
VÄND

VAD ÄR KRISINFORMATION.SE?

VEM ÄR ANSVARIG?

INFORMATION OM KRISBEREDSKAP

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra an-
svariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. På Krisinformation.se förmedlas samhällets 
samlade krisinformation. All information som publiceras på sajten är bekräftad information från 
myndigheter och andra ansvariga aktörer*.

Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från 
svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig infor-
mation sprids. Krisinformation.se ska också stärka enskilda medborgares förutsättningar att fatta 
medvetna beslut i en kris. 

Vi använder även sociala medier för att nå ut till fler med varningar, nyheter, VMA och råd.  
Dialogen med våra följare är också viktig.

*övriga aktörer kan exempelvis vara frivilligorganisationer, elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men webbplat-
sen är gemensam för alla myndigheter i Sverige. MSB ansvarar för att stödja samhällets bered-
skap för olyckor, kriser och civilt försvar. 

Ett av MSB:s uppdrag är att samordna samhällets gemensamma krishanteringsarbete. I det upp-
draget ingår att samordna de olika aktörernas kommunikation till allmänheten, bland annat via 
Krisinformation.se.

Redaktionen för Krisinformation.se publicerar artiklar och reportage om hur det svenska krisbe-
redskapssystemet fungerar och hur myndigheter arbetar för att förebygga och hantera kriser. 

På webbplatsen hittar du också tips och råd om hur du kan öka din egen krisberedskap och 
information om vilket ansvar du har som medborgare. Innehållet är framtaget genom myndighets-
gemensamma arbetsgrupper inom olika områden.



Krisinformation.se har 
beredskap dygnet runt 
och följer händelser runt 
om i världen som kan ha 
betydelse för svenskar eller 
personer med kopplingar 
till Sverige. 

Krisinformation.se samlar-
information om hur du kan 
förebygga risker och 
förbereda dig för en 
kris. 

FÖRE UNDER
Under en kris ger Kris-
information.se allmänheten 
en översiktlig bild av 
vad som har hänt 
genom att sammanställa 
och sprida information 
från myndigheter och  
andra ansvariga aktörer.

Det går också att ställa 
frågor till redaktionen 
via sociala medier.

Efter krisen fortsätter 
redaktionen att beskriva 
hur den som har drabbats 
av en kris kan få hjälp 
och stöd.

HÄR FINNS VI

WEBB: Krisinformation.se

FACEBOOK: Krisinformation

TWITTER: @krisinformation

INSTAGRAM: @krisinformation

YOUTUBE: Krisinformation

LADDA NER VÅR APP

I vår app, som finns för Android och iOS, kan du utöver 
nyheter från Krisinformation.se få varningar från SMHI 
och trafikinformation från Trafikverket. Du kan också 
prenumerera på notiser för varningen Viktigt meddelan-
de till allmänheten (VMA). 

I appen hittar du även checklistor för hur du kan förbere-
da dig för allvarliga händelser. Med hjälp av checklistorna 
kan du förbereda dig för till exempel strömavbrott och 
översvämningar eller få tips på vad du kan tänka på om 
du använder sociala medier i en kris. En del av materialet 
kommer du åt även i offline-läge.
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