Kommunikationsunderlag andra aktörer
MSB:s informationssatsning Vi har det i oss. Om krisen eller kriget
kommer
MSB genomför 7 november till 25 december 2022 en nationell informationssatsning för att öka
människors motståndskraft och försvarsvilja. Det bygger på ett uppdrag MSB fick i våras av
regeringen. Andra aktörer är välkomna att sprida annonserna och budskapen.







Informationssatsningens webbplats: msb.se/forsvarsvilja
Hjälp samhället att stå starkt: https://www.msb.se/sv/forsvarsvilja/hjalp-samhallet-att-stastarkt/ Här har vi samlat några konkreta actions utifrån vilja, kraft, ansvar som vi även tar
upp i SoMe-materialet.
Material till andra aktörer, inklusive bilder för delning i sociala medier:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-tillkommuner/krisberedskapsveckan/forsvarsviljekampanj-2022/
MSB:s nyhet om informationssatsningen:
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2022/oktober/bra-grund-for-manniskorsforsvarsvilja-visar-undersokning/

Kontakta krisberedskapsveckan@msb.se för frågor angående kampanjen. Frågor från media hänvisas
till MSB:s presstjänst tel: 010-240 44 44

Kommunikationsmål för Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer
Tycka


Att Sverige är värt att försvara, och att försvaret av Sverige är en gemensam uppgift för oss
alla.

Veta


Känna



Att Sverige har många saker som är värda att skydda: demokrati, mänskliga rättigheter vår
självständighet som stat osv, och att dessa värden är hotade.
Att vardagen vid kris och krig kan bli betydligt tuffare än normalt.
Stolthet, tillhörighet och ett slags jävlar anamma. Försvarsvilja innebär att försvara värdena,
och Sveriges självständighet, med alla medel till buds, även med fara för det egna livet.
Förtroende för att ansvariga myndigheter kan hantera svårigheter.

Förslag till sociala medier
Hänvisa till msb.se/forsvarsvilja i alla inlägg/stories.
1. Inläggskarusell/stories med 5 bilder

1.
2.
3.
4.
5.

Bild 1 (löpartjej): Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer.
(Text på färgplatta) Vi har viljan i oss, att stå upp för Sveriges fred, frihet och demokrati.
(Text på färgplatta) Vi har kraften att hjälpa varandra i kris och krig.
(Text på färgplatta) Vi har ansvaret att bidra till Sveriges beredskap.
Bild spårvagn (flera personer) Msb.se/forsvarsvilja

Förslag på text:
Vår försvarsvilja är grunden för hur starkt vi som land möter en motståndare. Privatpersoner,
myndigheter, företag och organisationer är alla en del av Sveriges totalförsvar. Vi ska skydda och
försvara vår frihet och självständighet - och våra mänskliga fri- och rättigheter. Så när något hotar
Sverige, då visar vi solidaritet och styrka. Vi är många och vi har det i oss.
Varför kommer den här informationen nu?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick i våras i uppdrag av regeringen att öka
individers motståndskraft och försvarsvilja genom olika informationssatsningar. Vi har det i oss. Om
krisen eller kriget kommer är en del av det arbetet. Det civila försvaret behöver stärkas med anledning
av det allvarliga säkerhetspolitiska läget.
Läs mer på msb.se/forsvarsvilja
2. Vi har det i oss

Bild: sjuksköterska med texten ”Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer” eller löpartjej
Text:
Vi har viljan att stå upp för Sveriges fred, frihet och demokrati. Kraften att hjälpa varandra vid kris
och krig. Ansvaret att bidra till vår beredskap. Vi är flera miljoner. Människor, myndigheter, företag
och organisationer är alla en del av det civila försvaret.
Varför kommer den här informationen nu?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick i våras i uppdrag av regeringen att öka
individers motståndskraft och försvarsvilja genom olika informationssatsningar. Vi har det i oss. Om
krisen eller kriget kommer är en del av det arbetet. Det civila försvaret behöver stärkas med anledning
av det allvarliga säkerhetspolitiska läget.
Läs mer på msb.se/forsvarsvilja

Budskap varför, hur vad
Varför?
Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Samtidigt är händelseutvecklingen i
omvärlden svår att förutspå. Om Sveriges frihet och självständighet hotas är vår vilja att sluta oss
samman och hjälpas åt avgörande för hur väl vi kommer att lyckas möta hoten. Försvarsviljan och
kraften att stå emot angrepp är grundbulten i försvaret av Sverige.
Hur?
Tilliten mellan oss människor och mellan befolkningen och våra styrande institutioner är det
nödvändiga kittet för att enat kunna försvara och skydda vårt öppna samhälle, oavsett vad som hotar
oss.
Vad?
När något hotar oss sluter vi oss samman och hjälps åt. Syftet med informationssatsningen är att
förstärka denna känsla, och samtidigt visa hur det civila försvaret arbetar för att trygga Sverige och
möta hoten.

