
DELPROV 1  NOGa

2010-10-23

Block 1

Högskoleprovet
Svarshäfte nr.

Delprovet innehåller 22 uppgifter.

På nästa sida börjar provet som innehåller 22 uppgifter.
Provtiden är 50 minuter. 

BÖRJA INTE MED PROVET FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL.

Anvisningar

Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. 

Uppgiften kan även innehålla viss information. Därefter 

följer två påståenden, (1) och (2), som också  innehåller 

information. Din uppgift är att avgöra hur mycket infor-

mation, utöver den som anges i inledningen, som behövs 

för att besvara frågan. Pröva de olika svarsförslagen  nog-

grant innan du besvarar frågan.

Övningsexempel

A, B och C är tre olika positiva heltal. 

Vilket är talens medelvärde?

(1) Summan av de två största talen är 130.

(2) Summan av de två minsta talen är 110.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2) 

B i (2) men ej i (1) 

C i (1) tillsammans med (2) 

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

A i (1) men ej i (2):

Den information som ges i (1) är tillräcklig. 

Enbart informationen i (2) räcker inte till.

B i (2) men ej i (1):

Den information som ges i (2) är tillräcklig. 

Enbart informationen i (1) räcker inte till.

C i (1) tillsammans med (2): 

För att få tillräcklig information måste man använda 

både påstående (1) och (2). Enbart (1) eller enbart  

(2) ger ej tillräcklig information.

D i (1) och (2) var för sig:

Antingen (1) eller (2) kan användas, eftersom båda 

var för sig innehåller tillräckligt mycket information.

E ej genom de båda påståendena:

Inte ens genom att nyttja både (1) och (2) kan man 

få tillräcklig information.

Enligt informationen i påstående (1) kan det största 

talet variera mellan  och . Enligt informationen i 

påstående (2) kan minsta talet variera mellan  och . 

Informationen i påstående (1) tillsammans med (2) 

leder till att det fi nns 9 olika lösningar på talens medel-

värde. Eftersom uppgiften har  olika lösningar så kan 

man inte entydigt besvara frågan om talens medelvärde. 

Svarsförslag E är därför rätt.

Alla svar ska föras in i svarshäftet. Det ska ske inom provtiden. 
Markera tydligt. 
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
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1. I en hage finns endast tjurar, kor och kalvar. Hur många djur finns i hagen?

(1) 1/4 av djuren i hagen är kor och 1/5 är tjurar.

(2) Det finns 11 kalvar i hagen.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

2. Monica, Emma, Kristoffer, Bengt och Richard ska dela en melon med varandra. Richard 
tar en fjärdedel av melonen till sig själv. Hur mycket återstår av melonen när alla 
har tagit en del av den?

(1)  Monica, Bengt, Kristoffer och Emma tog varsin bit av melonen. Var och en av dessa 
bitar var bara hälften så stora som den bit Richard tog.

(2)  När Monica, Bengt och Richard tagit varsin bit av melonen så var halva melonen 
kvar. Därefter tog Emma lika stor bit som Kristoffer.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena
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3. En bok säljs som pocket, i kartonnage och som inbunden. Att köpa boken som pocket 
är billigast medan det är dyrast att köpa den inbunden. Hur många gånger dyrare 
är en inbunden bok än en pocketbok?

(1)  En bok i kartonnage är en femtedel dyrare än en pocketbok, vilket är lika mycket 
som en inbunden bok är dyrare än en bok i kartonnage.

(2)  Försäljningssumman av 50 inbundna böcker motsvarar en försäljningssumma av 
60 böcker i kartonnage eller 72 pocketböcker.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

4. Hur många personer står i kön till biografen?

(1)  Om ytterligare 4 personer hade stått i kön så skulle antalet personer ha varit fler 
än 15.

(2) Om 3 personer hade lämnat kön så skulle antalet personer ha varit färre än 10.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena
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5. Tre räta linjer bildar en figur där a, b, c, d, e, f och g är vinklar i figuren. Hur stor är 
den största av dessa vinklar?

(1)  Vinkel g är 60°.

(2)  Vinkel f är 70°.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

6. Två tal adderas. Vad blir summan av talen?

(1)  3/4 av talens summa minskat med 5 blir 7.

(2)  Det ena talet är tre gånger så stort som det andra talet.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

Figuren syftar endast till 
att illustrera problemet.
Mätning i figuren ger ej 
information för lösningen.
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7. I en skola måste alla elever läsa minst ett av språken tyska eller franska. Hur många 
procent av skolans elever läser enbart franska?

(1)  60 procent av skolans elever är flickor och resten pojkar.

(2)  150 elever läser franska och 120 elever läser tyska.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

8. En krita ska plockas slumpmässigt ur en låda. Kritorna i lådan är röda eller blå. 
Hur många kritor finns det i lådan?

(1)  Sannolikheten att kritan som plockas är blå är 1/7.

(2)  De röda kritorna är 75 fler än de blå.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena
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9. Hur många invånare i Matstadt är äldre än 60 år?

(1)  75 procent av invånarna är 60 år eller yngre.

(2)  Av 1 000 invånare är 250 personer äldre än 60 år.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

10. Hur gammal är Kalle?

(1)  Om Kalle lever till dess han blir 100 år, så är hans nuvarande ålder 4/3 av hälften 
av hans återstående tid.

(2)  Om Kalle skulle vara dubbelt så gammal, så skulle 1/4 av hans ålder då motsvara 
den tid som skulle återstå till dess han blir 100 år.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena
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11. För att visa förändring över tid används index. År 1980 (index = 100) kostade en vara 
250 kronor. Hur mycket dyrare i kronor var varan år 2004 än år 1994?

(1)  År 1980 var index för varan 1/4 av vad det var år 1994. År 2004 var index för 
varan 560.

(2)  Under tioårsperioden 1994–2004 steg priset på varan med 40 procent.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

12. En kiosk säljer glasstrutar för 18 kr/st och glasspinnar för 10 kr/st. Under en vinter-
månad sänks priset på glassarna. För vilken av glassorterna sänks priset procen-
tuellt mest om glasstrutarna efter prissänkningen fortfarande är dyrare än 
glasspinnarna?

(1)  Priset på glasspinnarna halverades vid prissänkningen.

(2)  Priset sänktes med lika många kronor på de båda glassorterna.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena
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13. I nedanstående cirkel är medelpunktsvinkeln v 225º till den markerade cirkelbågen AB. 
Hur lång är cirkelbågen aB?

 
(1)  Cirkelns diameter är 4rcm.

(2)  Cirkelns area är 4 3r cm2.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

14. I en radhuslänga bor de fem familjerna Andersson, Bengtsson, Karlsson, Larsson och 
Svensson. i vilken ordning från vänster till höger bor familjerna?

(1)  Svensson bor till höger om Larsson, och till vänster om Andersson.

(2)  Bengtsson bor vägg i vägg med Andersson, och till höger om Svensson. Karlsson 
bor till vänster om Svensson.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

Figuren syftar endast till 
att illustrera problemet.
Mätning i figuren ger ej 
information för lösningen.
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15. Jenny ska göra fem prov där varje rätt svar ger 1 poäng. Hur många poäng måste 
Jenny ha på det femte provet för att den genomsnittliga poängen per prov 
ska vara 17?

(1)  Jennys genomsnittspoäng på de fyra första proven är 12.

(2)  Antalet uppgifter i de tre första proven är 20 per prov. Det fjärde provet består av 
22 uppgifter och det femte provet av 40 uppgifter.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

16. Några vänner ska köpa en present tillsammans. Hur många är vännerna?

(1)  Om var och en bidrar med 7 kr för lite så fattas det 63 kr.

(2)  Om var och en bidrar med 12 kr för mycket så blir det 108 kr över.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena
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17. En cylinderformad tunna fylldes med ett konstant droppande av vatten från ett 
stuprör. Vid vilken tidpunkt var tunnan full?

(1)  Den tomma tunnan ställdes på plats kl. 06.00. Vattentillförseln var 
0,125 liter per minut.

(2)  Tunnan var till hälften fylld kl. 12.40 och kl. 16.40 var tunnan fylld till 10
8 . 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

18. Gunnar och hans son Mattias tränar skytte på en skjutbana. Mattias har 25 meter 
kortare avstånd till tavlan än vad Gunnar har. Båda skyttarna avfyrar samtidigt var sitt 
skott mot tavlan. Båda träffar tavlan men vem av dem träffar tavlan först?

(1)  Gunnars kula har konstant hastighet 825 m/s.

(2)  Mattias kula har konstant hastighet 610 m/s.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena
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19. Figuren nedan visar en kub med hörnen A, B, C, D och E inritade. Hur lång är rymd-
diagonalen aB?

 
(1)  Diagonalen BD är 8  cm.

(2)  Arean av sidan BCDE är 4 cm2.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

20. Tova och Anna plockade svamp. De plockade endast soppar och kantareller. 
Hur stor andel av de plockade svamparna var kantareller?

(1)  Av Tovas svampar är 1/3 soppar. Av Annas svampar är 5/6 kantareller.

(2)  Anna plockade dubbelt så många svampar som Tova.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

Figuren syftar endast till 
att illustrera problemet.
Mätning i figuren ger ej 
information för lösningen.
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proVeT är sluT. Finns Tid öVer,  

KonTrollera dina sVar.

21. a, b och c är tre heltal som alla är mindre än 0. Vilket tal är minst?

(1)  a b b c$ $2

(2)  a c c b$ $2

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

22. Punkten P (9, 2) är given i ett rätvinkligt koordinatsystem. På x-axeln ligger punkten Q. 
Q ligger till vänster om P och höger om origo i koordinatsystemet.  
Bestäm koordinaterna för Q.

(1)  Avståndet mellan origo och Q är 5.

(2)  Avståndet mellan P och Q är 20 .

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena



Högskoleprovet
Svarshäfte nr.

Anvisningar

Varje uppgift inleds med ett ord i fetstil. Under detta fi nns fem svarsförslag. Välj det 

svarsförslag som bäst motsvarar innebörden av det fetstilta ordet. Endast ett svarsförslag 

är rätt.

Övningsexempel 1

förslå

A  stå ut 

B  klara av 

C  bli över 

D  hjälpa upp 

E  räcka till 

Förslå betyder ungefär samma sak som 

räcka till. Rätt svar är alltså E.

Delprovet innehåller 40 uppgifter.

På nästa sida börjar provet som innehåller 40 uppgifter.
Provtiden är 15 minuter. 

BÖRJA INTE MED PROVET FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL.

Övningsexempel 2 

mjärde

A  kartställ 

B  fi skeredskap 

C  utställningsskåp 

D  skjutvapen 

E  vägbeläggning 

En mjärde är ett slags fi skeredskap. 

Rätt svar är alltså B.

Alla svar ska föras in i svarshäftet. Det ska ske inom provtiden. 
Markera tydligt. 
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
Du får inget poängavdrag om du svarar fel.

