen för företagets egna verk-
samhetsmöjlighet självständiga utvecklingsåtgärder för 
ICT-anslutningars och betalningssystems funktionssäkerhet 
genomförda samt att personalen skulle vara utbildad att age-
ra i undantagssituationer.

3.4.2  Materiella utvecklingsåtgärder i  
 HV-handelns företag

Av de materiella utvecklingsåtgärderna som betraktades i pro-
jektet behandlades mest anskaffning av reservkraftmaskiner 
och anskaffning av tekniska lösningar som möjliggör utnyttjan-
det av dem. Anskaffningen och testningen av reservkraftsut-
rustning behandlas närmare i denna rapport i de punkter som 
beskriver piloterna varför de i detta kapitel inte behandlas när-
mare. Oberoende av i vilken grad man förverkligar reservkrafts-
investeringar och – installationer i fortsättningen i butiksnätet, 
föreslås för DV-handelns företag på basis av detta projekt att 
de i denna underpunkt framförda materiella utvecklingsåtgär-
derna tas upp för övervägning av behovet att genomföra dem. 
De i denna del framförda åtgärdsförslagen utgör ingen lista 
över samtliga möjliga utvecklingsåtgärder för butiksnätets ma-
teriella beredskap inför elavbrott och ICT- och betalningssys-
temstörningar men ger allmänt idéer över eventuella utveck-
lingsåtgärder som företagen med beaktande av den egna situ-
ationen kan överväga att förverkliga för att vidare utveckla 
beredskapen. Här analyseras inte heller i vilken omfattning 
dessa åtgärdsförslag redan är införda i bruk i företag.

Tillrådligt är att man utfärdar anvisningar i företag/koncern 
som binder områden/dotterbolag och enligt vilka butiker 

samt ur produktlogistikens synvinkel andra utrymmen utrus-
tas i fortsättningen med minst de anslutningar som mobila 
reservkraftaggregat möjliggör. På nya objekt är tilläggskost-
naderna måttliga bland annat beroende av att elanslutning-
ar redan kan beaktas i planeringens och byggandets inled-
ningsskede då tilläggskostnader uppkommer närmast på 
grund av tilläggskabelförrättning och eventuellt tillstånd som 
reservkraft förutsätter.

Tillrådligt är att flera olika ICT-anslutningar utnyttjas (kabel/
fiber samt 3G och 4G), för att öka betalningssystemets till-
förlitlighet i störningssituationer. Om möjligt utnyttjar man 
i ICT-sammanhang olika operatörer och i betalningsterminaler 
olika serviceleverantörer. Detta kan tekniskt genomföras till 
exempel så att i de nödvändiga olika ICT-tjänsterna utnyttjas 
ur beredskapssynvinkeln olika operatörer då beroendet av en 
serviceleverantörs nät minskar. Det är dock beaktansvärt att 
betraktelse av beroenderisker och iakttagelser av denna sort 
som görs med tanke på kontinuitetskontrollen orsakar kost-
nader jämfört med centraliserade lösningar och avtal.

Det är tillrådligt att säkerställa att den inre logistiken i butiker 
kan skötas även utan truck som fungerar med el, t.ex. genom 
användning av pumpkärror. Det är viktigt att säkerställa att 
företagen utöver normaltidens kommunikationssätt har ock-
så alternativa rutiner att kommunicera mellan butikerna och 
kedjestyrningen.

Om man bestämmer att försöka implementera det i denna 
projektrapport framlagda glesare butiksnätet på ett sätt som 
planeras senare, är det tillrådligt att företagen deltar i be-
traktelsearbetet av dess implementeringsmöjligheter i sam-
arbete med FBO och myndigheter när det är aktuellt. Före-
tagen som deltagit i projektet har också tydligt uttryckt att 
de som ansvarsfulla företag även i fortsättningen är beredda 
att vara med på utveckling av beredskap för det fall att det 
uppstår störningssituationer som omfattar hela samhället 
vilket är en bra utgångspunkt för planering av ett glesare 
butiksnät. Om man bestämmer sig att sträva efter modellen 
med ett glesare butiksnät förutsätter det också att man i 
projektets inledande skede skapar kriterierna som av sådana 
butiker förutsätts med tanke på förmåga till verksamhetens 
kontinuitet och som strävar efter att bli en del av modellen 
av ett glesare butiksnät. DVH-projektets gemensamma be-
traktelser mellan företagens företrädare, FBO och myndig-
heter samt de inom projektets ram genomförda upprust-
ningar av pilotbutikerna och deras störningssimuleringar ger 
goda förutsättningar för fortsatt planering av kriterierna. 

3.4.3  Organisatoriska och ledningsrelaterade  
 utvecklingsåtgärder i DV-handelns  
 företag

I denna punkt framförs i form av listan nedan åtgärder som 
hänger samman med organisering, ledning och instruerande 
vilkas genomförande ytterligare kan förbättras genom att bu-
tikens beredskap inför olika allvarliga störningssituationer. I 
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denna punkt specificeras inte i vilken omfattning man redan 
har genomfört sådana åtgärder utan syftet är att lista åtgärder 
ur vilka företagen kan plocka sådana beredskapsåtgärder som 
passar deras egen situation. Åtgärder framläggs även i alter-
nativen till utvecklingsåtgärder som bilaga 3 innehåller.

1. I företagen säkerställs att säkerhet och kontinuitetshan-
teringspraxis är systematiskt på standardagendan 1) hos 
DV-handelns ledning 2) områdesledning samt 3) butiker-
nas ansvarspersoner.

2. Man fastställer i förväg vilka angelägenheter man bör 
behandla dokumenterat och med vilken frekvens på res-
pektive organisationsnivåer.

3. Man fastställer/instruerar dokumenterat till olika orga-
nisationsnivåer vilka gränserna är för säkerhetsansvaret 
och beslutsfattandet hos säkerhetspersoner och perso-
ner som i ledningen svarar för säkerhet och kontinui-
tetskontroll.

4. Man säkerställer att riskbedömningen genomförs utöver 
synvinkeln på de utgångspunkter som de lagstadgade 
delområdena ställer (bl.a. arbetssäkerhet, brand- och 
räddningssäkerhet samt personsäkerhet) även ur konti-
nuitetskontrollens synvinkel. Vid behandling av kontinu-
itetskontrollens synvinkel beaktas också allvarliga stör-
ningssituationer (framför allt långa, omfattande elavbrott 
och betalningssystemstörningar). 

5. Man säkerställer ett systematiskt sätt att inom företaget 
behandla olika typer av avvikelser med ändamålsenliga 
grupper (bl.a. med ledningen).

6. Vid behov börjar man utveckla företagets nuvarande 
praxis i riktning mot t.ex. LEAN 5S.

7. Man kontrollerar och utvecklar vid behov nuvarande av-
fallshanterings- och städnings- och andra för butikens 
verksamhet centrala serviceavtal så att man i dem beak-
tar allvarliga störningssituationer och undantagsförhål-
landen genom att till exempel utnyttja SOPIVA-klausuler 
i anvisningarna för avtalsbaserad beredskap (FBC 2009).

8. Vid behov lägger man till i anvisningarna för planer för 
nybyggnad beaktandet av försörjningsberedskapsper-
spektiv när det gäller uppvärmnings- och nedkylnings-
system (vilken uppvärmningsform och hur oberoende av 
yttre faktorer dess användning är och om det är möjligt 
att byta uppvärmningsformer och bränslen i en allvarlig 
störningssituation)

9. Anvisningen som utfärdats inom ramen för DVF-projektet 
gällande butikspersonalens åtgärder implementeras vid 
elavbrott (bilaga 9).

