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Att informera allmänheten om risker 
och skydd vid Sevesoverksamheter
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Information till allmänheten
Kemiföretag spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men medför också 
risker. Det är därför viktigt att de människor som bor och vistas i närheten 
av den typen av företag vet vilka risker som finns vid verksamheten och 
vad de ska göra i händelse av en olycka. Risken för skador på tredje man 
minskar om allmänheten är välinformerad. Behovet av information har 
uppmärksammats både av EU och i svensk lagstiftning. Med denna broschyr 
vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB stödja kommuner 
och företag i arbetet med att informera allmänheten enligt kraven i lag
stiftningen (se sidan 13).

• Kommunerna har ansvaret för att personer som kan komma att  
beröras av en allvarlig kemikalieolycka får information om risker  
och skydd.

• Verksamhetsutövarna är skyldiga att bekosta informationen. 

Enligt lagstiftningen ska information till allmänheten ges minst vart  
femte år och hållas ständigt aktuell och tillgänglig däremellan. Informa 
tion ska också ges när väsentliga förändringar har genomförts vid en verk
samhet. Forskning visar att intervallen mellan informationsinsatser bör 
vara mycket kortare än så, speciellt i områden med stor in och utflyttning. 
MSB anser att intervall på två till tre år kan vara lämpliga.

Riskkommunikation
Fungerande riskkommunikation ger den information och kunskap  
mottagarna behöver för att kunna fatta rationella beslut om sin egen  
hälsa och säkerhet. Kommunicera risker och skydd på ett sådant sätt att 
mottagarna inser allvaret i en situation utan att bli skrämda. Tala tydligt 
om vad mottagarna ska göra vid en eventuell olycka. Att tala om sådant 
de inte ska göra kan skapa förvirring. Tänk på att det ska gå att omsätta 
informationen i praktisk handling. Det är en av riskkommunikationens 
viktigaste principer.
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Informationen ska vara lätt att förstå och så kortfattad som möjligt.  
Ta med lagstiftningens obligatoriska punkter (se sidan 13), men betona 
särskilt de risker som finns vid verksamheten och hur människor ska 
bete sig vid en olycka. Tänk på att meddelanden som uppfattas som  
alltför hotfulla kan avfärdas av mottagarna.

Kontakta gärna kommunens och företagets informatörer för att diskutera 
upplägg och innehåll i informationssatsningen.

Målgrupper och målgruppsanpassning
Anpassa informationen till olika målgrupper så att den kan nå ut och 
förstås av så många som möjligt. Det är viktigt att göra en analys av hur 
målgrupperna ser ut. Vissa områden och anläggningar behöver särskilt 
anpassad information, till exempel invandrartäta områden, sjukhus,  
förskolor, skolor, boenden för funktionshindrade, äldreboenden, idrotts
anläggningar och köpcentrum. 
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Tänk på att flera områden kan beröras av utsläpp vid olika vindriktningar 
och att människor kan komma att flytta inom kommunen. Det finns en 
risk i att enbart begränsa informationen till de hushåll och anläggningar 
som ligger närmast Sevesoverksamheten. Gör gärna en långsiktig plan för 
fortlöpande kommunikationsaktiviteter. Det ökar chansen att målgrup
perna lägger märke till och kommer ihåg informationen. Dessutom ska
par regelbundenhet och synlighet förtroende.  

Ny analys varje gång

Inför varje ny informationsinsats bör målgrupper, kommunikationsmål, 
budskap och kanalval analyseras. Utvärderingar av och erfarenheter från 
tidigare insatser kan vara till hjälp, men att automatiskt återanvända 
tidigare koncept och material vid nya informationsinsatser är inte att 
rekommendera.

Tillit och trovärdighet
Tillit och trovärdighet är viktiga faktorer i all riskkommunikation.  
Saknas tillit till och förtroende för dem som informerar är sannolikheten 
stor att mottagarna misstror eller ignorerar informationen. Öppenhet 
och ärlighet ökar trovärdigheten. Förklara varför viss information even
tuellt inte kan lämnas ut. Det gäller att ha goda skäl för att hålla inne 
information som allmänheten efterfrågar.

Gemensam avsändare

Trovärdigheten ökar om kommunen och företaget samverkar i kommu
nikationsarbetet. Man kan till exempel stå som gemensam avsändare  
på inbjudningar och olika typer av informationsmaterial och genomföra 
olika informationsaktiviteter tillsammans. Det är viktigt att dialogen 
mellan kommunen och företaget förs redan under kommunikations 
planeringen.

Finns det flera liknande företag inom kommunen kan det vara en fördel 
om de samarbetar och informerar tillsammans.
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Tid
Ofta går det åt betydligt mera tid än man först tror till att planera,  
genomföra och följa upp ett riskkommunikationsprojekt. Avsätt  
ordentligt med tid och gör en noggrann tidplan för arbetet.

