
Tricken för att klara krisen – Eftersnack

Avsnitt 1

[Anna]: Hej! Välkommen till eftersnacket om avsnitt 1 av Klara, 
färdiga. Jag heter Anna Teljfors, jag jobbar på Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, och med mig nu har jag 
Malte Gårdinger som spelar Nils – hej…

[Malte]: Hallå…

[Anna]: … och Beri Gerwise som spelar Yamina.

[Beri]: Yes!

[Anna]: I de här eftersnacken så ska vi gå in på varje avsnitt  
lite närmare; vad som hände och varför. Och vi tänkte ge tips 
också, på hur du som lyssnar kan vara bättre förberedd om 
någonting av det som händer i dramat skulle hända på riktigt. 
Malte, jag tänkte först så här: din karaktär, Nils, han spekulerar  
ju om en cyberattack. Vad tror du han tänker?

[Malte]: Just det. Jag vet inte riktigt om han vet själv vad han  
tror på. Han tror ju att det är någon stor konspiration. Men det 
skulle ju kunna vara en cyberattack, eller bara något sorts fel i 
systemet som sedan löser sig och så är det inget mer med det.

[Beri]: Jag tänker ju snarare att det strular, asså än att det är  
en full-on cyberattack, det känns så…planerat.

[Malte]: Ja, precis. Man vill inte riktigt tro det.

[Anna]: Jag tänker lite på en cyberattack som att det är,  
asså ni vet allting som man är beroende av, till exempel våra 
digitala system i vardagen – de bara måste vi ha. Därför är  
de extra intressanta att attackera.

[Beri]: Just det.

[Anna]: Och vilka sårbarheter är det i vårt samhälle då som 
någon annan kan attackera? Ja men då är det det som man 
kallar ”samhällsviktiga funktioner”. Kan ni säga några ni tror?

[Malte]: Ja men då är det väl allt från jag vet inte, nät, ja 
banken. Allt är väl liksom byggt på nät och el och sådant?  
Så det är ju väldigt bräckligt.



[Beri]: Exakt. Man kommer inte in på någon bank om man behö-
ver föra över pengar eller om man behöver logga in och identi-
fiera sig på något sätt.

[Anna]: Mm, det kan också vara transporter, värme- och vat-
tensystem. Man kan säga att det finns ju och förekommer cybe-
rattacker, men det allra vanligaste som har hänt när ett system 
liksom ”går ner” det är inte attacker utan det som ni är inne på: 
fel i systemet eller misstag.

[Malte]: Just det – så få inte panik.

[Anna]: Man kan vänta lite och försöka igen.

[Beri]: Gör inte en Nils, helt enkelt!

[Malte]: Gör inte en Nils – nä, precis.

[Anna]: I det här avsnittet har ju en bank drabbats av en inci-
dent så att den här bankens betalkort inte funkar, även systemet 
Swish verkar ligga nere. Har ni några smarta förslag på lösningar 
på det?

[Beri]: Jag tänker ju: ha kontanter. Men jag själv har ju inte kon-
tanter – asså det är ju det. 

[Anna]: Varför har du inte det?

[Beri]: Nej, jag vet inte, för man förlitar sig ju så mycket att det 
bara ska funka.

[Anna]: Kan du tänka dig att börja använda kontanter? Vi på 
MSB tycker ju att man ska det.

[Beri]: Ja, nej – absolut! Jag tror speciellt efter det här. 

[Malte]: Vi tar ut lite pengar.

[Beri]: Vi löser det efter. Ja.

[Anna]: Men har ni varit med om att det inte gick att betala?

[Malte]: Ja, ja!

[Beri]: Gud, ja!

[Anna]: Men lämnar man bara då och tänker att det löser sig?

[Beri]: Ja, asså oftast har jag väl varit med min partner och då 
tar vi liksom hennes kort i stället.



