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Kontinuitetshantering i näringslivet- livsmedel 

Bakgrund 

MSB och Livsmedelsverket bjuder in företag (verksamma inom tillverkning, 

förädling, distribution, partihandel och/eller detaljhandel) till en kurs om 

kontinuitetshantering inom livsmedelssektorn.  

 

Utvecklingen i samhället går mot fler och mer komplexa beroenden mellan 

olika verksamheter genom teknik- och tjänsteutveckling, privatisering, 

outsourcing, automatisering och ”just in time”- produktion. 

Livsmedelsförsörjning är en samhällsviktig funktion som alltid måste fungera 

trots detta. Det är därför viktigt att företag som är verksamma inom 

livsmedelsförsörjningen arbetar med kontinuitetshantering.  

 

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin 

verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till 

exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, 

leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett 

strömavbrott. Genom att arbeta med kontinuitetshantering kan företag 

snabbare återhämta sig från och minska konsekvenserna av en störning.  

 

Kontinuitetshantering ger även kunskap om vilka beroenden man har och hur 

man kan jobba för att säkra dem, vad man kan genomföra för åtgärder som 

minskar risken för störningar i verksamheten samt hur man kan skapa planer 

för att hantera de störningar som ändå kan uppstå. 

 

Denna kurs utgår ifrån MSB:s metodstöd som finns på 

www.msb.se/kontinuitetshantering  

Målgrupp 

Kursen vänder sig till personer som arbetar eller ska arbeta med  

kontinuitetshantering i sitt företag (t ex personer som jobbar med 

säkerhetsfrågor, kvalitetssäkring, produktion eller logistik).  

 

Kursen riktar sig särskilt till livsmedelsföretag (tillverkning, förädling, 

distribution, partihandel och/eller detaljhandel) som idag inte jobbar med 

kontinuitetshantering eller behöver stöd i arbetet.  

 

Företag av alla storlekar är aktuella som målgrupp. 

https://public360.msb.local/locator/Common/Details/Navigate?module=Case&subtype=61000&recno=329241
http://www.msb.se/kontinuitetshantering
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Förkunskaper 

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt rekommenderas deltagaren ha 

genomfört MSB:s webbkurs om kontinuitetshantering innan kursstart. Denna 

kurs finns publicerad från september 2020 på 

www.msb.se/kontinuitetshantering 

Urval 

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en 

jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till 

jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

Syfte 

Genom att arbeta med kontinuitetshantering kan företag snabbare återhämta 

sig från och minska konsekvenserna av en störning. Det innebär kortare 

avbrottstider i verksamheten och förhindrar att personella, ekonomiska, 

funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade. Effekten blir att 

om man blir utsatt för störningar ökar man sannolikheten att kunna 

upprätthålla sin egen verksamhet.  

 

Kursens syfte är att öka kunskapen om varför aktörer som bedriver 

samhällsviktig verksamhet behöver arbeta med kontinuitetshantering, vad 

kontinuitetshantering är och hur det kan bidra till att säkra verksamheten vid 

olika typer av störningar.  

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna: 

1. förklara vad kontinuitetshantering innebär  
 

2. ge exempel på vad som bör ingå i konsekvensanalys, riskbedömning, 
kontinuitetsplan  
 

3. ge exempel på hur det egna företaget kan gynnas av att arbeta med 
kontinuitetshantering. 
 

Innehåll 

Kursen tar upp följande innehåll:  

 Vad kontinuitetshantering är 

 Hur företag kan gynnas av att arbeta med kontinuitetshantering 

 Lagkrav och incitament för branschen  

 Lärande exempel – ett företag som kan inspirera  

 Praktiska övningar:  

 hur gör man en konsekvensanalys? 

 hur gör man en riskbedömning? 

 hur skriver man en kontinuitetsplan?  

https://public360.msb.local/locator/Common/Details/Navigate?module=Case&subtype=61000&recno=329241
http://www.msb.se/kontinuitetshantering
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Pedagogik och metodik 

Kursdeltagaren uppmuntras till ett kollegialt lärande, genom att tillsammans 

med personal på t.ex. den egna arbetsplatsen, använda möjligheten att 

genomföra och tillämpa den metod för kontinuitetshantering som behandlas i 

kursen.  

MSB strävar efter att vara en jämställdhetsintegrerad myndighet. 

Kvalitetshöjande perspektiv som genus och mångfald betonas under kursen, så 

att människors likheter och olikheter speglas och värdesätts.  

Upplägg och omfattning 

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bl.a. 

föreläsningar, gruppdiskussioner och lärande exempel. 

Kursen omfattar en dag och kan bedrivas endera som platsbunden eller helt på 

distans. 

Läromedel 

Kursen utgår från MSB:s metodstöd som finns på 

www.msb.se/kontinuitetshantering 

Övrig rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i 

samband med antagningsbesked och kursinformation. 

Intyg 

Efter godkänd kurs utfärdar MSB ett kursintyg till deltagaren. 

https://public360.msb.local/locator/Common/Details/Navigate?module=Case&subtype=61000&recno=329241
http://www.msb.se/kontinuitetshantering