FAQ
Samma FAQ finns på msb.se/forsvarsvilja samt översatt till 8 språk.

Varför kommer den här informationen just nu?
Det finns flera anledningar. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett allvarligt
säkerhetspolitiskt läge. Försvarsmakten bedömer hoten mot Sverige, och du kan
läsa mer om hur de beskriver situationen här.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-isverige/sakerhetslaget-i-naromradet/
Det säkerhetspolitiska läget har gjort det viktigt att snabbt förbättra Sveriges
totalförsvar, om det värsta skulle hända och vi behöver möta ett väpnat angrepp. I
mars i år fick MSB i uppdrag av regeringen att stärka det civila försvaret. En del i
det är att öka människors motståndskraft och försvarsvilja. Den
informationssatsning vi gör nu ska bidra till just det. I somras gjorde vi en liknande
satsning med fokus på människors hemberedskap.
Vad behöver jag göra?
 Du behöver vara beredd på att i en kris eller krig så kommer inte allt att
fungera som det brukar göra. Vardagen kan bli väldigt besvärlig. Ta del av
våra scenarier och fundera på hur du och dina nära skulle påverkas och hur
ni kan förbereda er.
 Se till att du har en veckas hemberedskap. Det viktigaste är mat,
dricksvatten, värme och att kunna få viktig information. Då kan din vardag
fungera även vid kris eller krig och du hjälper landet.
 Prata med din närmaste omgivning, är det någon som kommer att behöva
lite extra stöd vid en svår påfrestning på samhället? Vid kriser och krig
behöver vi samarbeta. Ungefär som under pandemin, då vi hjälptes åt med
att handla.
 Om du är orolig – prata med andra. Lyft dina frågor i familjen, bland vänner,
grannar, i skolan, på arbetsplatsen eller i föreningen. Föreningar som man
redan är med i kan vara ett bra nätverk i en kris eller krig.
 Håll dig uppdaterad om händelseutvecklingen från betrodda källor till
exempel via Krisinformation.se, men låt inte nyhetsbevakningen ta över helt.
Ägna dig också åt vardagliga saker, sånt du tycker om.
 Vara uppmärksam på falska nyheter och rykten. Sprid inte information som
du inte vet är sann, eller som du inte vet vem som ligger bakom.
 Engagera dig. Gå med i en frivillig försvarsorganisation eller i någon annan
organisation som arbetar med säkerhet och beredskap, lyft frågor om
beredskap i din bostadsförening, prata med dina grannar, vänner, anhöriga
och kollegor om hur ni tillsammans kan hantera en svår påfrestning.

 Lär dig om totalförsvarsplikten och vad den betyder.
Vilken är min roll?
Alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige är totalförsvarspliktiga och kan
kallas in för att hjälpa till på olika sätt om det blir krig. Om du har en militär
utbildning kan du få en stridande roll inom Försvarsmakten. Annars kan din roll
vara att gå till din vanliga arbetsplats eller hjälpa till med andra uppgifter inom
det civila försvaret, utifrån din kompetens.
Vad är försvarsvilja?
Försvarsvilja handlar om viljan och beslutsamheten att försvara och skydda vårt
land och våra grundläggande värden, som demokrati och mänskliga rättigheter –
även om det innebär svåra uppoffringar. Försvarsvilja är grundbulten för hur starkt
ett land möter en motståndare. När något hotar Sverige behöver vi gå samman och
visa styrka.
Jag blir orolig av att höra om kriser och krig.
Det förstår vi. Det är naturligt att känna oro när omvärlden ter sig skrämmande
och oförutsägbar. Men genom att låta oron omvandlas till ett aktivt handlade kan
det kännas lättare. Se över din hemberedskap, prata med andra om dina tankar och
känslor och gör något tillsammans för att stärka er motståndskraft. Oron skyddar
oss också, och hjälper oss att vara försiktiga. Att vi är lite på vår vakt och inte låter
oss påverkas så lätt, exempelvis av falsk information och rykten. Det är en viktig
del av hela landets motståndskraft.
Vad gör MSB för att öka människors motståndskraft vid kriser och krig?
MSB utvecklar arbetet med Sveriges krisberedskap och civila försvar. Att öka
människors motståndskraft inför kriser och krig är en viktig del i det arbetet. Det
gör vi bland annat genom







webbplatsen Krisinformation.se
årliga utskick till totalförsvarspliktiga
broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”
den årliga Krisberedskapsveckan i hela landet
återkommande informationsinsatser i tryckta och digitala kanaler
uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer att erbjuda kurser till
allmänheten.

