
Medborgartest Sverige 
 
 
Svara på frågorna i tur och ordning! Du har 20 minuter på dig. Inga hjälpmedel 
är tillåtna! Ditt första svar gäller! 
 
1 Sveriges städer 
 
Två av Sveriges städer är Östersund och Örnsköldsvik.  

a) Vilka landskap ligger städerna i? (1 p) 
b) Båda städerna ligger på sluttningar mot stora vatten. Vilka vatten? (1 p) 
c) Genom städerna går två olika riksbekanta järnvägar. Vad kallas de? (1 p) 
d) Båda städerna är kända idrottsstäder. Daniel Sedin och Sigge Ericsson är 

kända profiler. Vilka idrotter har de vunnit sina framgångar i? Och vilka 
idrottsföreningar representerade de i sina hemstäder? (1 p)  

 
2 Sveriges broar 
 
Tre broar går från Sverige till våra grannländer Finland, Norge och Danmark. En 
fjärde bro går från fastlandet till Sveriges näst största ö. Vilka fyra vattendrag för 
dessa broar över? (4 p) 
 
3 Sveriges drottningar 
 
Sverige har sedan drottning Kristinas tid med rätta blivit känt för sina 
drottningar. Nämn fyra av dessa: 

a) En verksam på 1700-talet (1 p) 
b) En verksam på 1800-talet (1 p) 
c) En verksam på 1900-talet (1 p) 
d) En verksam på 2000-talet (1 p) 

 
4 Sveriges politiska partier 
 
Flera av Sveriges politiska partier har bytt namn under senare år. De 
ursprungliga namnen gav tydligare besked om partiets ursprung och ideologi. 
Vad hette på sin tid det parti som leddes av  

a) Gunnar Hedlund (1 p) 
b) Jarl Hjalmarsson (1 p) 
c) Birger Ekstedt (1 p) 
d) Hilding Hagberg (1 p) 

 
5 Sveriges internationella förgrundsfigurer 
 
Flera svenska kvinnor har gjort viktiga insatser för Sverige internationellt. 
Namnge 

a) Sveriges senaste kvinnliga utrikesminister (1 p) 
b) den kvinna som blev chef för FN:s internrevision och som riktat skarp 

kritik mot FN:s ledning (1 p) 
c) den kvinna som utsetts till FN:s särskilda representant för att bevaka 

kvinnors situation i krig och andra konflikter (1 p) 
d) Sveriges nuvarande EU-kommissionär (1 p) 



 
6 Svenska blommor 
 
I Sverige har varje landskap en landskapsblomma. Vilket landskap förknippar du 
med 

a) Blåklint (1 p) 
b) Prästkrage (1 p) 
c) Styvmorsviol (1 p) 
d) Liljekonvalj (1 p) 

 
7 Svensk mat 
 
Matlagning är en favoritsyssla för många svenskar. Varje landskap har därför 
också en landskapsrätt, typisk för landskapet. Listan är inte officiell, men om 
vissa maträtter råder full enighet. Så - vilket landskap förknippar du med 

a) Kroppkakor (1 p) 
b) Isterband (1 p) 
c) Pitepalt (1 p) 
d) Röding (1 p) 

 
8 Svensk musik 
 
Musik har blivit något av en svensk exportvara. Svensk jazz har sedan Lars 
Gulins och Jan Johanssons dagar haft stora framgångar.  

a) En svensk jazzgrupp vann i början av 2000-talet internationell ryktbarhet 
för sin avancerade och egensinniga jazz. Gruppen kallades EST. Vad står 
det förkortningen för? (1p) 

b) En svensk trombonist, som också sjunger, har betytt mycket för att 
lansera andra svenska musiker utomlands och ordnar varje sommar 
uppmärksammade jazzkonserter på idrottsplatsen i Brantevik. Vad heter 
han? (1 p) 

c) Flera svenska jazzsångerskor har haft framgång utomlands. En av dem 
har nyligen fått stor uppmärksamhet för sitt samarbete med Radio String 
Quartet Vienna. Vad heter hon? (1 p) 

d) En jazzpianist från Malmö har snabbt etablerat sig som en av Europas 
främsta. Sommaren 2010 startade han Ystads jazzfestival. Vad heter han? 
(1 p) 

 
9 Svenska myndigheter, organisationer och företag 
 
Sverige är ett välorganiserat land. Flera av våra 
myndigheter/organisationer/företag är mest kända genom sina förkortningar. Vi 
undrar nu: Vilka myndigheter/organisationer/företag döljer sig bakom 
nedanstående förkortningar – och vilken verksamhet bedriver de? 

a) JO (1 p) 
b) JC (1 p) 
c) JK (1 p) 
d) SJF (1 p)  

 
 
 
 



 
10 Svensk idrott 
 
Fotboll är en stor sport i Sverige, och flera internationellt kända spelare kommer 
härifrån. Basen för detta är en framgångsrik klubbfotboll. I vilka städer hör 
följande fotbollsklubbar hemma? (½ poäng för varje rätt svar, max 4 p totalt).  

a) Mjällby 
b) Oddevold 
c) Sylvia 
d) Assyriska 
e) Sirius 
f) Öster 
g) Brage 
h) Älgarna 

 
11 Svenskt religiöst liv 
 
Den svenska kulturen är starkt knuten till en kristen idétradition. Vi vill nu veta: 

a) Vad är helgsmål? (1 p) 
b) Vad betyder EFS? (1 p) 
c) Varför firas Kyndelsmäss – och när? (1 p) 
d) Varför firas Värnlösa barns dag – och när? (1 p) 

 
12 Svenska språk 
 
I Sverige talas svenska. Men vi har också fyra officiella minoritetsspråk – eller 
fem, beroende på hur man räknar. Nämn minst fyra av dem! (1 p för varje rätt 
svar, max 4 p totalt).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