[Anna]: För det är ju ett förslag på lösning – att man har olika 
banker. Om något har hänt med den ena banken så kanske 
någon i familjen har den andra banken.

[Beri]: Precis, ja.

[Anna]: Men om vi byter ämne då. Beri, du spelar ju Yamina. Hon 
är ju väldigt beslutsam där när Wilma skär upp armen och försö-
ker ta sig in i huset. Hade du vetat på riktigt i en sådan situation 
vad du skulle göra?

[Beri]: Ja, jag tror det. Jag har faktiskt inte gått någon första 
hjälpen- eller sådan kurs. Jag vet, för att man kollar på film, man 
kollar på serier och man, ja du vet – man är med lite grann. Och 
jag hade vetat att man ska lägga något slags förband, det vet 
jag, men sedan hade jag nog inte vetat så mycket mer än så.

[Anna]: Du då, Malte?

[Malte]: Jo, men jag hade nog också kommit till den slutsatsen. 
Men jag hade nog också efter det inte heller vetat vad jag skul-
le göra. Ska man… har du något att rekommendera?

[Anna]: Det finns en jättebra utbildning man kan kolla på snabbt 
i krisinfo-appen, Krisinformation.se har en app. Du som lyssnar 
kanske funderar på hur du skulle agera i en krissituation. Du kan 
klicka på länken i beskrivningen så kan du göra vårt quiz om 
vem du är i krisen; vilka egenskaper eller skills du har som kan 
vara till nytta. Och med det avslutar vi eftersnacket om avsnitt 1 
av Klara, färdiga. Tack till er, Malte Gårdinger…

[Malte]: Tack.

[Anna]: …och Beri Gerwise.

[Beri]: Tack.

[Anna]: Jag heter Anna Teljfors och jag jobbar med beredskap 
på MSB. Läs mer om hur du kan förbereda dig och få bättre 
kriskoll på msb.se/klarafardiga.



Avsnitt 2

”Ah, jag tror jag blödit igenom jackan, gomen [japanska,  
reds. anm.].”

”Nej, nej, nej… Okej, det är lugnt – vi kan fixa det här.”

[Anna]: Ja, en dramatisk scen ur avsnitt ur avsnitt 2 av Klara, fär-
diga. Välkomna till eftersnacket! Här sitter jag med Beri Gerwise 
som spelar Yamina som vi just hörde säga att ”det är lugnt” till 
Wilma. Hon har satt sig själv i en jättejobbig situation här, berätta.

[Beri]: Ja, asså jag tänker att det redan är en jobbig situation 
ju. Och här blir det ju ytterligare en kris i en kris, på något sätt, 
för hon tar ett väldigt dumt beslut och det leder till att hon skär 
upp armen. Och då måste man lösa det också, mitt i att lillebror 
mår dåligt och systemet är nere och bankerna funkar inte och 
det går inte att hämta ut recept på apoteket. Ja, så det blir en 
soppa här.

[Anna]: Hur brukar du reagera när det händer sådana här läski-
ga, jobbiga grejer?

[Beri]: Jag tror att jag ändå försöker tänka lösningsorienterat, 
asså ganska fort att jag försöker tänka en annan lösning. Jag 
hinner nog inte ”panika” det första jag gör.

[Anna]: Vi har ju ett quiz som man kan göra om vem man är 
krisen, från MSB, som man hittar på msb.se/klarafardiga. Och 
precis det som det här handlar om: vem blir man i krisen? Vilka 
egenskaper har man som kan vara till nytta? För att förvärra det 
ytterligare då i den här situationen så har ju vattnet försvunnit 
där ur kranarna så att de inte kan tvätta sår, de har inget att 
dricka heller och då föreslår ju Wilma där att man ska dricka ur 
toalettanken. Alltså inte ur toalettskålen, utan ur där det spolas 
fram nytt vatten. Visste du att man kan det?

[Beri]: Det visste jag inte. Och jag vet inte vad jag tycker. Men 
jag hade gjort det om jag måste! 