DELPROV 6  ORDb

2010-10-23

Block 3
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2. bifalla

A övertala

B godkänna

C avtacka

D berömma

E rösta ned

1. kvalmig

A torr och dammig

B mörk och dyster

C trög och seg

D varm och fuktig

E grå och smutsig

3. skenbar

A som inte går att föreställa sig

B svår att urskilja

C som inte går att missa

D svår att beskriva

E som inte är vad det tycks vara

5. ortodox

A gammalmodig

B bildad

C fullkomlig

D renlärig

E inskränkt

4. kulvert

A gatunät

B inhägnat område

C underjordisk tunnel

D militärt förråd

E rörpostsystem

6. anspela på

A lita på

B ta efter

C syfta på

D utgå ifrån

E fl irta med

8. kliché

A insmickrande beröm

B kvickt svar

C ironisk humor

D liknelse

E banalt uttryck

7. stuva

A spara

B rensa

C slå in

D packa

E sortera

9. feodalism

A kollektivt ägande

B uppodling av mark

C orättvis bestraffning

D hierarkiskt samhällssystem

E medeltida trosuppfattning

11. motorisk

A självgående

B som avser rörelse

C effektiv

D som avser kraft

E målmedveten

10. visualisera

A iaktta

B undersöka

C vägleda

D skymta

E åskådliggöra

12. så split

A odla ett intresse

B dela på

C skapa oenighet

D skälla ut

E släta över

14. tillskansa sig

A ta sig samman

B göra sig till

C försvara sig

D lägga beslag på

E stänga in sig

13. attribut

A tillbehör

B möjlighet

C intryck

D innehåll

E hyllning

15. hemoglobin

A färgämne i blodet

B hormon i blodet

C blodersättning

D blodtrycksmedicin

E blodsocker
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17. ömsom

A inbördes

B gemensam

C såväl som

D genomgående

E växelvis

16. meänkieli

A minoritetsspråk

B sångstil

C jaktform

D folkdans

E naturskyddsområde

18. klematis

A vändpunkt

B klängväxt

C hälsokostpreparat

D infektionssjukdom

E uppenbarelse

20. häda

A reta

B skymfa

C skada

D straffa

E lura

19. stenografi 

A radiomeddelande

B mineralförteckning

C bullermätning

D åldersbestämning

E snabbskrift

21. oförblommerat

A inställsamt

B rakt på sak

C oanständigt

D med viss tvekan

E oskickligt

23. artrit

A ädelsten

B kurvdiagram

C kyrkorum

D molnformation

E ledinfl ammation

22. plausibel

A trolig

B viktig

C skonsam

D smidig

E rättvis

24. hävda sig

A klara sig bra

B bestämma sig

C fi nna sig till rätta

D hämta krafter

E vara stolt

26. otillbörligt

A oväntat

B overkligt

C olämpligt

D osäkert

E oåtkomligt

25. ode

A versmått

B samlingsvolym

C saga

D hyllningsdikt

E skådespel

27. copywriter

A reklamskribent

B talskrivare

C översättare

D medförfattare

E domstolssekreterare

29. bräm

A öppning

B kant

C lutning 

D topp

E lucka

28. vantrogen

A skeptisk

B oförnuftig

C obeslutsam

D oförskämd

E besvärlig

30. rojalistisk

A kungatrogen

B av hög börd

C högfärdig

D konservativ

E förnäm
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PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER, 

KONTROLLERA DINA SVAR.

32. empirisk

A sammanfattande

B långtidsverkande

C förutsättningslös

D erfarenhetsbaserad

E betydelsefull

31. värdeladdning

A utmanande handling

B känslomässig betydelse

C dramatisk vändning

D farlig situation

E uppskattad handling

33. kontrahent

A part i avtal

B stor landmassa

C oavbrutet sammanhang

D bidragslämnare

E truppavdelning

35. komma på obestånd

A hamna utanför

B få dålig ekonomi

C förlora sin ställning

D bli vräkt

E bli ovän med någon

34. inpass

A kallelse

B replik

C löfte

D önskemål

E förslag

36. antropologi

A läran om människan

B läran om spindeldjur

C läran om samspelet i naturen

D läran om bergarter

E läran om åldrandet

38. varsebli

A uppfatta med sinnena

B förhålla sig avvaktande

C bli förvirrad

D få en förvarning

E bilda sig en åsikt

37. potentat

A domare

B pamp

C sponsor

D politiker

E svindlare

39. disputation

A orättvis behandling

B noggrann förteckning

C försvar av en avhandling

D fördelning av uppgifter

E brist på överensstämmelse

40. självutplåning

A det att lämna ut sig själv

B det att känna sig övergiven

C det att ta på sig skulden

D det att tycka synd om sig själv

E det att undertrycka sina egna behov



Högskoleprovet
Svarshäfte nr.

Anvisningar

Detta prov innehåller ett antal engelskspråkiga texter av olika längd. Till varje text hör 

en eller fl era uppgifter, var och en med fyra svarsförslag. Endast ett är rätt, nämligen 

det som passar bäst i det givna sammanhanget.

Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den 
information som ges i respektive text.

Delprovet innehåller 20 uppgifter.

På nästa sida börjar provet som innehåller 20 uppgifter.
Provtiden är 35 minuter. 

BÖRJA INTE MED PROVET FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL.

Tillstånd har inhämtats att publicera det upphovsrättsligt skyddade material som ingår i detta prov.
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Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
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Eyak

Beyond the town of Cordova, on Prince William Sound 
in south-eastern Alaska, the Copper River delta branches 
out in silt and swamp into the gulf. Marie Smith, grow-
ing up there, knew there was a particular word in Eyak, 
her language, for the silky, gummy mud that squished 
between her toes. It was c’a. The driftwood she found on 
the shore, ‘u’l, acquired a different name if it had a proper 
shape and was not a broken, tangled mass. If she got 
lost among the flat, winding creeks, her panicky thoughts 
were not of north, south, east or west, but of “upriver”, 
“downstream” and the tribes, Eskimo and Tlingit, who 
lived on either side. And if they asked her name it was not 
Marie but Udachkuqax*a’a’ch, “a sound that calls people 
from afar”.

Upriver out of town stretched the taiga, rising steadily 
to the Chugach mountains and covered with black spruce. 
The spruce was an Eyak dictionary in itself, from lis, the 
neat, conical tree, to Ge.c, its wiry root, useful for baskets; 
from Gahdg, its blue green, flattened needles, which could 
be brewed up for beer or tea, to sihx, its resin, from which 
came pitch to make canoes watertight. The Eyak were fish-
ermen who, thousands of years before, were thought to 
have crossed the Bering Strait in their boats. Marie’s father 
still fished for a living, as did most of the men in Cor-
dova. Where the neighbouring Athapaskan tribes, who 
had crossed the strait on snowshoes, had dozens of terms 
for the condition of ice and snow, Eyak vocabulary was 
rich with particular words for black abalone, red abalone, 
ribbon week and tubular kelp, drag nets and dipping nets 
and different sizes of rope.

This universe of words and observations was already 
fading when Marie was young. In 1933, there were 38 
Eyak-speakers left, and white people with their grim faces 
and intrusive microphones, as they always appeared to 
her, were already coming to sweep up the remnants of 
the language. At home her mother donned a kushsl, or 
apron, to make cakes in an ‘isxah, or round mixing bowl; 
but at school “barbarous” Eyak was forbidden. It went 
unheard, too, in the salmon factory where Marie worked 

after fourth grade, canning – in industrial quantities – the 
noble fish her people had hunted with respect.

Marie Smith herself seemed cavalier about the lan-
guage for a time. She married a white Oregonian, William 
Smith, and brought up nine children, telling them odd 
Eyak words but, finding they were not interested, Eyak 
became a language for talking to herself, or to God. Only 
when her last surviving older sister died, in the 1990s, 
did she realise that she was the last of the line. From that 
moment she became an activist, a tiny figure with a deter-
mined jaw and a colourful beaded hat, campaigning to 
stop clear-cutting in the forest (where Eyak split-log lodges 
decayed among the blueberries) and to get Eyak bones 
decently buried. She was the chief of her nation, as well 
as its only fullblooded member.

She drank too much, but gave it up; she smoked too 
much. Most outsiders were told to buzz off. But one 
scholar, Michael Krauss of the University of Alaska at Fair-
banks, showed such love for Eyak, painstakingly recording 
its every suffix and prefix and glottal stop and nasalisation, 
that she worked happily with him to compile a grammar 
and a dictionary; and Elizabet Kolbert of the New Yorker 
was allowed to talk when she brought fresh halibut as a 
tribute. Without those two visitors, almost nothing would 
have been known of her.

As a child she had longed to be a pilot, flying boat-
planes between the islands of the Sound. An impossible 
dream, she was told, because she was a girl. As an old 
woman, she said she believed that Eyak might be resur-
rected in future. Just as impossible, scoffed the experts: 
in an age where perhaps half the planet’s languages will 
disappear over the next century, killed by urban migra-
tion or the Internet or the triumphal march of English, 
Eyak has no chance. For Marie Smith, however, the death 
of Eyak meant the not-to-be-imagined disappearance of 
the world. 

The Economist
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Questions

1.	 What	is	implied	about	the	Eyak	language?

A	 It	attracted	attention	only	when	a	compre	hen
sive	dictionary	was	published

B	 The	vocabulary	is	heavily	influenced	by	the	
environment	of	the	Eyak	people	

C	 The	vocabulary	of	Eyak	is	restricted	to	concrete	
objects

D	 It	was	so	spread	out	that	different	dialects	of	the	
language	emerged

2.	 What	are	we	told	about	Eyak	people?

A	 They	lived	on	what	the	sea	had	to	offer	

B	 They	were	hunters	of	wildlife	animals

C	 They	were	extremely	flexible	in	their	lifestyle

D	 They	had	lived	off	the	fertile	soil	for	thousands	
of	years

3.	 What	are	we	told	about	white	people	in	
this	text?

A	 They	documented	the	Eyak	language	for	some	
time	

B	 They	have	kept	ignoring	the	Eyak’s	unique	
language	and	life	style

C	 They	came	to	the	Eyak	to	learn	more	about	the	
intricate	ways	of	fishing	around	Prince	William	
Sound

D	 They	were	always	of	special	interest	to	Marie	
Smith	

4.	 What	are	we	told	about	Marie	Smith	in	
her	adult	life?

A	 She	insisted	on	using	the	Eyak	language	in	as	
many	contexts	as	possible

B	 She	was	a	feminist	who	fought	for	Eyak	women’s	
rights

C	 She	turned	into	an	enthusiastic	fighter	for	the	
Eyak	cause	

D	 She	gave	up	all	interest	in	Eyak	issues	when	she	
married	

5.	 What	was	Marie	Smith’s	view	of	the	
future?

A	 She	realized	the	impossibility	of	the	survival	of	
the	Eyak	language

B	 She	hoped	for	improved	communications	
between	the	Alaskan	islands

C	 She	was	convinced	that	her	children	would	move	
away	from	Alaska

D	 She	could	not	picture	a	future	without	the	Eyak	
language	
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Stan	Laurel	and	Oliver	Hardy
A	review	of	a	book	by	Simon	Louvish

The American journalist and film critic James Agee pin-
pointed the essence of their comedy: “Laurel and Hardy 
are trying to move a piano across a narrow suspen-
sion bridge. The bridge is slung over a sicken ing chasm 
between a couple of Alps. Midway they meet a gorilla.” 
In their more than 100 films together, spanning three 
decades (1921–51), Stan Laurel and Oliver Hardy’s impec-
cably constructed comic mayhem car ried them to the 
highest level of popularity and a fame that easily crossed 
international borders.

There is nothing as succinct as Agee’s state  ment in Stan 
and Ollie, Simon Lou vish’s biography of two of Holly-
wood’s greatest clowns. Where Agee selects one bizarre 
moment that reveals everything, Louvish provides a dis-
tant analysis: “There is a clear taste emerging in these mov-
ies for highly eccentric gags, which we would to day call 
‘surreal’ and which involve ordina ry ideas and gestures 
carried to literally lu na tic extremes.” Louvish is not wrong, 
and he cares about getting it right, but where’s the double 
take? Where’s the laugh? Of all the slapstick artists in his-
tory, surely Laurel and Hardy deserve a book that is as fun 
to read as it is informative.