10. Vid behov betraktar man och uppdaterar planen för egen 
kontroll när det gäller 

11. övervakning och reglering av temperaturer.

12. Till räddningsplaner och/eller andra relevanta planer 
läggs en anvisning om hur en vattendistributions- eller 
avloppsvattenhanteringsstörning eventuellt skulle påver-
ka butikens kontinuitet och vad det skulle förutsätta från 
butikspersonalen.

13. Man säkerställer att bränslepåfyllningen på reservkrafts-
objekten ska fungera under alla förhållanden med be-
redskap som grundas på avtal (FBC 2009).

14. Man säkerställer och utvecklar vid behov en praxis med 
vilken man skulle kunna få till utvalda butiker försälj-
ningsbara produkter från centrallagret även om beställ-
ningssystemet inte skulle fungera (t.ex. standardleve-
rans eller motsvarande som föregående veckas eller 
dylikt).

15. Man betraktar omständigheter i en störningssituation 
funktionaliteten av kontona med bankerna som företaget 
i huvudsak använder för betalningar.

16. Man utvecklar nyckelhanteringen efter behov. Nyckel-
hanteringen ska vara systematisk och dokumenterad. 
Man ska kunna överlåta nycklar endast genom utsedda 
ansvarspersoner för nyckelhanteringen.

17. Man säkerställer att butikernas skydds-/säkerhetsorga-
nisationer är uppdaterade. Man beaktar att det i en all-
varlig störningssituation kan behövas fler utbildade 
skyddsorganisationsmedlemmar än normalt. 

18. Man säkerställer med avtalsbaserad beredskap att vakt-
personalen i en allvarlig störningssituation under alla för-
hållanden står till förfogande för de butiker som fortsät-
ter mer affärsverksamheten. 

19. Man kan diskutera med apotek eller andra butiker som 
finns på butiksfastigheten om ett eventuellt beredskaps-
samarbete (t.ex. utnyttjande av reservkraft).

20. Man utfärdar en instruktion om åtgärder vid våldsam 
extremism och implementerar den ända till butiker.

21. Man säkerställer att de för butikernas kontinuitetskon-
troll centrala funktionerna och nyckelpersonerna (bl.a. 
samarbetspartners) har identifierats.

22. Man säkerställer genom avtalsbaserad beredskap att 
även de nödvändiga nyckelpersonerna från intressent-
grupper under alla förhållanden står till förfogande för 
de butiker som fortsätter med affärsverksamheten.

23. Man anordnar utbildningar om krishantering och med 
säkerhet som tema för samtliga identifierade målgrupper 
på olika organisationsnivåer, på det sätt som passar för 
respektive grupp, regelbundet och planerat.
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24. Man beaktar utöver koncern- och företagsnivån även 
områdenas och butikernas nyckelpersoner vid anord-
nande av utbildningar i krishantering och säkerhet som 
teman. 

25. Man säkerställer att riskerna som äventyrar områdes- 
och butiksnivåns kontinuitet har på ett tillräckligt sätt 
beaktats i företagets riskhanteringsprocess och gjorda 
riskbedömningar.

26. Man säkerställer att det kritiska i kontinuitetsplanering 
har identifierats ur kontinuitetskontrollens synvinkel gäl-
lande olika uppgifter och nyckelpersoner.

27. Man säkerställer att den kritiska personalen står till fö-
retagets förfogande även i allvarliga störningssituationer. 
Metoden gällande de ur för försörjningsberedskapens 
synvinkel kritiska aktörer med personreserveringar (VAP). 
VAP-reservering innebär ett förfarande med vilket ar-
betsgivaren ansöker om att den anställde befrias från 
Försvarsmaktens reserv under krigstid för att betjäna det 
egna företaget även under undantagsförhållanden (För-
svarsmakten 2021).

28. Man säkerställer att pandemirisken har beaktats vid re-
levanta riskbedömningar och att man har upprättat 
adekvata åtgärdsplaner och –anvisningar för den till 
olika organisationsnivåer (obs. detta utvecklingsåt-
gärdsalternativ antecknades under år 2019 och vid 
skrivande stunden för denna slutrapport har den ak-
tuella coronavirussituationen ökat betydelsen av den-
na åtgärd men också åstadkommit att planerna har 
upprättats högklassigt.).

29. Man säkerställer att en för alla organisationsnivåer rele-
vant och tillräckligt detaljerad anvisning om vad persona-
len ska göra när den möter medborgaroro inom butikernas 
område, har upprättats och är tillgänglig skriftligen.

3.4.4  Åtgärdsförslag i fråga om betalnings- 
	 system	till	bank-	och	finanssektorn

Liksom som framförs ovan i rapporten, är tryggandet av kort-
betalningens funktionsförutsättningar i butiker mycket viktigt 
även i allvarliga störningssituationer då man inte skulle kun-
na ersätta kortbetalningen på hundra procent. Man kan ock-
så betrakta det som en möjlighet att funktionsförutsättning-
arna för kortbetalningen skulle förbättras även vid ett elav-
brott samtidigt som försörjningen av butiksnätet med reserv-
kraft skulle gå framåt. Detta skulle förutsätta att man för 
fungerande kortbetalning även vid ICT-störningar skulle kun-
na avtala om begränsade undantagsarrangemang med kor-
tutfärdarna, såvitt möjligt. Planering och genomförande av 
undantagsarrangemang borde ske i samarbete med bank- 
och finanssektorns myndigheter och näringslivet. Inom ra-
men för projektet har vi betraktat tillsammans med flera 
bank- och finansområdesmyndigheter och näringslivsaktörer 

idéer till åtgärder som skulle möjliggöra en bättre bered-
skapsnivå än den nuvarande när det gäller kortbetalning 
framför allt i en situation lik den i projektets störningssitua-
tionsscenario. De behandlas inte i detalj i denna rapports 
offentliga version.

Butikerna kan själva utveckla kortbetalningens funktionssä-
kerhet och minska störningskänsligheten genom att dubble-
ra ICT-anslutningarna i sina fastigheter. Beroendet av finans-
sektorns beredskap är uppenbart.

Finansministeriet tillsatte en arbetsgrupp år 2017 för att ut-
reda beredskapsskyldighet, nuvarande tillstånd och dess ut-
veckling inom finanssektorn och upprättade en arbetsgrupp-
spromemoria om temat. I arbetsgruppsmemorian betrakta-
des kontinuiteten i tillgången till bank- och finansbranschens 
kritiska tjänster i Finland om ingen utländsk tjänsteleveran-
tör finns för förfogande. Arbetsgruppen föreslog ändringar 
i flera olika bestämmelser för att möjliggöra ”kontinuiteten 
i de kritiska, för samhället livsviktiga funktionerna, finansie-
ringsmarknadstjänsterna också i en sådan situation när de 
beredskapsskyldiga företagens informationssystem eller 
tjänsteproduktionens användningsbarhet hindras”.  Liksom 
det beskrivs i arbetsgruppens promemoria skulle de däri fö-
reslagna förändringarna i bestämmelserna från både myn-
digheter och framför allt av företag som producerar finan-
sieringsmarknadstjänster betydande tilläggssatsningar för 
planering av beredskap och upprätthållande av beredskap 
framför allt genom att investera i Finlands förmåga i den in-
re infrastrukturen att betala (FM 2018a).

