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Kärlekens makt och tårar
Arne Jarrick har skrivit Kärlekens makt och tårar, en bok på 
300 sidor. Där behandlas kärleken i rättegångshandlingar 
från 1700-talet. Vidare diskuteras fyra olika faser i synen 
på kvinnan; ett stort kapitel innehåller analyser av en rad 
skillingtryck.

Jarrick vill bevisa att kärleken, eller ”det romantiska 
känslospråket”, fanns redan före romantiken. Han vänder 
sig mot ”konstruktivisterna” och särskilt mot historikern 
John Gillis, som skrivit att kärleken saknar ”tidlös essens” 
och att den är en ”kulturell konstruktion”.

Jarricks extremt kortfattade referat av Gillis är svårt 
att begripa. De fl esta av oss tror nog spontant att kär-
leken saknar tidlös essens. Vad är det för konstigt med 
det? Hävdar man motsatsen bygger det väl på att man ger 
den vackraste visan om kärleken en religiös dimension. 
Men inte ens du och jag som älskar så hett och unikt är 
ju odödliga, om man ser strikt vetenskapligt på det hela. 
Och har vi ett ögonblick inbillat oss att lågan mellan oss, 
så starkt lysande, är tidlös i någon mening? Då vore den 
ju inte vår. Och då ägde den knappast den sårbarhet som 
gör den så sensationell.

Men därav följer knappast att vår kärlek är en kulturell 
konstruktion. Under inga omständigheter vår kärlek! Och 
inte heller skorstensfejare Johan Arwid Horns kärlek till 
Christina Funck, som Arne Jarrick letat fram från konsis-
torieprotokollet från 1735, lika litet som en hel rad andra 
vittnesmål från samma tid om autentiska känslor, som han 
också tycker har stort bevisvärde.

Det fi nns naturligtvis från historisk tid hur många vitt-
nesmål som helst om känslor som vi lätt som en plätt 
identifi erar som kärlek av något slag och som till sin kärna 
knappast kan vara enbart kulturbetingade. Ändå kan det 
vara rimligt att tala om kärleken som en kulturkonstruk-
tion, nämligen om detta allmänbegrepp behandlas som 
en egen och oberoende existens och blir ett slags perso-
nifi kation som hävdar sig på egen hand bortom alla de 
enskilda kärlekarna. En ”kärlek”, alltså, som gör anspråk 
på att vara likadan i alla tider och kulturer, eller som under 
namn av Eros tillmäter sig vad Arne Jarrick gärna ser hos 
den: tidlöshet.

Kärleken är långt äldre än ”den höga romantiken”, 
påpekar Jarrick. Den har långa anor, stryker han under, 
och tar därmed till en bild som förvandlar kärleken från 
ett samlande namn på likartade sensationer genom tider-
nas lopp till en essens som fl yter genom historien och med 
sin eldfängdhet tänder exakt likadana brasor här och där, 
kort sagt: en kulturell konstruktion, som nog kan hävda 
sig ganska långt men också svika oss grymt. Det händer 

ju att man baserar sin känsla på en tillit till vad man hört 
om Kärleken med stort K och inte på den faktiska interak-
tionen med den man eller kvinna som livet fört i ens väg. 
Sådant kan ge obehagliga överraskningar! 

Det som gör det svårt att veta riktigt hur man ska upp-
fatta Jarrick, det är att hans motståndare – konstruktivis-
terna – framställs som så enögda att man inte förstår att 
de är värda allt krutet.

När han bevisar att det fanns romantiska känslor före 
romantiken – varmed uppenbarligen menas högromanti-
ken vid 1800-talets början – så är det bara alltför självklart. 
Tänk bara på Höga visan, på Sapfos och Propertius dikter, 
på Abélard och Héloïse, Petrarca och Laura, Shakespeares 
sonetter och tusen vittnesmål från alla tider om förälskel-
ser av olika slag, kärlekssjuka, svartsjuka, crime passionnel! 
Man frågar sig förundrad varför författaren inte använder 
sig av detta överväldigande material i stället för att leta upp 
några konsistorieprotokoll från 1700-talets mitt.

Inte kan det väl vara för att dessa – till skillnad från 
exempelvis berättelsen om Abélard och Héloïse – skulle 
vara av språk och kultur totalt obesmittade och därmed 
de enda dyrbara bevisen på romantiska känslor före 
romantiken? Den givna invändningen är då att man 
knappast behöver vara konstruktivist för att hävda att 
sådana ”absoluta”, av språk och kultur oberoende, käns-
lor knappast kan urskiljas. Även kroppsspråket är ett 
språk, av kulturen berört.

Kanske är det så att de mest äkta uttrycken för känslor 
är de språkligt mest avancerade. Språket både förfi nar och 
hetsar kärleken. Och tvärtom. Det är också med och ska-
par ”äkta” kärlek, bland annat eftersom det är en oavskilj-
bar del av interaktionen mellan de älskande.

Arne Jarricks nästa off er är Th omas Laqueur, som 1990 
gav ut Making Sex (svensk titel: Könens uppkomst), vari 
skildras hur den anatomiska vetenskapen så småningom 
lämnar enkönsmodellen för tvåkönsmodellen och hur 
man ska tolka detta. Kvinnan hade samma slags könsorgan 
som mannen enligt Aristoteles, vagina var en inverterad, 
inåtvänd penis. Hennes ”vätskor var otillräckligt upphet-
tade och därför var hon ett mindre fullkomligt männi-
skoväsen än han”.

Th omas Laqueur försöker enligt Arne Jarrick påvisa det 
kulturellt villkorliga i alla biologiska distinktioner. Under 
renässansen såg man mannens och kvinnans könsorgan i 
enlighet med Aristoteles, ty Aristoteles var en auktoritet 
för all vetenskap. Sedan – på 1700-talet – när jämlikhets-
tankar började slå igenom såg man i enlighet med det 
då kulturellt gillade sättet, jämlikhetsidealen, att kvin-
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nan hade helt egna organ, hon var inte ett slags sämre 
man. Under 1800-talets första hälft drevs enligt Laqueur 
tvåkönsmodellen så långt att man inom medicinen häv-
dade att det rådde en fundamental skillnad mellan man-
nens och kvinnans njutning. Kvinnan hade inget nöje av 
samlaget. Detta vetenskapliga resultat var också kulturellt 
betingat: avsexualiseringen av kvinnan passade utmärkt in 
på 1800-talets viktorianska moral.

Detta är schematiskt och grovt Laqueurs ståndpunkt. 
Jarrick går hårt åt den. Dels är hans antagonist inte kon-
sekvent, han erkänner att vetenskapliga resultat ibland är 
primära. Dels kan man påvisa att den viktorianska mora-
len inte alls uteslöt helt andra ”vetenskapliga resultat” och 
en helt annan syn på kvinnan. 1800-talet var, betonar Jar-
rick, inte alls så homogent som det kan verka hos Laqueur.

Karl Erik Lagerlöf

Uppgifter

1. Vad anser Arne Jarrick om Laqueurs 
skildring av den viktorianska tiden, enligt 
texten?

A Att den är alltför akademisk och svårtillgänglig.

B Att den är alltför förenklad och ensidig.

C Att den är alltför naturvetenskapligt inriktad.

D Att den är alltför högtravande och positiv.

2. Jarrick har en viss uppfattning om kärle-
ken som han vill bevisa. Hur ser recensen-
ten på de bevis som Jarrick hänvisar till?

A Bevismaterialet motsäger snarare Jarricks 
uppfattning.

B Bevismaterialet utgörs i för hög grad av andra 
litterära källor.

C Bevismaterialet är begränsat och egendomligt 
utvalt.

D Bevismaterialet är allmänt och saknar historisk 
förankring.

