
Frågor
Har du frågor och funderingar kontakta Infoservice: 
0771-19 95 00 eller info@redcross.se

Övergripande tema
Nationell krisberedskap 

Budskap
Övergripande: Tillsammans i 
kris

Spetsigt kampanjbudskap för 
att väcka uppmärksamhet: 
Mobile Blackout Kit och Packa 
din krislåda

Uppmaning
Stötta vår nationella 
krisberedskap

Kampanjperiod
25 april – 19 maj

Insamlingsändamål
Nationell krisberedskap inom 
Kris och katastrof

Insamlingsmål 
2 miljoner kronor

Redovisning
Bankgiro 900-8004. Märk 
talongen Vårkampanj 2019 
kod 19404, ange kretsnummer 
och kretsnamn. 

Sista inbetalningsdag är den  
1 juni 2019.

Kampanjpresentation
– Vårkampanj 2019
Kretsinsamling

Bland det viktigaste vi har i en kris är varandra. 
Genom att hjälpas åt, organisera oss och dela på 
resurser och kunskap klarar vi oss bättre. Vi blir mer 
förberedda, står starkare i krisen och återhämtar oss 
snabbare efter. Vi klarar helt enkelt mer när vi agerar 
tillsammans. Nationell krisberedskap är temat för 

vårens kampanj. Vi tar samtidigt fram och lanserar ett 
övergripande tema för vår kommunikation kring 
krisberedskap: ”Tillsammans i kris”. Och precis som 
att vi klarar oss att bättre tillsammans i en kris, kan  
vi också få ett enormt genomslag för kampanjen när 
vi gör den tillsammans.  

Tillsammans i kris



Behöver du hjälp, har frå
gor  

eller bara vill trä
ffa andra?

Viktiga telefonnummer

0771-19 95 00 

Röda Korsets Infoservice
  

www.redcross.se

 

112 
Nödnummer vid fara för liv, 

egendom eller miljö 

www.112.se

1177 
Sjukvårdsrådgivning per telefon  

www.1177.se

114 14 

Polisens nummer för icke akuta händelser 

www.polisen.se

113 13 

Informationsnummer vid olyckor och kriser 

www.11313.se

Håll dig uppdaterad om  

säker information

• Sveriges Radio P4: www.sverigesradio.se 

•  Krisinformation från svenska myndigheter: 

www.krisinformation.se 

•  Om risker och säkerhet från Myndighet för 

samhällsskydd och beredskap, MSB:  

www.dinsakerhet.se 

• Din kommun: www.skl.se 

• Sveriges länsstyre
lser: www.lansstyre

lsen.se 

•  Sveriges meteorologiska och hydrologiska  

institut, SMHI: www.SMHI.se 

•  Om skyddsrum från Myndighet för  

samhälls skydd och beredskap, MSB:  

www.msb.se/skyddsrum     

Mina viktiga telefonnummer:
Här trä

ffar jag mina närstående 

om vi inte kan nå varandra:

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till 
information om hur dina personuppgifter behandlas.  

Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet

Välkommen till o
ss! H

itta Röda Korset nära dig på  

redcross.se/motesplatserochsecondhand 

Stöd vårt arbete! 

Med din hjälp kan vi va
ra på plats när en kris sk

er. 

Swisha till 1
23 494 45 83

Affisch 50x70
art.no 3048

Affisch 50x70
art.no 3049

Affisch 50x70
art.no 3068

Badges

Affisch70x50

Handouts av Mobile blackout kit 

Flyer A6 
art.no 3051

Skylt A4 
art.no 3050

Bösskylt 
art.no 3047

Bössbanderoll 
art.no 3046

Broschyr A5 
art.no 3052

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet

Vi är där  
när det behövs. 
Är du med?  

SANNE, FRIVILLIG FÖRSTA HJÄLPEN, SKOGSBRÄNDER I LJUSDAL, SOMMAREN 2018

Tillsammans klarar vi oss bättre i en kris. Stötta vårt arbete och 
gör att vi kan vara på plats med första hjälpen, krisstöd, värme 
och annat som behövs när krisen kommer.