Behovet av att förbättra tillgången till finansieringsbran-
schens kritiska tjänster under en störning ansågs vara up-
penbart, men flera branscher var rädda för att investerings-
kostnader i dem enligt utlåtandena i lagberedningens pro-
jektfönster (FM 2018b) skulle växa sig större än vad som 
framförs i arbetsgruppspromemorian och betalningen av 
dem delvis också skulle landa hos slutkunderna för finansie-
ringsbranschens tjänster i företagen, och i sista hand i kon-
sumentpriserna. Behandlingen av de lagändringar som fram-
lades i arbetsgruppsmemorian har pågått hos myndigheter 
under hela DVF-projektet under åren 2017-2020 och fort-
sätter vidare vid slutbearbetningen av denna rapport. Senast 
har Finansinspektionen i sin bevakningsrapport 7.7.2020 (Fi-
nansinspektionen 2020) begärt att finansieringsmarknads-
aktörerna levererar till dem ”en plan för hur man säkerställer 
eller tänker säkerställa funktionaliteten i de kritiska tjänster-
na från slutkund till slutkund i en situation där den utländska 
tjänsteleveransen inte på något sätt står till förfogande”.

Oberoende av hur ändringen av lagstiftningen gällande fi-
nanssektorns beredskap framskrider, framlägger DVF-pro-
jektet att samtalet kring de utmaningar som beskrivits inom 
projektets ram gällande betalningssystemens funktion i all-
varliga störningssituationer såsom vid elavbrott samt bero-
endet mellan verksamhetsområden och aktörer och åtgär-
derna för utveckling av dem fortgår aktivt. I DVF-projektet 
upptäcktes att närmandet till problem i relation till ett visst 
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scenario var en fungerande lösning med vilkens hjälp även 
möjliga utvecklingsåtgärder kunde avgränsas och riktas på 
sätt på vilka både deras implementering är lättare och kost-
naderna mer begränsade.

3.4.5  Bedömning av kostnader för  
 utvecklingsåtgärder

Som vi i litteraturöversikten diskuterade, väljs riskhanterings-
metoderna på ett företags- eller organisationsspecifikt sätt, 
genom att optimera förhållandet mellan kostnaderna och 
den nytta som genomförandet av åtgärder ger, så som det 
beskrivs i figur 2 enligt Rantala och Kivisaari (2014, 93). God-
tagbar kostnadsnivå gällande genomförande av riskhante-
ringsåtgärder i företag vilka de här framförda utvecklingsåt-
gärderna är bestäms utifrån företagets villighet att ta risker 
och förmåga att bära risker (ISO 2009). På samma sätt agerar 
man också i den offentliga förvaltningens organisationer. Of-
ta gäller det för dem dock att beakta hela samhällets per-
spektiv.

De mest betydande åtgärderna för utveckling av kontinuitets-
hantering på butiksnivå som orsakar kostnader hänger sam-
man med tre helheter. Den första är tryggande av elförsörj-
ningen med reservarrangemang d.v.s. i praktiken anskaffning 
av reservkraft och underhåll samt kostnaderna av det. Reserv-
kraftaggregatens tekniska ålder är till och med tiotals år men 
om ett reservkraftsystem är långt automatiserat, till exempel 
utrustat med lösningar som möjliggör en automatisk indrag-
ning, synkroniserat medelnätet, kan fastighetens automatise-
ringssystem behöva tekniska uppdateringar med drygt 10 års 
mellanrum. Det är bra att beakta dessa omständigheter vid 
planering av eventuella reservkraftsinvesteringar. Elförsörj-
ningen kan under en begränsad tid också tryggas genom in-
stallering av solpaneler och en högeffektackumulator i butiken 
med vilken man lagrar el och som man använder också vid 
eventuellt elavbrott. Solpanelerna lämpar sig inte som sådana, 
utan högeffektackumulator, för att trygga elförsörjningen i 
störningssituationer eftersom de endast kan använda sol som 
tilläggsenergikälla men inte utan att eldistributionen från nä-
tet fungerar. Den andra helheten är minskning av ICT-anslut-
ningars störningskänslighet genom att öka dubbleringar samt 
genom att utnyttja både tråd- (kablar och fibrer) och trådlösa 
nät (3G, 4G eller i fortsättningen 5 G). Det tredje av de mest 
betydande utvecklingsområdena utgörs av åtgärderna som 
minskar betalningssystemens störningskänslighet och ökar 
funktionsförutsättningar.

Under projekttiden, vid planering av pilotprojekten samt vid 
genomförande bedömdes nödvändiga utvecklingsåtgärder 
företagsspecifikt för förbättring av förutsättningarna för buti-
kens affärsverksamhets kontinuitet. På basis av de enhetskost-
nader som de bildar kan man beräkna hur mycket kostnader 
det skulle uppstå på grund av horisontell utvidgning av samma 
åtgärder i företagens butiksnät. I praktiken strävade man efter 
att under projektet bedöma både i förväg och på basis av de 
kostnader som uppkom vid piloterna, de genomsnittliga en-

hetskostnaderna (butiksspecifik) som i praktiken kunde mul-
tipliceras med antalet av de butiker som man ämnade nå ge-
nom horisontell utvidgning och sålunda få en väl riktgivande 
budgetkalkyl för egen användning av riskhantering samt för 
nationella myndighets- och FBO-aktörer.

Totalprisuppskattningen av byggande av ett glesare butiksnät 
skulle som engångsinvestering vara från tiotals till hundra mil-
joner euro och dessutom bör man beakta de årliga driftkost-
naderna med vilka man skulle täcka t.ex. testningar och un-
derhåll. Priserna på reservkraftsmaskiner (flyttbart eller fast 
aggregat) varierar mellan tiotals till hundratals tusen euro be-
roende på objektet och dess funktioners elförsörjning samt 
de önskade maskinegenskaperna. Uppskattningen av total-
kostnader grundar sig på att man inte skulle skaffa ett eget 
reservkraftaggregat för alla 300 butiker i det glesare butiksnä-
tets modell utan man har under projektet ansett det vara mer 
ändamålsenligt ur verksamhetens och kostnadseffektivitetens 
synvinklar att 300 butiker utrustas med de anslutningar som 
flyttbar reservkraft möjliggör och flyttbara reservkraftsmaski-
ner anskaffas till ett betydligt mindre antal är detta. Då skulle 
man t.ex. kunna överföra reservkraften vid ett regionalt av-
brott vid behov till området som är föremålet för störning, 
och ifall det handlar om en riksomfattande störning, skulle 
man kunna flytta reservkraftaggregat på ett sätt som avtalas 
separat och med tidtabell mellan objekten.

Vid betraktande av kostnadernas uppkomst är det också viktigt 
att beakta att kostnader utöver anskaffningen av reservkraftag-
gregatet också uppkommer av byggande av s anslutningar på 
objekten. De framförda kostnadskalkylerna grundar sig på pi-
lotprojekten som genomfördes under projektet. Vid utnyttjan-
de av deras resultat skulle en del av kostnaderna nödvändigtvis 
inte längre uppstå till fullt belopp vid nytt och liknande genom-
förande av reservkraftprojekt objekt då en del av planerna skul-
le kunna utnyttjas med små förändringar i fråga om andra lik-
nande objekt då det skulle uppstå skalfördelar. I sista hand skul-
le kostnaderna för genomförande av en modell för ett glesare 
butiksnät komma att variera per företag eftersom de nödvän-
diga anskaffningarna skulle göras genom marknadsaktörer från 
marknaden. Projektorganisationen var enhälligt av den åsikten 
att det är viktigt att även utreda statsstödens möjligheter till 
främjande av modellens genomförande.