3. Arne Jarrick kritiserar enligt texten Tho-
mas Laqueur för bristande konsekvens. Vil-
ken av Laqueurs teser gäller denna kritik?

A Tesen att kulturen i samhället i huvudsak är en 
biologisk produkt.

B Tesen att vetenskapens rön speglar den rådande 
kulturen.

C Tesen att jämlikhetstanken föddes under 
1700-talet.

D Tesen att moralen och kulturen tenderar att 
förstärka varandra.

4. Om vi utgår från recensentens beskrivning 
av innehållet i Jarricks bok, vilken alterna-
tiv titel skulle då passa boken bäst?

A ”Kärleken med stort K”.

B ”Kärleken till kvinnan”.

C ”Kärleken i skönlitteraturen”.

D ”Kärleken till kulturen”.
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Rätt kost vid diabetes
Det pågår en fetmaepidemi i stora delar av världen. Värst 
är situationen i USA där en tredjedel av befolkningen 
numera är överviktiga. I andra länder, inklusive Sverige, 
är vi raskt på väg dithän.

Människor med grav övervikt drabbas av många plå-
gor; värst är att fetma disponerar för diabetes. Vuxendia-
betes är en kärlsjukdom och alla kroppens artärer angrips. 
Kallbrand, njursvikt, blindhet och hjärtinfarkt är mycket 
vanligare hos diabetiker än hos andra.

Vuxendiabetikern har svårt att förbränna glukos. Anled-
ningen är att diabetikerns celler är mer eller mindre okäns-
liga för insulin. Vuxendiabetikern har därför för mycket 
socker i blodet, men också mer insulin än normalt. Om 
det är detta eller något annat som alstrar kärlsjukdomarna 
är ovisst.

Vad vi vet är att det är möjligt att hålla diabetessjukdo-
men i schack genom att kontrollera blodets halt av socker 
och insulin, helst i förening med att patienten minskar i 
vikt.

Det är matens innehåll av kolhydrater som får blod-
sockret att stiga. Hos friska människor hålls det inom rim-
liga gränser av insulinet, men hos diabetikern kan det stiga 
ordentligt. Blir det tillräckligt högt utsöndras det i urinen.

Förr i tiden var den logiska behandlingen av ålders-
diabetes därför diet. Patienten fi ck besked om att minska 
på kolhydraterna. Att behandla en åldersdiabetiker med 
insulin ansågs som kontraindicerat, då insulinet stimulerar 
aptiten och lätt leder till övervikt, den allvarligaste riskfak-
torn hos diabetikern.

På 1980-talet började kolesterolkampanjen emellertid 
sitt segertåg. För mycket fett, i synnerhet fett av anima-
liskt ursprung, ansågs och anses fortfarande höja koleste-
rolet och därmed stimulera till åderförkalkning. Dessutom 
menar man att för mycket fett leder till övervikt. Alltså 
blev rådet från de amerikanska hälsoauktoriteterna till 
alla, friska som sjuka: ju mindre fett i maten desto bättre. 
Och hela västvärlden, inklusive Sverige, följde kritiklöst 
efter.

Men här uppstod ett problem för diabetikern, som 
måste hämta kalorierna från annat håll för att få tillräck-
ligt med energi. Kalorier kommer från antingen fett, 
protein eller kolhydrater. Att täcka huvuddelen av sitt 
kaloribehov med protein är dyrt och opraktiskt, och vissa 
menar att det även är ohälsosamt. Det blev istället en 
helomvändning. Istället för att som tidigare hålla igen 
på kolhydraterna fi ck diabetikerna besked om att äta mer 
kolhydrater. Om blodsockret steg skulle det regleras med 
insulin.

Många menar att det var dessa råd som startade dia-
betes- och fetmaepidemin därför att det stämmer tids-
mässigt. Andra anser att det fi nns alternativa förklaringar. 
Oavsett vad som är orsaken kan det konstateras att den 
kolhydratrika kosten inte haft den önskade eff ekten. Trots 
att fettkonsumtionen har minskat och intaget av kolhy-
drater har ökat i de fl esta västländer ökar antalet över-
viktiga och diabetiker oavbrutet år för år. Kostråden gör 
ingen nytta.

Flera amerikanska forskargrupper med Richard D. 
Feinman, William S. Yancy, Eric Westman, Mary Gannon 
och Frank Nuttall i spetsen har de senaste åren ifrågasatt 
de gällande kostråden. I en rad korttidsförsök har de visat 
att en kolhydratfattig kost har stora fördelar hos diabeti-
ker; ju färre kolhydrater desto bättre eff ekt. Det är lättare 
att gå ner i vikt, blodsockret stabiliseras, blodets insulin-
nivå går ner och många kan sluta ta sin diabetesmedicin.

Det längsta försöket har utförts här i Sverige av Jör-
gen Vesti Nielsen och hans medarbetare i Karlshamn. I 
ett 22 månader långt försök på 16 diabetiska patienter 
har de genom att trotsa gällande regler lyckats vända 
sjukdomsförloppet. Alla utom en minskade i vikt; den 
genomsnittliga viktminskningen var 8 kilo, fl era minskade 
betydligt mer. En busschauff ör vars körkort hade dragits 
in på grund av diabetes återfi ck sitt arbete. Hos en annan 
patient stoppades många års ständiga försämringar av 
njurfunktionen.

Även lekmän, som förgäves försökt bota sin övervikt 
och sin diabetes med den fettfattiga dieten, har i bok-
form rapporterat om de dramatiska resultat de uppnått 
genom att göra tvärtemot. Två exempel fi nns i Sverige. 
I sin bok Fettskrämd berättar juristen Lars-Erik Litsfeldt 
om hur han tillfrisknade från sin hjärtsjukdom och blev 
kvitt sin diabetes på detta sätt. En liknande bok är Ät dig 
ner i vikt författad av journalisten Sten Sture Skaldeman, 
som nästintill halverade sin enorma vikt genom att leva 
huvudsakligen på smör, ägg, fl äsk och grädde.

Metoden har givetvis väckt stort intresse bland många 
lekmän och journalister. På Joslin Diabetes Center vid 
Harvard University har man redan gått ett steg i rätt rikt-
ning genom att föreslå en minskning av kolhydratintaget 
från nuvarande 60–70 energiprocent till kring 40 procent. 
Våra svenska experter på Livsmedelsverket och universi-
teten är emellertid kallsinniga. Deras rekommendationer 
ligger fast; de bygger på vetenskaplig evidens och har stöd 
av internationella experter i WHO, och den nya metoden 
kan inte rekommenderas så länge man inte vet vad som 
händer på lång sikt.
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Vad experterna i synnerhet varnar för är risken för hjärt-
infarkt då den nygamla metoden automatiskt leder till ett 
högt intag av animaliskt fett, och animaliskt fett anses som 
bekant vara farligt då det höjer kolesterolet.

Beviset för att en viss diet gör nytta är det randomise-
rade, kontrollerade kostexperimentet; allt annat är indi-
rekt evidens. Har det då visats att diabetiker på en fettfat-
tig kost får färre kärlskador och lever längre än diabetiker 
som får äta vad de vill?

Vid en fi ngranskning av de offi  ciella rekommendatio-
nerna visar det sig att det inte fi nns ett enda dylikt experi-
ment. Ingen har någonsin kunnat visa att en fettsnål kost 
kan förhindra komplikationerna vid åldersdiabetes. Det 
fanns inga experiment när kostråden ändrades och det har 
inte tillkommit några sedan dess.

Idén att minska på fettet bygger uteslutande på indirekt 
evidens. Det enda långtidsexperiment där man testat en 
fettfattig kost har utförts på icke-diabetiker och publice-
rades våren 2006. Försöket startades först när kostråden 
redan hade introducerats. Drygt 20 000 friska kvinnor 
fi ck rådet att snåla på fettet medan 30 000 kvinnor fi ck 
äta som vanligt. Efter åtta år var antalet personer drab-
bade av hjärtinfarkt och stroke emellertid lika stort i bägge 
grupper.