To his credit, Louvish, who has also writ ten books 
about W. C. Fields and the Marx Brothers, has researched 
his subjects thor ough ly. He provides detail on their back-
grounds, lists influences on their ca reers, and discusses 
their work as individu als. He assumes no prior knowledge 
for the reader.

Louvish is at his best in discussing how Laurel and 
Hardy, unlike most of the great silent-film comedians, 
had no trouble mak ing the transition to sound. Physi-
cal com edy, which had once seemed safe, even dream like, 
suddenly became painful when the sounds of the whacks 
and bonks were alarmingly presented. Laurel and Hardy’s 
films cleverly exaggerated the noise to car toon level. A 
blow on the head became a rever berating gong, repeated 
in an echo chamber – a comfortable laugh rather than an 
alienating shock.

Today, Laurel and Hardy do not receive the same ado-
ration and scholarly attention given to Buster Keaton, 
Charlie Chaplin and Harold Lloyd. After a brief flurry 

of interest during the 1970’s, they have more or less been 
returned to the shelf labeled “fan favo rites.” It is said that 
no one loves them but the public, and it is true that they 
are not especially witty, emblematic or even sym pathetic. 
They are just funny, very funny.

Everything Laurel and Hardy try goes wrong, but they 
never give up, seeming not to grasp the concept of fail-
ure. Their very incompetence becomes their most useful 
weap on for destroying the middle-class smug ness that 
greets their efforts. The as sault on the bourgeoisie is not 
uncommon in American comedy, but Laurel and Hardy 
attack it with unparalleled passion, inviting the audience 
to join in and approve. No matter what befalls them, they 
find new and fabu lous ways to retaliate. 

The art of Laurel and Hardy – and it is an art – is 
beautiful because it is so simple, so reliable. They always 
start out as if their day will make sense. When things go 
wrong, they look at each other, study the situation care-
fully and then slowly, calmly do some thing really hide-
ous about it. And when some one is mean to them, they 
become inspired. 

Audiences around the world still love Laurel and 
Hardy. Their popularity gave rise to an international fan 
club called the Sons of the Desert, named for one of their 
most successful features. The group has a consti tu tion that 
declares that “the officers and members of the board shall 
have absolutely no authority whatsoever” and that the 
club motto will be “two minds without a single thought.” 
Before he died, Laurel gave his ap proval to the formation 
of the group, saying that the only thing he insisted on was 
that “everybody have a hell of a lot of fun.” Fun is the last 
word on Laurel and Hardy, and sadly, despite his solid 
research and obvious appreciation of their work, fun is the 
key thing missing in Louvish’s book.

Jeanine Basinger, The New York Times Book Review
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Questions

6.	 Why	does	the	reviewer	mention	two	
different	characterizations	of	Laurel	and	
Hardy’s	films?

A	 To	indicate	the	absurdity	of	trying	to	capture	the	
fun	of	comedy	movies	in	words	

B	 To	suggest	that	Agee’s	description	is	more	in	
keeping	with	their	films	than	Louvish’s	

C	 To	demonstrate	the	impossibility	of	combining	
serious	film	research	with	writing	in	an	
entertaining	way

D	 To	show	that	Louvish	has	not	really	understood	
what	their	movies	were	about

7.	 What	is	said	about	Louvish’s	treatment	of	
Laurel	and	Hardy’s	careers?

A	 It	gives	an	accurate	account	that	is	accessible	to	
nonspecialist	readers	

B	 It	presents	a	number	of	previously	unknown	
facts	about	their	personal	lives

C	 It	is	based	on	careful	research	but	may	be	too	
demanding	for	many	readers	

D	 It	is	less	scholarly	than	might	be	expected	from	a	
wellknown	film	researcher	

8.	 What	is	implied	about	Laurel	and	Hardy’s	
sound-film	work?

A	 They	would	have	found	it	difficult	to	be	funny	
without	the	aid	of	sound

B	 It	was	in	some	ways	less	innovative	than	their	
silent	films

C	 It	was	characterized	by	a	realistic	view	of	its	
obvious	limitations	

D	 They	made	the	most	of	the	possibilities	offered	
by	the	new	medium	

9.	 Which	of	the	following	alternatives	
reflects	some	of	the	key	elements	in	
Laurel	and	Hardy’s	films?	

A	 Nasty	aggressiveness	coupled	with	a	big	heart

B	 A	taste	for	revenge	and	a	high	degree	of	
predictability	

C	 Verbal	cleverness	and	political	clearsightedness	

D	 A	lack	of	success	together	with	sentimentality	

10.	 How	can	the	reviewer’s	overall	impression	
of	Louvish’s	book	be	summarized?	

A	 It	is	likely	that	Laurel	and	Hardy	would	have	
been	bored	by	it	

B	 It	fails	to	show	whether	Louvish	actually	likes	
Laurel	and	Hardy’s	films

C	 It	would	have	made	Laurel	and	Hardy	look	at	
each	other	in	approval

D	 It	seems	to	reveal	a	certain	lack	of	interest	on	
the	part	of	the	author	
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Question

11.	 What	is	suggested	here?

A	 Some	students	may	find	too	much	or	too	little	in	
courses	to	challenge	them	

B	 Today’s	teachers	often	need	better	knowledge	of	
their	specific	subjects	

C	 Most	schools	are	well	prepared	to	take	care	of	
all	kinds	of	students

D	 Teaching	today	is	more	stimulating	to	students	
than	it	used	to	be

Question

12.	 What	can	be	concluded	from	this	text?

A	 Art	collectors	from	the	1980’s	are	now	starting	
to	invest	again

B	 Buying	art	is	not	an	ideal	form	of	investment

C	 The	1980’s	were	troublefree	times	for	private	
art	collectors

D	 The	art	market	is	likely	to	remain	stable	in	the	
foreseeable	future

Strategic	Teaching
Some people argue that teachers should be assigned stu-
dents to their courses who have been previously selected to 
ensure a similar level and range of abilities. This is seldom 
the case, and the mixed-ability class that many teachers 
are presented with demands extra thought, planning and 
work. Teachers need management strategies to hold the 
class together in a semblance of lockstep for the duration 
of the class, and they need pedagogic strategies to encour-
age maximum learning both during and, more impor-
tant ly, outside lesson time.

Ailments
At the faded one-story medical clinic in a fishing and farm-
ing village in India, people with depression and anxiety 
typically got little or no attention. Busy doctors and nurses 
focused on physical ailments – children with diarrhea, lab-
orers with injuries, old people with heart trouble. Patients, 
fearful of the stigma connected to mental illness, were 
reluctant to bring up emotional problems. Last year, two 
new workers arrived. Their sole task was to identify and 
treat patients suffering depression and anxiety. The work-
ers found themselves busy. Almost every day, several new 
patients appeared. Depressed and anxious people now 
make up “a sizeable crowd” at the clinic, said the doctor 
in charge.

Investments
Some of the prices people have paid for paintings at 
recent auctions might remind many longtime collectors 
of the dangers incurred in the 1980’s, when many people 
bought paintings for more than they could ever hope 
to resell them. Consequently, some of those collectors 
turned away from collecting art, at least for investment’s 
sake, which, of course, they never should have been doing 
anyway. The market has a way of evening itself out over 
a period of time.

Question	

13.	 What	is	implied	in	the	text?

A	 People	used	to	hesitate	to	reveal	their	psy
chological	disorders	

B	 People	in	India	have	always	exaggerated	their	
physical	illnesses

C	 The	more	medical	staff,	the	more	patients	with	
bodily	disorders	seek	help

D	 Mental	problems	often	have	their	origin	in	
physical	illnesses	
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Question

14.	 What	are	we	told	about	Henry	James?

A	 His	political	convictions	were	firm	and	
consistent	

B	 His	interest	in	the	theater	was	mainly	political

C	 He	was	very	proud	to	be	born	American

D	 He	was	in	two	minds	about	his	home	country	

Question

15.	 What	is	claimed	here?

A	 Japanese	authorities	seem	unaware	of	the	
coming	population	crisis	

B	 Marriage	laws	in	Japan	discourage	women	from	
having	many	children

C	 The	low	number	of	children	born	will	cause	
serious	problems	for	Japan	

D	 Increasing	numbers	of	Japanese	women	are	
opting	out	of	fulltime	jobs	

Henry	James
A recent biography of Henry James (1843–1916) written 
by Sheldon M. Novick has its distinct virtues. Novick 
superbly parses James’s sometimes contradictory politi-
cal views and his acquaintance with the politicians of the 
day. He is also very good on James’s approach-avoidance 
relationship to the world of the theater and on his highly 
ambivalent attitude toward his own Americanness. And 
when Novick discusses the late novels – which he clearly 
loves – the genius of James sometimes inhabits and ener-
gizes his prose.

Japanese	Women
The stark career-or-kids choice in Japan has created a 
demographic nightmare. Because Japanese women are 
expected to quit their jobs when they have children, a 
record number are foregoing marriage altogether. Today, 
some 25% of Japanese women in their early 30s are sin-
gle, up from 14% a decade ago. As a consequence, Japan’s 
fertility rate fell to a record low of 1.29 in 2004 compared 
to 2.13 in the U.S., giving it one of the lowest birth rates 
in the world. 
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end of enGlIsh test. If you have  
tIme left, check your answers.

In the following text there are gaps which indicate that something has been left 
out. Look at the four alternatives that correspond to each gap and decide which 
one best fits the gap. Then mark your choice on your answer sheet.

AlternativesElephants	on	the	Pill
An experiment in South Africa to give birth-control shots to elephants 
has heightened disputes over how to protect the species. Supporters of the 
pioneering project hope it can be developed into an effective and humane 
way of controlling elephant populations. But sceptics say widespread use of 
16_____ could rob rural communities of a valuable economic and nutri-
tional resource.

The debate is likely to intensify over the next few months as southern Afri-
can countries lobby for a relaxation of a worldwide ban on elephant products.

Twenty-one adult female elephants in South Africa’s extensive Kruger 
National Park game reserve recently received the birth control vaccine PZP 
at the start of an experiment to test for 17_____ and side-effects. The pro-
gramme is administered by the Humane Society in the U.S. (HSUS).

The National Parks Board says the reserve can sustain no more than its 
current 8,000 elephants. Until now these numbers have been maintained 
by culling and relocating some 18_____	to small private reserves. Officials 
have now agreed to the HSUS project, which will last for five years because 
of the elephants’ long gestation period – 22 months.

The argument over how 19_____ to conserve such species has been 
taking place across a North-South divide. Groups like HSUS believe that 
animals should be protected and left in peace. But they are opposed by 
groups such as the Africa Resources Trust (ART), a non-governmental 
organization which believes that wildlife can be used as part of sustainable 
rural development.

ART activists say elephants can provide income through sales of products 
and licences, and much-needed protein for communities bordering national 
parks. The same economic activities, they say, can also fund the upkeep of 
such 20_____ .

New Internationalist

16.
A	 remedies
B	 computers
C	 contraceptives	
D	 projects

17.
A	 medication
B	 knowledge
C	 inspection	
D	 effectiveness	

18.
A	 natives
B	 animals
C	 objects
D	 pills

19.
A	 best
B	 often
C	 regularly
D	 soon

20.
A	 groups
B	 tasks
C	 sales
D	 parks
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Delprovet innehåller 20 uppgifter.

På nästa sida börjar provet som innehåller 20 uppgifter.
Provtiden är 50 minuter. 

BÖRJA INTE MED PROVET FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL.

Tillstånd har inhämtats att publicera det upphovsrättsligt skyddade material som ingår i detta prov.