Även de i det ovanstående betraktade organisatoriska och 
ledningsrelaterade utvecklingsåtgärderna kan orsaka kost-
nader för företag. En del av dem är dock sådana till sin ka-
raktär att de hänger mer omfattande samman med utveck-
ling av riskhantering och inte enbart med utveckling av bu-
tiksnätets beredskap. Av denna anledning samt enligt ge-
mensamt avtal inom projektorganisationen betraktades un-
der projekttiden inga kostnadseffekter av organisatoriska och 
ledningsutvecklingsåtgärder i denna projektrapport. Fast-
ställandet av dessa kostnadseffekter är också utmanande på 
en allmän nivå när man inte betraktar var någonstans i or-
ganisationen de skulle förverkligas och i vilken omfattning 
samt i vilken omfattning åtgärderna redan är genomförda i 
organisationen.
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4  RESULTAT: ÖVRIGA ÅTGÄRDER I PROJEKTET

I denna del redovisas hantering av andra frågeställningar än de 
som var i fokus för projektets målsättning och uppdrag. Fråge-
ställningarna framförs under underrubriker. Denna del bildar 
ingen tydlig helhet utan teman och deras hantering är separa-
ta och kan läsas som egna helheter. Ett av projektets uppdrag 
av enstaka karaktär var att fortsätta att förankra kommunernas 
DVF-beredskapsguide (FBC 2017) till kommunfältet tillsammans 
med intressentgrupper. Dessa utbildningar, planering av dem 
och genomförande behandlas i nedanstående underpunkt.

Under projektets tid utredde man ursprungligen utöver de i 
den preliminära projektplanen framförda utvecklingsriktning-
ar för DVF-beredskap även olika alternativa sätt som fram-
kommit i projektets olika faser att organisera nationella 
DVF-tjänster. Dessa behandlas inte i rapportens offentliga ver-
sion men i stället beskrivs här iakttagelser som har gjorts av 
Röda Korsets organisering av hjälpverksamheten. I den offent-
liga rapportversionen i denna del behandlas också frågor som 
hänger samman med beredskapsteman. Sist i delen betraktas 
iakttagelser i huvuddragen vid de beredskapsdiskussioner som 
fördes mellan projektchefen och DV-handelns förenings- och 
myndighetsinstanser i Sverige i januari 2019 som förverkliga-
des inom projektet i benchmarking-syfte. 

4.1  Utbildningar i Guiden för  
 dagligförsörjnings beredskap  
	 till	kommuners	mattjänster
Projektchefen deltog enligt projektplanen i planering och ge-
nomförande av beredskapsutbildningar riktade till kommu-
ners mattjänster (Räddningsinstitutet 2018) tillsammans med 
Räddningsinstitutet och Regionförvaltningsverken. Sex timmar 
långa utbildningar hölls år 2018 på sex orter under vinter och 
vår samt i september 2018 bestämdes att man även år 2019 
anordnar liknande utbildningsdagar på tre orter.

Tidpunkterna och platserna för utbildningen under åren 2018 
- 2019 var följande:

• 20.02.2018 Kuopio

• 20.03.2018 Uleåborg

• 21.03.2018 Rovaniemi

• 10.04.2018 Åbo

• 11.04.2018 Tammerfors

• 08.05.2018 Helsingfors

• 12.2.2019 Jyväskylä

• 26.3.2019 Kouvola

• 14.5.2019 Seinäjoki

I utbildningen behandlades teman förknippade med mattjäns-
ternas beredskap. Projektchefen svarade för att innehållet i 
kommunernas DVF-beredskapsguide (FBC 2017) introducera-
des till personer som hade ansvaret att driva mattjänster och 
en chefsroll genom att både förbereda och framföra utbild-
ningsmaterialet. Ett bildkollage om utbildningsmaterialet har 
presenterats i figur 6.

Utbildningens program följde samma struktur i utbildningar-
na år 2018 som i den nedan presenterade utbildningen av 
8.5.2018 i Helsingfors (nedan). År 2019 ändrades programmet 
närmast bara så att introduktionsdelarna förkortades och be-
redskapstemana som låg närmare substansen i deltagarnas 
arbete (eftermiddagens delar) förlängdes.

8.30 - 9.00 Anmälan och kaffe

9.00 - 9.10 Öppnande av dagen/ chef Jyrki Hakola,  
HVK, primärproduktionsavdelningen 

9.10 - 9.40 Introduktion till beredskap/senior lärare  
Petri Huupponen

9.40 - 10.00 Regionförvaltningsverkets roll vid 
försörjningsberedskap/överinspektör  
Hannu Kuhanen, regionförvaltningsverket 
 i Södra Finland

10.00 - 10.10 Paus

10.10 - 11.30 Betraktande av kommunernas  
DVF-guide/projektchef Lauri Kulonen  
Dagligvaruhandeln r.f. 

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.15 Kontinuitetskontrollen i fråga om mattjäns-
ters varuleverantörer/utvecklingschef  
Minna Viljakka-Lehtinen, Wihuri Oy Aarnio 
Metro-tukku /Metro-grossist/ 

13.15 - 14.00 Stadens matservice/enhetschefen  
Anne Koskinen, Servicecentralen Helsingin 
Monipalvelut-enhet /Helsingfors multiservice/

14.00 - 14.30 Slutdiskussion

År 2018 deltog 237 personer i utbildningstillfällena riktade 
till kommunernas mattjänster. År 2019 utbildades 136 per-
soner. Projektchefen har överlämnat utbildningsmaterialet 
om båda årens utbildningar till Räddningsinstitutet och det 
har avtalats att de även kan utnyttjas i motsvande utbild-
ningar i fortsättningen. Uppdraget om att fortsätta förankra 
DVF-guiden i enlighet med projektplanen har genomförts.
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Figur 6.  Presentationsmaterialet, som användes i utbildningarna år 2018 framställt som kollage utifrån  
kommunernas DVF-guide.

4.2		 Olika	sätt	att	organisera	 
 DVF-tjänster för medborgare  
	 i	allvarliga	störningssituationer
När det gäller organisering av DVF-tjänster i allvarliga störnings-
situationer verkar det offentliga samtalet enligt min uppfattning 
lätt komma att handla om hur hjälporganisationerna genomför 
sina liknande hjälpoperationer. Därför bestämde jag mig att 
inom projektet utreda frågan närmare genom intervjuer med 
Röda Korsets sakkunniga och genom dem bekanta mig med 
Röda Korsets hjälpmaterialdistribution i något dåvarande kris-
område någonstans i världen. I september 2017 skickade Röda 
Korset som hjälparbetare logistiker till Puerto Rico ön i Karibis-
ka havets område (SPR 2017) som hade lidit svårt p.g.a. orka-
nerna Irma och Maria. I projektrapportens offentliga version 
refereras dock kort till journalist Vanessa Valkamas tidningsar-
tikel av 23.3.2018 i Turun sanomat.

Ön Puerto Rico där det bor 3,5 miljoner människor led i sep-
tember 2018 av två olika orkaner, Irma och Maria. Stormarna, 
som kraftigt slog till mot ön, förstörde byggnader och infrastruk-
tur och åstadkom ett el- och datatrafikavbrott omfattande hela 
öområdet. Uppdraget som de av Röda Korset utskickade logis-
tikerna hade var att säkerställa att den internationella hjälpen, 
bl.a. i form av mat, vatten, hygienartiklar och röjningsredskap 
kommer fram till områdena som hade drabbats hårt av orkaner 
samt översvämningar och häftiga regn och distribuerades vida-
re till de hjälpbehövande genom Röda Korsets och de lokala 

myndigheternas försorg. Röda Korset såg till att varorna leve-
rerades ända fram, var de förvarades och hur hjälpmottagarna 
valdes. ”I Puerto Rico spelade Röda Korsets logistiker en avgö-
rande roll eftersom hjälpförnödenheter, skydd, vatten och mat 
behövdes för människor snabbt på den bergiga ön”, underströk 
planeraren för Röda Korsets internationella hjälp Kimmo Juvas 
enligt tidningsartikeln (Valkama 2018).

