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Försvarsutskottet

Om krisen eller kriget kommer – en uppföljning av informationsinsatser  
till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap





Sammanfattning av uppföljningsrapport 2015/16:RFR3 | 3

Bakgrund
Försvarsutskottet har under våren och hösten 2015 genomfört en 
uppföljning av information till allmänheten om den enskildes an
svar och beredskap vid en krissituation. Vikten av information från 
myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer till allmänheten 
om den enskildes ansvar och beredskap vid en krissituation fram
hålls av både regeringen och riksdagen. Frågan är hur information 
förmedlas till allmänheten om krissituationer i samhället och vad 
som framförs om den enskildes ansvar och beredskap. Genom att 
kartlägga och analysera vad som görs på området önskar utskottet 
bidra till en fördjupad diskussion i ämnet. Denna broschyr är en 
sammanfattning av uppföljningsrapport 2015/16:RFR3, vilken finns 
tillgänglig på riksdagens webbplats. Rapporten i tryckt format kan 
beställas från riksdagens tryckeriexpedition mot en avgift.

Uppföljningens resultat

En del av aktörerna informerar om den enskildes ansvar
Försvarsutskottets uppföljning visar att information till allmän
heten om den enskildes ansvar och beredskap vid en krissituation  
i samhället ges av vissa aktörer, framför allt av Myndigheten  
för samhällsskydd och beredskap (MSB) på webbplatserna  
DinSäkerhet.se och Krisinformation.se. Hälften av länsstyrelserna 
ger tydlig information om den enskildes ansvar. En kartläggning av 
ett fyrtiotal kommuners webbplatser visar att en tredjedel informe
rar om att individen har ett ansvar. En tredjedel har lagt upp länkar 
till myndighetswebbplatser där detta budskap förmedlas, men 
kommunerna formulerar inte explicit att individen har ett eget, per
sonligt ansvar för sin säkerhet och bör förbereda sig. Övriga aktörer 
vänder sig i sin krisberedskapsinformation framför allt till andra 
aktörer inom krisberedskapen.
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Information förmedlas främst via internet
Digitala medier används alltmer och informationen förmedlas 
till största delen på webbplatser. Det finns särskilda webbplatser, 
poddsändningar, filmer på YouTube, Twitterflöden och bloggar om 
krisberedskap som vänder sig till allmänheten. Broschyrer före
kommer i viss utsträckning framför allt på lokal nivå. Det förekom
mer även särskilda satsningar där information ges i muntlig form 
på mässor och i köpcentrum, och det ges undervisning i skolan och 
kurser för allmänheten. 

Syftena är att den enskilde ska få förståelse och kunna 
förbereda sig
Budskapet att den enskilde har ett ansvar i en krissituation har 
två syften. Dels handlar det om att upplysa individen, framför 
allt storstadsbon, om att vardagslivet vid en kris inte kommer att 
fortlöpa normalt utan att väldigt många saker som tas för givna 
inte kommer att fungera. Dels handlar det om att den enskilde 
måste förbereda sig för att klara att ta hand om sig själv och de 
närmaste, åtminstone i det inledande skedet av en kris. Det innebär 
att införskaffa vissa ting och att lagra ett förråd av förnödenheter. 
Checklistor har i detta syfte tagits fram som ska vägleda individen. 
Argumentet som framförs är att genom att förbereda sig på detta 
vis kan det allmänna fokusera på att hjälpa utsatta grupper, de som 
mest behöver hjälp.

Gränsen mellan den enskildes och det allmännas ansvar 
är svår att dra
Frågan om den enskildes ansvar handlar om en avvägning mellan 
individens ansvar för sitt liv och sin egendom och det allmännas 
ansvar att säkra befolkningens hälsa och överlevnad. Gränsen för 
var den enskildes ansvar upphör och var det allmännas ansvar tar 
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vid går inte att exakt fastställa. Det beror på många faktorer, däri
bland krisscenariot.  

Informationssatsningar i Norden och Nordamerika
I de nordiska länderna informerar man allmänheten om den 
enskildes ansvar, men det skiljer sig i omfattning och frekvens. I 
Norge och Danmark informerar man på likartat sätt som MSB och 
på särskilda webbplatser. Island har ett väl utbyggt kristänkande 
på grund av landets geografiska förutsättningar. Information ges i 
olika kanaler, i stor omfattning och på hög detaljnivå. 

