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VAD ÄR RISKKOMMUNIKATION? 
Riskkommunikation innebär att kommunicera om: 

- kända risker och hot

- vad riskerna och hoten kan få för konsekvenser för individen och samhället

- hur privatpersoner, ansvariga myndigheter och andra aktörer kan förbereda sig för att minimera konsekvenserna  
av en samhällskris. 

Med stöd av riskkommunikationen ska invånarna kunna fatta självständiga beslut och bedöma vad de behöver göra. 

SATSNING PÅ KOMMUNIKATION GER BÄTTRE BEREDSKAP
Tydlig och lättillgänglig riskkommunikation är en förutsättning för att fler människor ska kunna ta ansvar och 
bidra till vår gemensamma säkerhet och beredskap. För att stödja främst kommunerna i att öka kunskapen om 
hot, risker och beredskap hos invånarna har MSB tagit fram:

- en guide med tips och råd för hur man kan jobba med lokal riskkommunikation. 
Guiden finns på: www.msb.se/Riskkommunikation/ 

- uppstartskonferensen som arrangeras inför Krisberedskapsveckan och som ska ge aktörerna ökad kunskap om 
riskkommunikation och människors riskuppfattning/riskbeteende.

- kampanjen Krisberedskapsveckan som ska uppmuntra och stödja kommuner och andra aktörer att satsa på 
lokal/regional riskkommunikation för att öka människors beredskap inför samhällskriser.

Källa: Uppföljning av Krisberedskapsveckan, 
MSB/Demoskop 2018.

28% 75%
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EN VECKA MED AKTIVITETER ÖVER HELA LANDET

Årets landsomfattande Krisberedskapsvecka arrangeras från den 6 till den 12 maj.

Syftet med veckan är att öka människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig 
för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. 

KOMMUNEN VIKTIGAST FÖR ATT NÅ INVÅNARNA

MSB är initiativtagare till veckan, men de viktigaste aktörerna under Krisberedskapsveckan är landets 
kommuner. Det är kommunerna som vet hur de bäst kan nå ut till och skapa dialog med sina invånare. 
Förutsättningarna skiljer sig från kommun till kommun – men tanken är alla ska kunna göra någonting. 
Kampanjens upplägg är flexibelt och det gemensamma kampanjmaterialet kan användas i olika 
kanaler och för olika aktiviteter.  

 
NYTT FÖR KAMPANJEN 2019 

Vid förra årets kampanj skickades broschyren Om krisen eller kriget kommer ut till alla hushåll i Sverige. 
Den fick stort genomslag och uppmärksammades både i nationella och internationella medier. Nu gäller 
det att ta till vara på det öppna fönster som fortfarande finns om krisberedskap och vår gemensamma 
säkerhet. I årets kampanj kan länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer beställa broschyren till 
sina kampanjaktiviteter. 

I år gör vi en särskild satsning på målgruppen ungdomar 13–19 år. Aktiviteten Vet du vad som händer vid 
en verklig kris? är tänkt att med inspiration och verktyg från populärkulturen om kriser och katastrofer 
starta en dialog med unga om verkliga kriser och vår beredskap.

Krisberedskapsveckan är ett tillfälle att låta den lokala riskkommunikationen ta plats. Fundera på vad 
invånarna i närsamhället behöver känna till eller kunna för att hantera en kris som vänder vardagen upp 
och ner.

Varje kommun kan fritt använda det kampanjmaterial som MSB har tagit fram. Materialet presenteras i 
den här manualen och kan laddas ned från www.msb.se/krisberedskapsveckan. 

Om du har frågor om Krisberedskapsveckan, hör gärna av dig till MSB på 
krisberedskapsveckan@msb.se.
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MÅLSÄTTNINGAR OCH MÅLGRUPPER

Kommunikationen under Krisberedskapsveckan riktar sig brett. Budskapen gäller alla vuxna som har 
möjlighet att ta ansvar för sin egen beredskap.

Utmaningen är dock att ”alla” egentligen aldrig kan vara en målgrupp. Vi vet att äldre människor är 
mer intresserade än yngre. Unga 18-29 år i städer är svåra att nå. Människor som bor på landet är 
bättre förberedda än stadsbor. Kvinnor 45-64 år tycker det är viktigare än andra grupper att tala om 
säkerhet och beredskap i sina nätverk.

