
Ett material om hur vi 
kan hjälpas åt för att 

bättre klara en kris eller 
Det civila samhället har en viktig roll i 
Sveriges beredskap. Genom att företag, 
verksamheter, föreningar och enskilda 
människor är förberedda och hjälps åt, kan 
vi bättre klara en svår situation.  

För att öka kunskapen om Sveriges 
beredskap, skapa diskussion och öka 
förståelsen för att vi alla kan bidra, har MSB 
tagit fram en filmserie och en gruppövning - 
ett material som kan användas i skolor, på 
arbetsplatser, i bostadsrättsföreningar och…
ja, i alla sammanhang där människor träffas 
och samarbetar.  

Materialet är en del av MSB:s 
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Utbildningsmaterial om 
hur vi kan hjälpas åt vid 
en kris eller ett krig.
Hela samhället har en viktig roll i Sveriges beredskap. 
Genom att myndigheter, regioner, kommuner, företag, 
organisationer och privatpersoner är förberedda och 
hjälps åt, kan vi bättre klara en svår situation.  

För att öka kunskapen om Sveriges beredskap, skapa 
engagemang och förståelse för att vi alla kan bidra, 
har MSB tagit fram en filmserie och en gruppövning. 
Materialet är framtaget för olika sammanhang där 
människor träffas och samarbetar. Exempelvis:  

• Skolor 
• Bostadsrättsföreningar 
• Ideella föreningar och organisationer 
• Studiecirklar 
• Arbetsplatser
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Materialet är en del av MSB:s informationsuppdrag att öka människors 
motståndskraft inför kris och krig. Filmserien och gruppövningen är en uppföljning 
till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.



Filmserie  
– Rädd eller beredd? 
Filmserien bygger på något av det viktigaste som MSB  
vill säga med broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, 
nämligen att en av våra viktigaste tillgångar när något 
hotar oss människor, är vår vilja att hjälpa varandra. 

I tre avsnitt får vi följa Christoffer från Torsby som 
bestämmer sig för att ta reda på hur Sveriges beredskap 
fungerar och om han faktiskt har en roll i den. I jakten  
på svar möter Christoffer  motorcyklister, psykologer,  
it-experter och journalister. Hans beredskapsresa börjar 
med en gårdsstädning och slutar på en konstutställning.  

De tre avsnitten heter "Vad hotar oss?”, "Vad kan vi göra?” 
och "Vad är det vi skyddar?". Se filmerna tillsammans för 
att sedan i grupp diskutera ett antal punkter som följer 
med detta material.
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Scenarioövning.  
I scenarioövningen ”Hur förberedd är du?” ställs ni i gruppen 
inför ett tänkbart kris-scenario. 

Syftet med övningen är att öka förståelsen för att alla kan 
vara med och hjälpa till när något hotar oss.  

Dela in er i grupper och dra ett scenariokort. På varje kort 
beskrivs en allvarlig kris. Ni kan också välja en egen kris som 
skulle kunna hända i ert område, till exempel översvämning  
i ett vattendrag eller ett farligt utsläpp från en industri.   

Med det valda scenariot som utgångspunkt tar ni er igenom 
fyra steg genom att tänka efter och diskutera tillsammans.  

• Vad har hänt?  
• Vilka konsekvenser får scenariot? 
• Hur kan ni bidra och hjälpa till? 
• Vad är bra att ha hemma?
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Vad är bra att ha hemma?  
Vad har du, och andra i din närhet, som skulle vara bra att ha hemma om scenariot slår in. 
Vad skulle vara bra att ha själv och vad kan ni ha tillsammans?
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Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det risker och 
hot mot vår säkerhet. Det som vi normalt tar för givet kan sluta att fungera 
och vardagen kan bli besvärlig. Dra ett scenariokort och föreställ er att ni 
befinner er mitt i händelsernas centrum. Hur förberedda är ni? Fundera och 
diskutera, och ta er igenom scenariot tillsammans!

Vilka konsekvenser får scenariot?  
Vilka utmaningar kommer ni i er vardag att ställas inför om scenariot slår in? 
Hur kan familj, vänner, grannar och personer som behöver hjälp påverkas?
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Vad har hänt? 
Dra ett scenariokort, alternativt skriv ett eget scenario, och fyll i nedan vilket ni väljer att diskutera.1

Hur kan ni bidra och hjälpa till?
Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. 
Vilka egenskaper och kunskaper har ni i gruppen som kan vara till hjälp?
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Lycka till! 

Hur förberedd 
är du?

Det här materialet är framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Publ.nr MSB1572 - juni 2020 



Till dig som leder 
diskussionerna och håller 
i scenarioövningen.
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Bra att veta 
Filmserien finns teckenspråkstolkad, syntolkad, textad 
på lättläst svenska och även textad på engelska.

Ladda ner materialet på msb.se/skola  

I materialet hittar du två olika handledningar.  

• Skolan, främst högstadiet och gymnasiet.   
• Föreningar, organisationer och studiecirklar.  

Använd handledningen för att ännu bättre förstå syftet  
med materialet, hur det kommer bäst till sin rätt och hur du 
leder en grupp genom materialet. Andra grupper kan också 
använda materialet. Som ledare kan du anpassa nivån.  

http://msb.se/skola