I både Kanada och USA informerar man allmänheten om vikten 
av att vara beredd på kriser och katastrofer, i flera kanaler. Argu
menten för att förbereda sig handlar om att öka chansen till över
levnad och att klara en kris: ett extremväder, en terroristattack, en 
naturolycka. Förväntningarna på individen är höga. Fokus är på 
hela processen att förbereda sig. Tonvikten ligger inte enbart på de 
ting man behöver införskaffa utan även på kommunikation och 
planering.

Utskottets bedömning 

Ett ökat fokus på den enskildes ansvar och beredskap 
ligger i tiden
Försvarsutskottet anser, bl.a. mot bakgrund av den säkerhetspoli
tiska, teknologiska och klimatologiska utvecklingen i Sverige och i 
omvärlden, att det är viktigt att följa upp utskottets tidigare utta
landen om nödvändigheten av information till allmänheten om den 
enskildes ansvar och beredskap vid en fredstida kris, höjd bered
skap eller krig.

Sverige arbetade traditionellt mycket med sådana kunskapsinsat
ser under efterkrigstiden där t.ex. informationen Om kriget kom
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mer spelade en viktig roll på sin tid genom broschyrer och tele
fonkataloger, men verkligheten i dag innebär nya och framför allt 
bredare hotbilder att hantera, varför frågan om hur man når ut med 
budskapet om vikten av en egen krisberedskap förtjänar ett förnyat 
engagemang.

MSB har uttryckt att det ligger rätt i tiden att gå ut samlat och 
brett för att engagera och intressera enskilda för frågor om vår 
gemensamma säkerhet. De betonar att insikt i och förståelse för vad 
fredstida kriser innebär även lägger grunden för en stärkt förmåga 
vid höjd beredskap och krig. Utskottet delar denna bedömning.

Den enskildes roll och förmåga bör stärkas ytterligare
Regeringen och riksdagen har de senaste åren försökt att förtydliga 
den enskilda individens roll i krisberedskapen. Detta tydliggörs 
genom att sätta människan i centrum för krisberedskapsarbetet. 
Utskottet har tidigare framfört att det är värnandet om den en
skilda individens och befolkningens hälsa och säkerhet som ska 
prioriteras. Först när den enskilde inte klarar av att skydda sitt liv 
och sin egendom längre kan det bli ett åtagande eller en skyldighet 
för det allmänna att ingripa. Kunskapsflödet om förberedelser inför 
kriser, och hur dessa ska hanteras, blir därför mycket viktigt. I linje 
med detta har MSB:s föreslagna informationsinsatser tidigare väl
komnats av utskottet. Dessa insatser är tänkta att göras i samverkan 
med berörda aktörer, inklusive skolor och frivilligrörelser, för att 
stärka den enskildes förmåga.

Ökad kunskap ger ökade förutsättningar för utveckling
Genom den aktuella kartläggningen av redan befintliga informa
tionsinsatser har ett underlag tagits fram som i en ögonblicksbild 
beskriver de sätt på vilka olika aktörer arbetar med att öka enskilda 
människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga. Kart
läggningen bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling.
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Utskottet vill med detta bidra till att stimulera till en diskussion 
och inspirera myndigheter, kommuner och andra aktörer att vidta 
ytterligare åtgärder. En långsiktig målsättning – i konkurrens med 
allt annat informationsflöde i samhället – är att än bättre göra den 
enskilde medveten om vad han eller hon bör tänka på inför eller vid 
en större kris där grundläggande värden är hotade. Det kan gälla i 
fredstid vid t.ex. större olyckor, svåra naturhändelser, el och inter
netbortfall eller vid höjd beredskap och krig.

Det är en utmaning att skaffa sig en samlad bild över all tillgäng
lig information i Sverige med det ovannämnda syftet, men det kan 
mot bakgrund av underlaget ändå konstateras att det är tydligt att 
alla aktörer inte alltid förmår förse allmänheten med behövlig och 
lättöverskådlig information och att mycket återstår att göra, särskilt 
på regional och kommunal nivå.