När det är dags att planera kampanjaktiviteter är det bra att påminna sig om att vi behöver skapa olika 
aktiviteter för att väcka nyfikenhet. Kampanjen erbjuder grundbudskap och material men hur och var 
det används kan se ut på många olika sätt.

För Krisberedskapsveckan 2019 finns följande effektmål:

1.  Att fler privatpersoner har reflekterat över hur de kan lösa vardagen vid en samhällskris.

2. Att fler privatpersoner har skaffat sig en hemberedskap.

3. Att utveckla den lokala riskkommunikationen.

Kampanjmaterial och förslag till aktiviteter och kanaler hittar du på sidan 5–9. 

UNGDOMAR 13–19 ÅR PRIORITERADE

Under Krisberedskapsveckan 2019 vill vi främst nå ungdomar som är mellan 13 och 19 år. Det hänger 
samman med att krisberedskapsansvariga i kommunerna ofta lyfter fram ungdomar som en grupp de 
vill ha hjälp med att nå ut till. Dessutom tror vi att frågan om beredskap behöver planteras tidigt för att 
förståelse och engagemang ska växa.

Aktiviteterna och materialen som finns för satsningen knyter an till fyra kommunikationsmål. 

• Vad en samhällskris är och hur den kan påverka samhället och individen.

• Vad hemberedskap är – en krislåda och varför det är viktigt. 

• Vad VMA är och hur du ska agera vid ett sådant. 

• SR P4 är beredskapskanal.

Till hands för att förmedla vårt budskap kommer det finnas en övergripande aktivitet, 
informationsblad, radio-spottar och filmer på sociala medier. Alla delar förmedlar samma budskap och 
utgår ifrån broschyren Om krisen eller kriget kommer.
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AKTIVITETER, MATERIAL OCH KANALER  
UNGA 13–19 ÅR

Många unga människor i Sverige har knappt upplevt någon samhällskris. De har heller inte levt med 
beredskap som en del av vardagen. Däremot har många antagligen sett katastroffilmer eller serier som 
på olika sätt visar jordens undergång. Med inspiration och verktyg från populärkulturen kan vi starta en 
bra dialog om verklighetens kriser. Det kan också vara ett bra sätt att ta tillvara ungas frågor, kunskaper 
och erfarenheter.

HUVUDAKTIVITET “FICTION VS REALITY” 

Huvudaktiviteten för unga 13–19 år under Krisberedskapsveckan kallar vi för Fiction vs Reality 
– katastroffilm med eftersnack. Kommunen bjuder då in målgruppen till filmvisning av en känd 
katastroffilm. Där kommer man sedan, med utgångspunkt från filmen, prata om hur kommunen 
jobbar vid en verklig samhällskris och vad man som privatperson kan göra. Här är ett bra tillfälle att 
demonstrera krislådan. Den krisberedskapsansvariga håller i föredraget, men bjuder in ungdomarna 
till diskussion och samtal. Aktiviteten avslutas sedan med ett kris-quiz. Med sig från aktiviteten får 
deltagarna ett infoblad och i möjlig mån även broschyren Om krisen eller kriget kommer. Filmvisningen 
i hela sitt upplägg lämpar sig även utmärkt som skolaktivitet.
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FÖRSLAG PÅ FILMER

I am legend 
Längd: 101 min 
Tillåten från 15 år

En virolog lever i tron att han är den ende 
människan på jorden som inte smittats av ett 
aggressivt virus skapat av människan. Han 
bor i NY och arbetar där på att ta fram ett 
botemedel. I NY lever även de muterade offren 
av viruset.

San Andreas 
Längd: 114 min 
Tillåten från 11 år

Efter att en förödande jordbävning 
ödelagt stora delar av Kalifornien försöker 
räddningspiloten Ray och hans ex-fru Emma 
lämna Los Angeles för att bege sig mot San 
Francisco för att försöka rädda sin dotter.