I dialogerna som fördes mellan projektchefen och Röda Korset 
inom projektets ramar behandlades ovanstående tidningsartikel 
mer omfattande än vilka utförare genomförandet av hjälpope-
rationen innehöll. Dessutom behandlades logistikers iakttagelser 
relaterade till lokala dagligvarubutiker och reservkraftfrågor 
samt det allmänna säkerhetsläget. De största utmaningarna or-
sakades hushållen av icke fungerande kommunikationsnät utö-
ver tillgången till mat, vatten och bränsle. I denna rapports slut-
ledningar lyfts fram vissa saker som enligt min åsikt är bra att bli 
beaktade utifrån de samtal som fördes med Röda Korset också 
som lärdomar för det finländska beredskapsarbetet.

Samtal om tillgången till dagligvaror fördes inom projektet även 
ur hushållens synvinkel. Efter betraktandet mellan Kommittén 
för hushållens självständiga beredskap (KOVA-kommittén) som 
SPEK driver, och DVF-projektet beslutade kommittén att upp-
datera sina hemförrådsanvisningar och de kom att omfatta en 
exempellista över produkter och de mängder av dem som en 
vuxen i allmänhet behöver under 72 timmar (se Marthaförbun-
det 2020; SPEK 2018a).
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4.3  Betraktande av Handels- och  
	 distributionspoolens	(KJP)	 
 verksamhet och fokusområden
I projektplanen framfördes som en tilläggsåtgärd som skulle 
genomföras under projektet år 2019, att gå igenom KJP:s verk-
samhet och fokusområden.

I projektplanen framfördes som en tilläggsåtgärd som förverk-
ligas under 2019 betraktande av KJP:s verksamhet och foku-
sområden. Av det genomförda betraktandet uppges i denna 
offentliga projektrapport huvudpunkterna.

Verksamhetens fokus hos Handels- och distributionspoolen, 
KPJ som grundades 2005 (Säkerhetskommittén 2015) har be-
tonats i huvudsak på DV-handelns detaljhandels distributions- 
och anskaffningsfunktioner d.v.s. på hur och genom vad poo-
lens företag får de produkter som behövs för försäljning även 
vid en allvarlig störningssituation och hur DV-handelns logis-
tikkedja fungerar. Däremot behöver man i fortsättningen i en 
större utsträckning behandla frågor kring detaljhandelns bu-
tiksnäts beredskap vilket enkelt kan förverkligas som detta 
projekts kontinuum. Dessutom behöver man vidare beakta 
att DV-handelns nät är landsomfattande och dess täthet inom 
de flesta områdena är sådan att risken är omfattande spridd 
och ett avbrott i enstaka butikers verksamhet inte skulle på-
verka tillgången till DVF-tjänster. Dessutom har den beredskap 
hos FS-partihandelns partinätverk inför allvarliga störningssi-
tuationer som företagen kontinuerligt har utvecklat självstän-
digt fått mindre uppmärksamhet. Kommunernas verksamhet 
gällande lagstadgade mattjänster utgör under alla förhållan-
den förutsättningar för en viktig del av FS-partiaffärernas kun-
der. Undervisningstjänst, dagvård samt social- och hälsovård 
hör till funktioner för vilka man fastställt en skyldighet i lag-
stiftningen att fortsätta med aktiviteterna under alla förhål-
landen eftersom deras tjänster till exempel inom social- och 
hälsovårdstjänsten är livsviktiga för deras klienter d.v.s. pa-
tienter.

Undervisningstjänstens och dagvårdens verksamhet i sin tur 
bildar en utgångspunkt för många andra branschers verksam-
het i en allvarlig störningssituation då de andra branscherna 
inte skulle kunna fungera om till exempel skolorna inte skulle 
fungera och barnens föräldrar skulle stanna hemma för att ta 
hand om sina barn.

Förutsättningen för verksamheten inom lagstadgade mattjäns-
ter är en tillförlitlig tillgång till råvaror under alla förhållanden 
d.v.s. för dem är en fungerande FS-partihandelverksamhet en 
nödvändig förutsättning. Kommunernas lagstadgade mat-
tjänster levererar DVF-tjänster till sammanlagt cirka en miljon 
medborgare varje dag. Under projektet betraktades i KJP:s 
kommitté om butiksnätet är tillräckligt omfattande represen-
terat och om man i kommittén behandlar dess synvinklar på 
försörjningsberedskapen för att öka dess vikt.

Dessutom betraktade KJP:s kommitté under åren 2017-2019 
om man har allokerat tillräckligt med beredskapschefs/pool-

sekterarresurser för KPJ i syfte att utveckla verksamheten. I 
betraktandet som skedde i flera skeden och mellan olika in-
stanser kom man fram till att dåvarande resurs på 0,2 i per-
sonårsarbete inte var tillräcklig för utveckling av poolens verk-
samhet utan man borde öka resursen betydande. I slutfasen 
av detta DVF-projekt rekryterade man också en heltidsanställd 
poolsekreterare och beredskapschef för handels- och distri-
butionspoolen.

I och med projektet bestämde man också att göra en utred-
ning om de företag som producerar personalrestaurangtjäns-
ter på kundgränsyta samt för kommunernas mattjänster, ifall 
de behöver göras delaktiga i poolverksamten samt

hur olika parter ser på behovet av poolverksamhet. Utred-
ningen genomfördes som konsultarbete under våren 2020. På 
basis av den rapport som konsulten upprättade är det enligt 
huvuddelen av de intervjuade viktigt att koppla kommunala 
mattjänster och mest betydande företag inom foodservice-
branschen med till poolverksamheten eller annat mer omfat-
tande samarbete för att samhällets försörjningsberedskap kan 
garanteras på bästa möjliga sätt.

Både företagen och offentliga organisationer är villiga att del-
ta i samarbete med ett mer omfattande verksamhetsområde 
inom foodservice-. Samarbetsnätverkets stöd och ökad för-
ståelse för foodservice betydelse för försörjningsberedskap 
utgör en viktig nytta som nås genom samarbete. Vid byggan-
de av samarbetet är det viktigt att beakta att den regionala 
nivån är representerad och de begränsningar som konkur-
renslagstiftningen sätter. Det vore bra att börja utveckla sam-
arbetet så snart som möjligt eftersom frågorna kring foodser-
vice-verksamhetsområdets beredskap och kontinuitetskon-
trollen i nuläget är föremål för en omfattande diskussion i och 
med covid-19-pandemin.

4.4  Betraktande av beredskapens  
 nuläge med detaljvaruhandeln   
 och myndigheter i Sverige
Här betraktas iakttagelser i huvuddrag från beredskapsdiskus-
sioner som fördes med Sveriges DV-handels förenings- och 
myndighetsinstanser i januari 2019 och genomfördes inom 
projektets ram i benchmark-syfte. Den svenska DV-handeln är 
i likhet med Sverige långt centraliserad. I Sverige har man un-
der de senaste åren effektiviserat försörjningsberedskapsverk-
samheten. Samarbetet mellan Finlands och Sveriges försörj-
ningsorganisationer har likaledes effektiviserats.