Men kolesterolet då? Stiger inte kolesterolet när patien-
terna äter mer animaliskt fett? Kolesterolets roll vid hjärt-
kärlsjukdom börjar alltmer ifrågasättas. Många anser idag 
att infl ammatoriska processer i kärlväggen spelar en större 
roll för uppkomsten av åderförkalkning. Det har emel-
lertid ingen betydelse vad man anser om detta eftersom 
kolesterolet över huvud taget inte påverkas av den fettrika 
dieten. Till och med hos patienter som täckt hälften av sitt 
kaloribehov med animaliskt fett ligger kolesterolet still, 
både total- och LDL-kolesterolet. Hos några ökar koles-
terolet en smula, hos andra minskar det; genomsnittligt 
händer ingenting. Däremot stiger det goda HDL-koleste-
rolet en smula och triglyceriderna minskar kraftigt.

Mycket pekar således på att åldersdiabetes, det största 
hotet mot folkhälsan, kan behandlas enbart genom en 
ändring av kosten.

Uffe Ravnskov

kontraindicerat/kontraindikation = medicinsk term för 
att två saker inte passar ihop på grund av vissa omständig-
heter, till exempel att ett läkemedel inte ska ges om man 
har en viss sjukdom

Uppgifter

5. Vilket av följande påståenden har stöd i 
textförfattarens resonemang?

A Stort fettintag höjer kolesterolvärdet.

B Stort kolhydratintag höjer kolesterolvärdet.

C Stort fettintag höjer blodsockerhalten.

D Stort kolhydratintag höjer blodsockerhalten.

6. Enligt texten är svenska experter och 
myndigheter negativa till fettrik istället 
för kolhydratrik kost. Varför?

A De menar att kosten bara är en liten del i en 
omfattande problembild. 

B De menar att man inte vet vad som händer i ett 
längre perspektiv.

C De menar att individuella skillnader omöjliggör 
en allmän slutsats.

D De menar att inget praktiskt experiment med att 
äta fettrik kost har gjorts.

7. På ett ställe skriver textförfattaren om 
”den nygamla metoden”. Vad innebär 
denna metod?

A Att man minskar fettintaget.

B Att man ökar insulinintaget.

C Att man minskar kolhydratintaget.

D Att man ökar kolhydratintaget.

8. Vilken kritik framför textförfattaren mot 
de gällande svenska kostrekommendatio-
nerna för diabetiker?

A Att de är alltför snävt inriktade på vissa följd-
verkningar av sjukdomen.

B Att de saknar tillräckligt stöd i kontrollerade 
vetenskapliga studier.

C Att de bortser från det faktum att befolkningens 
kostvanor förändrats.

D Att de i huvudsak bygger på experiment som 
utförts på kvinnor.
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Betare
Många studier har visat att viktiga livsmiljöer, som ko-
rallrev och sjögräsängar, är beroende av betare för att 
kunna fortleva. Betarna håller nämligen efter snabbväx-
ande påväxtalger, som gärna sätter sig på koraller och 
sjögräs, så att dessa inte blir helt överväxta och kvävda. I 
dag, då övergödningen är ett stort problem, blir betar-
nas roll ännu viktigare eftersom påväxtalger gynnas av 
höga närsaltshalter.

Det har dock visat sig att större betare, som sjöborrar 
och växtätande fi skar, kan ha en negativ eff ekt på tillväxten 
av koraller och sjögräs. Dessa större växtätare betar ofta 
också av själva korallerna eller sjögräsen och håller därmed 
inte bara efter algerna som växer på dem. Ett klassiskt 
exempel på när betning har varit negativt även för stora 
brunalger kommer från studier gjorda i norra Stilla havet, 
där stora mängder sjöborrar visade sig vara förödande för 
tareskogen.

I Östersjöns bräckta och kalla vatten fi nns det inga ko-
rallrev, men där har istället den stora och fl eråriga brun-
algen blåstång en liknande funktion. Av alla arter stora, 
fl eråriga brunalger är det bara blåstång, sågtång och smal-
tång som klarar den låga salthalten i Östersjön. I norra 
Egentliga Östersjön, i höjd med Östergötland, Söder-
manland och Uppland, är salthalten för låg till och med 
för sågtång och där är alltså blåstången den enda stora 
brunalgsarten. Norr därom förekommer blåstången till-
sammans med smaltång.

Eftersom blåstång är en stor alg med tredimensionell 
struktur är den en viktig boplats för många djur som både 
använder den som skydd för rovdjur och som en plats att 
hitta mat eller lägga sin rom på. Precis som koraller trivs 
blåstången bäst i miljöer med låg närsaltshalt. Snabbväx-
ande fi ntrådiga alger däremot gynnas av höga närsaltshal-
ter, vilket kan leda till att blåstången blir utkonkurrerad i 
övergödda områden.

I min forskning har jag undersökt vilken eff ekt olika 
betare har på blåstångens tillväxt. Betarna jag har valt att 
studera är havsgråsugga och östersjöbåtsnäcka som båda 
är vanliga i blåstångsskogen. Havsgråsuggan äter gärna av 
själva blåstången. Studier runt Kalmarregionen har visat 
att den lokalt kan orsaka minskningar av blåstångsbestån-
den. Andra studier har å andra sidan pekat på att havs-
gråsuggor hellre betar av fi ntrådiga alger, som ofta växer 
på blåstången, än av blåstången själv. Den skulle därmed 
kunna vara positiv för blåstången. Den betydligt mindre 
östersjöbåtsnäckan äter varken blåstång eller fi ntrådiga 
alger utan föredrar mikroalger. Dessa växer också på blås-
tången och skuggar den.

Mina resultat visade att havsgråsuggans betning inte 
påverkade blåstångens tillväxt. Däremot ökade blåstången 
sin tillväxt om den fi ck förekomma tillsammans med öster-
sjöbåtsnäckan. Detta resultat kan förklaras av två olika teo-
rier. Den första är att den negativa eff ekten av havsgråsug-
gans direkta betning av blåstången uppvägs av den positiva 
eff ekt som dess förmåga att minska mängden påväxtalger 
har. Därför påverkas inte blåstångens tillväxt. Östersjöbåt-
snäckan däremot, som bara äter påväxtalger och inte gna-
ger direkt på tången, påverkar blåstången positivt med sin 
indirekta betning och därmed ökar tillväxten. Den andra 
teorin är att havsgråsuggans betning av stora fi ntrådiga 
påväxtalger inte nämnvärt påverkar blåstångens tillväxt 
medan däremot östersjöbåtsnäckans betning av skuggande 
mikroalger har en positiv eff ekt. Detta skulle då betyda att 
betare kan vara positiva eller negativa för blåstången inte 
bara beroende på om de också äter på själva blåstångsrus-
kan, utan även på grund av att de föredrar att beta av olika 
typer av påväxtalger.

På många platser runtom i världen pågår ett utfi ske av 
havens stora rovdjur, vilket kan få eff ekter längre ner i 
näringskedjan. Ett minskat bestånd av rovfi skar kan öka 
mängden bytesdjur som dessa rovfi skar vanligtvis håller i 
schack. Ett minskat bestånd av stora rovdjur behöver dock 
inte bara påverka nästliggande nivå, utan kan även ha en 
eff ekt längre ner i näringskedjan. Sådana eff ekter, vilka 
har påvisats i både korallrev, sjögräsängar och tareskogar, 
kallar man för kaskadeff ekter.