Anvisningar

Provet innehåller diagram, tabeller, kartor och andra grafi ska framställningar. Materia-

let är hämtat från olika källor. Eftersom det lyfts ut ur sitt ursprungliga sammanhang, 

har vissa tillägg ibland gjorts för att förklara en del begrepp och förhållanden.

Uppgifterna ska lösas med hjälp av den information som fi nns på respektive uppslag. 

Till varje uppgift fi nns det fem svarsförslag. Välj det som bäst besvarar frågan.

Övningsexempel

Det högsta vattenståndet som uppmättes i Mälaren 1996 

var ungefär 0,55 m.ö.h. och det lägsta vattenståndet  ungefär 

0,21 m.ö.h. Skillnaden mellan det högsta och det lägsta 

 vattenståndet var 0,34 meter (0,55 – 0,21). Rätt svar blir 

alltså C, det svarsförslag som bäst besvarar frågan.

Studera det högsta och det lägsta vattenstånd som 
uppmättes i Mälaren under 1996. Hur stor var 
skillnaden?

A  0,20 m 

B  0,30 m 

C  0,35 m 

D  0,45 m 

E  0,55 m

Alla svar ska föras in i svarshäftet. Det ska ske inom provtiden. 
Markera tydligt. 
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
Du får inget poängavdrag om du svarar fel.

Vattenståndet i Mälaren. Medelvärde, minimivärde och maximi-
värde för varje månad 1996 samt månadernas normalvärde. 
Meter över havet (m.ö.h.).
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Antalet sökande respektive antagna till högskolans grundutbildning höstterminerna 1998–2004, fördelat på ålder och kön.

Sökande och antagna till högskolan
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Fortsätt på nästa sida »

Uppgifter

1. Kurvan nedan illustrerar hur antalet antagna till högskolans grundutbildning för-
ändrades inom en specifik grupp åren 1998 till 2004. Vilken grupp avses?

A 29-åringar

B 26-åriga kvinnor

C 29-åriga kvinnor

D –19-åriga män

E 25-åriga män

2. Studera hur antalet män som sökte till högskolans grundutbildning förändrats 
över tid. Mellan vilka två på varandra följande höstterminer var föränd-
ringen minst, i antal räknat?

A 1998–1999

B 1999–2000

C 2000–2001

D 2001–2002

E 2002–2003
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Skördar av spannmål och andra vegetabilier

Skördarna av vissa spannmål 1985–1999. Ton.

Skördarna av sockerbetor, mat- och fabrikspotatis samt oljeväxter 1985–1999. 
Ton.
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Uppgifter

3. Vilket svarsförslag är korrekt?

A 1990 var veteskörden större än såväl kornskörden som sockerbetsskörden.

B 1991 var sockerbetsskörden större än såväl kornskörden som veteskörden.

C 1992 var kornskörden större än såväl veteskörden som matpotatisskörden.

D 1993 var matpotatisskörden större än såväl havreskörden som rågskörden.

E 1994 var havreskörden större än såväl rågskörden som matpotatisskörden.

4. Hur stor var skörden av sockerbetor 1999 jämfört med skörden av 
fabrikspotatis samma år?

A   2 gånger så stor

B   4 gånger så stor

C   6 gånger så stor

D   9 gånger så stor

E 16 gånger så stor
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Telemarknaden i Sverige

Antalet fasta telefonabonnemang, antalet mobilabon-
nemang samt därav mobilabonnemang med kontant-
kort under perioden 1998–2005. Tusental.

Omsättningen inom telebranschen fördelad på olika telefoni-
tjänster under perioden 1998–2005. Miljoner kronor.

Intäkter och kostnader inom telebranschen under perio-
den 1998–2005. Miljoner kronor.
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Uppgifter

5. Vilket år var skillnaden mellan telebranschens intäkter och kost-
nader som störst respektive som minst, i kronor räknat?

A 2000 respektive 2002

B 2000 respektive 2003

C 2001 respektive 1998

D 2001 respektive 2003

E 2003 respektive 1998

6. Hur mycket större var omsättningen för mobila tjänster än om-
sättningen för uthyrda teleförbindelser 2001?

A   5 000 miljoner kr

B 10 000 miljoner kr

C 16 000 miljoner kr

D 20 000 miljoner kr

E 42 000 miljoner kr
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Singelolyckor

Singelolyckor med dödlig utgång (dödsolyckor) 1997–2000 på statliga vägar, exklusive motorvägar, 
klassificerade efter hastighetsbegränsning och vägbredd. För varje vägklass anges total väglängd, antal 
dödsolyckor och antal dödade. Dessutom anges vägklassens andel av den totala längden väg och dess 
andel av det totala antalet dödsolyckor.
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Uppgifter

7. Studera den totala väglängdens procentuella fördelning på de olika hastighets-
begränsningarna. Vilket diagram illustrerar denna fördelning?

A  B    C

D   E

8. Hur många dödsolyckor skedde på vägar som var smalare än  
8 meter?

A   19

B   62

C 105

D 185

E 226
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Befolkningsrörelser kring Linköping

Nettoutvandring1 från socknar i Linköpingsbygden perioden 
1881–1890 uttryckt i procent av folkmängden i respektive 
socken. Nettoutvandring från Linköpings stad redovisas ej.

1 Utvandring efter det att invandringstal dragits av.

Linköpings kommuns tätorter samt antalet invånare i åtta 
av tätorterna några år under perioden 1930–1980.
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Fortsätt på nästa sida »

Uppgifter

9. Vilken av följande tätorter noterade den största befolkningsföränd-
ringen i antal invånare räknat 1980 jämfört med 1970?

A Berg

B Linghem

C Ljungsbro

D Sturefors

E Vikingstad

10. Hur stor del av hela Linköpingsbygdens area utgjorde de socknar vars 
nettoutvandring understeg 10 procent av den egna folkmängden?

A 1/5

B 1/4

C 1/3

D 1/2

E 4/5
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Sjukvården i Stockholms län

0 dagar
1–7 dagar

8–30 dagar

Över 30 dagar
Förbättras

Oförändrad

Försämras något

Försämras mycket

Mycket nöjd
Ganska nöjd

Varken eller

Missnöjd

Rimlig

För låg
Mycket för hög

Något för hög

Egen 
husläkare

Annan 
husläkare

Akutmottagning 
på sjukhus

Annan sjukhus-
mottagning

Företags-
hälsovård

Privatläkare/
läkarhus

Annan
läkare

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Ganska oviktigt
Helt oviktigt

Var sökte du läkare senast? Blev du nöjd eller missnöjd 
med läkarens bemötande?

anser du att det är viktigt eller 
inte att kunna byta husläkare?

anser du att avgiften för husläkar-
besök är för hög, för låg eller rimlig?

Hur många sjukskrivningsdagar 
har du haft under de senaste tolv 
månaderna?

tror du att sjukvården kommer att 
förbättras eller försämras under de 
närmaste åren?

Undersökningsresultat av 6 700 personers syn på och erfarenheter av sjukvården i Stock-
holms län. Procent.

Stockholms läns landsting undersöker regelbundet vad patienter i länet tycker om den sjukvård som erbjuds.  
Under perioden oktober 1999–januari 2000 skickades en enkät ut. Cirkeldiagrammen redovisar resultaten från 
några av de frågor som ställdes i enkäten.
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Uppgifter

11. Var sökte ungefär 1 300 av personerna läkare senast?

A Egen husläkare

B Akutmottagning på sjukhus

C Annan sjukhusmottagning

D Företagshälsovård

E Privatläkare/läkarhus

12. Hur stor andel av personerna hade varit sjukskrivna åtta dagar  
eller mer under de senaste tolv månaderna?

A En av tio

B Två av tio

C Tre av tio

D Fyra av tio

E Fem av tio
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Åker och äng i några finländska socknar 1910–1960

Åker- och ängsarealens utveckling i 22 finländska socknar enligt jordbruksenkäter 1910, 1920, 1930, 1940, 1950 och 1960 
(tidpunkterna utsatta som 1, 2, 3, 4, 5 respektive 6).

Åkerarealens utveckling. Vid varje 
kurvas slut anges åkerarealens stor-
lek i hektar år 1960. Åkerarealens 
storlek vid de övriga tidpunkterna 
anges i procent av detta värde.

Ängsarealens utveckling. Vid varje 
kurvas början anges ängsarealens 
storlek i hektar år 1910. Ängs-
arealens storlek vid de övriga tid-
punkterna anges i procent av detta 
värde. För några socknar är vär-
dena för ängsarealen ofullständiga.
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Fortsätt på nästa sida »

Uppgifter

13. Vilken av följande socknar hade 1960 den minsta ängsarealen i  
hektar räknat?

A Sund

B Lumparland

C Sottunga

D Kökar

E Nystads lk.

14. Hur stor var den sammanlagda arealen åker och äng i sund socken 
1910?

A    880 ha

B 1 390 ha

C 1 650 ha

D 1 770 ha

E 2 060 ha
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Matematikresultat i årskurs 8

Förändringen av matematikresultaten (genomsnittet för fem 
matematikområden) i årskurs 8 år 2003 jämfört med 1995, redo-
visad för 19 jämförbara länder/regioner. Inom parentes anges 
det genomsnittliga antalet poäng som eleverna i respektive land/
region fick 2003.

Genomsnittligt antal poäng i årskurs 8 för fem matematikområden 2003, redovi-
sat för fem länder med sinsemellan olika matematikundervisningstraditioner. Den 
horisontella linjen markerar den internationella genomsnittliga poängen för de 
fem matematikområdena tillsammans.1

1 Data utgår från en internationell studie, i vilken 50 länder deltog.
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Uppgifter

15. Hur mycket högre var den genomsnittliga poängen i nederlän-
derna än i ryssland inom områdena aritmetik respektive statistik 
2003?

A 34 respektive 28 poäng

B 34 respektive 75 poäng

C 54 respektive 28 poäng

D 54 respektive 75 poäng

E 54 respektive 88 poäng 

16. Vilket land avses?

 År 2003 var statistik det matematikområde som eleverna fick sin högsta 
poäng i. År 1995 var elevernas genomsnittliga matematikresultat bättre än 
2003.

A Japan

B Nederländerna

C Norge

D Ryssland

E Skottland
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Privat och offentlig missbruksvård

Lista över 126 vårdinstitutioner verksamma ett eller flera av åren 1912, 1918, 1928, 1938, 1949, 1959, 1967, 
1976, 1984, 1990 och 1997. Varje vågrät rad motsvarar en institution och ger information om dess typ av 
huvudman vid olika tidpunkter. 
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Fortsätt på nästa sida »

Uppgifter

17. Hur många av institutionerna har med säkerhet haft minst tre 
olika typer av huvudmän under de år som studerats?

A 12

B 14

C 16

D 18

E 21

18. Räkna institutionerna som 1967 hade en stiftelse som huvudman. Hur stor 
andel av dessa institutioner hade 1990 i stället landstinget som  
huvudman?

A 25 procent

B 35 procent

C 45 procent

D 55 procent

E  65 procent
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Sveriges handel med stål

Storbritannien  26 %

Tyskland 19 %

Finland 13 %

Frankrike 7 %

Spanien 5 %

Danmark 5 %

Belgien 5 %

Norge 4 %

Italien 4 %

Holland 3 %

Övriga 9 %

Sveriges import och export av stål åren 1975–2001. Tusental ton.

Det totala värdet av Sveriges export respektive import av stål år 2001, procentu-
ellt fördelat på de länder som handeln bedrevs med. Miljarder kronor.  