Swisha till 123 494 45 83

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet

Stötta vårt arbete och gör att vi kan vara på plats med  
första hjälpen, krisstöd, värme och annat som behövs  
när krisen kommer. 

Swisha till 123 494 45 83 

Tillsammans 
klarar vi oss 
bättre i en kris.
Är du med?  

FRIVILLIG GER KRISSTÖD, SKOGSBRÄNDER I LJUSDAL, SOMMAREN 2018

Vad behöver du 
om el och internet 

inte funkar?
Tillsammans klarar vi oss bättre i en kris. När du är redo  

hjälper du också dina medmänniskor bättre. Prata med oss  
om hur du kan bidra i en kris, eller läs mer på redcross.se

Testa att packa din egen krislåda och se hur redo  
du är inför en kris!

Idag har vi många av våra viktigaste verktyg i mobilen. Se till att ha  
dem hemma i en låda också, om el och internet inte funkar vid en kris.  
Till exempel radio, ficklampa, klocka och lite underhållning.

w

Hur smart är du 
när din smartphone  
inte längre är det?

En gång i tiden förlitade vi oss på olika typer  
av verktyg för att navigera, kommunicera och  
hålla koll på tiden. Idag samlar vi allt på ett  

enda ställe – mobilen. Men vad gör du om el  
och internet inte längre funkar vid en kris?

Tillsammans klarar  
vi oss bättre i en kris. 
Är du med?
Stötta vårt arbete och gör att vi kan vara på plats med  
första hjälpen, krisstöd, värme och annat som behövs  
när krisen kommer. Swisha till 123 494 45 83   

Tillsammans klarar vi oss bättre i en kris 

Bland det viktigaste vi har i en kris är varandra. Genom att hjälpas åt, 
organisera oss och dela på resurser och kunskap klarar vi oss bättre.  
Vi blir mer förberedda, står starkare i krisen och återhämtar oss snabbare 
efter. Vi klarar helt enkelt mer när vi agerar tillsammans. 

Det innebär också att vara redo själv. Se till att ha vad du behöver för att 
klara dig i minst tre dygn, eller gå ihop med dina grannar. Vid en kris 
behöver samhällets resurser först gå till dem som inte kan klara sig själva, 
så genom att du är redo själv hjälper du också dina medmänniskor.

Röda Korset finns på plats i hela Sverige. Vid en kris kan vi öppna våra 
mötesplatser och butiker så att människor får värme, stöd och gemenskap, 
och våra utbildade krisstödjare och första hjälpare kan snabbt vara på plats 
för att hjälpa de som drabbats. Vi är också redo att hjälpa till med mat, 
vatten och annat som behövs.

Swisha till 123 494 45 83

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter 
behandlas. Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet

Tillsammans klarar  
vi oss bättre i en kris. 
Är du med?
Stötta vårt arbete och gör att vi kan vara på plats med  
första hjälpen, krisstöd, värme och annat som behövs  
när krisen kommer. Swisha till 123 494 45 83   

Tillsammans klarar vi oss bättre i en kris 

Bland det viktigaste vi har i en kris är varandra. Genom att hjälpas åt, 
organisera oss och dela på resurser och kunskap klarar vi oss bättre.  
Vi blir mer förberedda, står starkare i krisen och återhämtar oss snabbare 
efter. Vi klarar helt enkelt mer när vi agerar tillsammans. 

Det innebär också att vara redo själv. Se till att ha vad du behöver för att 
klara dig i minst tre dygn, eller gå ihop med dina grannar. Vid en kris 
behöver samhällets resurser först gå till dem som inte kan klara sig själva, 
så genom att du är redo själv hjälper du också dina medmänniskor.

Röda Korset finns på plats i hela Sverige. Vid en kris kan vi öppna våra 
mötesplatser och butiker så att människor får värme, stöd och gemenskap, 
och våra utbildade krisstödjare och första hjälpare kan snabbt vara på plats 
för att hjälpa de som drabbats. Vi är också redo att hjälpa till med mat, 
vatten och annat som behövs.