De vanligaste observationerna har varit att utfi skningen 
av rovdjur har lett till en ökad mängd stora betare, ofta 
sjöborrar eller papegojfi skar, som i sin tur betat ner vege-
tationen. En annan teoretisk eff ekt av ett minskat bestånd 
av stora rovdjur är att de små rovdjuren ökar i antal. Detta 
leder i sin tur till att deras bytesdjur, det vill säga de små 
betarna, istället minskar. På så sätt minskar även den posi-
tiva eff ekten från små betare som hellre äter av påväxtal-
gerna än av värdväxten själv. Om liknande kaskadeff ekter 
kan påverka tillväxten av och överlevnaden för blåstången 
i Östersjön återstår att undersöka.

Sonja Råberg

tare(skog) = samling av makroskopiska brunalger 
Egentliga Östersjön = den del av Östersjön som sträcker 
sig från Ålands hav till de danska sunden
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Uppgifter

9. Vad av följande kan hända om inte de 
mindre betarna utför sitt arbete i viktiga 
havsmiljöer där brunalger dominerar?

A Brunalgerna ökar katastrofalt.

B Salthalten ökar i vattnet.

C Brunalgerna förkvävs av andra alger.

D Fiskbeståndet i miljöerna minskar.

10. Vad kännetecknar enligt texten kaskad-
effekter i en näringskedja?

A De utvecklas snabbt och explosivt.

B De inbegriper alla former av havslevande 
organismer.

C De fortsätter i fl era led.

D De är ytterst ett resultat av brist på föda.

11. Hur kan man sammanfatta resultatet av 
textförfattarens studie av de två betar-
arternas påverkan på blåstången?

A Båda arterna påverkade blåstången positivt.

B Den ena arten påverkade blåstången negativt, 
den andra inte alls.

C Den ena arten påverkade blåstången positivt, den 
andra negativt.

D Ingen av arterna påverkade blåstången negativt.

12. Vilken av följande förändringar i närings-
kedjan leder teoretiskt till att förekomsten 
av värdväxter minskar, enligt textförfatta-
rens resonemang om kaskadeffekter?

A Antalet stora rovdjur ökar.

B Antalet små rovdjur ökar.

C Antalet små betare ökar.

D Antalet stora betare minskar.
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Nytt från Lagrådet
I ett förslag till ändring av socialförsäkringsregisterlagen 
(1997:934) övervägde regeringen att enskilda skulle ges 
åtkomst till uppgifter om sig själva i socialförsäkringsre-
gister via Internet. Författningstekniska förutsättningar 
härför skulle skapas genom att det i socialförsäkringsre-
gisterlagen skulle införas en ny paragraf, 14 a §, av följande 
lydelse:

14 a §
Regeringen får meddela föreskrifter om att en enskild 
får ha direkt åtkomst till uppgifter om sig själv i 
socialförsäkringsregister.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om för vilka typer av uppgifter som 
direkt åtkomst enligt första stycket får medges.

Enligt en lagrådsremiss den 21 september 2000 (från Soci-
aldepartementet) beslutade regeringen att inhämta Lag-
rådets yttrande över detta förslag. Den 3 oktober 2000 
beslutade Lagrådet avge följande yttrande:

Bestämmelserna i den föreslagna 14 a § innehåller två 
normbemyndiganden, i första stycket för regeringen och 
i andra stycket för regeringen eller den myndighet reger-
ingen bestämmer. De föreskrifter som avses gäller inte 
åligganden för enskilda eller avser i övrigt ingrepp i enskil-
das personliga eller ekonomiska förhållanden. Det är med 
andra ord inte fråga om föreskrifter enligt 8 kap. 3 § reger-
ingsformen i grundlagen. Detta medför att de föreslagna 
bemyndigandena inte heller kan vara av den typ som avses 
i 8 kap. 7 § första stycket regeringsformen.

Svensk rätt fordrar i och för sig inte att föreskrifter 
varom här är fråga ges lagform. Riksdagen kan utnyttja 
sin rätt att enligt 8 kap. 14 § första stycket regeringsformen 
meddela föreskrifter i ett ämne i vilket regeringen också 
har rätt att besluta föreskrifter. Om riksdagen inte har 
beslutat föreskrifter i ett ämne eller i en fråga, har reger-
ingen rätt att meddela föreskrifterna med stöd av 8 kap. 
13 § första stycket regeringsformen, i första hand inom 
ramen för sin restkompetens men naturligtvis också i form 
av verkställighetsföreskrifter.

Sådana uppgifter i socialförsäkringsregister som det här 
är fråga om omfattas av begreppet allmän handling i 2 
kap. tryckfrihetsförordningen (TF); med handling förstås 
nämligen enligt 2 kap. 3 § första stycket även upptagning 
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast 
med tekniskt hjälpmedel.

Allmän handling skall enligt 2 kap. 12 § – med vissa 

förbehåll – på stället tillhandahållas den som önskar ta del 
därav; det gäller även sådan upptagning som nyss nämnts. 
Enligt 2 kap. 13 § TF är han även berättigad att få avskrift 
eller kopia av handlingen. En myndighet är dock inte skyl-
dig att lämna ut upptagning för automatisk databehand-
ling i annan form än utskrift.

Vad som nu sagts om utlämnande av allmän handling 
gäller under förutsättning att föreskriven sekretesspröv-
ning leder till att handlingen kan lämnas ut. När någon 
begär uppgifter som rör honom själv föreligger emellertid 
normalt inte hinder att lämna ut handlingen.

En myndighet har alltså rätt att lämna ut upptagning 
för automatisk databehandling på elektronisk väg. När det 
gäller tillhandahållande på stället föreligger i princip också 
en skyldighet; jämför även 15 kap. 10 § sekretesslagen som 
föreskriver att ett avslag på en begäran om sådan direkt 
åtkomst skall kunna överklagas.

Regeringen får med stöd av 2 kap. 2 § andra stycket 
TF meddela närmare föreskrifter om tillämpligheten av 
sekretessbestämmelser. Härom är inte nu fråga.

Eftersom en myndighet i andra fall än vid utlämnande 
av handlingar på stället har en rätt men inte en skyldighet 
att utlämna handlingar i elektronisk form, kan man tänka 
sig att regeringen uppdrar åt en myndighet att göra så. 
Det kan ske med användande antingen av fi nansmakten, 
genom regleringsbrev, om myndigheten behöver ekono-
miska resurser för uppgiften, eller av regeringens admini-
strativa restkompetens.

Något utrymme för normbemyndigande i fråga om 
myndigheternas tillhandahållande av allmänna handlingar 
fi nns däremot inte. Ett bemyndigande med den utform-
ning som föreslagits är därför inkonstitutionellt.

Vad nu sagts innebär att de föreslagna bemyndigan-
dena i själva verket är obehövliga. Med hänsyn till att 
14 § socialförsäkringsregisterlagen innehåller regler om 
myndighets rätt till direkt åtkomst till registrerade upp-
gifter skulle bestämmelsen i 14 a § första stycket kunna 
innehålla en motsvarande föreskrift beträff ande enskild, 
t.ex. av den innebörd att i den mån så medgivits genom 
föreskrifter eller på annat sätt enskild har direkt åtkomst 
till uppgifter om sig själv i socialförsäkringsregister. 
Andra stycket skulle behöva formuleras om så att det inte 
utgjorde ett bemyndigande utan en erinran om förekom-
sten av dylika föreskrifter. Detta skulle enklast kunna ske 
på så sätt att orden ”får meddela” byttes ut mot ordet 
”meddelar”. Riksdagen skulle då besluta bestämmelsen i 
första stycket med stöd av 8 kap. 14 § första stycket reger-
ingsformen, och erinran i andra stycket skulle åsyfta före-
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skrifter som regeringen beslutar med stöd av 8 kap. 13 § 
första stycket regeringsformen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna är svår-
förståeliga. Enligt första meningen i dessa träder den före-
slagna lagändringen i kraft den 1 januari 2001. Enligt andra 
meningen skall den nya bestämmelsen dock tillämpas för 
tid från och med den 1 september 2000. Andra meningen 
kan förklaras om man antar, att regeringen delar Lagrådets 
uppfattning att myndigheterna kan lämna ut uppgifter 
på elektronisk väg med stöd av gällande lag. I så fall är 
emellertid den föreslagna lagstiftningen onödig. I annat 
fall måste andra meningen förstås så, att regeringen kan 
– och alltsedan den 1 september har kunnat – med stöd 

av den föreslagna lagen med omedelbar verkan föreskriva 
att en enskild får ha direkt åtkomst till ifrågavarande upp-
gifter, och detta utan att lagförslaget antagits av eller ens 
överlämnats till riksdagen. En sådan ordning är självfallet 
utesluten.