[Anna]: Det är nog något man kanske tänker som en nöd-grej. 
Men det är ju rent vatten som kommer fram där.

[Beri]: Det är ju väldigt bra att veta faktiskt, jag hade ingen koll 
på det.

[Anna]: Har du någon erfarenhet av att stå utan vatten?

[Beri]: Ja, men då har det varit att de varnat för det så då vet 
man ju det innan. Då kan man förbereda sig på ett helt annat 
sätt än om det bara från ingenstans försvinner.



[Anna]: Det är ganska bra att ha lite vatten hemma, till exempel 
upptappat i några flaskor eller om man bara köpt extra mineral-
vatten. Man kan förvara det i frysen eller något sådant. En del 
köper ju dunkar också för att tappa upp det i. 

[Beri]: Just det.

[Anna]: Jag tänkte på Wilmas pappa, att han åker i väg till  
jobbet – vad tänker du att han jobbar med? 

[Beri]: Jag tänker att han jobbar på typ IT-avdelningen av en 
bank kanske.

[Anna]: Ja, det är lite oklart precis vad han gör. Men det är  
skönt att veta att det finns många i Sverige som arbetar med  
att förebygga kriser och katastrofer.

[Beri]: Verkligen.

[Anna]: Jag tänker också att många kanske tror att det finns en 
speciell myndighet här i Sverige som kommer i gång när det är 
kris och åker runt och räddar alla. Men det är viktigt att veta att 
vi i Sverige har ansvarsprincipen som är att den som har ansvar i 
vardagen också har samma ansvar i kris. 

[Beri]: Just det.

[Anna]: Jag tänker till exempel på kommunen. Den ska ju  
fortsätta förse oss med sophämtning, vatten och skolmåltider 
och så. Så den som lagar skolmaten till vardags ska fortsätta 
med det i kris och leveranser och sådant. Men det är bra att 
veta att alla hela tiden arbetar med att öva och bli bättre och 
det gäller ju företag också. Känner du några mer som jobbar 
med kriser?

[Beri]: Jag tänker ju på mycket familj och vänner som jobbar 
i sjukvården, som har jobbat hårt de senaste åren. Pappa kör 
samtrans, färdtjänst…

[Anna]: Också viktigt, ju.

[Beri]: Ja. Så då tänker jag ju att det måste fortsätta i en kris, 
absolut.

[Anna]: Vi pratar ju mycket om att man ska ha olika saker hem-
ma och hjälpa varandra, men så finns det ju många som be-
höver hjälp redan till vardags, som de din pappa hjälper med 
transporter, det måste ju fortsätta kunna funka.

[Beri]: Verkligen.



[Anna]: Men det får bli sista ordet i det här eftersnacket om av-
snitt två av Klara, färdiga. Mer om hur du kan förbereda dig och 
hur samhället jobbar för att lösa kriser hittar du alltså på msb.
se/klarafardiga. Där kan du också göra quizet. Jag heter Anna 
Teljfors och jobbar på MSB. Tack för det här eftersnacket Beri 
Gerwise.

[Beri]: Tack.

Avsnitt 3

[Anna]: Välkommen till eftersnacket om avsnitt tre av Klara,  
färdiga. Jag heter Anna Teljfors och jobbar på MSB och vi ska 
prata med Beri Gerwise som spelar Yamina och Malte Gårdinger 
som spelar Nils – välkomna!

[Beri och Malte]: Tack!

[Anna]: Ni har ju spelat in det här dramat nu under en tid.  
Har det lett till att ni har förberett er hemma bättre på något 
sätt, med typ en pannlampa eller någonting?

[Beri]: Asså jag har faktiskt skaffat batteridrivna lampor.

[Malte]: Åh vad bra!