Den blomstertid nu kommer 
Längd: 129 min 
Tillåten från 15 år

Sverige är under attack. Inte av stridsvagnar 
vid gränsen utan det handlar om it-system 
som mystiskt börjar släckas ned och viktiga 
samhällsfunktioner som plötsligt slås ut.

Interstellar 
Längd: 169 min 
Tillåten från 11 år

I en dystopisk framtid är livet på jorden 
hotat av klimatförändringar. Ständiga 
dammstormar gör att luften stadigt försämras 
och leder till att grödorna slår fel. Det går 
inte att rädda världen. En grupp forskare och 
upptäcktsresande planerar därför att hitta en 
ny värld i en annan galax. 

Into the storm 
Längd: 89 min 
Tillåten från 11 år

En rad tornados drabbar staden Silverton under 
ett dygn. Vi får uppleva katastrofen genom 
professionella stormjägare, äventyrslystna 
amatörer och modiga invånares ögon och 
skakiga videoinspelningar. 

Nedsläckt land 
Längd: TV-serie på sex avsnitt à ca 30 min, 
SVT-PLAY.

Tio deltagare får prova att klara sig i ett 
samhälle helt utan el. Vad krävs för att klara sig 
om krisen är ett faktum?
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RÄTTIGHETER

Att visa film offentligt kräver visningsrätt. SVTs serie Nedsläckt land är dock helt fri att visa.

Visningsrättighetskostnaderna nedan avser dels slutna visningar, dels offentliga visningar vilka är 
tillgängliga för allmänheten.

Filmvisningar vilka är tillgängliga endast för en förutbestämd och avgränsad grupp definieras som 
slutna visningar. Exempel: skola, förening, företag, församling, m m.

FÖRBEREDELSER INFÖR FILMVISNINGEN

Mejla nedanstående information till Jenny Wallheimer på Swedishfilm så hjälper hon er.  
Ange önskad filmtitel: 
Ange datum för filmvisning: 
Uppge visningsplats/lokal: 
Vart ska DVD:n skickas, leveransadress: 
Kontaktpersons mejl och mobil: 
Fakturaadress:

Jenny.Wallheimer@swedishfilm.se 
Telefon: 08-509 025 09

QUIZ

MSB tar fram färdiga frågor om krisberedskap till ett quiz som målgruppen kan få klura på i 
anslutning till aktiviteten Fiction vs Reality. Frågorna lägger vi upp på msb.se/krisberedskapsveckan 
och går att skriva ut. De som vill kan också lägga in frågorna på exempelvis www.menti.com för att 
köra quizet digitalt. Mer information kommer i MSB:s nyhetsbrev och på våra kampanjsidor. Mejla 
krisberedskapsveckan@msb.se om du inte redan är prenumerant.

FÖRSLAG PÅ QUIZ-PRISER

• Ficklampa

• Powerbank till mobilen

• Yatzy, kortlek eller annat billigt analogt spel

• Walkie talkie

• Vevbar radio

RÄTTIGHETSKOSTNADER FÖR SLUTNA VISNINGAR

Gruppstorlek < 50 personer 50–99 personer 100–149 personer 105+ personer

Kostnad/visning 600:- 1 100:- 1 600:- Offert

RÄTTIGHETSKOSTNADER FÖR OFFENTLIGA VISNINGAR

Gruppstorlek oavsett antal 

Kostnad/visning 3 000–6 000:-/visning
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INFOBLAD

Tryckdugliga PDF:er till två olika A4-infoblad finns. Framsidan anspelar på filmtema, antingen storm 
eller cyberattack, och den andra sidan består av fakta om krisberedskap. Respektive kommun trycker 
upp infobladet.

Infoblad framsida - Storm Infoblad baksida - Storm

Infoblad framsida - Cyber Infoblad baksida - Cyber

THE DAY THAT NATURE GOT BACK AT US.

THE TORNADO

YOU DON´T KNOW WHAT YOU 
HAVE UNTIL IT´S GONE.

CYBER INVADER

02

01

03

04

05

Vet du vad som händer
vid en verklig kris? 

Låt oss hoppas att läget aldrig blir så extremt som i en katastroffilm. Men även om 
Sverige är ett tryggt land så kan vi drabbas av kriser som gör att samhället inte 
fungerar som vanligt. Kriser kan orsakas av stormar, skogsbränder, översvämningar 
och it-attacker som gör att elen försvinner. Det blir svårt att laga mat, använda mobil 
och internet, duscha och gå på toaletten.