Swisha till 123 494 45 83

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter 
behandlas. Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av  
Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter  
behandlas. Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet

Vi är där när  
det behövs!

Stöd vårt arbete i kris. 
Swisha till 123 494 45 83

Vad gör du om krisen 
kommer?
Tips på hur du kan förbereda dig och bidra. 

Min krislåda.
Se till att du är förberedd inför en kris. När du är  

redo hjälper du också dina medmänniskor bättre.  

Välj fem, sex saker du prioriterar att packa ner  
i din krislåda för att klara dig och hjälpa dina  

medmänniskor i en kris.

Material  
Tryckt material – går att beställa via kampanjsidan/Föreningsbutiken

Exklusivt för anmälda kretsar

Kampanj presentation
art.no 3053

Frågor
Har du frågor och funderingar kontakta Infoservice: 
0771-19 95 00 eller info@redcross.se

Övergripande tema
Nationell krisberedskap 

Budskap
Övergripande: Tillsammans i 
kris

Spetsigt kampanjbudskap för 
att väcka uppmärksamhet: 
Mobile blackout kit och Packa 
din krislåda

Uppmaning
Stötta vår nationella 
krisberedskap

Kampanjperiod
25 april – 19 maj

Insamlingsändamål
Nationell krisberedskap inom 
Kris och katastrof

Insamlingsmål 
2 miljoner kronor

Redovisning
Bankgiro 900-8004. Märk 
talongen Vårkampanj 2019 
kod 19404, ange kretsnummer 
och kretsnamn. 

Sista inbetalningsdag är den  
1 juni 2019.

Kampanjpresentation
– Vårkampanj 2019
Kretsinsamling

Bland det viktigaste vi har i en kris är varandra. 
Genom att hjälpas åt, organisera oss och dela på 
resurser och kunskap klarar vi oss bättre. Vi blir mer 
förberedda, står starkare i krisen och återhämtar oss 
snabbare efter. Vi klarar helt enkelt mer när vi agerar 
tillsammans. Nationell krisberedskap är temat för 

vårens kampanj. Vi tar samtidigt fram och lanserar ett 
övergripande tema för vår kommunikation kring 
krisberedskap: ”Tillsammans i kris”. Och precis som 
att vi klarar oss att bättre tillsammans i en kris, kan  
vi också få ett enormt genomslag för kampanjen när 
vi gör den tillsammans.  

Tillsammans i kris

Hur smart är du när 
din smartphone inte 

längre är det?
Se till att du är förberedd inför en kris.  
När du är redo hjälper du också dina  

medmänniskor bättre. 
Testa hur redo du är – träffa oss här:

Stöd vårt arbete!
Med din hjälp kan vi vara på plats när en kris sker. 
Swisha till 123 494 45 83

Vad är ett Mobile Blackout Kit? 
I materialet har ni får ett visningsexemplar på ett så 
kallat ”Mobile Blackout Kit”. En gång i tiden förlitade 
vi oss på olika typer av verktyg för att navigera, 
kommunicera och hålla koll på tiden. Idag samlar vi 
allt på ett enda ställe; mobilen. Men om el och internet 
slutar fungera, så är våra mobiler till slut värdelösa.
Kitet är paketerat som en mobil med vanliga appar 
som vi använder fast med riktiga verktyg – som även 
finns utanför den digitala världen, Till exempel radio, 
ficklampa, kompass och lite underhållning.

När ni gör er aktivitet, prata med besökaren om vilka 
appar de har i sin mobil som de skulle behöva i fysisk 
form om elen och internet försvann. Mobilkitet lämpar 
sig också bra att ha som en enhet i aktiveringen 
”Packa din krislåda”.

Genom att själv vara redo för om krisen kommer, 
hjälper du även andra. 

