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Frågor om kris och ansvar
Här följer exempel på frågeställningar relaterade till kategorin Krishantering,
men som även till viss del kopplar till svensk och internationell
säkerhetspolitik.

Faktafrågor
1.

Hur kan man definiera en kris?

2. Ge exempel på kriser och beskriv varför du anser att dessa händelser
kan betecknas som kriser.
3. Hur kan man tolka påståendet att ”en kris hotar grundläggande värden
i samhället”?
4. Vilka aktörer i samhället har en skyldighet att agera för att förebygga en
krissituation?
5. På vad grundar sig den svenska uppfattningen om ett effektivt
samhällsskydd?
6. Vad menas med ansvarsprincipen?
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7. Vad kan Sverige göra om inte de nationella resurserna räcker till för att
hantera en kris?
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Diskussionsfrågor
1.

Hur ser du på ditt eget ansvar vid en kris i vårt samhälle?

2. Håller du med om att du har ansvar för din egen säkerhet och att det är
allas ansvar att vi kan leva i ett säkert samhälle, men också att hantera
en kris på ett bra sätt? Varför, varför inte?
3. På vilket sätt spelar individen en så viktig roll i olika
krishanteringssystem i världen?
4. Vad skulle effekterna bli om alla individer ansåg att det är någon annan
som är ansvarig för deras egen och samhällets säkerhet?
a. Varför skulle detta vara så problematiskt för samhällets
funktionalitet?

Analysfrågor
Försök besvara följande frågor genom att använda både faktakunskaper och
djupare analyser.
1.

Fundera på hur din egen beredskap ser ut och hur du ser på hot och
risker?

2. Känner du dig orolig för din egen och samhällets sårbarhet eller känner
du dig trygg i övertygelsen att det inte kommer att hända vare sig dig
själv eller samhället något?
3. Om du uppfattar din egen beredskap som dålig, hur skulle du i så fall
kunna få en bättre beredskap?
4. Tror du att det svenska krishanteringssystemet är effektivare än andra
länders system?
5. Finns det bara positiva sidor med att låta kommunerna ha så stort eget
ansvar?
6. Vilka nackdelar ser du i detta system och på vilket sätt tror du att
politikerna tycker att de positiva konsekvenserna väger upp de
negativa?