Krislådan
Kommunen ansvarar för att till exempel skola, räddnings-
tjänst och dricksvatten fungerar även vid en kris. Men vi 
som bor i kommunen har också ett ansvar. Har man 
packat en egen krislåda kan samhällets resurser först gå 
till de som mest behöver den. Viktigast är att ha vatten, 
mat och värme och att kunna ta emot information från 
myndigheterna. Se också till att du kan ha kontakt med 
familj och vänner.

VMA
VMA står för viktigt meddelande till allmänheten och används 
exempelvis vid farliga utsläpp, explosioner eller bränder. 
Meddelandet informerar om vad som har hänt och vad man 
 bör göra och sänds framför allt i Sveriges Radios och Sveriges 
Televisions kanaler. VMA kan också skickas som SMS till mobiler 
inom ett drabbat område. Sveriges Radio P4 är en beredskaps-
kanal för viktig samhällsinformation även vid kriser.

”Hesa Fredrik”
Vid sällsynta tillfällen används utomhussignalen ”Hesa Fredrik” 
vid en kris. Om du hör signalen: gå inomhus, stäng fönster, 
dörrar och ventilation. Slå på Sveriges Radio P4 för mer 
information.

Ta hand om varandra
Vid allvarliga kriser behöver vi alla hjälpas åt. Ju bättre 
förberedda vi är, desto större möjligheter har vi att hjälpa 
andra. Myndigheter, företag och organisationer ansvarar 
 för att samhället ska fungera även vid kriser.

Vet du vad som händer vid en verklig kris?
Det viktigaste står i broschyren 
”Om krisen eller kriget kommer”. 
Läs den på www.dinsäkerhet.se
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ANNONSERING I SOCIALA MEDIER 

För att nå målgruppen unga satsar MSB på annonsering i sociala medier under perioden  
2–15 maj, några dagar innan och några dagar efter Krisberedskapsveckan. Annonseringen blir i form 
av radiospotar på Spotify samt korta filmer på Instagram och Instagram Stories med filmtema storm 
respektive cyberattack. 

KRISLÅDA 

På dinsäkerhet.se kommer en animerad krislåda presenteras med fokus på checklistan om vad man 
kan packa i den. Naturligtvis är det inte barns ansvar att packa krislådan men däremot vill vi att de ska 
få kunskap om vad hemberedskap/en krislåda är.

Annonser till sociala mediekanaler, infobladen samt quizfrågor finns att ladda ner 
respektive skriva ut på www.msb.se/krisberedskapsveckan från 11 april.
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De fem övriga annonserna i materialet.

KAMPANJBUDSKAP

Det ska vara enkelt för mottagarna att förstå Krisberedskapsveckans budskap. Därför använder vi det 
gemensamma kampanjmaterialet och är konsekventa med budskapen. 

TYDLIG BUDSKAPSTRAPPA

Budskap och texter i Krisberedskapsveckans material följer i stort sett innehållet i budskapstrappan. 
Naturligtvis varierar de i längd.

Därefter konstateras att det oväntade kan komma att drabba oss alla. Vi vet inte när, 
men någon gång drar den värsta stormen på 100 eller 500 år in. Eller drabbas vi av ett 
terrorattentat som slår ut stora delar av elnätet. Eller någonting helt annat.

En viktig poäng med krisberedskap är att vi inte kan veta exakt vad som kommer att hända. 
Det är just därför vi behöver vara ordentligt förberedda – både som samhälle och i så 
många hushåll som möjligt. I den här delen av kampanjbudskapet tydliggörs också det 
personliga ansvaret – att de allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid vid en 
händelse som slår ut stora delar av samhället. Och att det är viktigt att vi hjälper varandra.

Kampanjbudskapet inleds genomgående med en fråga om vad mottagaren skulle göra om 
deras vardag vändes upp och ner.