I Sverige förbereder sig myndigheter inom olika sektorer un-
der ledning av sina ansvarsområdesdepartement. Dagligvaru-
försörjningen hör hos dem till näringsdepartementets förvalt-
ningsområde och omfattar Livsmedelsverkets beredskapsan-
svar. Livsmedelsverket ansvarar som livsmedelssäkerhetsmyn-
dighet i Sverige för att samordna beredskapsplanerna kring 
tillgång på säker mat och säkert dricksvatten. Kommunerna 
och Regionerna (tidigare Landstingen) har ansvar för bered-
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skap inom sina egna områden. Kommunernas roll behandla-
des inte närmare under projektchefens besök i Sverige.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB ansvarar 
för planering av beredskap inom sådana områden som de andra 
myndigheterna inte planerar och i övrigt särskilt ger instruktio-
ner i beredskapsfrågor för olika förvaltningsområden. Både MSB 
och Livsmedelsverket uppgav att de anordnar, delvis var för sig 
och delvis tillsammans övningar som hänger samman med ut-
veckling av kontinuitet, utbildningar och seminarier samt utar-
betar utbildningsmaterial. De båda verkar riksomfattande och 
strävar också efter att påverka länens beredskap. Livsmedels-
verket tog upp som ett av de lyckade projekten bl.a. myndig-
hetssamarbetsprojektet som genomfördes under åren 2014-
2016 med finansiering av MSB, ”Gotland utan transporten – 
kommer maten att räcka?”, i vilket det betraktades hur man 
skulle kunna klara sig på ön under två veckor utan att dagligva-
ror och matråvaror från fastlandet. Rapporten om det finns 
tillgänglig på webbplatsen (Livsmedelsverket 2017).

I Sverige har myndigheterna strävat efter att på sistone öka 
medborgarnas riskmedvetenhet med sin information och 
kommunikation. Ett exempel på detta var den reviderade 
guiden ”Om krisen eller kriget kommer” som skickades till 
landets medborgare under 2018 efter 30 års uppehåll. Ett av 
målen för guiden i anslutning till DVF-frågor var att öka hus-
hållens självständiga beredskap. Livsmedelsverket tillhanda-
håller råd och information till medborgare bl.a. i form av 
Livsmedel vid kris – information (Livsmedelsverket 2019) 
som enligt projektchefens åsikt i mångt och mycket motsva-
rar de 72 timmar-instruktionerna som används i Finland 
(SPEK 2018a).

Diskussionen kring ländernas DVF-beredskap som började lo-
vande lönar sig att fortsätta med mellan handels- och distri-
butionspoolen och de svenska föreningsaktörerna inom 
DV-handeln och myndighetsaktörerna på grund av flera likhe-
ter mellan det finländska och svenska samhället, samt i många 
fall även förenliga utmaningar.
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5  SLUTSATSER

I detta kapitel dras slutsatser utifrån resultaten och föregående 
litteraturöversikt om de aspekter som projektet behandlade. 
Enligt återkopplingen från projektorganisationen vid utveck-
lingsprojektet för dagligvaruförsörjningens beredskap lyckades 
projektet producera efterfrågad kunskap för vidareutveckling 
av dagligvaruförsörjningens beredskap. Att närma sig utveckling 
av en stor helhet med en projektmodell, samt fastställande av 
det huvudsakliga störningssituationsscenariot alldeles i inled-
ningen av projektet visade sig vara ett lyckat arbetssätt. Det 
ansågs att utredningen om beredskapens nuläge samt identi-
fiering och bedömning av riskerna vid eventuellt förverkligande 
av störningssituationsscenariot var bättre strukturerad och lätt-
are att genomföra när scenariot var begränsat till en allvarlig 
störning som pågick i över fyra dygn omfattande energiförsörj-
ningen och betalningssystemen nationellt eller i minst landskap. 
FBO:s uppgifter om DV-handelns beredskap ökade enligt pro-
jektorganisationens återkoppling betydande under projektet. 
Detta skedde både genom projektorganisationens gemensam-
ma betraktande och organisationsspecifika diskussioner som 
fördes. . Projektorganisationen har framfört sin nöjdhet med 
att projektet genomfördes enligt totalsäkerhetsmodellen (Sä-
kerhetskommittén 2017), i utmärkt samarbete mellan närings-
livet och myndigheter, för att inte glömma samarbetet med den 
tredje sektorn, organisationerna.

Modellen av ett glesare butiksnät och den eventuella nytta dess 
implementering kan medföra både för PV-handelns och hela 
livsmedelsförsörjningens olika verksamhetsområdens bered-
skap och kontinuitetskontroll, erkändes allmänt vid FBO som 
eftersträvansvärd. Det skulle säkerställa tillgången till dagligva-
ruförsörjningen, även under en för samhället allvarlig störnings-
situation. Förutsättningen skulle dock vara att man utöver bu-
tiksnätets beredskap grundligt skulle beakta dagligvaruförsörj-
ningens ömsesidiga beroende av andra verksamhetsområden. 
I projektet framhävdes att det är viktigt vid FBO att vara beredd 
på olika typer av störningssituationer i samarbete med närings-
livet och myndigheter samt tredje sektorn – i enlighet med to-
talsäkerhetens modell. Vid betraktande av projektet ansågs det 
vara beaktansvärt att när man förbereder sig för att fortsätta 
med (affärs-)verksamhet till och med under omfattande elav-
brott samt ICT- och betalningssystemstörningar, utvecklas ock-
så beredskapen för andra störningstyper betydande. Enligt pro-
jektorganisationens återkoppling hjälpte projektet också att 
utveckla samverkan mellan parterna i försörjningssäkerhets-
verksamheten – såväl inom ramen för handels- som distribu-
tionspoolen i samarbete även med andra branscher.

Finlands livsmedels- och DV-försörjning fungerar också i en all-
varlig störningssituation liksom även i den rådande coronasitu-
ationen visade det sig vid skrivandet av denna rapport. Företa-
gen som deltog i projektet har uttryckt att de som ansvarsta-

gande företag även i fortsättningen är beredda att vara med vid 
utveckling av beredskap för störningssituationer som berör he-
la samhället. Handels- och distributionspoolen anser att det är 
viktigt att de åtgärdsrekommendationer som framförts i denna 
rapport genomförs och att DVF-beredskapen utvecklas vidare 
också för omfattande, långvariga elavbrott.

Tryggandet av marknadens funktionalitet förutsätter att bered-
skapens nuläge betraktas kritiskt och att tillräckliga resurser 
tryggas. I denna projektrapport presenteras i samarbete mellan 
näringslivet och myndigheter planerade och genomförande av 
piloter med vilkas hjälp man kan utveckla butiksnätets bered-
skap så att det för sin del kan fortsätta sin verksamhet för att 
producera PTH-tjänster till nytta/godo för medborgare i alla 
situationer. FBC har beaktat lärdomarna från projektet i sina 
preliminära planer som utvecklingsprogram som siktar på år 
2030. FBC:s preliminära utvecklingsprogram 2030 beskrivs kort 
nedan i denna del om slutledningar.

5.1		 Utnyttjande	av	resultat	som	 
 en del av utveckling av  
 samhällets beredskap
Dagligvaruförsörjningen är en del av systemet som tryggar 
livsmedelsförsörjningen och sålunda en central del av tryg-
gande av samhällets livsviktiga funktioner (Säkerhetskommit-
tén 2017; Terminologicentralen TSK 2017). Dagligvaruförsörj-
ningen genomförs under alla förhållanden framför allt genom 
marknadens försorg (Arbets- och näringsministeriet 2018). I 
DVF-projektet betraktades det mest centrala verksamhetsom-
rådets, dagligvaruhandelns beredskap för allvarliga störnings-
situationer med tanke på produktion av DVF-tjänster samt, 
hur den skulle kunna utvecklas vidare för att fungera vid om-
fattande, långvariga elavbrott. Samhällets elberoende är up-
penbart (bl.a. Laitinen 2015; Minkkinen m.fl. 2017; Hakanen 
m.fl. 2005, 13; Klimstra & Hotakainen 2011, 25 – 27), och det 
går inte heller för närvarande att utesluta risken för ett na-
tionsomfattande elavbrott (Laitinen 2015).