Inläggsbild 
Instagram

Inläggsbild 
Instagram

Inläggsbild 
Facebook

Annonsmall
122x178mm

Hur smart är du när 
din smartphone inte 

längre är det?
Se till att du är förberedd inför en kris.  
När du är redo hjälper du också dina  

medmänniskor bättre. 
Testa hur redo du är – träffa oss
Plats:
Datum:
Tid:
Kretsens namn

Stöd vårt arbete!
Med din hjälp kan vi vara på plats när en kris sker. 
Swisha till 123 494 45 83

Digitalt material

Omslagsbild Facebook



Nationell krisberedskap

Vad är innehållet i din krislåda?
När det oväntade sker ökar kraven på oss – särskilt  
om samhällets resurser inte räcker till. Som enskilda
individer förväntas vi klara oss i minst 3 dygn eller 
längre innan vi kan vänta oss stöd från samhället – 
oavsett om det som sker är en översvämning, skogs
brand eller IT-störning. Hur gör du när ett långvarigt 
elavbrott gör så att du inte kan laga mat, betala med 
kontokort, ladda mobiltelefonen eller att få 
information? En sak du kan göra är att packa en  
kris låda. Kom ihåg – vid en kris behöver samhällets 
resurser först gå till dem som inte kan klara sig 
 själva, så genom att du är redo själv hjälper du också 
dina medmänniskor.

Packa din krislåda – gör såhär!
Aktiveringen lämpar sig utmärkt att göra på Röda 
Korsets dag den 8 maj eller under Krisberedskaps
veckan, 6–12 maj.

Ställ er på en allmän plats, ett torg eller på er mötes
plats och bjud in allmänheten. Be besökarna att testa 
sin krisberedskap genom att packa innehållet i sin 
krislåda.

Använd häftmassa för att hänga upp eller placera  
de stansade bilderna med förslagen på innehåll i en 
kris låda. Om ni har möjlighet, byt gärna ut eller 
komplettera bilderna med fler produkter eller riktiga 
enheter istället för bilderna. Om ni har möjlighet,  
ta gärna med en riktig låda som besökarna kan  
packa i. Resonera med besökaren varför det är mer 
fördelaktigt med ett trangiakök istället för sin  
vanliga spis, eller filtar istället för ett element drivet 
på el. Vissa av produkterna kan lämpa sig bättre  
än andra att förbereda sig med för en kris. Det 
viktigaste med denna övning är dock att besökaren  
får tänka kring krisberedskap och vikten av att  
vara förberedd.

Packa din krislåda – material och innehåll:
   Affisch 50×70 cm med aktiveringsuppmaning. 
   12 stycken bilder på olika alternativ:

•  Vattenkokare. En vattenkokare gör att du snabbt 
och enkelt kan värma dryck och soppa. Men vad gör 
du när elen slås ut och vattenkokaren inte längre 
fungerar?

•  Munkar. Hur länge håller munkar innan de blir 
gamla? Tänk på att produkterna i din krislåda 
behöver kunna hålla över tid.

•  Mikropopcorn. Popcorn håller länge i skåpet och 
ett bra snack vid tidsfördriv. Men hur tillagar du 
popcornen när micron inte längre fungerar för att 
elen är utslagen?

•  Visakort. Hur ska du kunna betala för varor du 
behöver, om internet och el inte fungerar?

•  Mobilladdare. Idag lever vi stora delar av våra liv  
i Mobilen – men hur bra fungerar den utan el?

•  Konserver. Mat som håller länge och som inte 
behöver tillagas.

•  Yatzy. Spel kan vara ett bra sätt att aktivera sig  
och få tiden att gå.

•  Powerbank. Vi är beroende av våra telefoner och 
kan vara viktigt i en krissituation att kontakta nära 
och kära, sjukvård eller kommun. Se till att ha en 
fulladdad powerbank så håller din telefon längre.

•   Filt. Om elen försvinner kan det under vintern vara 
svårt att hålla värmen i ett kallt hus eller lägenhet.  
Se till att ha filtar och varma kläder nära, så du inte 
fryser.