För den som tar till sig budskapet att förbereda sig, innehåller kampanjen också tydliga 
budskap om vad man ska göra. Vi fokuserar på de fyra viktigaste områdena: vatten, mat, 
värme och kommunikation.
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Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars 
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. 
Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig 
själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är 
att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Läs mer på www.dinsakerhet.se och www.karlstad.se.

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

1

2

3

Varje kommun ska addera sin egen kommunlogotyp till materialet. I dessa annonser 
används Karlstads kommuns logotyp för att illustrera detta. 
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Här presenterar vi det material som kan vara lämpliga att använda i kommunikationen under 
Krisberedskapsveckan. 

Utdelning av broschyren Om krisen eller kriget kommer – går att beställa i större upplagor på msb.se. 
Broschyren på andra språk och i andra format finns i form av filer som är optimerade för utskrift eller 
tryck. Finns på msb.se/krisberedskapsveckan.

Skolmaterial om krisberedskap för elever på högstadiet – går att ladda ned från msb.se/
krisberedskapsveckan. 

Pressmeddelande med resultat från MSB:s undersökning om hur attityder och förhållningssätt till 
hemberedskap har förändrats sedan broschyren skickades ut. Undersökningen kommer att finnas med 
regionala resultat som kan användas i lokala/regionala pressmeddelanden. Mer information om MSB:s 
pressmeddelande och undersökningen kommer i nyhetsbrevet i mitten av april. 

PPT- presentation om broschyren Om krisen eller kriget kommer – kan användas vid t ex 
föreningsmöten och frukostmöten. Finns tillgänglig på msb.se/krisberedskapsveckan vecka 17. 

Kom ihåg – den lokala riskkommunikationen. Använd Krisberedskapsveckan till att prata om 
krisberedskap ur ett lokalt perspektiv för att stärka invånarnas motståndskraft. Vad har de nytta 
av att känna till innan något händer? Ta hjälp av MSB:s Guide för riskkommunikation på msb.se/
riskkommunikation.

KAMPANJMATERIAL
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DIGITALT

Här visar vi exempel på digitalt material att använda i samband med Krisberedskapsveckan 2019.

Kommunerna ska själva addera sin egen kommunlogotyp till materialet (i dessa exempel Karlstads 
kommun). Andra modifieringar av materialet får inte göras. Däremot kan kommunerna använda egna bilder 
– om dessa stämmer överens med kampanjens bildspråk och håller tillräcklig kvalitet. Bilder och önskemål 
om annonsformat skickas till nina@lebureau.se som ansvarar för att ta fram annonsoriginal. 

 Hela utbudet av digitalt material finns att ladda ned som pdf-filer på:  
 www.msb.se/krisberedskapsveckan

Färdiga bannerformat:

320x50 px 
728x90 px 
851x315 px 
980x120 px 
980x240 px 
300x250 px 
160x600 px 
1080x1080 px 
1200x628 px 

1200x628 px

160x600 px

980x120 px

Någon gång händer det. Frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge. 

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra 
flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som 
vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att 
kunna ta emot viktig information.        

Läs mer på www.dinsakerhet.se och www.karlstad.se.

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

VAD SKULLE DU
GÖRA OM DIN

VARDAG VÄNDES 

VAD SKULLE DU GÖRA OM
DIN VARDAG VÄNDES 

Information bör präglas av enkla 
och lättförståeliga budskap som 
stimulerar mottagaren till att göra 
någonting. 

Några exempel är följande: 

• Information på kommunens 
webbplats och i kommunens 
egna digitala kanaler 

• Information i kommunblad/
kommunannons (i lokal-/
gratistidning) 

MATERIAL
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SE FILMER OM HEMBEREDSKAP MED 
ARMBRYTERSKAN HEIDI ANDERSSON  
Vatten, värme, mat och kommunikation är de fyra 
grundläggande behoven som privatpersoner behöver 
kunna tillgodose vid en svår påfrestning på samhället. I 
fyra korta filmer ger armbryterskan Heidi Andersson enkla 
och handfasta tips på hur varje hushåll kan förbereda sig.

Filmerna finns på www.dinsakerhet.se och på MSB:s 
YouTube-kanal: www.youtube.com/MSB

MSB rekommenderar kommunerna att lägga in filmen 
på sina webbplatser eller länka till dem.

