
Guide i samarbete med 
Wilda Nilsson

Så klarar du kriser 
och strömavbrott



Guide

Förutsättningarna att hantera olyckor och
kriser skiljer sig åt beroende på hur och var
du bor. Bor du på landet med egen brunn
och vedkamin är förutsättningarna
annorlunda jämfört med att bo i en
lägenhet i en tätort. Välj de åtgärder som
passar dig och andra som du kanske bor
med. Gå gärna ihop med dina grannar och
förbered er tillsammans. 

Så klarar du kriser 
och strömavbrott

 
Med rätt förberedelser klarar du
utmanande situationer bättre. Läs vår
beredskapsguide och gör dig förberedd för
eventuella strömavbrott och andra kriser.

Om Wilda Nilsson
Wilda Nilsson, även känd som "Outdoor_wilda"
på Instagram är till vardags yrkesofficer i
Försvarsmakten. Genom intresset för friluftsliv,
överlevnad och kreativitet har hon skapat ett
framgångsrikt Instagramkonto och blogg som
inspirerar människor till mer tid ute i naturen
med devisen "Den förberedde överlever". Denna
guide är framtagen i samarbete med Wilda. Du
kan följa henne på Instagram eller besöka hennes
blogg, sök på @Outdoor_wilda.

Guide i samarbete 

med @outdoor_wilda



Håll värmen

Uppvärmning

Försvinner elen blir din bostad snabbt utkyld. Har du varma kläder och sovsäckar? Filtar att
hänga vid fönstren för att isolera? Möjlighet att elda med ved? Saknas
uppvärmningsmöjligheter försök att vistas tillsammans i ett rum.

Genom att bo tillsammans hela hushållet i ett rum blir det enklare att hålla värmen. Häng
filtar för fönstren och lägg ut mattor och liggunderlag på golvet för att isolera ytterligare. Sov
tillsammans och sitt nära varandra för att hålla värmen. Rör på dig regelbundet, att sitta still
blir du snabbt kall av. Använd sovsäckar, vinterkläder och extra filtar inomhus.

Använd gärna värmeljus men akta brandfaran och släck dem alltid innan du ska somna. Vädra
regelbundet för att få in syre.

Om du har en vedeldad kamin, se till att alltid hålla vedförrådet påfyllt. Överväg att skaffa ett
alternativt värmesystem såsom en gasolvärmare. Ha en brandsläckare tillgänglig i rummet du
vistas i under strömavbrottet.



Dricksvatten av god kvalitet är livsviktigt

Vatten

Dricksvatten av god kvalitet är livsviktigt. Minst tre liter per vuxen och dygn behövs. Var
beredd att koka vattnet om du inte vet om det är rent, till det behövs ett campingkök med
bränsle. Ha också ett vattenreningsfilter samt vattenreningstabletter hemma ifall du behöver
hämta vatten från ett vattendrag. Ett vattenreningsfilter gör att du kan filtrera bort nästan
alla bakterier och protozoer som kan finnas i bäckar och sjöar. Bakterierna kan exempelvis
vara salmonella, kolera, leptospiros och E. coli. Vattenreningstabletter minskar kraftigt
mängden bakterier och protozoer men filtrerar inte vattnet.

Förbered dig genom att införskaffa rena dunkar. Fyll dessa och förvara dem mörkt och svalt.
Byt vattnet ett par gånger per år. Har du även några tomma dunkar, eller ett badkar, fyll dessa
vid strömavbrott. Vattentrycket försvinner snabbt och då kan du inte fylla mer. Om du även
har några liter vatten i flaskor i frysen kan dessa initialt fungera som kylklampar.

Vid längre strömavbrott som påverkar vattenförsörjningen ska kommunen ordna platser där
invånarna kan fylla på vatten. Ta också reda på var närmaste brunn eller vattendrag finns
redan innan krisen är ett faktum. I nödfall kan du smälta is eller snö alternativt hämta vatten
från sjöar och bäckar som inte är förorenade. Räkna med att behöva koka och filtrera detta
vatten innan du använder det.



Om strömmen går fungerar inte belysningen

Belysning

Om strömmen går fungerar inte belysningen. Se till att ha batteridrivna ficklampor och
pannlampor hemma samt extra batterier. Stearinljus, värmeljus och tändstickor behövs
också. Beakta brandrisken! 