Export (35,5 mdkr) import (19,3 mdkr)

1  Leverans: mängden stål som produceras i Sverige.
2  Nettotillförsel: summan av leveranser och import minus export.

Storbritannien 16 %

Tyskland 16 %

Finland 8 %

Frankrike 7 %
Spanien 7 %

Danmark 7 %

Belgien 6 %

Norge 4 %

Italien 3 %

Holland 2 %

Övriga 24 %
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proVEt är sLut. Finns tid öVEr,  
kontroLLEra dina sVar.

Uppgifter 

19.  Hur mycket större var exporten jämfört med importen det år då 
nettotillförseln av stål var som minst?

A  1 000 ton

B   2 600 ton

C  1 100 000 ton

D  1 600 000 ton

E  2 000 000 ton

20. Vilket var det genomsnittliga värdet per ton exporterat stål 2001?

A  7 500 kronor

B  9 000 kronor

C  75 000 kronor

D  90 000 kronor

E  140 000 kronor
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Heidenstams harem
Idén till hur viktig forskning skapas uppstår ibland när 
forskaren minst anar det. I Cristine Sarrimos fall handlade 
det om när hon av ”en tillfällighet läste Hans Alienus som 
få, om ens någon, läser längre”. Läsningen gjorde henne 
intresserad av författaren till boken, Verner von Heiden-
stam. Kunde det vara så att denna hyllade nationalskald 
blivit normaliserad av den tidigare forskningen? Om så 
är fallet, fi nns det mer att hämta i hans författarskap och 
liv? Utifrån frågor som de här har Sarrimo skrivit en bok 
om den koloniala tidens orientalism, nationalism och 
marknadstänkande och sist men inte minst om kön och 
sexualitet.

I sin bok, Heidenstams harem, analyserar Sarrimo Hei-
denstams skönlitterära texter och brev samt texter som 
skrivits till och om honom. Hennes bok är ett exempel 
på en sammansmältning av biografi , litteraturvetenskap 
och historia.

Den läsare som är intresserad av personen Heidenstam 
hittar en hel del som den tidigare forskningen valt att 
bortse från av olika skäl. Han hade under stora delar av 
sitt liv framgångar i det off entliga livet och var en del av 
kultureliten. Men det är inte nationalskalden som träder 
fram här. Istället skissar Sarrimo ett porträtt av en män-
niska med ganska så ljusskygga föreställningar om andra 
människor och då främst om kvinnor och barn. Stund-
tals verkar det som om Heidenstam inte gjort annat än 
utkämpat konfl ikter med andra människor, eller försökt 
skapa hierarkiska system som syftade till att höja hans eget 
kapital.

Eller är det så att källorna spelar oss ett spratt? Går det 
att nå djupare psykologisk kunskap om en annan män-
niska utifrån kvarlämnat material? Som historiker vill jag 
givetvis kunna svara ja på den frågan, men går det? Alla 
texter är beroende av det sammanhang de produceras i. 
Vem är de skrivna till och varför? Heidenstam konstru-
erade i sina privata brev ett jag på ett liknande sätt som 
han i de skönlitterära texterna skapade bilder av mannen, 
diktaren, aristokraten och/eller svensken. Sarrimos analys 
har många förtjänster och en av dem är just detta att hon 
likställer de olika texttyperna med varandra, den ena är 
inte sannare än den andra. Vi vet kanske inte mer om 
personen Heidenstam efter att ha läst boken, men vi vet 
mycket om representationer av manligt och kvinnligt, vil-
ket är desto mer intressant.

Våra upplevelser hämtar näring både från den värld vi 
lever i och inte minst från de fi ktiva världar som litteratur 
ger inblick i. Genom att läsa bland annat Heidenstam kan 
vi ta del av beskrivningar av människor och platser. En 

läsande människa stiftar bekantskap med litterära gestal-
ter, och dessa möten påverkar henne och ger henne red-
skap för hur hon kategoriserar och värderar sig själv, tiden 
hon lever i och andra människor. En viktig uppgift för 
litteraturvetaren är att synliggöra det innehåll som fi nns 
i texterna och ställa det i relation till författarens samtid 
och inte minst till samtiden och dess möjliga läsningar. 
Heidenstams harem är ett fulländat exempel på den här 
typen av litteraturvetenskap.

Precis som titeln anger handlar stora delar av boken 
om sexualitet och relationer mellan könen, men också om 
relationer mellan man och man och kvinna och kvinna. 
Ordet harem för tankarna till Orienten och stora delar av 
innehållet handlar just om relationen mellan vi och dom, 
såsom den gestaltas mellan oss i västerlandet och dem där 
borta i Orienten.

Både texterna av och livet kring personen Verner von 
Heidenstam vittnar om hur han levde i en tid då grup-
pen borgerliga män växte sig allt starkare. Heidenstam till-
hörde själv aristokratin. Den höll på att försvagas och det 
är intressant att följa Sarrimos tolkning av hur en repre-
sentant för en stark men ändå marginaliserad grupp han-
terar situationen. På så sätt är Heidenstams harem en kritisk 
granskning av hur det moderna Sverige växte fram. Det 
hade varit intressant om Sarrimo hade fördjupat sig i den 
svenska historien och Heidenstams strukturella villkor. 
Hon nämner exempelvis i förbigående att han var ekono-
miskt oberoende, till skillnad från andra författarkolleger. 
Men vad hade det för betydelse för hur han levde sitt liv 
och vad satte det för spår i hans författarskap? Läsaren får 
visserligen veta att den goda ekonomin gjorde det möjligt 
för Heidenstam att behandla kvinnor på ett särskilt sätt, 
men visst måste också den ekonomiska friheten ha påver-
kat hans arbete? Fanns det problem med att inte behöva 
någon inkomst? Skapande arbete kräver inte bara tid och 
rum utan också en känsla av tillhörighet och betydelse. 
En ekonomiskt oberoende person som Heidenstam hade 
kanske svårare att få dessa känslor att infi nna sig, än om 
han varit tvungen att söka upp sammanhang för sitt skri-
vande? Det litterära fältet under Heidenstams tid måste 
ju ha varit påverkat av ekonomiskt kapital, på samma sätt 
som andra kapitalformer styrde den hierarkiska ordningen 
mellan författarna.

I boken förs ett resonemang om hur kanon skapas. För-
utom författarens texter och mottagandet av dessa, kan 
platser ha avgörande betydelse i en kanoniseringsprocess. 
I det här fallet är det givetvis Övralid vid Vättern som är 
det symboliskt viktiga rummet. Huset var Heidenstams 
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hem under senare delen av hans liv. Det har med sitt stil-
rena formspråk och karga, strikta uttryck kommit att bli 
en symbol för det off entliga, manliga samhälle som Sar-
rimo intresserar sig för. På samma sätt som andra avtryck 
i det off entliga, där kanske Nobelpris och ledamotskap i 
Svenska akademien är de tydligaste exemplen, blir Övralid 
en viktig byggsten i arbetet med att skapa en national-
skald. Detta arbete fortskrider än idag. Exempelvis delas 
Övralidspriset ut varje år och det sker naturligtvis just där. 
En genomgång av vilka författare, essäister och forskare 
som fått priset sedan 1945, då det instiftades, visar att pri-
set stärker den manliga off entligheten. Det är i alla fall en 

rimlig tolkning av att 57 av pristagarna är män och sju är 
kvinnor.

Människan Heidenstam är död, men nationalskalden 
lever vidare, liksom de föreställningar om privat–off ent-
ligt, manligt–kvinnligt, vi–dom som han var med om att 
skapa och som vi alla mer eller mindre är med om att 
reproducera.

Maria Sundkvist

kanon = det urval av litterära verk som av sin samtid anses 
vara de viktigaste

Uppgifter

1. I vilket huvudsakligt syfte skrev Cristine 
Sarrimo boken Heidenstams harem, enligt 
texten?

A För att granska den påverkan som Heiden-
stams litterära arv haft på svensk kultur och 
historiesyn.

B För att vidga och vidareutveckla den beskrivning 
som forskningen hittills gett av nationalskalden 
Heidenstam.

C För att analysera Heidenstams ställning som 
offentlig person och hans roll i dåtidens politiska 
debatt.

D För att lyfta fram och utforska de mindre kon-
troversiella delarna av Heidenstams omfattande 
författarskap.

2. Hur kan man utifrån texten bäst samman-
fatta det övergripande temat i Cristine 
Sarrimos bok?

A Heidenstam och hans självuppfattning.

B Heidenstam och hans historia.

C Heidenstam och hans litterära produktion.

D Heidenstam och hans samtid.

3. Vad menar recensenten troligast med att 
Heidenstam ”blivit normaliserad av den 
tidigare forskningen”?

A Att forskningen inte brytt sig om de självbiogra-
fi ska delarna av Heidenstams författarskap.

B Att forskningen bidragit till att Heidenstam idag 
är en närmast bortglömd författare.

C Att forskningen nöjt sig med en begränsad och 
tillrättalagd bild av Heidenstam.

D Att forskningen varit lika påverkad av fördomar 
som Heidenstam själv var i sitt författarskap.

4. Vad önskar recensenten att Cristine Sar-
rimo hade utforskat närmare?

A Ursprunget till Heidenstams föreställning om 
kvinnan som underlägsen.

B Heidenstams funktion som inspirationskälla för 
andra manliga författare.

C Den verkliga betydelsen av Heidenstams speci-
ella samhällsposition.

D Den självbild som Heidenstam gav uttryck för i 
sin privata brevväxling.



– 4 –

Cannabis och schizofreni
Att cannabis kan orsaka en mängd psykiska symtom är väl 
känt sedan länge. Begrepp som ”haschpsykos” eller ”can-
nabispsykos” används ofta i den allmänna debatten, men 
vad dessa begrepp beskriver är inte helt klart.

Man kan skilja ut fyra olika psykiska eff ekter av canna-
bis: akuta psykiska eff ekter, icke-psykotiska långtidseff ek-
ter, cannabispsykos samt eff ekter på oberoende psykotisk 
störning efter aktuell missbruksperiod.

När det gäller akuta psykiska eff ekter gäller för cannabis 
liksom för fl ertalet psykoaktiva droger att det är en känslig 
balansgång mellan de sökta, eftersträvade ruseff ekterna av 
drogen och de bieff ekter som ofta erhålles. ”Snedtänd-
ning” är ett av de begrepp som ibland används för att täcka 
sådana fenomen.

Bland de icke-psykotiska långtidseff ekterna är amotiva-
tionssyndromet det mest omtalade, vilket innebär en tillta-
gande förlust av motivation och lustkänsla, vilket leder till 
allmän passivitet och social isolering. 

Cannabispsykos eller haschpsykos är som nämnts ett van-
ligt begrepp för olika typer av störningar. Det kan vara 
mer eller mindre utdragna toxiska psykoser, och med det 
menas psykoser direkt utlösta av en substans som tillförs, 
i detta fall cannabis.

Det som huvudfrågan gäller är om cannabis kan ha en 
eff ekt på oberoende psykotisk störning efter aktuell missbruks-
period. Schizofreni är det huvudsakliga utfallet som stude-
rats, men även andra psykotiska störningar är av intresse.

Den tidsgräns som krävs för att kunna utesluta en tox-
isk psykos är enligt klassifi kationssystemet ICD sex måna-
der. För att kunna tala om att cannabis orsakar schizofreni 
eller annan psykos måste man således påvisa att cannabis-
missbruk inte har förekommit under sex månader innan 
diagnosen fastställs.