Nulägesanalysen i denna rapport visar alltså på flera frågor som 
behöver lyftas upp för en fördjupad diskussion men ger också prov 
på många intressanta exempel på informationsinsatser som kan 
tjäna som inspiration för det fortsatta arbetet. De senare vill utskot
tet särskilt lyfta fram.  

Modern teknologi har både för- och nackdelar
Utskottet har i det samlade materialet funnit att internet domine
rar som informationskanal. Att använda sig av alla de möjligheter 
som den digitala tekniken innebär är positivt, allt från att kunna 
informera i form av en kort film eller genom ett spel till en pedago
giskt utformad webbplats är framsteg. Att kunna använda sociala 
medier för snabb och direkt kommunikation är också värdefullt, 
både i förebyggande syfte och under en kris. Möjligheterna att mål
gruppsanpassa ökar i takt med att teknologier utvecklas. Internet 
ger exempelvis ökade möjligheter att tillhandahålla information 
som med hjälp av verktyg kan anpassas efter olika funktionsned
sättningar.
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Det finns dock risker med att helt förlita sig på den moderna 
informationsteknologin för att få ut sitt budskap. Avbrott i elför
sörjningen eller brister i informationssäkerheten kan innebära att 
informationsflödet helt plötsligt kan upphöra. Detta måste man ta 
hänsyn till när man diskuterar information till allmänheten om 
den enskildes ansvar och beredskap vid en kris eller krigssituation.

Utvecklingsmöjligheter finns
Vad gäller innehållet i den information som lämnas i dag bedö
mer utskottet att det kan utvecklas eftersom det kan konstateras 
att aktuella webbsidor för centrala myndigheter, länsstyrelser och 
kommuner inte alltid är lätta att finna information på och ibland 
mest vänder sig till andra aktörer inom krisberedskapen och inte 
till allmänheten. Det är heller inte alla webbsidor som är tillgäng
liga på andra språk än på svenska eller har information på lättläst 
svenska. Dessutom bör det generellt sett fortsatt funderas kring 
möjligheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning att 
tillgodogöra sig den nya tekniken.

Att ge ut informativa broschyrer i pappersformat kan vara ett sätt 
att komplettera den ökade internetanvändningen. Visserligen i ett 
annat sammanhang, men det sätt Riksbanken har valt att sprida 
information på om införandet av nya sedlar genom att bl.a. skicka 
ut broschyrer till hushållen har visat på vikten av att även använda 
sig av traditionella distributionssätt för information.

Vissa kommuner använder t.ex. fortfarande broschyrer eller an
dra tryckta format som ett sätt att nå ut till sina kommuninvånare. 
Broschyrer som informerar och ger råd om individens säkerhet 
både vid egna kriser och vid samhällskriser har dessutom sannolikt 
större chans att bli lästa och att sparas i hemmet, än en broschyr 
som enbart handlar om krissituationer i samhället över lag. Hur 
denna information tas emot skulle dock behöva undersökas i sär
skild ordning, tillika finansieringsmöjligheterna för detta.
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Informations- och utbildningsbehovet är stort
Utskottet konstaterar att informations och utbildningsbehovet är 
stort och att både myndigheter och frivilligorganisationer, i sam
verkan med skolorna, har en viktig roll för att tillfredsställa detta 
behov. Det är viktigt att nå dem som inte besöker MSB:s webbplats 
och andra regionala och lokala webbplatser. Att synas i gratispress, 
på bomässor eller i köpcentrum och tala direkt med individer kan 
också vara ett sätt att öka kunskapen om samhällets sårbarhet, och 
därmed ens egen sårbarhet. 

För den enskildes planering och engagemang torde enkla och 
positiva budskap vara viktiga i sammanhanget. 72timmarsbudska
pet är ett exempel på ett sådant. Även om denna tidsrymd ibland 
debatteras bedömer utskottet, liksom MSB, att eftersom 72tim
marsbudskapet redan har fått sådant fäste i Sverige är det svårt att 
överge det. Det behöver dock fyllas med mer innehåll och sättas i 
ett bredare sammanhang än vad som är fallet i dag, t.ex. utifrån 
perspektivet höjd beredskap eller krig.