Kanaler och mötesplatser
För att kommunikation om risker och skydd ska kunna öka målgrupper
nas kunskap och påverka deras attityder och beteenden är det viktigt  
att välja kommunikationskanaler som verkligen ger effekt. Tänkbara  
kanaler för att nå ut med information till allmänheten är

• möten (exempelvis stormöten, öppet hus och besök hos målgrupper 
med särskilda behov)  

• kommunernas och verksamhetsutövarnas webbplatser (gärna lätt  
nåbar från första sidan)

• broschyrer

• information i telefonkataloger

• affischer

• annonser i lokala tidningar

• reklam i lokala TV och radiokanaler

• artiklar och inslag i tidningar, radio och TV

• aktiviteter i bibliotek, kommunhus och andra offentliga lokaler.

Använd helst flera kanaler i kombination. Möten kan till exempel  
kombineras med skriftlig information i broschyrer, på offentliga anslags
tavlor och på kommunens samt företagens webbplatser.
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Möten

Möten är den bästa kommunikationskanalen för att förmedla djupare 
kunskap och påverka människors beteende. Möten inbjuder till dialog 
och ger därmed möjligheter att förklara, svara på frågor och reda ut 
eventuella missförstånd. För att locka deltagare kan det vara lämpligt  
att samtidigt ordna en aktivitet, till exempel öppet hus på företaget.

• Låt representanter från kommunen och företaget tillsammans stå  
som värdar för mötet.

• Tänk på att välja mötesplatser nära målgrupperna. Sök gärna upp  
dem på deras egna arenor.

• Fundera över tänkbara frågor i förväg och förbered svar på dem.
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Broschyrer

Kom överens om vilken information som ska finnas med i broschyren och 
skriv ett manus. Tänk på att undvika svåra ord och fackuttryck. Förklara 
tekniska och vetenskapliga termer om de används. Dela upp texten i 
stycken med rubriker och mellanrubriker. Meningarna bör vara korta 
och lättlästa. Undvik svårlästa typsnitt, kursiv stil eller enbart versaler. 
Förstärk viktig information, till exempel genom att göra texten fet, större 
eller i annan färg. Informera gärna med hjälp av frågor och svar. Placera 
information som läsarna inte har direkt användning av vid en olycka 
längst bak i texten. Använd bilder och symboler som förstärker och  
tydliggör budskapet (se exempel i nästa avsnitt om VMA).

• Texten ska ge klara besked om vad mottagaren ska göra. Till exempel: 
Läs igenom broschyren. Ta alltid larm på allvar. Agera enligt rekom
mendationerna vid larm.

• Ge broschyren ett format som gör att den skiljer sig från reklam. 
Undvik kompakta textsidor med liten text. Använd färger som till 
exempel röd för att signalera varning. 

• En flik med den viktigaste informationen som kan rivas av från  
broschyren och lätt sättas upp i ett skåp eller på en anslagstavla  
gör det lätt för mottagaren att spara informationen. 

• Om distributionen ska ske med Posten bör det göras en dag då det 
inte ges ut någon reklam. Se till att även de som har tackat nej till 
reklam får broschyren i sin brevlåda.

Informera om VMA
Med hjälp av varnings och informationssystemet Viktigt Meddelande  
till Allmänheten, VMA, kan stora grupper av människor bli varnade och 
få information i samband med olyckor eller händelser som riskerar att 
orsaka störningar i samhället. Information om VMA bör finnas med  
som en punkt i informationen till allmänheten, oavsett vilka kanaler  
som används. 
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VMAsystemet utgörs av meddelanden i radio och TV. Det finns två  
nivåer: varningsmeddelanden och informationsmeddelanden. Varnings
meddelanden sänds genast när omedelbar risk bedöms föreligga för  
skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön eller vid risk för spridning av 
en allvarlig, smittsam sjukdom. Informationsmeddelanden sänds utan 
krav på omedelbarhet för att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, 
egendom, i miljön och vid smittspridning.

I många kommuner kompletteras meddelandena i radio och TV med 
utomhuslarm. Signalen i utomhuslarmet består av 7 sekunder långa ljud
stötar med 14 sekunders paus emellan. Den ska ljuda i minst två minuter.

Signalen betyder att man ska gå inomhus, stänga fönster och dörrar  
samt eventuell ventilation och lyssna på radion för mer information.  
När faran upphört ska signalen ”faran över” sändas – en 30 sekunder 
lång, sammanhängande signal. 

Testa i förväg
Testa gärna upplägget och innehållet i informationen i förväg på en  
mindre grupp människor som representerar olika målgrupper. 

Utvärdera efteråt 
Ta reda på hur allmänheten uppfattat kommunikationsinsatsen, till  
exempel med hjälp av enkäter och intervjuer. Den kunskapen kan sedan 
ligga till grund för det fortsatta arbetet och öka sannolikheten för att 
informationen får önskad effekt. 

7 sek 7 sek 7 sek

14 sek 14 sek
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Exempel 
I Sjöstads kommun med 75 000 invånare finns en Sevesoverksamhet  
som omfattas av kravet på information till allmänheten.

Runt verksamheten finns ett bostadsområde med skola, förskola och  
köpcentrum. Det finns också ett badhus i närheten. Ett annat bostads
område i kommunen har en hög andel invandrare. 