Det är metodologiskt svårt att bena upp sambandet 
mellan cannabis och psykos, eftersom olika typer av sam-
band kan tänkas:

1. Cannabis orsakar psykos
2. Cannabis utlöser latent psykos
3. Cannabis orsakar återfall i tidigare psykos
4. Psykotisk störning orsakar cannabismissbruk
5. Falskt samband p.g.a. samvarierande faktorer
6. Inget samband

Den enda säkra metoden för att ta reda på om samband av 
den första typen föreligger är att följa en grupp personer 
över tid och jämföra dem som missbrukat cannabis med 
dem som inte har gjort det med avseende på insjuknande 

i schizofreni. Under lång tid fanns inga sådana studier, 
däremot många fallstudier av personer med schizofreni där 
man konstaterat tidigare cannabiskonsumtion i hög grad. 
I mitten av 1980-talet lyckades vi identifi era ett material av 
svenska värnpliktiga män för vilka det fanns intervjudata 
över cannabismissbruk, liksom andra psykiska och bete-
endemässiga variabler som var viktiga att kontrollera för i 
analysen. Materialet gällde de män som värnpliktsmönst-
rat 1969–70 för vilka personidentifi ering fanns bevarad 
vilket möjliggjort uppföljning i andra databaser.

Vår forskargrupp identifi erade 49 000 män för vilka det 
fanns data om cannabismissbruk och andra variabler av 
intresse, bl.a. bruk av alkohol och narkotika, medicinering 
för nervösa besvär och psykiatrisk diagnos vid mönstring. 
En central fråga vi använde – eftersom den visat sig vara 
en prediktor för avvikande beteende – var om man rymt 
hemifrån. Vi följde männen genom sambearbetning med 
slutenvårdsregistret för psykiatrisk vård, vilket då var till-
gängligt till och med 1983, dvs. 14 års uppföljning.

Resultaten visade att det fanns ett tydligt dos–respons-
samband mellan uppgiven cannabiskonsumtion i ton-
åren och senare insjuknande i schizofreni. Det inträff ade 
sex gånger så många fall av schizofreni i gruppen med 
högst cannabismissbruk jämfört med dem med lägst 
konsumtion. Resultaten kontrollerades för de samvarie-
rande faktorer som nämnts ovan. Som förväntat hade de 
som fått en psykiatrisk diagnos vid mönstringen samt de 
som medicinerat för nervösa besvär ökad risk för schizo-
freni. När hänsyn tagits till dessa faktorer fanns likafullt 
en kvarstående nästan tredubblad risk för schizofreni i 
högkonsumtionsgruppen.

Genom journalstudier kunde vi få ytterligare stöd för 
att de som vårdats för schizofreni inte varit föremål för vård 
av andra psykiska besvär eller företett störningar i barndo-
men, dvs. det fi nns inte skäl att tro att de börjat missbruka 
cannabis som en eff ekt av tidigare psykisk störning.

Vi gjorde en ytterligare uppföljning ett antal år senare, 
då fl er fall av schizofreni hade uppkommit i denna kohort 
och vi dessutom ville kontrollera för vissa andra bak-
grundsfaktorer. Vi gjorde också en särskild analys där 
vi jämförde fall som insjuknat kort tid efter värnplikts-
undersökningen och de som insjuknat först fem år senare, 
återigen för att utesluta att det rörde sig om schizofreni 
som debuterat i direkt anslutning till eller före cannabis-
missbruk. Fynden var mycket likartade, och resultaten 
påverkades inte när vi uteslöt dem som vårdats de första 
fem åren efter mönstringen.

Forskningen om cannabis och schizofreni var som ovan 
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nämnts länge begränsad till fallstudier och kliniska studier 
utan kontrollerad uppläggning. Det krävs stora material 
som följs över tid för att man ska kunna studera insjuk-
nande i schizofreni i förhållande till cannabismissbruk, 
och cannabis är inte en exponering som funnits registrerad 
i de många kohortstudier som man använt för att exem-
pelvis analysera långtidseff ekter av alkoholbruk. Under 
de senaste fem åren har dock ett antal nya studier dykt 
upp som bekräftat sambandet mellan cannabismissbruk 
och senare insjuknande i psykos. De bygger alla på att 
man intervjuat grupper av unga personer med avseende 
på cannabiskonsumtion och följt upp dem med avseende 
på insjuknande i psykos. De har sammanfattats i några 
värdefulla översikter som här redovisas:

Louise Arsenault och hennes medarbetare samman-
ställde 2004 resultat av fem studier som analyserade sam-
bandet mellan cannabisbruk och schizofreni samt andra 
psykoser. Samtliga studier baserades på väldefi nierade 
befolkningsurval och prospektiv design, med adekvat 
kontroll för samvarierande faktorer. De fann att canna-
bismissbruk fördubblade risken för framtida insjuknande 

i schizofreni, och uppskattade den etiologiska fraktionen 
till 8 procent. De konstaterar att cannabis är en varken 
nödvändig eller tillräcklig orsak till schizofreni, men att 
det ändå är av betydelse ur folkhälsosynpunkt att 8 pro-
cent av alla schizofrenifall skulle kunna undvikas om can-
nabisbruk eliminerades.

I en annan sammanställning över sambandet mellan 
cannabis och schizofreni identifi erade Filip Smit och hans 
medarbetare fem studier. Fyra av dessa studier ingick i 
Arsenaults sammanställning, men de hade något annor-
lunda inklusionskriterier. De avfärdar några av de hypo-
teser som brukar framföras som förklaring till sambandet, 
bl.a. självmedicinering, men menar att frågan om sam-
varierande faktorer fortfarande bör diskuteras. De kon-
staterar att det nu fi nns ökat stöd för att cannabis kan öka 
risken för schizofreni, i synnerhet hos sårbara personer, 
men även hos personer utan tidigare psykiska besvär.

Peter Allebeck

etiologi = läran om orsaker, t.ex. till brott eller sjukdom

Uppgifter

5.  Vad var enligt texten problemet med de 
forskningsmaterial som tidigare användes 
för att studera kopplingen mellan canna-
bismissbruk och schizofreni?

A De omfattade enbart individer som insjuknat i 
schizofreni.

B De avsåg individer både med och utan cannabis-
missbruk.

C De jämställde schizofreni med andra former av 
psykoser.

D De syftade till att belysa psykisk sjukdom i 
allmänhet.

6. Vilket är enligt textförfattaren det bästa 
sättet att klarlägga om cannabismissbruk 
orsakar psykos?

A Jämförelser mellan en missbrukargrupp och en 
kontrollgrupp.

B Omfattande dos-respons-experiment bland 
värnpliktiga.

C Klassifi cering och utvärdering av olika tänkbara 
samband.

D Intervjuer med olika grupper av unga missbru-
kare.

7. Vilken typ av psykiska effekter av canna-
bismissbruk har textförfattaren och hans 
forskargrupp främst fokuserat på?

A Akuta psykiska effekter.

B Icke-psykotiska långtidseffekter.

C Cannabispsykos.

D Effekter på oberoende psykotiska störningar.

8. Vad ser textförfattaren som den vikti-
gaste samlade slutsatsen av sina egna och 
andras studier om cannabismissbruk?

A Att det nu fi nns stöd för teorin att missbruket 
kan leda till olika psykoser, men oftast inte till 
schizofreni.

B Att det fi nns stöd för teorin att missbruket kan 
leda till schizofreni, men då i samverkan med 
andra former av missbruk.

C Att det nu fi nns stöd för teorin att missbruket 
kan leda till insjuknande i schizofreni efter 

missbruksperioden.

D Att det fi nns stöd för teorin att missbruket kan 
leda till schizofreni när missbrukarens livssitua-
tion är markant avvikande.
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Lövskogens framtid
Det talas och skrivs mycket om lövskog inom skogsbruket 
idag. Men är det egentligen någon som vill ha den, och i 
så fall vem och till vad? Lövskog är heller inget enhetligt 
begrepp. Grovt sett har vi ordinär lövskog, ädellövskog 
och blandskog, både utan och med inslag av barrträd, som 
kan kombineras på ett nästan oändligt antal sätt.

I det av riksdagen antagna miljökvalitetsmålet Levande 
skogar, som är ett av de sexton miljökvalitetsmål som ska 
leda Sverige till ett uthålligt samhälle, fi nns ett antal del-
mål. Med koppling specifi kt till lövskog fi nns inskrivet att 
”arealen äldre lövrik skog ska öka med minst 10 procent” 
och att ”arealen mark föryngrad med lövskog ska öka”. 
Samtidigt sägs att ytterligare 900 000 hektar skogsmark 
ska undantas från produktion till år 2010, och siktet är 
bl.a. inställt på ädellövskogar, triviallövskogar, hassellun-
dar, äldre lövsuccessioner och strandlövnaturskogar. Det 
är uppenbart att man från myndighetshåll vill ha mer löv-
dominerad skog. Att utveckla och stärka den biologiska 
mångfalden är i fokus. Det råder också enighet om att 
det för naturmiljön är brist på äldre och grova lövträd i de 
svenska skogarna.

De ”sociala möjligheterna” i skogslandskapet är ett 
område som utvecklas starkt. Studier visar att människor 
i allmänhet föredrar att vistas och rasta i en lövträdsdomi-
nerad miljö. Kravet på att skogsskötseln ska ta hänsyn till 
friluftsliv och rekreation kommer sannolikt att bli ännu 
starkare, speciellt i tätortsnära områden. Genom att ställa 
i ordning anläggningar och tillhandahålla aktiviteter kan 
en markägare få en viss inkomst från verksamhet kopplad 
till friluftslivet. 

I dagsläget är det generellt sett så att virkesförsäljningen 
ger de stora inkomsterna och möjlighet för skogsägaren 
att försörja sig. Vilket bidrag ger lövvirket i detta sam-
manhang? Eftersom lövträdsvolymen utgör omkring 16 
procent av den stående trädvolymen i landet borde lövträd 
ha betydelse för skogsindustrin och landets välstånd, även 
om barrträden naturligtvis är ryggraden i verksamheten. 
Årligen omsätts offi  ciellt omkring 10 miljoner kubikme-
ter lövvirke i landet. En stor del av detta importeras, 4–5 
miljoner kubikmeter, vilket tyder på att industrin behöver 
lövvirke men samtidigt inte får tag på det inom landets 
gränser, trots att tillväxten skulle medge det. Orsaker till 
detta är bl.a. logistiska svårigheter då mycket lövträd står 
insprängda med liten volym per areal i barrskog, svårighe-
ter att få tag i de kvaliteter som behövs för produktionen, 
problem med utsortering och transport av små virkeskvan-
titeter, samt att lövvirkesindustrin idag till stor del består 
av små aktörer som har en begränsad betalningsförmåga.

De stora volymerna i lövskogsbruket kommer från de 
ordinära lövträden björk, asp och al. De utgör nästan 85 
procent av hela lövträdsförrådet. De ordinära lövträden har 
fördelen gentemot de ädla lövträden att omloppstiderna 
är betydligt kortare. Det är gynnsamt vid högre ränte-
krav. En viktig uppgift för att öka den lövvirkesindustriella 
verksamheten är att arbeta för att efterfrågade sortiment 
kan levereras med ett jämnt fl öde. Det är här forskningen 
kring den virkesproducerande lövskogen kommer in. Min 
bedömning är att en virkesbaserad lönsamhet i lövskogs-
bruk är nyckeln till lövskogens framtid. Lönsamheten 
skapar och ökar intresset för den produktionsinriktade 
lövskogen vilket ger ekonomiskt utrymme för önskade 
avsättningar för naturmiljön och kostnadskrävande sköt-
selåtgärder för friluftslivet. På bl.a. Sveriges lantbruksuni-
versitet (SLU) och svenska skogsbrukets forskningsinstitut 
Skogforsk pågår forskning kring de olika lövträden.