En annan sak är att regeringen, om förslaget skulle 
antas, kan efter eller i samband med utfärdande av lagen 
meddela föreskrifter att tillämpas från och med lagens 
ikraftträdande. För detta behövs emellertid inte någon 
särskild övergångsbestämmelse.

På grund av det anförda avstyrker Lagrådet förslaget i 
dess nuvarande utformning.
 

Uppgifter

13.  Varifrån kom det lagförslag som texten i 
huvudsak handlar om?

A Från regeringen

B Från riksdagen

C Från Lagrådet

D Från Socialdepartementet

14. Vilket förhållande avsåg lagförslaget att 
förändra?

A Förhållandet mellan en myndighets rättigheter 
och skyldigheter.

B Förhållandet mellan regering och riksdag.

C Förhållandet mellan regering och lagråd.

D Förhållandet mellan lagstiftning och lagars 
tillämpning.

15. Vad är anledningen till att lagförslaget 
avstyrks?

A Förslaget kommer att missgynna målgruppen.

B Förslaget försvårar myndighetsutövningen.

C Förslaget kräver för många andra lagändringar.

D Förslaget täcks redan upp av annan lagstiftning.

16. Vems intressen avsåg man i första hand 
att tillgodose med hjälp av den föreslagna 
lagändringen?

A Den enskilda medborgarens

B Myndigheternas

C Den enskilda handläggarens

D Lagstiftarens, dvs. riksdagens
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Naturvetenskap och humaniora
Varför talar man ofta om att naturvetenskap är bra för 
humaniora, men väldigt sällan tvärtom? Denna konstru-
erade gräns mellan vad som betraktas som humaniora och 
vad som betraktas som naturvetenskap är i själva verket 
en administrativ skiljelinje som upprätthålls på universi-
teten och av en del forskningsfi nansiärer – en skiljelinje 
som bidrar till att skapa ett hinder för ämnesövergripande 
forskning.

Arkeologi är ett kunskapsområde som inom den svenska 
universitetsadministrationen placeras vid humanistisk 
fakultet. Att arkeologi är ett humanistiskt ämne är dock 
ingen självklarhet. I USA är arkeologi vanligen en sub-
disciplin till det övergripande ämnet antropologi, där de 
andra subdisciplinerna är fysisk antropologi, kulturantro-
pologi och lingvistisk antropologi. I Sverige placeras kul-
turantropologi bland de samhällsvetenskapliga ämnena. 
Fysisk antropologi betraktas som en subdisciplin till arke-
ologi, men skulle lika gärna kunna vara placerat vid den 
naturvetenskapliga fakulteten då detta ämne behandlar 
fysiska lämningar, det vill säga skelett, efter förhistoriska 
djur och människor.

Min egen forskningsinriktning är laborativ arkeologi, 
det vill säga arkeologi med ett starkt inslag av natur-
vetenskapliga metoder. Gör det mig till humanist eller till 
naturvetare? Och på vilket sätt är humaniora bra för natur-
vetenskapen? Om vi ska föra diskussionen utifrån den 
traditionella uppdelningen mellan naturvetenskap och 
humaniora, så är ämnet arkeologi en bra utgångspunkt.

I arkeologi utgår man från människan, man studerar 
all mänsklig aktivitet i förhistorien. Människans unika 
förmåga till kumulativ kultur och förmedling av denna 
kultur är en förutsättning för både humanistisk och natur-
vetenskaplig forskning, och det är just detta som gör 
arkeologi till en så tvärvetenskaplig och administrativt 
svårplacerad disciplin. Arkeologer använder både natur-
vetenskaplig och humanistisk teoribildning samt motsva-
rande metoder i sin forskning. Något som är synnerligen 
lämpligt att studera utifrån detta tvärvetenskapliga per-
spektiv är mat och matkultur. Mat är en förutsättning för 
att vi överhuvudtaget ska överleva. Vilken mat vi överlever 
av bestäms av en mängd naturliga, fysiologiska och medi-
cinska förutsättningar. Men mat och matkultur omfattas 
samtidigt av en mängd kulturella regler och tabun som 
ibland är kontraproduktiva i relation till dessa fysiologiska 
och medicinska förutsättningar. Det är bland annat då 
som humanistisk forskning har betydelse för den natur-
vetenskapliga forskningen. Man kan helt enkelt inte för-
stå vissa medicinska hälsoproblem relaterade till mat om 
man inte också tar existentiella frågor i beaktande. Hur 

skulle vi till exempel kunna behandla och förstå sjukdo-
mar som anorexia nervosa eller bulimia nervosa om vi inte 
förstod matens symboliska värden och koppling till den 
egna kroppsuppfattningen?

Att det fi nns en stark koppling mellan mat och kultur är 
för de fl esta uppenbart, på samma sätt som det är uppen-
bart att det krävs en viss kunskap om eller introduktion 
till andra kulturers mat för att vi helt och fullt ska kunna 
uppskatta den. Men trots vår förståelse för en kulturell 
mångfald i matvanor fi nns det hos många en strävan efter 
något de tror är en ursprunglig kost – en kost fri från kul-
tur som vi som naturvarelser skulle vara anpassade till, en 
stenålderskost. Denna stenålderskost har defi nierats som 
en kost vi levde av innan vi började domesticera djur och 
växter. Den ska alltså bestå av vilda djur och vilda växter. 
Om vi bara levde enligt denna diet så skulle alla våra väl-
levnadsproblem lösas. Vad man då helt har glömt bort är 
att vi inte enbart är naturvarelser utan i allra högsta grad 
också kulturvarelser, vi kan inte separera den ena delen 
från den andra. Också här kan vi humanistiska matfors-
kare bidra till en förståelse för att kulturella skillnader i 
mattraditioner återfi nns redan under stenåldern. 

Vår favoritvilde neandertalmänniskan – ”den andre”, 
som inte är ”vi”, den anatomiskt moderna människan – 
kan ge oss ledtrådar om kulturell utveckling. När det gäller 
mathållning hos neandertalmänniskan så vet vi dock inte 
så mycket mer än att hon var storviltsjägare och att det 
som verkar ha skilt henne från den samtida anatomiskt 
moderna människan avseende diet kan ha varit utnyttjan-
det av marina resurser och sötvattensfi sk.

Vad som annars brukar diskuteras när det gäller ”vi och 
de” är huruvida det fi nns genetiska spår av neandertalare 
i oss, alternativt varför det inte fi nns några neandertalare 
kvar. Något som alltid lyfts fram är neandertalmänni-
skans eventuella förmåga till kultur, kulturell ackumula-
tion och kulturell transmission. Det intressanta här är om 
det fanns en skillnad i förmåga till kulturell transmission 
som medförde att det är den anatomiskt moderna män-
niskan och inte neandertalmänniskan som idag befolkar 
hela jordklotet.