Kommunen och verksamhetsutövaren har på kommunens initiativ  
tillsammans planerat en rad aktiviteter för att informera allmänheten. 
De genomförs vartannat år.

Bostadsområdena: En informationsbroschyr om risker och skydd skickas 
ut med Posten på reklamfri dag. Affischer med liknande information 
sätts upp i samtliga flerbostadshus. Broschyren föregås av annonser i 
dagstidningar och kommersiell lokalradio. I bostadsområden med en  
hög andel invandrare ges muntlig information till invandrarföreningar. 
Broschyrer på de vanligast förekommande språken i området delas ut 
med hjälp av föreningarna. Dessutom sätts affischer på olika språk upp, 
bland annat i föreningarnas lokaler, vid mataffärer och i trappuppgångar 
i flerbostadshus. Aktiviteterna följs upp genom att verksamhetsutövaren 
bjuder in till öppet hus. Information med rubriken ”Så här gör du om en 
olycka sker” finns ständigt på förstasidan på kommunens och verksam
hetsutövarens webbplatser. På webben finns också inläst information 
som till exempel synskadade kan lyssna på, ladda hem eller beställa på cd.

Skolan och förskolan: Räddningstjänsten besöker skolan och informerar 
personalen och de äldre eleverna om de risker som finns vid Sevesoverk
samheten och vad man ska göra vid en eventuell olycka. De får också  
en folder med samma information. Personalen och eleverna informeras 
var för sig. Tillräckligt med tid avsätts för frågor och dialog. Förskolans 
personal uppmanas att prata med barnen om verksamheten och öva på 
det man ska göra om en olycka skulle inträffa.  
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Köpcentrumet: Muntlig information om risker och skydd ges till ansva
rig chef och butikschefer. De ombeds att föra informationen vidare till 
sina medarbetare. Även här lämnas en broschyr med samma informa
tion. Affischer sätts upp runt om i centrumet, bland annat på informa
tionstavlor med annan säkerhetsinformation.

Badhuset: Muntlig information ges till personalen. Även här lämnas en 
broschyr med samma information. Affischer med information sätts upp 
på olika ställen i badhuset, bland annat på informationstavlor med annan 
säkerhetsinformation.
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Vad säger lagstiftningen?
När en verksamhet omfattas av kravet på säkerhetsrapport i Sevesolag
stiftningen har allmänheten rätt att få information om vilka risker som 
finns vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur 
man ska agera vid en olycka.

• Kommunen har ansvaret för att personer som kan komma att beröras 
av en allvarlig kemikalieolycka vid verksamheten får denna informa
tion. Detta gäller både personer i den egna kommunen och personer  
i annan kommun eller annat land. 

• Verksamhetsutövaren är skyldig att bekosta informationen. 

Informationen ska lämnas till allmänheten minst vart femte år och  
dessutom hållas ständigt aktuell och tillgänglig. Informationen ska  
också lämnas vid väsentliga förändringar av verksamheten.

Var finns bestämmelserna?
14 § lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa  
följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

11 § förordningen (SFS 1999:382) om åtgärder för att förebygga och  
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

1213 §§ samt bilaga 3 i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 
2005:2) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor.

Vad ska informationen innehålla?
Enligt bestämmelserna ska informationen till allmänheten innehålla:

1. uppgift om verksamhetsutövarens namn och adress till verksamheten,

2. uppgift om vem eller vilka som lämnar informationen,

3. en bekräftelse att verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om  
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemi
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kalieolyckor och en uppgift om när säkerhetsrapport enligt 10 § i  
nämnda lag har lämnats eller skall lämnas till tillsynsmyndigheten,

4. en kortfattad beskrivning av aktiviteterna vid verksam heten, kemiskt 
namn på de farliga ämnen som skulle kunna orsaka en allvarlig kemi
kalieolycka, samt upp gifter om dessa ämnens viktigaste farliga egen
skaper, varvid för ämnen som endast omfattas av del 2 i bilagan till 
förordningen (1999:382) om åtgärder för att före bygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalie olyckor, ämnenas generiska benäm
ning kan anges i stället för kemiskt namn,

5. allmän information om vilka allvarliga kemikalieolyckor som  
skulle kunna inträffa inklusive möjliga följder av dessa olyckor för 
människor och miljö,

6. upplysningar om hur allmänheten kommer att varnas och informeras 
i händelse av en allvarlig kemikalie olycka samt upplysningar om vilka 
åtgärder allmänheten skall vidta i händelse av en sådan,

7. en bekräftelse att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga 
åtgärder inom verksamhetens område in klusive skyldigheten att  
samverka med den kommunala räddningstjänsten för att hantera  
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,

8. upplysning om att kommunen har en plan för rädd ningsinsatser  
för att hantera allvarliga kemikalieolyckor,

9. uppgifter om var ytterligare information kan erhållas.

Mer information
På www.seveso.se finns mer information om Sevesolagstiftningen  
och information till allmänheten.
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Egna anteckningar
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