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Covid-19 och påverkan på
samhällsviktig verksamhet
Hur bör samhället förbereda sig på något som är
okänt? Hanteringen av Covid-19 ger kunskap som
kan hjälpa oss att vara bättre förberedda inför
nästa kris. Och genom ett fokus på samhällsviktiga
verksamheter kan vi dra viktiga lärdomar från
pandemin om hur framtidens motståndskraftiga
samhälle kan skapas.
Projektuppgifter

Att öka samhällsviktiga verksamheters motståndskraft mot
olika typer av påfrestningar är sedan länge ett prioriterat
område. Trots det finns få studier av hur man bör bedriva
sådant arbete för att säkerställa att verksamheter fungerar
även under påfrestande omständigheter. Under 2021 har ett
projekt med fokus på just detta genomförts. Projektet
avgränsades till Skåne och har haft tre frågeställningar som
utgångspunkt. En som handlar om hur pandemin har
påverkat samhällsviktiga verksamheter i Skåne, en som
handlar om hur olika verksamheter förberett sig, och en som
fokuserar på vilka lärdomar man kan dra från hanteringen.
Covid-19 har haft en omfattande påverkan på hur de flesta
verksamheter bedivits, men resultaten tyder inte på någon
omfattande påverkan av samhällsviktiga funktioner.
Undantagen är sektorn Hälso- och sjukvård samt omsorg där
viss funktionspåverkan kunnat observeras. Det gäller även i
viss mån Transportsektorn. När det gäller förberedelser för
pandemier finns flera bra exempel som identifierats i studien.
De flesta verksamheter har dock inte haft specifika
förberedelser inför sådana händelser utan förlitat sig på
exempelvis generella krishanteringsplaner. Vidare inkluderar
resultaten också ett antal lärdomar från hanteringen,
exempelvis vikten av att beakta uthållighet vid planering inför
kriser. Slutligen har projektet också gett ett antal
rekommendationer på hur arbetet med att skydda
samhällsviktiga verksamheter skulle kunna stärkas framöver.
Två av dessa handlar om så kallade stresstester och
konsekvensanalyser.
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