Utifrån vad vi vet i dag verkar det som att det är de 
stora kulturella skillnaderna mellan de två som resulte-
rat i att det bara är den anatomiskt moderna människan 
som överlevt. En tidig indikation på en sådan skillnad 
är huruvida neandertalmänniskan hade samma förmåga 
till abstraktion som den anatomiskt moderna människan 
och om de kunde producera avbildningar likt dem vi ser 
i grottkonsten. Kanske kommer de genetiska skillnader 
som nu är på väg att uppdagas av bland annat den svenske 
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forskaren Svante Pääbo att ge oss ledtrådar om skillnader i 
förmågan att uttrycka kultur, kulturell ackumulation och 
kulturell transmission. Den ena av de två forskargrupper 
som nyligen i tidskrifterna Science och Nature publice-
rat de första DNA-sekvenserna av kärn-DNA från nean-
dertalmänniska har också deklarerat att man tänker satsa 
på att sekvensera den så kallade FOXP2-genen, som hos 
den anatomiskt moderna människan är kopplad till tal 
och språk och som skiljer sig från motsvarande gen hos 
schimpans.

Frågan som kommer att besvaras med den typen av 
analys är alltså om neandertalmänniskan hade förmåga till 
kulturell transmission via talet. Att neandertalmänniskan 
hade kultur råder det inget tvivel om, det vet vi genom de 
föremål som de associeras med och som gett namn åt en 
egen arkeologisk kultur – Mousterienkulturen.

Man kan alltså inte särskilja naturvetenskap och huma-
niora när man ska studera människans evolution – var-
ken i själva studieobjektet, i teoribildningen eller i valet 
av analysmetoder. Det fi nns fl era konkreta exempel inom 
arkeologi där humaniora har bidragit till att utveckla 

natur-vetenskapen. Det mest anmärkningsvärda är kan-
ske hur gruppen kring Willard Libby, Nobelpristagare i 
kemi 1960, med hjälp av typologiskt daterade arkeologiska 
träartefakter från två egyptiska gravar – Zoser i Sakkara 
och Sneferu i Meydum – slutgiltigt kunde konstatera att 
kolisotopen kol 14 har en specifi k halveringstid och att 
den därmed kunde användas för datering av organiskt 
material. 

I Sverige har arkeologiska undersökningar av strand-
nära boplatser från stenåldern varit starkt bidragande till 
förståelsen av Östersjöns utveckling och hur landhöj-
ningsprocessen har sett ut. Ett annat arkeologiskt bidrag är 
kunskap kring det som antagits vara naturliga fysiologiska 
anpassningar i kroppsstorlek till olika miljöer för idag 
levande naturfolk, till exempel khoisan i Sydafrika. Där 
har man tidigare tolkat kroppsstorleken som en anpass-
ning till livet i Kalahari. I själva verket visar arkeologiska 
utgrävningar att samma kroppsstorlek förekommit inom 
ett relativt stort geografi skt område i södra Afrika men 
framför allt längs kusten, det vill säga i en helt annan miljö 
än Kalahari.

Kerstin LidénUppgifter

17. Vad vill textförfattaren säga med exemp-
let om kol 14?

A Att det krävs tid och omfattande forskning för 
att kunna säkerställa analytiska metoder.

B Att slumpartade upptäckter under vetenskapens 
historia ofta har spelat en avgörande roll.

C Att naturvetenskapen ensam kan vara otillräcklig 
för att lösa praktiska problem.

D Att kultur och natur ofta utvecklas i olika rikt-
ningar men genom forskning ges ett gemensamt 
sammanhang.

18.  Vad anser textförfattaren om uppdelning-
en naturvetenskap–humaniora?

A Att den är konstlad och motiveras av organisato-
riska hänsyn.

B Att den är kortsiktig och motiveras av ekono-
miska hänsyn. 

C Att den är diskriminerande och motiveras av 
politiska hänsyn.

D Att den är svårhanterlig och styrs av särintres-
sen.

19.  Hur kan man bäst sammanfatta textför-
fattarens resonemang om gränsöverskri-
dande forskning?

A Sådan forskning är viktigare.

B Sådan forskning intresserar fl er.

C Sådan forskning är mer lönsam.

D Sådan forskning leder längre.

20.  Vad kan forskningen som neandertalmän-
niskans genuppsättning hjälpa till att klar-
lägga, enligt textförfattaren?

A Hur det kulturella utbytet mellan neandertal-
människan och den anatomiskt moderna män-
niskan såg ut.

B Vilka kulturella skillnader som existerat mellan 
neandertalmänniskan och den anatomiskt 
moderna människan.

C Huruvida neandertalmänniskans kultur dog ut 
eller lever vidare hos den anatomiskt moderna 
människan.

D Varför neandertalmänniskan till skillnad från den 
anatomiskt moderna människan aldrig utvecklade 
någon egen kultur.
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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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Uppgifter

1. På Storköp AB får man betala 54 kr för 10 liter mjölk. Hur mycket lägre är liter-
priset på mjölk om man väljer att köpa 10 liter istället för 1 liter?

(1)  Köper man 10 liter betalar man för 9 och får den 10:e gratis.

(2)  Literpriset är 10 procent lägre vid köp av 10 liter jämfört med vid köp av 1 liter.

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. En behållare av en viss sorts metall väger 2 ¼ kg när den är tom. Behållaren fylls helt 
med vatten. Hur mycket väger behållaren tillsammans med vattnet?

(1)  Behållaren är 22 cm hög och 7 cm bred.

(2)  När behållaren är fylld till 75 procent med vatten väger den 3 600 gram.

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. I en grupp möss är 20 procent vita och 80 procent grå. Bland de vita mössen är 
50 procent blåögda, och bland de grå mössen är 25 procent blåögda. 
Hur många möss består hela gruppen av?

(1)  Av de vita mössen har 25 annan ögonfärg än blå.

(2)  Av de grå mössen har 150 annan ögonfärg än 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

4. För att visa förändring över tid används index. Ett företag ökade sin omsättning varje 
år under de tre åren 2003, 2004 och 2005. Hur stor var företagets omsättning 
år 2005?

(1)  Under de tre åren ökade företaget sin sammanlagda omsättning med 
totalt 240 000 kr.

(2)  Med år 2002 som basår (index = 100) steg index för företagets omsättning 
med i genomsnitt 4,0 enheter per år under de tre åren.

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 –

5. En sorts frukostflingor har energivärdet 1550 kJ per 100 gram. Hur stort är det 
sammanlagda energivärdet för en måltid som består av 125 gram  
lättmjölk och 40 gram frukostflingor?

(1)  125 gram mellanmjölk och 40 gram frukostflingor har tillsammans 
energivärdet 870 kJ.

(2)  125 gram mellanmjölk har energivärdet 250 kJ, vilket är 50 kJ mer än 
energivärdet för 125 gram lättmjölk.

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. I ett möte deltog sammanlagt 30 män, kvinnor och barn. Hur stor andel av 
deltagarna var kvinnor?

(1)  I mötet deltog fem färre kvinnor än män.

(2)  I mötet deltog tre gånger så många män som barn.

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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7. På en idrottsplats finns det fyra läktare: norra, södra, östra och västra läktaren. 
Vilken läktare tar flest åskådare?

(1)  Den västra och den östra läktaren tar sammanlagt fler åskådare än den södra 
läktaren. Den norra läktaren tar fler åskådare än den östra läktaren.

(2)  Den norra och den södra läktaren tar sammanlagt fler åskådare än den västra 
läktaren. Den västra läktaren tar fler åskådare än den östra och den norra  
läktaren var för sig.

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. n är ett heltal. Är 3(n + 1) ett udda heltal?

(1)  n är ett jämnt heltal.

(2)  3(n – 1) är ett udda heltal.

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. I en skolklass med 25 elever ska två elever slumpvis väljas ut för att representera klas-
sen. Hur stor är sannolikheten att det blir två pojkar som väljs ut?

