
 

 

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och 

är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid 

krigsfara och krig. 

 

1. Det finns tre typer av 

totalförsvarsplikt, vilka är 

dessa? 

 
1. Värnplikt, socialplikt,  

Allmän tjänsteplikt 

X. Värnplikt, Civilplikt,  

     Allmän tjänsteplikt 

2. Militärplikt, Civilplikt, 

     Allmän tjänsteplikt 
 



 

 

Rent dricksvatten är livsnödvändigt. Om du är osäker på vattnets 

kvalité behöver du kunna koka det innan användning. 

 

2. Hur mycket vatten 

behöver du minst räkna 

med per vuxen och dygn? 

 

 

1. 3 liter 

X. 1 liter 

   2. 1,5 liter 

 

 

 



 

 

Syftet med broschyren är att få dig att reflektera över hur du kan 

hantera din vardag om samhällets service och tjänster inte fungerar 

på det sätt som du är van vid. Bakgrunden kan vara att landet 

drabbas av extremt väder, allvarliga olyckor och militära konflikter. 

 

3.En broschyr skickades i juni 

2018 ut till alla hushåll i 

Sverige. 

Vad hette broschyren? 

 

1. Om krisen eller kriget är 

här 

X. Om kriget kommer 

2. Om krisen eller kriget 

     kommer 

 



 

 

I Sverige har vi flera viktiga telefonnummer som vi kan använda oss 

av vid akuta nödsituationer, polisiära ärenden, sjukvårdsupplysning 

och för att inhämta information vid kriser. När använder vi vilket? 

 

4. Vart ringer du för att 

lämna eller få information 

vid allvarliga olyckor(vid 

icke akuta situationer)? 

 

 

1. 112 

X. 1177 

2. 113 13 

 



 

 
För att klara av en krissituation är det viktigt att vara förberedd och 

tillgodose grundbehoven. Boken om hemberedskap och 

Civilförsvarsförbundets kurser lyfter fram fem grundbehov som är 

viktiga att tänka på. 

 

5. Vilka är de fem 

grundbehoven som vi 

behöver tillgodose? 

 

1. Vatten, värme, mat, 

     sömn, gemenskap 

X. Vatten, värme, mat, 

     information, glädje 

2.Vatten, sömn, värme 

    mat, information 



 

 

Basen för att den svenska krishanteringen skall fungera är en god 

samverka mellan myndigheter, förvaltningar, företag, organisationer 

och människor. 

 

6. Hos vem ligger ansvaret 

för att vattenförsörjning, 

transporter och sjukvård 

fungerar vid en 

krissituation? 

 

1. Den enskildes ansvar 

X. Det offentligas ansvar 

2. Ingens ansvar vid en 

     krissituation 

 



 

Behovet av att kunna få information är mycket stort vid en 

krissituation 

7. Vad kallas det 

varningssystem till 

allmänheten som sänds via 

radio, tv och ibland via 

Hesa Fredrik vid allvarliga 

händelser? 

 

1. Varningsmeddelande till 

     allmänheten (VMA) 

X. Viktigt meddelande till 

     allmänheten (VMA) 

2. Varnande meddelande 

     till allmänheten (VMA) 



 

Det finns tre viktiga grundprinciper för att mest effektivt 

kunna hantera kriser som uppstår i samhället. När en 

krissituation uppstår skall samhället sträva efter att alla tre 

principer uppfylls samtidigt. 

 

8. Vilka är de tre 

grundprinciperna? 

 

1. Ansvarsprincipen, 

  likhetsprincipen, 

   närhetsprincipen 

X. Ansvarsprincipen, 

      samordningsprincipen, 

  närhetsprincipen 

2. Ansvarsprincipen,  

civilprincipen, 

närhetsprincipen 



 

För lite sömn gör att vi fungerar sämre. Därför är det viktigt 

att ordna så att det går att sova även under en krissituation. 

 

 

9. Hur många timmars sömn 

behöver vanligtvis en vuxen 

person? 

 

 

 1. 10-12 timmar 

              X. 4-6 timmar 

              2. 6-9 timmar 

 

 

 



 

Vid en krissituation är det viktigt att kunna ta del av information och 

vara säker på att den information man tar del av är sanningsenlig. 

 

10.  På vilken webbplats får 

du vid en krissituation 

samlad information från 

myndigheter? 

 

1. krisinformation.se 

      X. msb.se 

             2. regeringen.se 

 


