
Rätt svar på tipspromenad om krisberedskap 

Fråga 1 svaret X. Det är viktigt att direkt lyssna på radion om en större samhällskris inträffar som gör 

att det inte finns någon ström. 

Fråga 2 svaret X. Det tar tre dagar i genomsnitt för ett hus att bli utkylt på vintern om det skulle bli 

elavbrott.  

Fråga 3 rätt svar 2. Vårt vatten kan förorenas eller vid elavbrott sluta rinna ur kranen. Därför är det 

bra att ha fyllda reservdunkar hemma. En vuxen person behöver ha tre liter per dag för dryck, 

matlagning och hygien.  

Fråga 4 rätt svar 2. 50 % av det livsmedel som konsumeras i Sverige är importerat och skulle ha svårt 

att nå Sverige vid en kris eller ett krig. 

Fråga 5 rätt svar 1. Om leveranser av livsmedel inte kan nå fram till din matbutik, skulle butikens 

lager med färskvaror som mjölk, kött, frukt, ost och ägg räcka i en till två dagar.  

Fråga 6 rätt svar 2. Om något händer som gör att man inte kan handla livsmedel på några dagar, är 

det bra att ha tänkt i förväg och ha mat med lång hållbarhet hemma. 

Fråga 7 rätt svar 1. Förr fanns det i Sverige större lager av bränsle, mat och annat. Det fanns under 

kalla kriget 13 miljoner kaffepaket i beredskapslager i Sverige. 

Fråga 8 rätt svar 1. En kris kan göra vem som helst orolig och man kan då reagera på olika sätt. De 

flesta av oss människor brukar hjälpas åt och samarbeta vid kriser 

Fråga 9 rätt svar X. När man fyller 16 år blir man totalförsvarspliktig om man bor i Sverige, oavsett om 

man är svensk medborgare eller inte. Totalförsvarsplikt innebär att man kan bli inkallad för att hjälpa 

till vid ett krig 

Fråga 10 rätt svar 2. Det sker 10 000- 15 000 cyberattacker mot svenska myndigheter och kommuner 

varje månad.  

 

Rätt svar på tipspromenad om friluftsliv.  

Fråga 1 rätt svar X. Allemansrättens grundregel är inte störa, inte förstöra.  

Fråga 2 rätt svar X. Orkidéer är fridlysta.  

Fråga 3 rätt svar 1. Länsstyrelsen kan du vända dig till om du inte vet vilka växter som är fridlysta.  

Fråga 4 rätt svar 2. Du får inte bada på annans tomt. 

Fråga 5 rätt svar 2. Talgoxe var det på bilden.  

Fråga 6 rätt svar 1. Du får gå, jobba, cykla, åka skidor och rida på annans mark. 

Fråga 7 rätt svar 2. Naturreservat betydde märket på bilden.  

Fråga 8 rätt svar X. med klimat menas hur vädret är under en lång tidsperiod. 

Fråga 9 rätt svar X. Det var en hares spår på bilden 

Fråga 10 rätt svar 1. Du får cykla mountainbike i skogen om du inte skadar marken och ger företräde 

till fotgängare. 



 

 