(1)  Det finns nio pojkar i klassen.

(2)  Det finns sju fler flickor än pojkar i klassen.

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. Samuel springer en motionsslinga tre varv. Hur lång är motionsslingan?

(1)  Om motionsslingan varit sexhundra meter längre hade Samuel behövt 
springa två varv för att avverka samma sträcka.

(2)  Samuel springer sammanlagt 3,6 kilometer, vilket tar 15 minuter.

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. På ett skolfoto har eleverna röda eller blå tröjor. Hur stor andel av eleverna på 
fotot har blå tröjor?

(1)  6 elever på fotot har inte röda tröjor.

(2)  Om man räknar bort 1/3 av antalet elever med röda tröjor på fotot, så utgör de 
med blå tröjor 1/2 av de elever som återstår.

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. I en kartong finns det äpplen som är antingen mogna eller omogna. Hur många av 
äpplena i kartongen är mogna?

(1)  Om sex mogna äpplen avlägsnas från kartongen så utgör de omogna äpplena en 
tredjedel av alla äpplen i kartongen.

(2)  Om man byter ut två mogna äpplen mot två omogna äpplen så finns det dubbelt 
så många mogna som omogna äpplen i kartongen.

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. Kvadraten ABCD är inritad i ett koordinatsystem. Vilken är kvadratens area?

(1)  A har koordinaterna (–2, 1) och C har koordinaterna (5, 2).

(2)  B har koordinaterna (1, 5) och D har koordinaterna (2, –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

14. På en arbetsplats finns det 275 anställda. Majoriteten av de anställda kommer från 
Sverige medan övriga anställda kommer från andra EU-länder. Hur stor andel av 
dessa övriga anställda kommer från Finland?

(1)  Av de anställda kommer 8 procent från Finland.

(2)  Av de anställda kommer 88 procent från Sverige.

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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15. Maja har ett skrin med nio pennor. Minst en av pennorna är blå. Om hon slumpmässigt 
väljer fyra av pennorna har minst två av dessa samma färg. Hur många blå pennor 
finns det i Majas skrin?

(1)  Pennorna finns i tre olika färger.

(2)  För att vara säker på att få en blå penna måste Maja ta upp sju pennor.

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. Beräkna vinklarna mellan den räta linjen y = kx + m och x-axeln.

(1)  Linjens ekvation är y = x – 1

(2)  Linjen går genom punkterna (1, 0) och (–1, –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
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17. En förening hade i början av året 30 fler flickor än pojkar. Under året ökade antalet 
medlemmar i föreningen med 10 procent. Hur många nya medlemmar hade 
tillkommit?

(1)  Antalet pojkar ökade med 20 procent.

(2)  Antalet flickor ökade med 5 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

18. Punkterna x, y och z ligger på en cirkel. Cirkelns mittpunkt är M och cirkelns radie är 
5 cm. Vinkeln xyz är 90°. Hur lång är sträckan yz?

(1)  Sträckan xy har samma längd som cirkelns radie.

(2)  Summan av vinkeln yxz och vinkeln xzy är 90º.

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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19. Är talen x och y båda större än noll?

(1)  x > y

(2)  x – y > 0

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. Medelpriset för ett antal tavlor är 63 000 kr. Hur många är tavlorna?

(1)  Tillsammans kostade tavlorna 1 134 000 kr.

(2)  Medelpriset för halva antalet tavlor är 84 300 kr och dessa tavlor kostar 
tillsammans 758 700 kr.

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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21. I rektangeln ABCD, vars ena sida är 4 cm, ryms 8 lika stora kvadrater. Hur många 
cm är varje kvadrats sida?

(1)  Om man halverar längden av varje kvadrats sida ryms det 32 kvadrater i 
rektangeln.

(2)  Om man dubblerar längden av varje kvadrats sida ryms det 2 kvadrater i 
rektangeln.

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. x, y och z är tre tal. Vad är medelvärdet av talen?

(1)  z – x = z + y

(2)  z = 0

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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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.
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2. varsko

A upptäcka

B beklaga

C förvarna

D inbilla

E bevara

1. anspråk

A order

B beslut

C krav

D bevis

E ursäkt

3. borga för

A besluta

B garantera

C motivera

D bevaka

E förbereda

5. fristad

A mötesplats

B tillfl yktsort

C skatteparadis

D helig plats

E ingenmansland

4. distinkt

A tydligt

B genast

C grundligt

D snabbt

E taktfast

6. glorifi era

A överglänsa

B frälsa

C upplysa

D förhärliga

E högakta

8. fjording

A vagnstyp

B fjälltopp

C hästras

D gummibåt

E insjö

7. racka ner på

A underskatta

B bryta ner

C kritisera

D baktala

E förkasta

9. decimera

A dela

B minska

C tillägna

D lämna

E förgöra

11. sona

A plågas

B hämnas

C ångra

D trösta

E gottgöra

10. i gemen

A i synnerhet

B i vissa fall

C i sällsynta fall

D i detta fall

E i allmänhet

12. perforering

A rutmönster

B hålrad

C klisterremsa

D mittlinje

E pappersveck

14. koordinera

A samarbeta

B sammanställa

C räkna samman

D sammanfoga

E samordna

13. stötesten

A risk

B tvång

C överdrift

D motsägelse

E svårighet

15. relativt

A mestadels

B nästintill

C delvis

D förmodligen

E jämförelsevis
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17. pudelns kärna

A en svårlöst gåta

B den verkliga innebörden

C en väl bevarad hemlighet

D den inre drivkraften

E en engagerande fråga

16. eftersatt

A ofördelaktig

B bedräglig

C svår

D försummad

E tillfällig

18. unison

A inåtvänd

B enkel

C ensidig

D enstämmig

E sällsynt

20. burlesk

A opålitlig

B poetiskt skön

C färggrann

D grovt komisk

E ovanlig

19. legislativ

A som rör medborgarna

B som rör maktfördelning

C som rör utbildning

D som rör tjänstesektorn

E som rör lagstiftning

21. nobless

A smyckeskrin

B påkostad bal

C social elit

D överdådig måltid

E aftonklänning

23. meridian

A havsnivå

B vändpunkt

C toppskikt

D längdgrad

E krökning

22. opus

A rättighet

B verk

C avtal

D teori

E vision

24. behjälplig

A nödvändig

B värd att hjälpa

C förlorad

D till hjälp

E hjälplös

26. växelverkan

A turordning

B kraftöverföring

C ömsesidigt infl ytande

D motsatsförhållande

E gradvis förändring

25. påver

A mörk

B gammal

C otydlig

D torftig

E strikt

27. asterisk

A varumärkessymbol

B stor bokstav

C symbol för valuta

D tecken i form av stjärna

E upphöjd siffra

29. krinolin

A bakverk

B smycke

C musikstycke 

D sänghimmel

E kjol

28. hypofys

A balansorgan

B cellkärna

C hormonkörtel

D syncentrum

E hjärnbark

30. progressiv

A saklig

B framstegsvänlig

C förutseende

D framfusig

E stridslysten
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32. pumpernickel

A rågbröd

B tokstolle

C myntenhet

D evighetsmaskin

E grönsak

31. haussa

A öka förväntningarna

B kritisera skarpt

C göra besviken

D inte tänka igenom

E prestera bättre

33. aria

A folkvisa

B lyrisk dikt

C solosång

D antikt versmått

E psalmmelodi

35. gobeläng

A lampa

B bordsduk

C pelare

D sänggavel

E bildvävnad

34. urskulda sig

A förbise något

B försvara sig

C visa omdöme

D bete sig illa

E göra rätt för sig

36. fi bromyalgi

A hjärtfl immer

B försämrad njurfunktion

C tillstånd av kronisk smärta

D tarminfl ammation

E elöverkänslighet

38. försmådd

A nedtryckt

B avvisad

C medtagen

D oföretagsam

E besvärad

37. konvergera

A närma sig varandra

B ingå avtal

C vara oense

D byta åsikt

E inleda förhandlingar

39. kanonisation

A välkomnande

B bibelstudium

C lagsamling

D invigning

E helgonförklaring

40. outsourcing

A att sälja varor av kända märken

B att lägga ut delar av sin verksamhet på entreprenad

C att omplacera personal i ledande ställning

D att begära företrädesrätt vid försäljning 

E att fördela ett företags vinst på aktieägarna
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Making It
A review of The Craftsman by Richard Sennett

In the late 1920s, the philosopher Ludwig Wittgenstein 
designed and built a house in Vienna for his sister. Witt-
genstein’s family was extremely wealthy and the building 
proceeded without the usual financial constraint. In one 
famous instance, to better satisfy his sense of proportion, 
Wittgenstein had the drawing room ceiling torn out and 
rebuilt three centimeters higher.

