
 

 

Vägledning för kriskommunikation  
 
Kommunikationsplan vid olyckor 
Syftet med det här dokumentet är att skapa beredskap för att kommunicera externt i händelse av en 

olycka. Det rekommenderas att göra en kartläggning och kontaktlista till personer som är berörda vid 

krishantering; vem som ska kontaktas och informeras internt och på länsstyrelsen, kommunen, 

markägare och så vidare. 

Riktlinjer vid en olycka 
Vid en olycka är det viktigt att anställda, medier och allmänheten får korrekt och konkret information 

om vad som skett. Det viktigt att informera berörda så snabbt som möjligt med det man vet. Utelämna 

spekulationer. Poängtera att ni kommer att återkomma med mer information och uppdateringar. 

Sträva efter att kommunikationen ska vara: 

• Snabb och samstämmig 

• Tydlig och konkret 

• Ansvarstagande och empatisk 

Se till att alla anställda får information samtidigt. Det är också viktigt att inte prioritera vissa medier, 

utan att offentliggöra all information samtidigt.  

 

Om media ringer 

Om media ringer, hänvisa alltid till vd, alternativt den som är ytterst ansvarig för kommunikation i 

frågan. Denna enda kontaktperson kan vid behov i sin tur inhämta mer detaljerad information från 

platsansvarig. Detta arbetssätt minskar risken för motstridiga budskap och missförstånd i en pressad 

situation.  

 

Varje företag kan också ha en kriskommunikationsplan som då bör innehålla specifik information om 

vem som ska kommunicera vad och i vilka kanaler. 

Förbered ett eventuellt medieframträdande eller intervju väl. Det är viktigt att vara säker på fakta 

innan man presenterar dem. Var tydlig med vad ni ännu inte vet och hur ni arbetar för att få fram den 

informationen. Bestäm ert huvudbudskap och vilka andra budskap som ni vill lyfta fram.  

 

Branschbudskap 

Några övergripande budskap för att kunna ge svar om eventuell olycka utifrån branschens 

perspektiv:    

• Vi beklagar djupt den arbetsplatsolycka som skett. 

• Vi undersöker fortfarande detaljerna om vad som föranlett olyckan i detta enskilda fall 

• Arbetsmiljöverket har i samband med tidigare inspektioner konstaterat att säkerhetsnivån 

generellt sett är god inom vindkraftsbranschen.  

• Branschorganisationen Svensk Vindenergi arbetar sedan 2012 specifikt med arbetsmiljö för att 

förbättra säkerheten inom branschen. Branschen har en nollvision för olyckor och jobbar 

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev-elinstallatorer/2017/nummer-1/behorighetsreformen--en-sammanfattning-av-de-nya-reglerna/
https://svenskvindenergi.org/vindkraft/arbetsmiljo-och-sakerhet


 

kontinuerligt med att ha en säkerhetsnivå som är högre än vad den svenska 

arbetsmiljölagstiftningen kräver.  

• Branschen har bland annat tagit fram gemensamma riktlinjer för beredskap och 

räddningsinsatser, samt för hur kunskapsnivån hos underleverantörer ska öka.  

Allmänna budskap om vindkraft och säkerhet 
Vindkraften har byggts ut kraftigt under 2000-talet och är nu en väl beprövad teknik. På den moderna 

utbyggnaden ställs höga effektivitets- och säkerhetskrav under hela livscykeln, från byggnation till drift 

och nedtagning.  

En vindkraftsetablering omfattas av många olika lagar och regelverk. Under byggnation gäller 

byggregler. Under drift gäller maskinföreskrifterna, som bygger på de europeiska hälso- och 

säkerhetskraven i maskindirektivet (2006/42/EG) för de mekaniska delarna medan de elektriska 

delarna regleras av Elsäkerhetsverkets bestämmelser (länk). 

Arbetsmiljöverket, som utövar tillsyn, gjorde 2017 en grundlig genomgång av både arbetsmiljön för 

dem som arbetar med drift och underhåll samt av själva vindkraftverkens säkerhet (så kallad 

arbetsmiljöinspektion respektive marknadskontroll). Myndigheten besökte både vindkraftägare och 

turbintillverkare. Arbetsmiljöverket drog slutsatsen att vindkraftbranschen i allmänhet håller en hög 

säkerhetsnivå (länk).  

Sett till drifttid har vindkraften drabbats av få olyckor. 6 olyckor har skett i Sverige på över 4.000 

driftår (perioden 2001-2020).   

2015                    Lemnhult (driftstart 2012) 

2018                    Kullsta (driftstart 2012) 

2020                    Örbacken (driftstart 2012) 

2020                    Ersträsk (driftstart 2018) 

2020                    Valhalla (driftstart 2020) 

2020                    Aldermyrberget (driftstart 2020) 

Förutom de lagar och föreskrifter som följs inom arbetsmiljö, elsäkerhet och miljölagstiftning, har 

branschen gemensamt tagit fram riktlinjer för hur man ska arbeta för att upprätthålla en hög 

säkerhetsnivå och för att ett säkerhetstänk ska genomsyra arbetsplatsen (länk). Branschen arbetar 

gemensamt vidare för att skydda människa och miljö med riktlinjer inom fler områden och en 

nollvision för olyckor:  

Nollvision betyder att ingen skall skadas när man arbetar med vindkraft och det betyder också att 
allmänheten skall känna sig trygg och att ingen kommer till skada under vindkraftens drifttid. 
 
Ett strukturerat och kontinuerligt arbete med arbetsmiljö och hälsa är grunden för att minimera risken 
för skador. Varje företag som arbetar med vindkraft har rutiner för säkerhet anpassade till sitt 
verksamhetsområde. Bland turbintillverkarna finns ett internationellt samarbete (VDMA) med en 
arbetsgrupp som arbetar med ”Wind industry safety culture” som de flesta stora turbintillverkare är 
aktiva i (länk).  
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