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Människors förmåga till krisberedskap –
en temadag
STOCKHOLM TISDAG 1 DECEMBER 2015
”Man går ju inte och tänker på långvariga elavbrott”. En dag så är strömmen bara borta.
Och det kommer att dröja tills den kommer tillbaka. Plötsligt står man där och måste klara sig
utan kylskåp, spis, värme och vatten. Inte bara en dag utan en vecka. Eller kanske längre. Hur
många har tänkt tanken? Hur många har förberett sig? Och vad kan man göra för att
människor faktiskt ska tänka tanken och förbereda sig?
Temadagen har fokus på människors förmåga att förbereda sig för och klara av samhällskriser.
Förväntas vi vara förberedda och i så fall på vilket sätt? Hur ser verkligheten ut, och hur kan
kommunerna arbeta med information och kommunikation för att stärka sina invånare?
Hela dagen kommer att filmas för publicering i efterhand på Internet.
Plats | Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm. Karta (Länk till Google maps)
PROGRAM
Moderator: Svante Werger, MSB
9.00 - 9.30 Registrering, kaffe och
smörgås
9.30 – 9.45 Välkommen
Helena Lindberg, generaldirektör MSB
Förmiddagens tema:
Är människor förberedda på en
samhällskris?
09.45 - 10.15 Hur beter vi oss i kris?
Förväntningar och verklighet.
Misse Wester, FOI/KTH, ger ett
forskningsperspektiv.

10.15 - 10.50 Allmänhetens
krisberedskap – en undersökning
Jonas Karlsson, Markör
11.00 - 11.40 Panel: Hur tolkar olika
aktörer resultaten? Samtalsledare:
moderator. Deltagare:
beredskapssamordnare kommun, MSB,
representant frivilligorganisation,
Energimyndigheten.
11:40 - 12:40 Lunch

Eftermiddagens tema:
Hur kan kommuner och andra aktörer
arbeta för att engagera människor i arbetet
med krisberedskapen?
12.40 - 13.10 Samspelet människorbeslutsfattare: Hur kan vi förstå
varandra bättre?
Ann Enander, Försvarshögskolan
13.10 - 13:40 Krisberedskap för alla –
oavsett funktionsförmåga
Brita Törnell, Myndigheten för delaktighet

Moderator, föreläsare, panel
Moderator:
Svante Werger
Kommunikationsdirektör, MSB.
Föreläsare:
Misse Wester
Docent och forskare i risk- och
kriskommunikation, FOI/KTH.
Jonas Karlsson, projektledare, Markör

13:50 - 14:20 ”Prepping” – extremt
eller nödvändigt? Lars Wilderäng,
författare, debattör och bloggare

Ann Enander
Docent i psykologi och forskare,
Försvarshögskolan.

14:20 - 14:50 Kaffe

Brita Törnell
Utredare, Myndigheten för delaktighet.

14:50 - 15:30 Panel: Hur kan kommuner
och andra aktörer arbeta för att engagera
enskilda i arbetet med krisberedskap?
Samtalsledare: Moderator. Deltagare:
beredskapssamordnare kommun,
beredskapsdirektör länsstyrelse,
Energimyndigheten, representant
frivilligorganisation.
15:30 – 15.50 Projekt enskildas
krisberedskap
Christina Andersson, MSB
Samordnad information till enskilda.
Demonstration av informationsstöd till
kommunerna.
15.50 – 16.00 Moderatorns reflektioner

Lars Wilderäng
Författare, debattör och bloggare.
Christina Andersson
Handläggare den enskildes säkerhet, MSB.
Panel:
Johan Ahlström, riskingenjör, Västerås stad
Leif Gustavsson, beredskapsdirektör,
länsstyrelsen Värmland
Sonja Sun Johnsen, ansvarig FRG Sollentuna
Tony Abaji, projektledare, Energimyndigheten

