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UPPDATERAD HANDBOK FÖR  
SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE



En säkerhetshandbok för dig som  
livsmedelsföretagare 
Genom att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor kan du som 
företagare öka dina möjligheter att fortsätta producera och leverera 
livsmedel även vid stora samhällsstörningar som till exempel en 
snöstorm eller strömavbrott. 

Det finns många olika hot och risker, beroenden och händelser som du behöver  
ta hänsyn till och minimera effekterna av i förväg för att säkerställa en robust 
verksamhet.

Som stöd i säkerhetsarbetet finns nu en uppdaterad utgåva av handboken  
för systematiskt säkerhetsarbete för små och medelstora livsmedelsföretag.  
Boken är framtagen tillsammans med sakkunniga.

Exempel på kritiska beroenden 
Ditt företag kommer att vara mer förberett på att hantera störningar om ni arbetar 
systematiskt och genomför en analys av era kritiska beroenden regelbundet.  
Då får ni en tydlig bild av vilka områden som behöver utvecklas för att nå en  
ökad robusthet.

Beslutsstöd och checklistor
Hur säkert är ditt företag – säkerhetshandbok för livsmedelsföretag  
innehåller fakta om vilka lagar och regler som gäller, vem som ansvarar för  
vad och information om säkerhetsarbete i allmänhet. Du får även beslutsstöd  
för nödlägen av olika slag samt checklistor som kan användas direkt eller  
anpassas till din specifika verksamhet. Till exempel:

• Hur du kan identifiera företagens beroenden

• Skalskydd

• Brandskydd

• Kontinuitetshantering – så minimerar du risken för avbrott

• Informationssäkerhet

• GDPR – EU:s nya dataskyddsförordning

Mer tips och stöd 
Livsmedelsverket har nationellt samordningsansvar för kris- och  
beredskapsplanering av dricksvatten- och livsmedelsförsörjning i leden  
efter primärproduktion. Målet är att vi tillsammans med andra aktörer skapar 
goda förutsättningar för trygga leveranser av säker mat och dricksvatten  
oavsett samhällsstörning. 

På livsmedelsverket.se hittar du fallstudier och olika studier som kan ge  
inspiration och insikter eller frågor du kan ha nytta av i ditt arbete.  
Se Produktion handel & kontroll / Krisberedskap och civilt försvar /  
krisberedskap för företag.
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säkerhetshandbok för livsmedelsföretag från  
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