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Om betalsystemet kraschar  

En störning i betalsystemet kan eskalera till en 

samhällskris då följdproblem ofta uppstår i olika 

samhällskritiska sektorer. Hur får medborgare tag i 

mat, drivmedel och medicin när de inte kan betala 

för sig? I 21 simuleringsspel har vi studerat vilka 

åtgärder som kan lindra olika typer av konsekvenser, 

samt hur privata och offentliga aktörer tillsammans 

kan balansera sina åtgärder för att få en bra effekt. 

Forskningsprojektets syfte var att ta reda på vilka 

konsekvenser som uppstår i olika samhällssektorer vid en 

långvarig betalsystemsstörning, samt hur kombinationer av 

åtgärder antingen kommer lindra konsekvenser eller kanske 

rent av skapa en eskalering. I projektet har vi utvecklat ett 

simuleringsspel där en grupp av omkring tio spelare kan 

uppleva och diskutera konsekvenser av en 

betalsystemsstörning (kortbetalningsstopp) och lära sig hur 

deras åtgärder påverkar händelseförloppet i ett fiktivt samhälle 

(i en datorsimulering). Spelgruppen får spela samma 

händelseförlopp flera gånger. Att spela spelet ökar förståelsen 

för konsekvenser, åtgärder och deras samband: tillsammans 

utvecklar deltagarna en helhetssyn. Ju fler konsekvenser de 

kan förutse och ju fler åtgärder de känner till, desto mer 

resilient blir samhället.  
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Betalalternativ, varuflöden, kommunikation och trygghet 

Framgångsfaktorer är: att tidigt erbjuda många betalalternativ, 

trygghetsskapande kommunikation, att undvika hamstring eller 

stillestånd i varuförsäljning och att skapa trygghet i butiker 

genom extra personal. Vid en betalsystemsstörning är det 

viktigt att erbjuda flera olika betalalternativ, snarare än ett 

huvudalternativ som då troligen överbelastas. Näringsliv och 

myndigheter bör tillsammans motverka svängningar i 

varuflöden som kan orsakas av oberäkneliga kundbeteenden 

eller leveransproblem. Konsumenternas efterfrågan kan pendla 

mellan stillestånd och hamstring och transporter kan fördröjas 

när de har svårt att betala för sina drivmedel. Det är viktigt att 

säkra drivmedelstillgång för samhällsviktiga transporter och 

konsumenter. Trygghet skapas genom att ord (“du kan handla 

som vanligt”) och handling (det finns många betalalternativ) går 

hand i hand. Trygghet kan även ökas genom att ta in extra 

personal för att hjälpa kunderna och genom att ta in vakter vid 

stor köbildning eller ransonering. Kriskommunikationen bör 

informera om vilka betalalternativ som finns, uppmana till 

att handla som vanligt, samt be om förståelse för 

köbildning och väntetider pga. avvikande rutiner. 

 

En ny metod för att träna helhetssyn tillsammans 

Projektet har utvecklat ett nytt övningskoncept där 

samhällsaktörer kan skapa kollektiv resiliens genom att träna 

helhetssyn och genom att hitta många olika lösningar på samma 

störning. Deltagarna har utmanats att lösa varandras problem 

utifrån ett helikopterperspektiv och fått spela samma scenario 

flera gånger om för att uppleva att samma störning kan eskalera 

på olika sätt, och att olika åtgärder kan behövas beroende på 

vilken typ av eskalering som är aktuell. När de väljer olika 

åtgärder, eller implementerar åtgärder tidigare eller senare, kan 

de erfara att händelseförloppet påverkas och att andra 

konsekvenser uppstår. På så sätt får speldeltagarna en djupare 

förståelse för hur åtgärder i olika sektorer påverkar effekten av 

den tvärsektoriella krishanteringen som näringsliv, medborgare 

och myndigheter tillsammans skapar. 

Att näringsliv, medborgare och myndigheter utvecklar 

helhetssyn kan gynna krishantering i många olika händelser. 

Det finns stora likheter mellan de typer av utmaningar som 

uppstår i våra simuleringsspel vid en betalsystemsstörning och 

hur Covid-19 pandemin har påverkat många samhällssektorer. 

Jämförelser av dessa händelseförlopp och andra scenarier kan 

skapa en djupare förståelse för hur det svenska samhället kan 

agera vid störningar som påverkar många samhällsviktiga 

verksamheter samtidigt.   

Spela spelet! 

Spelet ”Om betalsystemet kraschar” 

finns tillgängligt för intresserade 

efter att projektet har avslutats. 

Vill din ISF grupp träna helhetssyn? 

Vill du som kommun eller som 

länsstyrelse samla 8 till 12 aktörer 

från olika sektorer i samhället för att 

tillsammans utveckla förmågor att 

utöva tvärsektoriell krishantering? 

Kontakta oss via projekthemsidan, 

så bokar vi in en speldag med er. 
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