[Beri]: Först… okej, jag ska inte ljuga. Först köpte jag inte lam-
porna för att krisförbereda mig utan jag köpte dem för att vi har 
en lampa som alltid är i, för när min son sover så brukar vi ha en 
nattlampa och den är på hela natten. Så jag köpte en lampa 
som kan vara på, på batterier. 

[Anna]: Men det var ändå bra för då har du tänkt att om vi inte 
har någon ström…

[Beri]: …då har vi lite batterier.

[Malte]: Det är bra, då kan man navigera i mörkret.

[Anna]: Hur ser det ut hemma hos dig då?

[Malte]: Hos mig ser det inte lika bra ut. För mig kommer det nog 
gå… jag ryker nog först av alla, om jag ska vara helt ärlig!

[Beri]: Jag tror också det! Du får komma till mig, jag har batterier.

[Anna]: Jag tänker på Nils, som du spelar Malte, han är ju överty-
gad om att det som händer runt honom är ett resultat av något 
slags konspiration. Hur tänker han tror du?



[Malte]: Jag tror det kommer från en rädsla och en vilja att bara…
förstå. Vi kommer aldrig veta, men det är kul att spekulera.

[Anna]: Och i kriser så uppstår det ju ofta ryktesspridning. Man 
brukar ju säga att man ska vara källkritisk. Har ni några knep för 
att vara källkritiska?

[Beri]: Oj. Jag tänker att man vänder sig till myndigheter, känns  
väl alltid rimligt. Att man kollar fakta därifrån.

[Malte]: Verkligen, jag håller med. Och kanske inte blir för mycket 
clickbait, olika rubriker som är till för att man ska få panik för att de 
förstår att man fungerar så. Man kanske inte ska köpa allting.

[Anna]: Och inte dela vidare heller, brukar man väl säga, sådant 
som kommer flygande som man inte vet om det är sant eller inte. 
Man kan tänka så här: varför finns den här informationen som når 
mig nu. Kanske den till och med har någon avsikt att ändra hur 
jag själv tänker och agerar. Se efter: hur gammal är den? Ibland 
kan flera år gamla nyheter segla upp i ett nytt läge och försöka 
förändra hur vi tänker. Så att det där med källan som du var inne 
på Beri, var man hittar det någonstans. Vi har ju till exempel Krisin-
formation.se och den appen med sådant som har hänt, verifierat, 
som man kan läsa. Och också titta om man kan hitta informatio-
nen på flera ställen.

[Anna]: Den där scenen på tåget då, där det händer någonting 
mellan Ali, Dejan och de andra passagerarna som börjar sam-
arbeta där så bra och hjälpa varandra – det är något man ofta 
pratar om när det gäller krisberedskap. Också när man pratar om 
det civila försvaret. Vi har ju ett militärt försvar i Sverige som ska 
möta andra länders militära krafter, kriga. Sedan har vi det civila 
försvaret, det är alla vi människor, hur vi samarbetar och hjälper 
varandra. Det kan vara smågrejer som när man hjälps åt på ett 
tåg. Vad tänker ni att ni skulle kunna hjälpa till med i krig?

[Beri]: Det är svårt… Du ser orolig ut igen!

[Malte]: Det är svårt! Jag har inget att erbjuda…nej, men – har du 
körkort?

[Beri]: Ah, jag har körkort.

[Malte]: Jag har också körkort.

[Beri]: Ja men bil, körkort, vi kan köra, transport. Det är bra.

[Anna]: Ni ser också starka ut. Ni kan springa, bära – det kan ju 
inte alla. Ni kan hjälpa dem som kanske är sämre på det. Kan ni 
flera språk?



[Beri]: Ja! Jag kan svenska, kurdiska, persiska, engelska. Förstår 
lite arabiska och kan spanska.

[Malte]: Oj, jävlar. Du tar mig så hårt i det här.

[Beri]: Ja jag vet…

[Malte]: Jag kan engelska. Men det kommer man ju en bit på?