Vilka är då de viktiga forskningsuppgifterna som ligger 
framför oss? Ett område som varit försummat är de ordi-
nära lövträdens utveckling i ungdomen. Höjd- och volym-
tillväxt kulminerar tidigt, och det gäller att åtgärderna i 
röjningsfasen blir rätt i tid och styrka för att kvarvarande 
träd ska vara vitala och uppvisa hög fortsatt tillväxt. En 
nyckelfaktor är bevarande av grönkronan. Den får inte på 
grund av konkurrens från träd runtomkring bli för liten, 
eftersom det tar lång tid för den att återskapas och ge 
full produktion för det enskilda trädet. Genomförda och 
pågående studier indikerar att försenad och försummad 
röjning får tydliga negativa konsekvenser för kvarvarande 
träds dimensionsutveckling. Detta kan vara en bidragande 
orsak till att björken visar betydligt sämre tillväxt än gran. 
Dessutom tvingas man vid försenad röjning ofta välja träd 
av sämre kvalitet, dvs. de vitala träden blir här ofta de för-
växande och grovgreniga med dålig kvalitet.

Det för oss in på nästa viktiga forskningsuppgift: Hur 
ska kvaliteten på vår lövskog, framför allt de ordinära löv-
träden, höjas? Sågtimmer utgör de värdefullaste sortimen-
ten på marknaden och utgör en viktig bas för ekonomin. 
Sågbarheten på t.ex. björkvirke är endast omkring 5 pro-
cent, dvs. av avverkad volym är det endast en tjugondedel 
som är god nog för att kunna användas i sågverken. Här 
fi nns en stor insats att göra för att höja siff ran, vilket i stor 
utsträckning kan göras genom en bättre skötsel.

Skötsel är dock inte enda sättet, och här kommer en 
tredje stor forsknings- och utvecklingsuppgift in: föräd-
ling av lövträd för högre tillväxt och bättre virkeskvalitet. 
Av begripliga skäl har en stor del av resurserna riktats – 
och kommer fortsättningsvis att riktas – mot björk, vårt 
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vanligaste lövträdslag. Idag fi nns det på marknaden för-
ädlad vårtbjörk för södra Sverige som växer cirka 15 pro-
cent bättre och har högre virkeskvalitet än oförädlad björk. 
Men insatser har även gjorts mot fl era av de andra lövträd-
slagen, bl.a. har ett mycket högproduktivt och för södra 
Sverige klimatanpassat material tagits fram för hybridasp. 
Dessutom pågår för närvarande även förädling av ek, 
klibbal och fågelbär.

Min slutsats av forskningssituationen är att vi fort-
farande har begränsad kunskap om vitala delar av löv-
skogsbruket och att viktiga och spännande forsknings- 
och utvecklingsinsatser därför ligger framför oss inom 
detta område.

Lars Rytter

Uppgifter

9. Vad är enligt texten problemet med att få 
fram virke av lövträd i Sverige?

A Bristande tillgänglighet.

B Bristande efterfrågan.

C Bristande investeringar.

D Bristande miljöhänsyn.

10. Vilket gemensamt syfte ligger bakom de 
olika forskningsuppgifter som textförfat-
taren beskriver?

A Att introducera fl er arter och trädslag.

B Att öka tillväxten och kvaliteten hos virket.

C Att förenkla och effektivisera avverkningen.

D Att korta tiden för produktion och förädling.

11.  Vilket alternativ uttrycker en av text-
författarens åsikter?

A Lövskogen utmanar barrskogen alltmer vad 
gäller tillväxt och lönsamhet.

B Lövskogens framtid begränsas av höga vinstkrav 
och få marknadsaktörer.

C Lövskogen måste utvecklas så att den i högre 
grad kan möta efterfrågan på sågtimmer.

D Lövskogens framtid är närmast helt beroende av 
huruvida den kan tillgodose ökade miljökrav.

12. Vilket är textförfattarens huvudsyfte med 
texten?

A Att visa på mångfalden i svensk skogsproduktion.

B Att ifrågasätta den hittillsvarande forskningens 
resultat.

C Att argumentera för viktiga åtgärder inom 
skogsbruket.

D Att förespråka en skogsproduktion utifrån 
klimatintressen.
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Kupongskatt på inlösen av aktier
Den som låter sina aktier gå till inlösen eller låter dem bli 
återköpta anses skattemässigt ha avyttrat aktierna. Från 
inlösenlikviden får avdrag göras för anskaff ningsutgiften. 
Det uppkommer således en kapitalvinst eller, i värsta fall, 
en kapitalförlust. 

Denna ordning gäller dock endast för dem som är obe-
gränsat skattskyldiga i Sverige. Begränsat skattskyldiga som 
deltar i samma inlösen- eller återköpserbjudande anses 
nämligen inte göra någon kapitalvinst/kapitalförlust, de 
har i stället tagit emot en utdelning. Enligt 4 § kupong-
skattelagen (1970:624) ska bl.a. inlösen- eller återköps-
likvid som betalas till sådan ”utdelningsberättigad” som 
är begränsat skattskyldig jämställas med utdelning och 
alltså bli föremål för kupongskatt. Fram till den 1 januari 
2005 gällde därvid att någon rätt till avdrag för anskaff -
ningsutgiften inte förelåg vid fastställande av ”utdelning-
ens” storlek. Den tidigare svenska regleringen torde vara 
uppenbart diskriminerande, och det föranledde Kammar-
rätten i Sundsvall att i ett mål avseende likvid vid inlösen 
av aktier begära förhandsavgörande från EG-domstolen 
(EGD). I en dom den 19 januari 2006, C-265/04 Boua-
nich, har EGD lämnat det begärda förhandsavgörandet.

I målet är det fråga om en fransk medborgare som löst 
in aktier i ett svenskt börsbolag. Hon påfördes kupong-
skatt på hela ”utdelningsbeloppet”. I enlighet med det 
svenskfranska skatteavtalet drogs kupongskatten efter en 
skattesats om 15 procent. Med hänvisning till bl.a. att den 
svenska beskattningen av inlösenlikvid som betalades till 
utländska aktieägare stred mot EG-fördraget begärde hon 
återbetalning av hela kupongskatten. Särskilda skattekon-
toret medgav emellertid endast återbetalning av belopp 
motsvarande de inlösta aktiernas nominella belopp.

I sin begäran om förhandsavgörande frågade Kammar-
rätten i Sundsvall, något förenklat, för det första om artik-
larna 56 och 58 i EG-fördraget medgav en sådan skillnad 
i beskattningen av begränsat och obegränsat skattskyldiga 
som förelåg i fråga om mottagen inlösenlikvid.

I sin dom konstaterar EGD inledningsvis att en sådan 
återförsäljning av aktier som den klagande företagit utgör 
en kapitalrörelse och att en sådan transaktion omfattas 
av EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för kapi-
tal. Domstolen påpekar vidare att rätten till avdrag för 
anskaff ningsutgiften utgör en skattemässig förmån som 
endast erbjuds obegränsat skattskyldiga och att denna för-
mån leder till att begränsat skattskyldiga beskattas hår-
dare. Enligt domstolen leder en sådan lagstiftning till att 
en gränsöverskridande kapitaltransaktion blir mindre att-
raktiv samtidigt som begränsat skattskyldiga investerare 

avhålls från att förvärva aktier i bolag hemmahörande i 
Sverige. Domstolen konstaterar därför att nekad avdrags-
rätt för begränsat skattskyldiga aktieägare när det gäller 
anskaff ningskostnaden för aktier som inlöses, utgör en 
restriktion för kapitalrörelser i den mening som avses i 
artikel 56 i EG-fördraget. EGD prövar därefter och fi nner 
att kupongskattelagens diskriminerande reglering inte kan 
motiveras av de skäl som anges i artikel 58 i EG-fördraget.
EGD:s ställningstagande kan knappast anses oväntat.

I sin begäran om förhandsavgörande frågade kammar-
rätten, något förenklat, för det andra om artiklarna 56 
och 58 i EG-fördraget medgav en sådan skillnad i beskatt-
ningen som angavs i första frågan när det i skatteavtal 
föreskrivs en lägre skattesats för en begränsat skattskyldig 
än den som gäller för obegränsat skattskyldiga och avdrag 
dessutom medges för aktiernas nominella belopp.

Här kanske ett förtydligande kan vara på sin plats. Att 
en obegränsat skattskyldig medges avdrag för anskaff -
ningsutgiften medan en begränsat skattskyldig inte gör det 
innebär inte alltid att den begränsat skattskyldige drabbas 
av högre skatt. I det aktuella fallet innebär det svensk-
franska skatteavtalet att kupongskatt tas ut med endast 
15 procent. Om anskaff ningsutgiften vore 50 procent av 
inlösenlikviden skulle skatten beloppsmässigt vara den-
samma oavsett om mottagaren av likviden är skattemässigt 
bosatt i Sverige eller i Frankrike (30 procent på 50 pro-
cent utgör som bekant lika mycket som 15 procent på 100 
procent). Om anskaff ningsutgiften är lägre än 50 procent 
av inlösenlikviden blir den svenska kupongskatten för en 
begränsat skattskyldig lägre än motsvarande inkomstskatt 
för en obegränsat skattskyldig. Kan man i ett sådant fall 
tala om diskriminering?

I målet har Europeiska gemenskapernas kommission 
hävdat att iakttagandet av gemenskapsrätten inte får göras 
beroende av innehållet i ett skatteavtal som slutits mellan 
två medlemsstater. Till stöd för sin uppfattning har kom-
missionen bl.a. åberopat mål C-307/97 Saint-Gobain.

Här gör dock EGD en för mig överraskande annan 
bedömning. EGD konstaterar inledningsvis att avskaf-
fandet av dubbelbeskattning är en av gemenskapens mål-
sättningar och att medlemsstaterna är fria att bilateralt 
besluta om fördelning av beskattningsmakten. Denna för-
delning av beskattningsmakten ger emellertid inte med-
lemsstaterna rätt att införa en diskriminering som strider 
mot gemenskapsbestämmelserna. EGD tar vidare som 
utgångspunkt att eftersom bestämmelserna i det fransk-
svenska skatteavtalet utgör en del av de rättsregler som är 
tillämpliga i målet ska domstolen beakta dem för att göra 
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en tolkning av gemenskapsrätten som kan användas av 
den nationella domstolen, dvs. Kammarrätten i Sundsvall. 
EGD hänvisar härvid till mål C-435/93 Dietz och C-136/95 
Th ibault. Med den utgångspunkten fi nner EGD att det 
för en prövning av om begränsat skattskyldiga beskattas 
oförmånligare än obegränsat skattskyldiga är nödvändigt 
att ha kännedom om anskaff ningskostnaden för aktierna 
och deras nominella belopp. Eftersom det är nationell 
domstol som har att fastställa och bedöma de faktiska 
omständigheterna i ett mål, ankommer det enligt EGD på 
Kammarrätten i Sundsvall att pröva om avdraget för det 
nominella beloppet och den övre gränsen på 15 procent för 
begränsat skattskyldiga leder till att dessa behandlas lika 
förmånligt som obegränsat skattskyldiga aktieägare som 
har rätt att dra av anskaff ningsutgiften och som beskattas 
efter en skattesats om 30 procent.

I processen i EGD medgav regeringen att den svenska 
regleringen kunde medföra att en aktieägare som är 
begränsat skattskyldig beskattas hårdare än den aktieägare 

som är obegränsat skattskyldig. Regeringen aviserade sam-
tidigt förändringar av lagstiftningen. Denna aviserade för-
ändring genomfördes tämligen omedelbart och sedan den 
1 juli 2005 med tillämpning från den 1 januari 2005 gäller 
att inlösen och återköpslikvider som betalas till begrän-
sat skattskyldiga alltjämt skall behandlas som utdelning. 
Vid fastställandet av ”utdelningens” storlek medges dock 
avdrag för anskaff ningsutgiften för den inlösta eller åter-
köpta aktien.

