
	

	

 
”Fara eller risk?”-  

hur värderar, hanterar och informerar myndigheter 
om risker?	 

	

Riskkollegiet och Livsmedelsverket 
	

anordnar den 31 maj 2017 ett heldagsseminarium på detta tema. 
	
	

Platsen är Clarion Hotell Gillet, Uppsala 
 

Seminariet är gratis och öppet för alla, men föranmälan krävs. Antalet deltagande är 
begränsat.	

Anmäl ditt deltagande senast den 20 maj till riskkollegiet@riskkollegiet.nu	Anmälan ska 
innehålla namn och e-postadress. 

Fri lunch ingår för medlemmar i Riskkollegiet.  

Anmäl senast 26 maj om du önskar lunch på Clarion. OBS! Efter detta datum är anmälan 
bindande. 

 

Syfte	
Seminariet syftar till att belysa hur svenska myndigheter värderar, hanterar och 
kommunicerar risker för hälsa och miljö. Riskhantering baseras både på vetenskapliga 
riskbedömningar och andra legitima faktorer, och den tyngd dessa har i olika praktiska 
tillämpningar.  

Utgår myndigheter från samma riskfilosofi när det gäller att väga samman olika 
faktorer i sitt beslutsfattande?  

Vi möts dagligen av en stor mängd information via tidningar, radio och TV, men 
även i ökad omfattning via sociala medier, bloggar och websidor. Mycket av informationen 



har ett uttalat vetenskapligt inslag, ofta med påståenden om hälso- eller miljörisker. Inslag av 
kvasivetenskap eller sanningsrelativism är inte ovanliga. Många människor upplever att 
informationen ger ett splittrat intryck. 

Riskkollegiet inbjuder till ett seminarium där myndigheter/organisationer 
redogör för hur de bedömer risker och vikten av att t.ex. skilja på stora och små hälsorisker 
samt hur man väljer att uttrycka sig när det gäller hälsofaror.  
 

Program 
	

Programmet kommer att kontinuerligt uppdateras och finnas tillgängligt på hemsidan 
www.riskkollegiet.nu 
 
08:30 Registrering och fika  
09:00 Inledning  
 
09:10-12:00 Moderator Leif Busk, SLV 
 
Presentationer av följande myndigheter: 

• Livsmedelsverket Anneli Widenfalk 
• Kemikalieinspektionen Ing-Marie Olsson 
• Naturvårdsverket Titus Kyrklund 
• Läkemedelsverket Susanne Zakrisson 

 
12:00 Lunch 
 
13:00-14:30  Moderator Synnöve Sundell Bergman, SLU 
 
Presentationer av myndigheter (forts.): 

• Statens strålsäkerhetsmyndighet Helene Asp 
 
13:50 Rapport från studien (FORMAS): Likheter och skillnader mellan sju olika 
svenska myndigheters riskkommunikation  Max Boholm, Göteborgs 
  Universitet  
 
14:30 Kaffepaus 
 
15:00 Avslutande diskussion Moderator  Jan-Olov Johansson 
 
15:45  Avslutning 
 

Riskkollegiet vill bidra till ökad kunskap i samhället om olika typer av risker genom att 
arrangera olika typer av diskussionsseminarier. www.riskkollegiet.nu  