[Anna]: Ni kanske känner personer nära er som är bra på andra 
saker?

[Beri]: Vi har en läkare i familjen. Vi har sjuksköterskor. Du får låna 
av mig Malte.

[Malte]: Ja, jag kommer verkligen det. Jag har fått upp ögonen 
för min ”saviour” i allt här.

[Anna]: Ni kanske har någon brandsläckningsutrustning hemma?

[Malte]: Ja, jag har en brandsläckare.

[Beri]: Oj! Det har inte jag. Wow!

[Malte]: Där har vi ett litet ”loophole”.

[Beri]: Jag är väldigt imponerad nu faktiskt!

[Anna]: Där tycker jag ändå att du kvalade in bra. Många av de 
här sakerna som man kan eller har tänker man inte på att det 
kan vara användbart.

[Beri]: Nej, verkligen.

[Anna]: Om vi höjer lägstanivån här – då har vi kommit långt.

[Beri]: Verkligen.

[Anna]: Men då sätter vi punkt för det här eftersnacket om av-
snitt tre av Klara, färdiga, där vi pratat om samarbete och in-
formation under kris. Gör vårt quiz på msb.se/klarafardiga. Tack 
ifrån oss då, som bara blir bättre och bättre för varje avsnitt! 

[Beri]: Verkligen!

[Anna]: Tack Beri…

[Beri]: Tack.

[Anna]: …och tack Malte.

[Malte]: Tack.



Avsnitt 4

”Asså, vi har vatten. Vi kan spola på toan igen. Livet leker,  
förstår ni! Okej, vi måste skåla!”

”Skål!”

”Skål, allihop!”

[Anna]: Lättnaden när vattnet är tillbaka. Eftersnackspodden 
börjar nu – avsnitt fyra av Klara, färdiga. Jag heter Anna Teljfors 
och jobbar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, och Beri Gerwise är här också – Yamina i ljuddramat.

[Beri]: Yes.

[Anna]: Yamina har ju ganska bra koll här på hur hon ska göra 
för att hjälpa sina kompisar i den här förvirrade situationen.

[Beri]: Ja, minst sagt.

[Anna]: Har du lika bra koll?

[Beri]: Ja men jag tänker ju alltid på, inte vad man kan använda 
som vapen, men om saker som om man måste skydda sig. Om 
man måste försvara sig så tänker jag ju allt möjligt man kan lösa 
det med och bra att man har kanske en nål och tråd, det är 
något jag tänker att man alltid ska ha hemma. Och där tänker 
jag också kris, om man måste lappa ihop, fixa… lite sådant tänk 
tror jag att jag har.

[Anna]: Vi behöver kanske bli lite mer praktiska? Vi har ju levt 
mycket i våra appar länge.

[Beri]: Verkligen.

[Anna]: Vi behöver lära oss hantverket också. Lagar du mycket 
mat?

[Beri]: Nja… asså jag lagar inte mycket mat – jag äter mycket 
mat. Men jag kan, om jag vill!

[Anna]: Jag tänker om du säger några av dina favoriträtter så 
kan vi se om vi kan göra om dem till krisrecept?

[Beri]: Här ska du få höra. Är du redo?

[Anna]: Ja, okej!

[Beri]: Nu säger jag det bara för jag vet en sak: jag älskar tacos. 
Och jag har hört om tortillabröd, att sådana ska vara bra att ha 



hemma för att de har oftast ganska långt utgångsdatum.

[Anna]: Ja, det har de. Och de kan man ju fylla med någon  
konserv som också håller länge.

[Beri]: Just det.

[Anna]: När vi pratar om krismat brukar vi på MSB säga att det  
ska vara mat som håller att lagra länge i rumstemperatur, som  
tortillabröden. Att den ska kunna tillredas helst utan vatten och 
utan ström.

[Beri]: Okej, så om jag vill ha…pasta och tomatsås?