Förberedelser inför höjd beredskap och krig kräver 
utvecklade informationsinsatser
Genomgången visar också på att civilförsvarets direkta behov säl
lan beaktas uttryckligen i informationsflödet, det vill säga åtgärder 
kopplade till höjd beredskap och krig. Även om det civila försvaret 
till stor del bygger på dagens civila krisberedskapsverksamhet anser 
utskottet att det finns mer krigsspecifika utmaningar som bör tas i 
beaktande vid planeringen av informationsinsatser. Detta motiveras 
bl.a. av krigets troligen mer geografiska omfattning, och dess mer 
fundamentala påverkan på människors liv, hälsa och egendom. Det 
är utskottets mening att civilförsvaret och totalförsvaret måste ses 
som en bärande del av den försvarspolitiska inriktning som riksda
gen beslutade om under 2015 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, 
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skr. 2014/15:251). Ett förnyat fokus på det civila försvaret i enlighet 
med inriktningsbeslutet torde exempelvis innebära ett tydligare 
ansvar för länsstyrelserna att i samverkan med andra aktörer till
godose allmänhetens informationsbehov.

Ansvarets gränser är inte alltid tydliga
Var den enskildes ansvar börjar och slutar är relativt tydligt när 
det gäller att förebygga och att minska effekterna av brand samt 
av översvämning eller jordskred på egendom där en lokal riskbild 
finns. Resonemanget är sannolikt svårare att applicera på kris
situationer där individen inte har någon möjlighet att förebygga 
olyckor eller lindra uppkomna kriser, t.ex. vid ett reaktorhaveri eller 
ett kemiskt utsläpp. Detta är något som måste tas i beaktande vid 
utformandet av informationskampanjer.

Ur ett författningsmässigt perspektiv konstaterar utskottet 
vidare att det finns föreskrifter för informationsinsatser till allmän
heten vid en kris, men utskottet vill understryka behovet av att 
regeringen ser över föreskriftsstödet ytterligare, t.ex. i fråga om 
individens ansvar inför en kris respektive informationskraven på 
myndigheter före en kris. Uppföljnings och utvärderingsarbetet får 
i sammanhanget inte glömmas bort.

Samordning är fortsatt viktigt
Det är viktigt att staten tar sitt ansvar och är tydlig i sitt budskap 
om vad som förväntas av den enskilde. I sammanhanget är det 
viktigt att framhålla vikten av att informationen till allmänheten 
samordnas bättre. Alla aktörer bör ha ett gemensamt och tydligt 
förhållningssätt till vilken information som lämnas i förberedande 
syfte. En komplicerande faktor är dock att hotbilden är mycket 
bred. Det är vidare utskottets mening att de initiativ som tagits 
för att utveckla målen för samhällets krisberedskap också bör få 
genomslag i vad allmänheten får information om.
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Intressanta exempel på informationsinsatser  
finns det gott om
Trots att vissa brister kan konstateras i den information som läm
nas är det samtidigt viktigt att framhålla att det finns ett flertal 
informationsinitiativ som utskottet vill lyfta fram, där text och 
bilder samspelar för att den enskildes riskmedvetande och förmåga 
ska öka. Utskottet välkomnar t.ex. de initiativ som tagits från lokalt 
håll och vars erfarenheter ofta frikostigt delas mellan kommuner.

För att stimulera till diskussion vill utskottet lyfta fram några 
av dessa informationssatsningar som exempel på information till 
allmänheten om hur man som privatperson kan förbereda sig och 
hantera en krissituation. Exemplen är tagna från kommunal nivå 
och länsstyrelsenivå och innehåller råd utifrån både generella och 
mer specifika krissituationer. Utskottets förhoppning är att dessa 
exempel kan tjäna som inspiration till förmån för en förbättrad 
krisberedskap för alla människor med hemvist i Sverige.



12 | Sammanfattning av uppföljningsrapport 2015/16:RFR3

Exempel på informationssatsningar

Göteborgs stad
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Ljusdals kommun

hur har du förberett dig för en kris eller katastrof?

är dU beredd när
det händer?

5 bra saker att ha hemma!

Ficklampa
Fotogenlampa

Ba
tteridriven radioCampingkök

Tä

ndstickor/tändare

Bocka av det finns hemma. Annars hamnar det på inköpslistan! Batterier, första-hjälpen väska, konserver, extra filtar, sovsäck,
stearin- eller värmeljus och vatten på flaska är saker som är bra att ha hemma för att klara exempelvis ett längre elavbrott.