Jörgen Grönlund

gemenskapsrätten = en fristående EU-rättsordning
likvid = betalning, betalningssumma
nominell = formell, på papperet
kupongskatt = betalas av utdelningsberättigad som är 
bosatt utomlands och som fått utdelning från svenskt 
aktiebolag

Uppgifter

13.  Var kan man enligt texten hitta den be-
stämmelse som angav hur hög kupong-
skatt den franska medborgaren var skyldig 
att betala?

A I den svenska kupongskattelagen.

B I EG-domstolens dom C-265/04 Bouanich.

C I EG-fördraget.

D I skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike.

14. Kammarrätten i Sundsvall krävde av EG-
domstolen ett förhandsavgörande kring 
tolkningen av artiklarna 56 och 58 i EG-
fördraget. Vad ville kammarrätten få svar 
på?

A Om aktiemål i sig var en fråga för domstol eller 
inte.

B Om en utländsk medborgare kunde dömas i 
Sverige eller inte.

C Om svensk lagstiftning var diskriminerande eller 
inte.

D Om en svensk domstol kunde döma enligt 
EU-regler eller inte.

15. Vilket av följande påståenden överens-
stämmer med texten när det gäller den 
franska medborgare som det aktuella 
målet avsåg?

A Hon var begränsat skattskyldig i Sverige.

B Hon var obegränsat skattskyldig i Sverige.

C Hon hade gjort en kapitalvinst.

D Hon hade gjort en kapitalförlust.

16. Enligt texten gjorde den svenska reger-
ingen en lagändring den 1 juli 2005. Vad 
innebar lagändringen för de begränsat 
skattskyldigas del?

A Höjd kupongskatt.

B Rätt till avdrag.

C Minskad anskaffningsutgift.

D Befrielse från utdelning.
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Fredsundervisning
Termen kärnämne hör till det pedagogiska nyspråket. 
Den trädde in i skolvärldens ordrabatt i och med 1991 års 
riksdagsbeslut om en gymnasieskola bestående av sexton, 
senare sjutton program. Kärnämnen betecknar ämnen 
som ska läsas av alla. De har hittills varit svenska, engel-
ska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, reli-
gionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet. I 
den parlamentariska gymnasiekommitténs betänkande 
Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasiesko-
lan (SOU 2002:120), avgivet i december 2002, före-
slogs bland mycket annat att även historia skulle bli ett 
kärnämne.

Av ett pampigt betänkande på 555 sidor blev det emel-
lertid på resan via remissinstanser till proposition inte stort 
mer än en tumme. Men kommitténs förslag att historia 
skulle bli kärnämne överlevde och antogs av riksdagen.

Kanske kan det här med historia som kärnämne vara 
värt att refl ektera över mot bakgrund av aktiviteterna – 
och rabaldret – kring fredsundervisningen för 20–25 år 
sedan. Fredsundervisningen blev en kort episod i under-
visningens och skolans historia, av en del betraktad som 
ett idealistiskt kuriosum och betecknad som jippo och 
fl um. Men om man orienterar sig litet noggrannare i 
undervisningshistorien fi nner man att den faktiskt hade 
föregångare och inspiratörer redan under 1800-talet, bland 
andra i Fredrika Bremer och Bertha von Suttner, och att 
en strävan att avheroisera historien och avnationalisera 
historieämnet hade fl era tidiga förespråkare. Till dem i 
Sverige som åren kring förra sekelskiftet hävdade att freds-
frågor var en angelägenhet för skolan hörde Fridtjuv Berg 
(1859–1916), en av de stora i folkskolans historia och i två 
omgångar ecklesiastikminister i Karl Staaff s regeringar vid 
1900-talets början. Kvinnliga lärare, mer än manliga, var 
livligt engagerade i att ge frågorna om fred och försoning 
utrymme i skolan.

Men vad har nu detta förfl utna – utöver att det är ”his-
toria” – att göra med dagens tankar på att göra historia till 
ett kärnämne? Helt lätt att besvara är inte frågan.

Vad först beträff ar en eventuell jämförelse mellan 
fredsundervisning och ämnet historia så leder en sådan 
lätt vilse. Fredsundervisningen var aldrig tänkt som ett 
eget, självständigt ämne. I stället var meningen att frå-
gor och stoff  om krig och fred, utveckling och mänsk-
liga rättigheter skulle kunna tas upp i många av skolans 
ämnen. Främst tänkte vi på historia, samhällskunskap och 
religions kunskap men även på andra skolämnen. ”Infärg-
ning” är en term som förekommer i det beslut riksdagen 
fattat om historia som kärnämne. Den termen fanns inte 

då, men kanske säger den mer än ”integrering” om vad vi 
ville åstadkomma.

Vad för det andra själva idén beträff ar, att mer medve-
tet och systematiskt bereda utrymme för ”fredsfrågorna” 
i undervisningen, hade den naturligtvis sin rot i det fak-
tum att vi befann oss mitt i det kalla kriget mellan öst och 
väst, där ett krig med kärnvapen och även biologiska och 
kemiska stridsmedel inte kunde uteslutas.

Fredsundervisningen var ett utfl öde av den mångfaset-
terade fredsrörelsen. Denna ter sig nu närmast som en 
relikt men engagerade vid det här laget mängder av män-
niskor, unga som gamla, i Sverige och i andra delar av 
världen. Hur mycket denna folkliga opinion påverkade 
regeringarna på ömse håll och bidrog till den avspänning 
som till sist kom till stånd är väl svårt att få någon enty-
dig kunskap om. Att fredsopinionen trängde in även i 
skolorna, bland både lärare och elever, är emellertid klart. 
Bland annat kände vi på Skolöverstyrelsen (SÖ) av den i 
form av brev och telefonsamtal från ”fältet”.

Ett tredje inslag i fredsundervisningen var att den skulle 
vara engagerande och skapa medvetenhet om mänsklig-
hetens belägenhet. Kunskap, känsla, handling blev tre 
begrepp vi arbetade med och senare lanserade i det service-
material, Fredsundervisning, som SÖ gav ut. 

I servicematerialet angavs målet för fredsundervis-
ningen vara ”att öka elevernas kunskaper och medveten-
het om världens stora överlevnadsproblem och om männi-
skornas ansvar och möjligheter när det gäller att bygga en 
tryggare värld”. Servicematerialet bidrog till att legitimera 
samarbetet mellan SÖ, länsskolnämnderna, FN-förbun-
det, Röda korset, Rädda Barnen, Amnesty och naturligtvis 
Sida, samt till att dessa organisationer kunde komma in i 
skolorna. En viktig del i arbetet var att tillämpa ”handling” 
i form av vänskolor, både fattiga u-landsskolor och skolor 
i den industriella världen.

En besvikelse vi upplevde var att det Handlingspro-
gram för skolans internationalisering, som SÖ utarbetade 
på uppdrag av regeringen, i stort förbigicks med tyst-
nad av densamma. Vad vi hävdade och hoppades på var 
stöd från regeringen för tanken att de stora globala frå-
gorna om fred, miljö, u-land, mänskliga rättigheter och 
internationell solidaritet skulle ges en starkare ställning 
i undervisningen för att bidra till framtidsberedskap och 
internationell säkerhet. I efterhand tolkade jag det så, att 
utbildningsdepartementet såg på vårt förslag som en stor 
missuppfattning. Vi borde ha tryckt på EG (Europeiska 
Gemenskapen), ekonomi, moderna språk och vår egen 
välfärd. Vi hade så att säga varit för globala i vår syn på 
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skolans internationalisering. 
Brundtlandrapporten 1987 om de globala miljöpro-

blemen blev en varningssignal, som tidigt registrerades 
i Sverige. På SÖ fi ck nu miljöundervisningen ett rejält 
stöd till utvecklingsarbete, vilket naturligtvis måste hälsas 
med glädje. Samtidigt kändes det litet frustrerande att inte 
frågorna om krig och fred gavs någon uppmärksamhet i 
sammanhanget. Både historien och samtiden kunde ju – 
och kan – visa att krig är en av de största miljöförstörande 
företeelser mänskligheten skapat. 

Vilken uppmärksamhet mänsklighetens stora ödes- och 
framtidsfrågor kommer att ägnas i det nu planerade/pågå-
ende läro- och kursplanearbetet är svårt för en utomstå-
ende att veta, liksom vilken roll kärnämnet historia kan 
få. Kunde erfarenheterna från trevarna med fredsunder-
visningen vara till någon nytta vore det naturligtvis gläd-
jande. De stora globala orosmolnen för framtiden fi nns 
fortfarande, även om risken för ett kärnvapenkrig ter sig 
mindre akut. Likaså har öst–väst-motsättningen tonats 

ner. Enligt vissa bedömare och siare har den emellertid 
fått en efterträdare i spänningen mellan islamsk kultur 
och religion å ena sidan och sekulariserad kristen dito å 
den andra. Motsättningen demokrati–diktatur inom och 
mellan länderna är fortfarande påtaglig och FN:s roll 
omstridd och osäker. Hiv och andra hälsofrågor står högt 
på världssamhällets problemagenda liksom världsfattigdo-
men. Ett nutida och skrämmande fenomen är terroris-
men, bottnande till stor del just i fattigdomen, som ger 
näring åt politisk och religiös fanatism.

Ja, så kan man gå på och stapla det ena eländet på det 
andra. Men också framstegen! De behöver historisk belys-
ning för att inte bli bortträngda och glömda i nuets ofta 
negativa nyhetsfl öde. Och förvisso har ämnet historia, 
med eller utan ”kärn”-prefi x, en huvudroll att spela när 
det gäller att få perspektiv såväl på förfl utenheten som på 
samtiden – och framtiden, samt för att få de växande att 
mogna till allvar och ansvar.
                                                               Bengt Thelin

Uppgifter

17.  Hur skulle fredsundervisningen utformas, 
enligt textförfattaren?

A Fredsundervisningen skulle bygga på elevernas 
självständiga arbete.

B Fredsundervisningen skulle bedrivas inom ramen 
för andra skolämnen.

C Fredsundervisningen skulle ske i samverkan med 
fredsorganisationerna. 

D Fredsundervisningen skulle göras helt frivillig.

18.  Vad var anledningen till att fredsundervis-
ningen blev ”en kort episod” i den svenska 
skolundervisningen?

A Ämnet ansågs oviktigt, framför allt från de 
manliga lärarnas sida.

B Fredsrörelsen blev allt mer en institution och allt 
mindre en rörelse.

C Ämnet saknade förankring i den traditionella 
historieundervisningen.

D Den allmänna opinionen förändrades och andra 
frågor blev viktigare.

19. Hur förhåller sig textförfattaren till frågan 

om historia som kärnämne i skolan?

A Han anser att det vore bättre med en internatio-
nell fredsundervisning.

B Han anser att det är innehållet i historieämnet 
som betyder något.

C Han anser att historieämnet istället borde delas 
upp i fl era olika kärnämnen.

D Han anser att kärnämnen är otidsenliga och bör 
uppgå i en bredare undervisning.

20.  Vad var enligt textförfattaren orsaken till 
regeringens svaga intresse för på SÖ:s 
”Handlingsprogram för skolans internatio-
nalisering”?

A Handlingsprogrammets framåtblickande perspek-
tiv.

B Handlingsprogrammets nutidsinriktade perspek-
tiv.

C Handlingsprogrammets världsomfattande per-
spektiv.

D Handlingsprogrammets lokalt inriktade perspek-
tiv.
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        39- 41      0.2        1462             3.3             10.1 
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