[Anna]: Då kan du ha mycket krossade tomater hemma. Och så 
snabbmakaroner, någon typ utav pasta som går att koka snabbt. 
Det finns till och med dem som bara blötlägger pastan i nödfall. 
Men du kan ju om du har ett spritkök göra det enkelt och koka 
pastan direkt i de krossade tomaterna. Kryddor har man ju alltid 
hemma. Och så fett, behöver man också. Häll lite olja på allting 
eller jordnötssmör, vad man än gillar och har  
hemma.

[Beri]: Olja känns väl alltid rimligt att ha hemma ändå…

[Anna]: Men nu har jag fått dig att tänka lite fler idéer när det  
gäller maten?

[Beri]: Ja, verkligen!

[Anna]: Men det här med vatten då. Yamina går ju ut med  
kastruller och hinkar och vad hon nu hade hemma för att hämta 
vatten. Vet du hur det funkar med sådana hämta-vatten- 
tankbilar?

[Beri]: Ingen aning.

[Anna]: Då kan det vara så, lite beroende på var och hur man bor, 
men det är ju kommunen som ansvarar för vårt vatten. Och efter 
ett tag så brukar man kunna ställa ut tankbilar där man då kan 
komma och hämta vatten. Då behöver man ta sig dit själv för det 
första, där kan man ju också behöva hjälpas åt. Men det är också 
bra att ha lite vatten berett hemma.

[Beri]: Just det. Och bra med förvaring, om det nu skulle nå den 
punkten, att ha grejer hemma att hämta vatten i då.

[Anna]: Japp. Så både ha lite vatten och något att hämta i. Hur 
tänker du att du kan ordna det för din familj?

[Beri]: Jag tänker just nu att vi alltid har en påse med pant som 
man kan fylla, flaskor.



[Anna]: Då kan man ju fylla upp några, alltså inte ända upp för 
då spricker ju flaskorna om du har PET-flaskor, och det kan du göra 
idag. Så bara lägger du dem i frysen för då håller den ju också, 
den fryser ju då till en isklump som kan hålla kylan längre. Och sen 
så har du vatten!

[Beri]: Redan nu börjar jag tänka massor med olika lösningar och 
krisberedskap jag kan göra hemma hos mig, så… tack!

[Anna]: Toppen! Nu ska du göra det också, inte bara tänka.

[Beri]: Ja, jag lovar!

[Anna]: Då är det slut på eftersnacket om avsnitt fyra av Klara, 
färdiga. Läs mer om hur du kan förbereda dig och få bättre kriskoll 
på msb.se/klarafardiga och gör vårt quiz där också om vem du är 
i krisen. Det tycker jag du ska göra också!

[Beri]: Ja men det ska jag.

[Anna]: Det kan vara till nytta. Jag heter Anna Teljfors och jobbar 
på MSB och med mig idag har också varit…

[Beri]: Beri Gerwise, skådespelare som spelar Yamina!

Avsnitt 5

[Anna]: Välkommen till sista eftersnacket om sista avsnittet av 
Klara, färdiga. Jag heter Anna Teljfors och jag jobbar på MSB. Och 
Malte Gårdinger, du spelar ju Nils.

[Malte]: Jajamensan.

[Anna]: Och i det här sista avsnittet så hör vi sista dagboksrappor-
ten från honom. Kommer han ur sin bubbla lite där känns det som?

[Malte]: Ja, han inser väl då till slut att det inte var så farligt, den 
här gången i alla fall. Jag tror han är ganska lättad över det.

[Anna]: För han hade målat upp en stor bild i sitt huvud…

[Malte]: Ja, som var ganska dyster. Sen så tror jag också att han 
kanske känner sig lite nere och lite ledsen över att han hade fel 
och att han också lyckades hamna där själv och bara snöa in sig i 
de här teorierna som slukade upp honom till slut.

[Anna]: Han var lite ensam i det.