LÄNKA TILL DINSÄKERHET.SE 
MSB:s webbplats dinsäkerhet.se riktar sig till 
privatpersoner med övergripande och generell 
information om beredskapen för kris och krig. Här finns 
bland annat: 

• checklistor, tips och råd på en god hemberedskap,

• poddradioserien Om krisen kommer som levande  
 och personligt speglar människors erfarenheter av  
 olika kriser, men också ställer frågor till experter  
 inom allt från hemberedskap till evakuering och  
 översvämning,

• instruktiva filmer om hur man kan packa sin krislåda  
 (se separat ruta), 

• fördjupande information om det som tas upp i  
 broschyren Om krisen eller kriget kommer,  
 exempelvis informationspåverkan, olika  
 varningssystem, Sveriges totalförsvar och om olika  
 hot och risker,

• broschyren på olika språk och i olika format. 

Dinsäkerhet.se är den digitala informationsplattform som 
vi hänvisar till i våra olika kommunikationsaktiviteter som 
riktar sig till allmänheten. Som kommun kan du enkelt 
länka hit från den egna webbplatsen och lägga de egna 
resurserna på den lokalspecifika riskkommunikationen.
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TRYCKT

Här visar vi exempel på tryckt material att använda i samband med Krisberedskapsveckan 2019. De tryckta 
annonserna finns i standardformat för tidningstryck och reklampelare/stortavlor, men kan vid behov också 
anpassas för andra typer av annonsplatser. Kommunerna ska själva addera sin egen kommunlogotyp till 
materialet (i dessa exempel Karlstads kommun). Andra modifieringar av materialet får inte göras. Däremot 
kan kommunerna använda egna bilder – om dessa stämmer överens med kampanjens bildspråk och håller 
tillräcklig kvalitet. Bilder och önskemål om annonsformat skickas till nina@lebureau.se som ansvarar för att 
ta fram annonsoriginal. 

 Hela utbudet av tryckt material finns att ladda ned som pdf-filer på:  
 www.msb.se/krisberedskapsveckan

Stående format – lång text Stående format – kort text

Liggande format – lång text

Liggande format – kort text

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars 
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. 
Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig 
själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är 
att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Läs mer på www.dinsakerhet.se och www.karlstad.se.

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge. 

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de 
allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som 
vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att 
kunna ta emot viktig information.        

Läs mer på www.dinsakerhet.se och www.karlstad.se.

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några  
dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. 
Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara 
sig själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid.  
Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Läs mer på www.dinsakerhet.se och www.karlstad.se.

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge. 

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra 
flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som 
vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att 
kunna ta emot viktig information.        

Läs mer på www.dinsakerhet.se och www.karlstad.se.

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 
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Roll-up Flagga Knapp

VAD SKULLE DU GÖRA OM
DIN VARDAG VÄNDS 

VAD SKULLE DU GÖRA OM DIN VARDAG VÄNDS
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Någon gång händer det.  
Frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge. 

Samhällets resurser måste först gå till de mest 
utsatta. Därför kommer de allra flesta att 
behöva klara sig själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om 
samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det 
viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, 
och att kunna ta emot viktig information.        

Läs mer på www.dinsakerhet.se och  
www.karlstad.se.

VAD SKULLE DU GÖRA OM
DIN VARDAG VÄNDES 
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Någon gång händer det. Frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge. 

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att 
behöva klara sig själva en tid. 

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid.  
Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. 

Är du beredd?
Visste du att en vuxens dagsbehov av vatten är cirka 2-3 liter? Har du funderat på vilken mat 
som är energirik samtidigt som den kan förvaras i rumstemperatur under lång tid? Eller hur du 
laddar upp din mobiltelefon om du varken har el eller extrabatterier? 

På baksidan av det här faktabladet finns en enkel men viktig checklista över vad som är bra att 
ha hemma. Har du allt på checklistan?

Klarar du dig vid en kris?
Om en kris inträffar är det bra att ha tänkt på vissa saker i förväg. MSB har frågat invånarna 
i Sverige vad de tycker är viktigast. Ungefär tre av tio tycker att mat och vatten hör till det 
viktigaste. Sex av tio tycker att privatpersoner har ett stort ansvar för att klara sig själva vid en 
samhällskris. 