Stäng av elektrisk utrustning och dra ut sladdar ur vägguttagen. Lämna en lampa påslagen så
ser du när strömmen återvänder utan att du bidrar till att överbelasta elnätet när det startas
upp igen.



Se till att du har ett stormkök 

Mat och matlagning 

Köp matvaror som håller länge och som går snabbt att tillaga utan så mycket vatten. Mat som
kan ätas utan tillagning är också bra. 

Se till att du har ett stormkök och rejält med bränsle hemma. Du kan också laga mat utomhus
över en öppen eld eller använda grillen. 

Exempel på bra matvaror är couscous, snabbmakaroner, potatis, kål, morötter, ägg,
tortillabröd, pålägg på tub, konserver med makrill/köttfärssås/annan färdigmat, havredryck,
pasta, färdigkokta bönor och linser, kokosmjölk, currypasta, hummus, pulversoppor,
pulvermos, dryck som håller i rumstemperatur, torkad frukt, choklad, energibars, nötter och
så vidare.

Underskatta inte vikten av att även ha lite kakor, godis eller liknande som humörhöjare i
kärva tider. Färdiga, frystorkade rätter är också ett alternativ liksom att torka egna maträtter
du bara behöver tillsätta vatten i. Har du småbarn behöver du komplettera med barnmat,
välling, mjölkersättning och annat.

Du hittar fler tips hos Livsmedelsverket webbplats. 



Ha våtservetter hemma

Hygien

Om toaletten inte fungerar, och det alltså inte går att spola, kan du använda kraftiga
plastpåsar i toalettstolen. Tar du krisberedskapen på allvar skaffar du några latrintunnor med
ordentliga lock som du är beredd att använda.

Ha våtservetter hemma så är det lättare att hålla sig ren utan att göra av med det värdefulla
vattnet. Handsprit är också bra. Fyll på med, lagom mycket, toalettpapper, plastpåsar och
andra hygienartiklar. 



Övrigt

Sjukdomar och första hjälpen
Kontrollera att du har sjukvårdsutrustning och eventuella mediciner du behöver hemma.
Öva på första hjälpen och gå en kurs i HLR innan olyckan är framme.

Bilar och fordon
Brist på bränsle kan uppstå vid strömavbrott och andra kriser. Att alltid ha bilen fulltankad
är därför bra. Det skadar inte att ha en fungerande cykel. Höj även beredskapen i bilen med
sjukvårdsväska, varma kläder, tändstickor, stormkök, reflexväst, pannlampa,
punkteringsspray, fälgkors, snökedjor, spade och oljor och vätskor.

Betalningar
Vid omfattande kriser kan betalkort och bankomater sluta fungera. En mindre summa
kontanter kan vara bra att ha hemma.

Information och kommunikation 
Du behöver kunna ta emot viktig information från myndigheter och den sänds i huvudsak
via Sveriges Radio P4. En radio som drivs med batteri, solceller eller vev är smart att ha i
krislådan liksom extra batterier. Skriv upp viktiga telefonnummer på en papperslista och
lägg denna i krislådan. Via informationsnumret 113 13 kan du få svar på frågor om kriser
och samhällsstörningar. 

Köp en mobiltelefonladdare som går att använda i bilar och ha alltid minst en laddad
powerbank hemma. Det finns powerbanks som kan laddas med solceller. 



Övrigt

Husdjurens behov

En säck extra foder och liknande är bra att ha hemma liksom eventuella mediciner. Kanske
även något tuggben eller några leksaker. 

Förbered dig mentalt 

Kunskap ger en känsla av kontroll och känner du kontroll kommer lugnet lättare. Den som
är lugn kommer lättare att kunna hantera nödlägen. Prata med medlemmarna i ditt
hushåll, eller med dina grannar, om vad som kan hända vid ett strömavbrott och vad ni
kommer göra då. Att ha gjort den tankeövningen kommer göra det mycket lättare att
hantera en kris.

Hjälp varandra 

Var beredd på att hjälpa dina grannar eller andra medmänniskor i händelse av en kris. Alla
har kanske inte förberett sig lika bra som du nu gjort.