[Malte]: Ja, precis. Och jag tror han förstår att det inte var det bäs-
ta kanske, för honom själv. Och det är inte så bra då.

[Anna]: Jag tänker att när man sitter hemma ensam och följer 
mycket nyheter som har varit nu under flera år, med pandemi och 
krig och många andra saker som händer med klimatet som oroar 
många människor, så hamnar man lätt i det där att sitta hemma 
och följa det och oroa sig mycket. Vi har ju Krisinformation.se med 
sådant som har hänt, verifierat. Han pratar ju där om hur han ska 
agera i krig och hur jobbigt det hade varit att vara helt ensam. 
Jag tänker på katastrof- och krigsfilmer: då brukar det alltid vara 
någon roffar åt sig sista maten och typ åker och gömmer den i 
någon stuga och ska ha själv. Tror du att det skulle bli så?

[Malte]: Eh, jag hoppas verkligen inte att det hade blivit så. Jag 
har ändå tro på mänskligheten, att vi hade hjälpts åt i ett sådant 
läge.

[Anna]: Mycket forskning visar ju också att det för det mesta blir så 
att människor sluter upp kring sådana händelser. Tycker du vi har 
bra civilkurage i Sverige, asså att vi hjälper till i någon situation? 
Ute på gatan om det händer någonting.

[Malte]: Asså, jag vill väl tro det också. Sen tror jag kanske att vi gör 
det mer när det är nödläge.

[Anna]: Behöver det vara ”bron håller på att rasa”? Då…

[Malte]: Då tror jag att det skulle vara väldigt många mer som 
gjort det. Men jag skulle ändå säga att vi har ett ganska bra 
grundcivilkurage.

[Anna]: Hur brukar du visa sådant?

[Malte]: Nej men om man ser någon liten orättvisa, inte vara rädd 
att säga någonting. Det ibland kan räcka och det tycker jag man 
ska göra och tycker att jag gör. Det är lättare än vad man tror.

[Anna]: Om man har gjort det en gång kanske det blir lättare att 
göra det fler gånger. Och så visar man ju andra att det går.

[Malte]: Ja.

[Anna]: Det här kanske inte alla vet men det finns till och med en 
lag som säger att alla vi som är mellan 16 och 70 och som bor i 
Sverige ska ställa upp för samhället och varandra. Alltså om man 
tänker sig att ett annat land angriper Sverige så att det blir det här 
läget som är höjd beredskap. Då ska vi jobba, de flesta av oss. Om 
man är 16, det vill säga inte myndig ännu, då kan ju arbetsuppgif-
terna vara att kanske dela ut mat och vatten, information, stå och 



visa vägen för hjälptransporter eller liknande, men att man faktiskt 
har skyldighet att ställa upp där det behövs.

[Malte]: Mm, det är fint. Det tycker jag är bra.

[Anna]: Ja. Kommer du vara taggad på det?

[Malte]: Kan inte säga att jag kommer vara taggad på det, för det 
känns som en ganska obehaglig situation.

[Anna]: Ja, då har ju något jobbigt hänt i Sverige.

[Malte]: Ja, precis. Men det är något fint, att vi hjälps åt.

[Anna]: Totalförsvarsplikt kallas det. Men det var det sista efter-
snacket. Läs mer om din egen hemberedskap och hur du kan få 
bättre koll på kriser, msb.se/klarafardiga. Och så det här quizet om 
vem man är i krisen, vad man själv kan och vilka sätt man kan vara 
till nytta på om vardagen vänds helt upp och ner. Tack så mycket 
Malte.

[Malte]: Tack själv!

[Anna]: Tack alla som följt det här ljuddramat från MSB, som vi har 
gjort tillsammans med Försvarsmakten, Totalförsvarets plikt- och 
prövningsverk och landets frivilliga försvarsorganisationer. Tipsa 
också alla era vänner att lyssna. Hej då!

[Malte]: Hej då!