Vad tycker du?

Läs mer på www.dinsakerhet.se.

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

BRA ATT HA HEMMA FÖR ATT KLARA EN KRIS
Checklista från www.dinsakerhet.se. 

Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god 
ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar

Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel.  
Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa 
irritation i luftvägar

Sovsäck, filtar och varma kläder

Tändstickor

Stearin- och värmeljus

Ficklampa med extra batterier

Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel

Husapotek med det viktigaste för dig och din familj

Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio

Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon

Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar

Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i 
samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten

Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys.  
(Ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)

Kontanter

Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, 
elleverantören och sjukvården

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars 
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. 
Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig 
själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är 
att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Läs mer på www.dinsakerhet.se och www.karlstad.se.

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

Faktablad framsida Faktablad baksida
Affisch med vitt fält 
för egen text
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Text – elavbrott i trapphus

Text – bro med släckta gatlycktor

Text – tomma butikshyllor

Text – storm

Text – översvämmning

Text – kraftledning mot mörka moln

Någon gång händer det – frågan är bara när 

Elen försvinner. Ingen vet hur länge. 

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land 
är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars 
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska 
sluta att fungera.

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. 
Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. 
Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. 
Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig 
själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om 
samhället inte fungerar som vi är vana vid. 

Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, 
och att kunna ta emot viktig information.

Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Det kan hända här

Elen slås ut. Viktiga transporter kommer inte fram. 
Tågen stannar. Flygen kan inte lyfta. Ingen vet när 
samhället kan återgå till det normala igen.

 Ansvaret för att vi ska kunna leva i fred och frihet 
delas av oss alla. Samhällets resurser måste först gå 
till de mest utsatta. De flesta behöver klara sig själva 
en tid. Förbered dig för att klara vardagen för dig själv 
och dina nära om samhället inte fungerar som vi är 
vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och 
värme, och att kunna ta emot viktig information. Med 
rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

 Du behövs och din insats gör skillnad.

Det kan hända här 

Händelser i omvärlden försvårar importen av mat. 
Efter ett par dagar börjar det bli tomt på hyllorna i 
matbutiken. Ingen vet när de kan fyllas på igen.

 Ansvaret för att vi ska kunna leva i fred och frihet 
delas av oss alla. Samhällets resurser måste först gå 
till de mest utsatta. De flesta behöver klara sig själva 
en tid. Förbered dig för att klara vardagen för dig själv 
och dina nära om samhället inte fungerar som vi är 
vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och 
värme, och att kunna ta emot viktig information. Med 
rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Du behövs och din insats gör skillnad.

Någon gång händer det – frågan är bara när 

Den värsta stormen på hundra år. Elen försvinner, ingen 
vet hur länge.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land 
är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars 
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska 
sluta att fungera.

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. 
Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. 
Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. 
Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig 
själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om 
samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det 
viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att 
kunna ta emot viktig information.  

Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Någon gång händer det – frågan är bara när 

Den värsta översvämningen på hundra år. Hela 
samhällen står under vatten, ingen vet hur länge.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är 
också sårbart, vid en översvämning kan mycket av det 
vi tar för givet snabbt sluta att fungera.

Transporter kommer inte fram. Maten tar slut i 
affärerna. Människor blir fast hemma. Många står utan 
el och värme. En del får sova utomhus.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. 
Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig 
själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om 
samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det 
viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att 
kunna ta emot viktig information.  

Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Det kan hända här

Viktiga it-system slås ut. Det går inte att göra kortköp. 
Det går inte att köpa tågbiljetter. Det blir problem med 
att betala i mataffären.

 Ansvaret för att vi ska kunna leva i fred och frihet 
delas av oss alla. Samhällets resurser måste först gå 
till de mest utsatta. De flesta behöver klara sig själva 
en tid. Förbered dig för att klara vardagen för dig själv 
och dina nära om samhället inte fungerar som vi är 
vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och 
värme, och att kunna ta emot viktig information. Med 
rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Du behövs och din insats gör skillnad.



För mer information:

www.msb.se/krisberedskapsveckan

 krisberedskapsveckan@msb.se 
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