I DVF-projektet skapades en modell med vilkens hjälp det skul-
le kunna vara möjligt att DV-handelns butiksnät på basis av 
projektets bedömningar och genomförande av piloter av tek-
niska lösningar begränsat skulle kunna fortsätta med sin verk-
samhet vid ett landskaps- eller till och med nationellt elav-
brott, om bara modellen kan tas i bruk omfattande och bero-
endena som har identifierats i projektet mellan verksamhets-
områdena och de tjänster de producerar noggrant skulle be-
aktas. Detta skulle utifrån projektets iakttagelser, inför ett 
elavbrott, förutsätta att cirka 300 butiker blir utrustade, med 
lösningar som möjliggör funktionen liksom genom att använ-
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da ett av Longley m.fl. avsett (2005) platsinformationssystem 
skisserades modellen för ett glesare butiksnät.

De tekniska lösningarna i butiken – varav en av de viktigaste 
är säkerställan av elförsörjning med reservkraft samt säker-
ställan av ICT-anslutningars och betalningssystems funktion 
framför allt med nätverksoperatörer och finanssektorns aktö-
rer – konstaterades vara fungerande i projektet i fråga om 
enstaka pilotbutiker. Pilotbutikerna kunde fortsätta med sin 
verksamhet under de simulerade elavbrottssituationerna och 
de vid dem testade reservanslutningarna för ICT-anslutningar 
fungerade. Det är viktigt att beakta att butikernas agerande i 
en situation där elektriciteten skulle vara avbruten även i de-
ras omgivande område och hos de serviceleverantörer de be-
höver skulle förutsätta att beredskapen inför en situation som 
motsvarar störningssituationsscenariot skulle utvecklas även 
i fråga om andra än DV-aktörerna.

Projektet erbjöd nycklarna till lösningen och ett genomförbart 
sätt att gå vidare i utveckling av beredskap för ett ur samhäl-
lets synvinkel allvarligt störningssituationscenario. ”DVF-pro-
jektet har främjat och verkställt också statsrådets beslut om 
försörjningsberedskapens målsättningar med vilka vi i fort-
sättningen kan trygga anskaffningen av medborgarnas förnöd-

enheter som till exempel livsmedel även i en störningssitua-
tion”, formulerade Henri Backman som verkade i projektet 
som företrädare för arbets- och näringsministeriet, i videon 
om försörjningssäkerhetsarbete inom handeln (Dagligvaru-
handeln rf 2020d).

Åtgärderna med vilka man skulle kunna utveckla DV-handelns 
butiksnäts beredskap för elavbrott i den omfattning som pre-
senterats i resultatdelen om modellen för ett glesare bu-
tiksnät, skulle till sina kostnader uppgå sammanlagt från cirka 
några tiotals miljoner till hundra miljoner euro och dessutom 
bör man ta hänsyn till de årliga driftkostnaderna. Företagen 
som är med i projektet satsade på projektet genom de inves-
teringar och kostnader för sakkunnigarbete som gjordes inom 
ramen för det, sammanlagt flera hundra tusen euro. Dessut-
om har företagen deltagit under ett antal decennier i verk-
samhetsområdets poolverksamhet som utvecklar försörj-
ningssäkerheten framför allt genom att utnyttja sina organi-
sationers sakkunnigresurser. Det är viktigt att vara medveten 
om att företagen i ansvarstagandes referensram utöver det 
sociala och miljöansvarstagandet behöver beakta också det 
ekonomiska ansvarstagandet ur vilkens synvinkel det centrala 
är att företagen agerar på ett hållbart sätt med tanke på af-
färsverksamhetens kontinuitet (bl.a. Hiles 2010; Juvonen m.
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fl. 2014). Företagen genomför för sin del optimering av till-
lämpning av de ovan i litteraturöversikten beskrivna riskhan-
teringsåtgärderna i relation mellan investering i dem och den 
med deras hjälp förutsedda nytta (Rantala & Kivisaari 2014, 
93; Juvonen m.fl. 2014).  

Ur affärsverksamhetens synvinkel kan den nuvarande bered-
skapsnivån anses vara tillräcklig i den meningen att företagen 
har dimensionerat sina risk- och kontinuitetshanteringsåt-
gärder så att affärsverksamheten kan fortsätta olika situatio-
ner för effekterna av störningssituationer som är inom grän-
sen för företagets egna kontrollmetoder. Förverkligandet av 
en situation likt projektets störningssituationsscenario skul-
le till sin dimensionering vara sådan att det skulle förekom-
ma allvarliga störningar inom olika områden i butikernas 
verksamhet. 

Även förslagen till åtgärder som framförts i resultatdelen gäl-
lande betalningssystem till bank- och finanssektorn kan, om 
de genomförs i fråga om de företag som deltar i projektet, öka 
attraktiviteten av att utveckla modellen för ett glesare bu-
tiksnät när säkerheten kring betalningssystemens funktiona-
litet även under allvarliga störningssituationer växer. Dessut-
om skulle eventuellt ibruktagande av en glesare butiksnäts-
modell förutsätta även efter detta projekt ingående betrak-
tande av konkurrenslagstiftningen.

Under projektet identifierades även flera åtgärder som före-
tagen anser vara sådana att de ger nytta till dem även med 
tanke på den normala risk- och kontinuitetskontrollen och de-
ras ibruktagande förutsätter inga stora investeringar (se resul-
tatdelen). Det anses tillrådligt att genomföra dem i företag. 
Det framhävs också att företagen och distributionens verk-
samhetsområdes poolarbete samarbetar och vidtar åtgärder 
ständigt som gagnar även mer omfattande beredskapen för 
ur samhällets synvinkel allvarliga störningssituationer utöver 
att utveckla sin egen kontinuitetskontroll. Detta har också vi-
sat sig vid skrivande av denna rapport under den rådande 
pandemin i handelns- och distributionspoolens arbete. 

I projektet koncentrerade vi oss på att betrakta DV-produkter-
nas detaljhandels nuvarande beredskapsförmåga. Utöver 
DV-produkters detaljhandel omfattade de DVF-tjänsterna som 
behövs i allvarliga störningssituationer också produktion av 
mattjänster genom foodservice-verksamhetsområdet – såväl 
genom offentliga mattjänster (framför allt f.d. massbespisning) 
som genom privata restaurangtjänster. I projektet är det pri-
märt ur försörjningssäkerhetssynvinkel att utöver matens de-
taljhandel även betrakta kommunernas lagstadgade mattjäns-
ter (bl.a. skolor och daghem, sjukhus, serviceboende m.m.) 
och deras kontinuitet.

Dessa tjänster omfattar under alla förhållanden till och med 
cirka en miljon människor varav den största delen har en ställ-
ning i vilken de utan offentliga mattjänster inte har möjlighet 
att skaffa sina egna nödvändiga DVF-tjänster. Dessutom kom-
mer ur försörjningsberedskapssynvinkel fram ovanstående 
privata aktörer som samarbetar med offentliga mattjänster, 

personalrestauranger i stor utsträckning samt till exempel res-
tauranger som verkar i anslutning till trafikstationer och 
DV-handelns enheter när det gäller tjänster erbjudna av pri-
vata verksamhetsutövare. Perspektiv på försörjningsbered-
skap i samband med dessa instanser har behandlats ovan vid 
betraktande av KJP:s verksamhet och fokusområden i resul-
tatdelen. Behovet av att betrakta FS-verksamhetsområdet och 
försörjningsberedskapssynvinklar ur dess olika råvaruleveran-
törer har för sin del blivit klarare under pandemisituationen 
år 2020.