Du hittar mer information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats
www.msb.se.



Ullplagg: underställ, mössa, vantar 
Varma och tåliga ytterkläder 
Filtar 
Liggunderlag
Sovsäck

Vattenflaskor 
Dunkar - gärna med tappkran
PET-flaskor att frysa vatten i (fyll inte
fullt, då spricker flaskan
Vattenreningsfilter 
Vattenreningstabletter
Hinkar med lock/latrinhinkar 
Sjukvårdsutrustning och mediciner 
Handsprit 
Munskydd
Mensskydd
Blöjor

 

VATTEN & HYGIEN

HÅLLA VÄRMEN

ÖVRIGT

Radio som drivs med batteri, solceller, vev 
Batterier
PowerBank och sladdar 
Laddare till mobiltelefon att använda i bil 
Pannlampa
Ficklampa
Solcellsladdare
Lista med viktiga telefonnummer 
Kontanter i mindre valörer
Viktiga papper: pass, försäkringsbrev,
bankuppgifter, registreringsbevis med
mera

Höj din hemberedskap med en krislåda

Allt du behöver i

krislådan 

Behöver allt stå i en särskild låda? Nej, egentligen inte men du behöver veta var grejerna
finns. Har du utrustningen samlat i en eller flera lådor kan du också snabbt lasta alltihop i
bilen om du måste ge dig av. Glöm inte att också förbereda en krislåda till ditt fritidshus.
Du kanske befinner dig där när krisen uppstår.



Ta hand om din fjällstuga vid strömavbrott

Vid ett längre strömavbrott sjunker inomhustemperaturen och är det kallt ute kan vatten i
element och vattenledningar frysa och förstöra ledningarna. Om du misstänker att
strömavbrottet kan vara i flera dagar och du inte kan hålla värmen i huset bör du stänga av
tillförseln av vatten till fastigheten. Öppna sedan alla kranar och låt vattnet rinna ut i rena
dunkar och flaskor. Stäng sedan kranarna igen. 

Tänk på att även tömma vattenelement, pannor, fjärrvärmeväxlare och vattenburna
golvvärmeslingor med mera om du måste lämna bostaden utkyld. Du kan också hälla en
lite spolarvätska i avloppen för att vattenlåsen inte ska frysa. 

Håll koll på eventuella strömavbrott liksom förbrukning av el även när du inte är på plats
hos din elnätsleverantör. 



Smarta hacks vid strömavbrott

Öppna inte frysen i onödan. Börja ät all mat i kylskåpet, sen hugger du in på det du har i frysen. Är
frysvarorna kylskåpskalla går de fortfarande att äta. Allra sist äter du torrvaror.

Förvara mat utomhus på vintern, i en låda som djur och fåglar inte kan ta sig in i.

Koka snabbmakaroner i krossade tomater, köttbullar i sås eller färdiga soppor på burk så sparar du
vatten.

Måste du koka dricksvattnet? Häll det i tåliga flaskor, stoppa i en drybag och använd som element mot
kroppen eller i sängen tills vattnet svalnat och du ska dricka det. Då slösar du inte bränsle i onödan.

När du använder ditt stormkök, ställ det inte under spisfläkten. Fettet i fläkten kan börja brinna och
elden kan sprida sig i ventilationskanalerna. Använd helst stormköket utomhus.

Klä dig i flera lager och anpassa klädseln. Fler plagg på när du är stilla, färre när du rör dig fysiskt. En
mössa inomhus kan behövas. 

Samlas allihop i ett rum och täta golv, dörrar och fönster. Vädra regelbundet. Stäng också dörrarna till
rum i bostaden som du inte använder. Ha en brandsläckare tillgänglig i rummet du vistas i under
strömavbrottet.

Sitt inte på golvet. Eftersom kall luft är tyngre än varm kommer det vara som kallast på golvet.

Om det blir strömavbrott, undvik att spola i toaletten eftersom den inte kommer fyllas på så länge elen
är borta. En dasstunna med lock och en hink torv är en bra lösning i badrummet.

Använd inte mobilens ficklampa, spara telefonens batteri till nödsamtal och nyttja en ficklampa i
stället.