•  Triangakök. Om elen slås ut kommer även din 
moderna spis sluta fungera. Se till att vara redo att 
kunna laga mat genom att preppa med ett trangiakök.

•  Ficklampa. Se till att ha en ljuskälla redo att 
användas utan behov av kontakter. Men vad händer 
när batterierna tar slut?

•  Lykta. Solen går ner tidigt under vintermånaderna 
och när elen slås ut kan timmarna bli långa Kan en 
lykta istället för en batteridriven ficklampa fungera 
bättre i längden?



Nationell krisberedskap 
Röda Korset är ett stöd när samhällets resurser 
behöver förstärkas. Vårt krisberedskapsarbete bygger 
på flera olika funktioner där insamlade medel bland 
annat går till vårt krisledningsarbete, utveckling av 
lokal beredskap, vår krisstödsverksamhet, de mobila 
mötesplatserna som snabbt kan användas som utgångs
punkt vid händelse och så ger vi verksamhetsstöd till 
våra första hjälpengrupper.

En av våra stora styrkor är att vi finns lokalt i nästan 
hela landet. Därigenom har vi både god lokalkänne
dom och stora möjligheter att bygga viktiga nätverk i 
lokalsamhället. För kretsarna i en kommun är det 
viktigt att förbereda sig med en krisberedskapsplan 
för att bättre vara förberedda när en kris inträffar.

Pengarna som samlas in till nationell krisberedskap 
gör att kretsarna kan få stöd över hela landet i forma 
av förberedelser, uppbyggnad samt förstärkning av 
lokal krisberedskap. Det omvandlas även till stöd vid 
skarpa händelser i form av stabs ledning, samordning 
och sakkunnigstöd samordning och kontakt med 
andra berörda aktörer. 

Andra delar Röda Korsets arbete är första hjälpen
grupper, krisstöd och psykologisk första hjälpen. De 
olika grupperna bistår med första hjälpen vid olycks
fall och akut sjukdom, medmänskligt stöd till de 
drabbade och deras omgivning samt att sänka stress
nivån hos drabbade och främjar trygg het, lugn och 
hopp i en akut situation. 

I händelse av väpnad konflikt har Röda Korset även 
uppgifter reglerade i lag. Till exempel att upprätta en 
nationell upplysningsbyrå. Dess roll är bland annat ta 
emot rapporter om krigsfångar och personer från andra 
länder, ta emot rapporter om dödade och skadade och 
vidarebefordra detta till Internationella Röda Kors
kommittén. De i sin tur meddelar myndigheterna i den 
berörda personens hemland.

 Attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017. Foto: Niklas Björling/Röda Korset    Flyktingmottagandet hösten 2015. Foto: Claes Thureson/Röda Korset

Några exempel på vad vi i Svenska Röda 
Korset har gjort: 
Röda Korset finns på plats i hela Sverige.  
Vid en kris kan vi öppna våra mötesplatser och 
butiker så att människor får värme, stöd och 
gemenskap, och våra utbildade krisstödjare  
och första hjälpare kan snabbt vara på plats för 
att hjälpa de som drabbats. Vi är också redo  
att hjälpa till med mat, vatten eller annat som 
behövs. 

•  Strömavbrott efter stormen Alfrida, 
januari 2019: Våra frivilliga stöttade de som 
behövde värme, stöd eller bara behövde ladda 
sin mobiltelefon.

•  Skogsbränder sommaren 2018: Stora 
insatser i brand drabbade områden där vi 
delade ut vatten, mat och gav första hjälpen 
och krisstöd till både räddnings personal  
och evakuerade. Vi samordnade också 
behovet av och anmäl ningarna av spontan
frivilliga.

•  Attentatet på Drottninggatan i Stockholm 
2017: Vi var snabbt på plats med första 
hjälpen och krisstöd. 

•  Flyktingmottagandet hösten 2015: Vi 
fanns på plats på centralstationer, transit  
och asylboenden från norr till söder, och 
mobiliserade tusentals volontärer för att  
ge stöd och hjälp till de människor som 
anlände till Sverige. 