DVF-projektet har gett FBO och myndigheter detaljerad infor-
mation om hur marknadens beredskapsläge är när det gäller 
en allvarlig störning i energiförsörjning och betalningssystem 
som pågår över fyra dygn omfattande hela nationen eller 
minst två landskap och hur det skulle kunna utvecklas. 
DVF-projektets organisation anser det vara viktigt att utveck-
lingen fortsätter i samarbete mellan myndigheter och närings-
livet, långsiktigt. Så som det framgår av denna rapport är det 
även i fortsättningen viktigt att beredskapen med hänsyn till 
projektets störningssituationsscenario ur DVF-tjänsternas pro-
duktionssynvinkel kommer att behållas i utvecklingsagendan.

Normalförhållandenas problemsituationer eller avgränsnings-
bara effekter av allvarligare störningssituationer, som pande-
misituationen som råder vid skrivandet av denna projektrap-
port hindrar inte produktion av DVF-tjänster men ett elavbrott 
vid mer omfattande förverkligande kan orsaka svåra störnings-
faktorer där. FBC har för sin del planerat att projektresultaten 
utnyttjas i dess preliminära utvecklingsprojekt med sikte mot 
2030. Handelns- och distributionspoolen har infört som en 
viktig del i sin verksamhetsplan 2021 deltagandet i praktisk 
planering och genomförande av FBC:s utvecklingsprogram. 
Utvecklingsprogram genomförs under FBC:s koordination på 
ett sätt som avtalas separat.

FBC:s preliminära planer till utvecklingsprogrammet 2030 be-
skrivs här i korthet med samtycke av projektets FBC-kontakt-
person. Viktiga förnödenheter och tjänster för medborgare är 
utöver tillgång till mat bl.a. vatten, mediciner, bränsle, kom-
munikationslösningar, såsom mobilnät, el och värme samt 
kritiska social- och hälsovårdstjänster. Tillgången till alla dessa 
under alla förhållanden och även i allvarliga störningssituatio-
ner måste ständigt utvecklas. Modellerna som skapats inom 
ramen för detta projekt har sin egen viktiga betydelse.

5.2		 Förslag	till	fortsatt	forskning

Liksom i denna projektrapport har framförts, rekommenderas 
utifrån DVF-projektet att fortsatta utvecklingsåtgärder genom-
förs både för myndigheter och DV-handelns företag. Åtgärds-
förslagen presenteras i denna rapports resultatdel. De omfat-
tar åtgärdsförslag som lämpar sig att genomföras självständigt 
i företag och organisationer. Det framhävs att beredskapens 
nuläge framförs i denna rapport avsiktligt så att olika företags 
eller organisationers situation i dem inte har specificerats då 
man även vid läsning av utvecklingsåtgärdsrekommendatio-
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nerna ska ta hänsyn till att de inte är jämbördigt riktade till 
alla. Förhoppningen är att respektive företag plockar utveck-
lingsrekommendationer som passar det egna företaget för 
sina egna utvecklingsagendor. Vid vart och ett av de företag 
som deltog i pilotprojekt har det upprättats en detaljerad slu-
trapport i vilken även den detaljerade situationen och utveck-
lingssynpunkter har tagits upp. Dessutom utfärdades detalje-
rade åtgärdslistor mellan företagens ansvarspersoner och pro-
jektchefen i samarbete vid planering av uppgifter som gjordes 
under pilotprojekten. De har också lämnats in till respektive 
företag.

Det är också viktigt att planera gemensamma utvecklingsåt-
gärder.  En sådan gemensam planering kan genomföras inom 
ramen för handels- och distributionspoolen. Handels- och 
distributionspoolen fungerar som planerings- och samarbets-
forum för försörjningsberedskapsarbete, förverkligande så 
samverkan i enlighet med totalsäkerheten, såsom poolernas 
uppgift också konstateras vara i Samhällets säkerhetsstrategi 
(Säkerhetskommittén 2017). Poolens kommitté är ur den syn-
vinkeln en naturlig samarbetsinstans för DV-handelsbrans-
chens försörjningsberedskapssamarbete. Handels- och distri-
butionspoolen fortsätter också med sitt aktiva samarbete med 
andra pooler och samarbetsinstanser för att för sin del påver-
ka de i denna projektrapport beskrivna beroendena mellan 
handelns och andra branschers beredskap.

Samarbetet mellan handelns- och distributionspoolen och 
livsmedelsförsörjningssektorns två andra pooler, primärpro-
duktions- och livsmedelsproduktionspoolen samt KOVA-kom-
mittén har formats under ett antal decennier, och blivit dju-
pare i DVF-projektet, en naturligare och tätare del av FBO:s 
hela verksamhet inom sektorn än tidigare. Samarbetet sker 
på många nivåer och sätt, även när det gäller utveckling av 
DVF-projektets huvudtema, utveckling av DVF-beredskapen 
som en del av livsmedelsförsörjningens system. Livsmedels-
försörjningen bildar för sin del ett mångfacetterat till och med 
komplext nätverk där en förändring i till exempel ett verksam-
hetsområde eller en aktörs process skulle kunna påverka hel-
heten betydande. Även därför är samarbetet i försörjnings-
beredskapsfrågor i sektorns pooler primärt viktigt.

Tillgången till livsmedel från inhemsk primärproduktion och 
livsmedelsindustri är livsviktig för handeln. Utan säljbara pro-
dukter skulle det inte vara möjligt att producera DVF-tjänster. 

Det går inte heller att glömma den kompletterande effekten 
ur försörjningsberedskapens synvinkel. Livsmedelsförsörj-
ningssektorns importredovisningar som naturresursinstitutet 
Luke har producerat under med några års intervaller är en 
konkret metod att precisera informationen om livsmedelsked-
jans importberoende.

FBC:s utvecklingsprogram 2030 erbjuder vid genomförande 
en ändamålsenlig referensram samt ett sätt att genomföra 
utvecklingsåtgärder DVF-beredskap omfattande. Planering 
och eventuellt genomförande av dem är aktuella från år 2021 
och handelns- och distributionspoolen deltar gärna i plane-
ringen och genomförandet av dem, liksom ovan i punkten 
”Utnyttjande av resultat som en del av mer omfattande ut-
veckling av beredskap i samhället” beskrivs.

Sammantaget kan konstateras att FBO och FBC har rikligt med 
kunskap om utveckling av beredskap som under årens lopp 
har producerats utöver ett långsiktigt sakkunnigarbete även 
med olika utredningar och riktade undersökningar. Man har 
dock inte genomfört mer omfattande vetenskaplig grundun-
dersökning i någon betydande grad. Ur denna synvinkel skul-
le det finnas beställningar av vetenskaplig forskning generellt 
uppfattad (både grund- och tillämpad forskning) även i 
DVF-referensramen. En synvinkel som kan ge mervärde för 
utveckling av DVF-beredskap är det nätverksteoretiska per-
spektivet.

Projektchefen har kännedom att avsikten är att i alla fall stu-
dera detta perspektiv inom den närmaste tiden. Det är känt 
att det kommer att komma forskningslitteratur som behandlar 
pandemisituationen och olika verksamhetsområdens, bl.a. 
handelns och distributionens, verksamhet under dess tid bå-
de under pandemisituationen och därefter. Exempel redan vid 
skrivande av denna rapport har varit bl.a. forskningen vid 
Aalto-universitet som behandlade livsmedelskedjans fram-
gångsfaktorer under coronakrisen  (Saarinen m.fl. 2020) samt 
Lukes forskning om coronakrisens effekter på livsmedelsked-
jan (Niemi & Jansik 2020). I fråga om forskningen om pande-
misituationen kan i alla fall undersökningar som handlar om 
samverkan inom och mellan verksamhetsområdena erbjuda 
direkt tillämplig kunskap också för utveckling av DVF-bered-
skapen. Det är viktigt att utnyttja forskningskunskapen vid 
utveckling av DVF-beredskapen och försörjningsberedskapen 
och totalsäkerheten mer omfattande.
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