
 
 

Sammanställning av översatt och tillgänglighetsanpassad 
information med koppling till omvärldsläget 

Nedan följer en sammanställning av översatt och tillgänglighetsanpassad information från 

säkra källor. Ytterligare information översätts kontinuerligt och sammanställningen kommer 

därför att vara aktuell under en begränsad tid, men kan ändå vara ett stöd när det gäller vilka 

myndigheter och aktörer som har översatt information kopplad till omvärldsläget. 

• Information om kriget i Ukraina och hur det påverkar Sverige på Krisinformation.se. 

Finns på engelska, ukrainska, arabiska, turkiska, spanska, polska och lätt svenska. Rysk 

översättning samt teckentolkning är på väg. 

Andra språk / other langugaes - Krisinformation.se 

 

• Informationsverige.se – Länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig 

som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Hela webbplatsen finns 

översatt till somaliska, arabiska, dari, engelska, spanska, franska, persiska, ryska och 

tigrinja och där finns bl.a. information om källkritik. 

Hem | Informationsverige.se 

 

• Migrationsverkets informationsblad till dig som söker tillfälligt skydd. Finns på ryska, 

ukrainska och engelska. 

Situationen i Ukraina - Migrationsverket 

 

• Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” finns att ladda ned på Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats. Översatt till  arabiska, dari, engelska, 

farsi, finska, franska, jiddisch, lulesamiska, meänkieli,  nordsamiska, romani chib, arli, 

ryska, somaliska, spanska, sydsamiska och tigrinja. Broschyren finns även i en version 

med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift och på teckenspråk. 

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se) 

 

• Råd till privatpersoner med anledning av den säkerhetspolitiska situationen på msb.se. 

Finns på lättläst svenska samt med teckenspråktolkning. 

Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se) 

 

• Regeringens arbete med anledning av den säkerhetspolitiska situationen. Översatt till 

engelska. 

Russia’s invasion of Ukraine - Government.se 

 

• Viktig information om SOS Alarm och 112-verksamheten på 27 olika språk (bland annat 

om VMA – Viktigt meddelande till allmänheten). Utöver det har informationsnumret 113 

13 tillgång till språktolk på 200 olika språk. 

Viktig information på olika språk - SOS ALARM 

 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages
https://www.informationsverige.se/sv/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/om-rysslands-invasion-av-ukraina/vad-kan-jag-som-privatperson-gora/
https://www.government.se/government-policy/russias-invasion-of-ukraine/
https://www.sosalarm.se/spraklanguages/


 
 

• Jordbruksverkets information om att ta in sällskapsdjur i Sverige. Översatt till  engelska, 

ryska och ukrainska. 

Rysslands invasion av Ukraina - Jordbruksverket.se 

 

• Nyheter på andra språk på Sveriges radios webbplats (klicka på fliken ”Mer” i 

toppmenyn). Översatt till arabiska, engelska, finska, kurdiska, meänkieli, farsi/dari, 

tigrinja, romani, samiska, somaliska. Finns även på lätt svenska. 

Sveriges Radio - lokala och rikstäckande radiokanaler 

 

• De nordiska dagstidningarna Helsingin Sanomat, Politiken och Dagens Nyheter har tagit 

ett gemensamt initiativ till projektet ”News in Russian”. Samtliga tre tidningar kommer 

att publicera artiklar översatta till ryska på sina sajter – och även länka till varandras 

publiceringar, så att den som vill följa rapporteringen på ryska får ett större utbud. 

Dagens Nyheter - ”News in Russian” 

 

 

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/krisberedskap/rysslands-invasion-av-ukraina
https://sverigesradio.se/
https://www.dn.se/om/news-in-russian/