Om dU är Förberedd klArAr
dU ett länGre elAVbrOtt!

■ Var beredd på det oväntade så ökar du din förmåga att hantera kriser.
■ Håll dig informerad. Skaffa en batteridriven radio med extra batterier.
■ Gör upp handlingsplaner. Utgå från situationer som skulle kunna inträffa där du bor.
■ Se till att du har alternativa ljuskällor. Exempelvis batteridrivna lampor.
■ Ha filtar, liggunderlag, varma sockor och mössor hemma för att hålla värmen.
■ Vatten och mat. Ha ett litet mat- och vattenförråd hemma som räcker i en vecka.

VåRA TiPS»

1
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Borlänge kommun (m.fl. kommuner längs Dalälven)
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HesaFredrik.nu – Krissamverkan Kronoberg/Länsstyrelsen i Kronobergs län

KRISLÅDA
MAT & VATTEN
□ Vatten, vattendunkar & vattenreningstabletter
□ Mat som klarar rumstemperatur (se nästa sida)
□ Campingkök och bränsle

VÄRME & LJUS
□ Extra element eller värmare
□ Ficklampa med extra batterier
□ Stearinljus, värmeljus & tändstickor
□ Varma kläder och filtar

För dig som bor på landet kan ett elverk 
vara bra att ha vid längre strömavbrott

INFORMATION
□ Radio på batteri, solceller eller med vev
□ Telefonlista på papper med viktiga nummer

ÖVRIGT
□ Husapotek med det viktigaste
□ Hygienartiklar
□ Kontanter

KRISSKAFFERI
• Vatten.
En vuxen bör normalt få i sig ungefär  
tre liter vätska om dagen genom dryck 
och mat. 

Detta räcker för två personer i tre dagar:
• 0,4 kg kaffe eller te
• 0,5 kg torrmjölk
• 1,0 kg kött- eller fiskkonserver
• 0,5 kg pulverpotatismos
• 0,5 kg pasta
• 1,0 kg knäckebröd
• 0,5 kg gryn och flingor
• 0,5 kg smör
• 0,7 kg hållbart pålägg
• 0,5 kg frukt- eller bärkonserver
• 0,3 kg pulversoppa
• Några burkar grönsakskonserver
• Torkad frukt
• Färdigblandad juice
• Konservöppnare

Nationellt informationsnummer vid kris ...................... 113 13
Nödnummer (gäller i hela Europa) ......................................  112
Polisen ........................................................................................ 114 14
Sjukvårdsrådgivningen ............................................................1177
 
Alvesta kommun ...................................................... 0472-150 00
Lessebo kommun ......................................................0478-125 00
Ljungby kommun .................................................0372-78 90 00
Markaryds kommun ...............................................0433-720 00
Tingsryds kommun ................................................. 0477-441 00
Uppvidinge kommun… ......................................... 0474-470 00
Växjö kommun ........................................................ 0470-410 00
Älmhults kommun .................................................0476-550 00
 

NyTTIGA TELEFONNUMMER

VMA, VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN

Din familjs telefonnummer

1 ...............................................................................................................................

2 ..............................................................................................................................

3 ..............................................................................................................................

4 ..............................................................................................................................

5 ..............................................................................................................................

6 ..............................................................................................................................

7 ..............................................................................................................................

VMA (även kallad Hesa Fredrik)
är en varningssignal som finns 
på många orter. 
Varningssignalen hörs i 7 sek-
under. Sedan följer 14 sekunders 
tystnad. Sedan låter den igen.
När faran är över hörs en längre 
signal i 30 sekunder.

Vad du bör göra när larmet går:

1. Gå inomhus!

2. Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar.

3. Lyssna på radio eller se på TV. Följande 
kanaler har information: Sveriges Radios 
FM-kanaler, Sveriges television, Sveriges 
utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9.

4. Kolla på www.krisinformation.se
LÄR DIG AGERA VID SMÅ & STORA KRISER

www.hesafredrik.nu

Listorna här till  
höger visar vad 
som är bra att ha 
hemma för att vid 
en kris klara sig själv 
några dagar.
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