As a novice architect, Wittgenstein obviously had large 
ambitions. “I am not interested in erecting a building,” he 
once wrote, “but in … presenting to myself the founda-
tions of all possible buildings.” Whether or not his sister’s 
house approached this high ideal, Wittgenstein himself 
judged the finished building to be austere and sterile. It 
has “good manners,” he later wrote, but not “primordial 
life,” no “health.”

There is a strong link, Richard Sennett argues, between 
what Wittgenstein learned by building a house and the 
turn that his philosophy subsequently took, away from 
rigorous logic and toward a playful engagement with com-
mon speech, paradox and parable.

This is a large claim in regard to a career in philosophy, 
but it becomes plausible in context, for Sennett’s book gath-
ers case after case in which we see how the work of the hand 
can inform the work of the mind. Moreover, it is through 
his insistence that thought arises in relation to craft that 
Sennett comes to one of his more intriguing interventions, 
a reimagining of the Enlightenment in terms not of ideas 
but of how craftsmen learned to work.

Using craftsmen as symbols of the Enlightenment turns 
out to be part of an argument that Sennett is conduct-
ing with one of his teachers, Hannah Arendt. In her own 
portrait of the human condition, Arendt distinguished 
between the world of animal needs and a “higher” world 
of art, politics and philosophy. This division is, for Sen-
nett, a serious philosophical mistake with ethical and 
political consequences. It isn’t only that it demeans those 
who labor with their hands, but that it fails to recognize 
one of the foundations of good citizenship and cannot 
then imagine the kind of democracy in which governance 
is widely diffused, not given over to expert elites.

For it is Sennett’s contention that “nearly anyone can 
become a good craftsman” and that “learning to work 
well enables people to govern themselves and so become 
good citizens.” This line of thought depends, among 
other things, upon the Enlightenment assumption that 
craft abilities are innate and widely distributed, and that, 
when rightly stimulated and trained, they allow craftsmen 
to become knowledgeable and public persons.

The assumption that craft abilities are widely diffused 
leads Sennett into a meditation on our love of those intel-
ligence tests by which we supposedly single out the very 
smart and the very stupid so that some will go to college 
and others go to bagging groceries. Sennett points out 
that such sorting ignores the “densely populated middle 
ground” where most of the population is actually found. 
Rather than celebrating a “common ground of talents,” 
we tend to inflate “small differences in degree into large 
differences in kind” and so legitimate existing systems of 
privilege. Thinking of the median as the mediocre creates 
an excuse for neglect. This is one reason, Sennett argues, 
that “it proves so hard to find charitable contributions to 
vocational schools” while currently the wealth of the Ivy 
League schools is compounding at an astounding rate.

Sennett builds his argument slowly and allows him-
self many seeming digressions, a method that sometimes 
makes for frustrating reading. It wasn’t until the final pages 
of The Craftsman that its organizing ideas crystallized for 
me, and at 300 pages that’s a long time to wait. It may be 
that Sennett knows the foundations of his own approach 
so well that he forgets that others do not. 

All this said, rather than demanding a spine of overt 
ideas, it may be better to read a book like this for the 
companionship of its inquiring intelligence.

Lewis Hyde, The New York Times Book Review
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Questions

1.	 What,	according	to	Sennett,	were	the	con
sequences	of	Wittgenstein’s	experiences	
as	a	builder?

A Wittgenstein realized that he should concentrate 
on philosophical issues

B Wittgenstein’s philosophical approach became 
more relaxed 

C Wittgenstein’s philosophy became increasingly 
theoretical

D Wittgenstein’s philosophical career paralleled 
that of a builder

2.	 Why	is	Hannah	Arendt	mentioned	in	the	
text?

A Sennett questions her views on people’s overall 
potential 

B Her views on manual skills have influenced 
Sennett

C She and Wittgenstein share the same views on 
democracy

D She emphasizes the cultural value of the work of 
the hand

3.	 What	is	implied	about	the	Enlightenment?

A Manual skills were looked upon as inferior to 
scientific achievements

B Its values have come into focus lately and are 
being seriously questioned

C Manual skills were valued as a good basis for 
developing intellectual maturity 

D Its values have never been disputed and are still 
valid

4.	 How	does	Sennett	look	upon	intelligence	
tests?

A They tend to focus on the wrong things 

B They are useful as evaluation tools

C They are invaluable for most people

D They categorize people in sophisticated ways

5.	 Which	of	the	following	statements	
best	describes	the	reviewer’s	opinion	of	
Sennett’s	book?

A It is provocative but reader-friendly

B It is deeply disturbing

C It is a very heavy read 

D It is learned and amusing
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Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl was one of the great indi vidualistic 
standard-bearers of mid-20th-century adventure. In 1947 
he and his five-person crew climbed aboard Kon-Tiki, an 
experimental balsa raft, and swept atop the Pacific’s Hum-
boldt cur rent from Peru to the Tuamotu Islands – and 
into history. His achievement, Heyer dahl announced to 
the world, proved that New World mariners from the east 
might have sailed into Poly nesia, contradicting the general 
assumption that it had been populated from the west.

Today there is no question that Kon-Tiki demonstrated, 
in the words of ar chae ologist Glyn Daniel, the possibil-
ity – but not the actuality – of entering the Pacific from 
east to west on a balsa raft. The project lay at the heart 
of Heyer dahl’s life’s work – trying to prove his convic-
tion that the cul tures of the ancient world were sometimes 
linked by sailors who could cross oceans.

To establish the dry-land archaeo logical support for this 
hypothesis, in 1952–53 Heyer dahl travelled to the Galap-
a gos Is lands, lying on the equator 800 km to the west of 
Ecuador. Shards of what were sug gested to be pre-Incan 
pots challenged the view that there had been no pre-Euro-
pean visitors there.

This was just the prelude to his expedi tions to Easter 
Island (Rapa Nui), set re mote  ly apart to the south-east 
of the Tua motu Archipelago. Following that ven ture, he 
became interested in the feasi bility of cross ing the Atlantic 
in reed boats, and then in the possibility of an cient feats of 
seafaring in the Arabian Sea and Indian Ocean.

Streaming through all the extensive body of published 
work that Heyerdahl produced is the complex, contradic-
tory persona of a man who thought like an out sider, but 
not an outcast. Demanding, opinionated, but sensitive 
and kind, through out his career he stubbornly cast himself 
in steady counter point to acade mia. He refused to play by 
the most basic rules of academic inter change, yet bris tled 
when faced with criti cism, and prompt ly took his case to 
the welcoming court of public opinion.

From 1939 to 1940 Heyerdahl pursued his theory of native-
American move ments into the Pacific by looking for a 
“missing link” in British Columbia. He believed that an 
early Stone Age people from southeast Asia had crossed the 
Pa cifi c to North Ameri  ca and had set off again for Poly-
ne sia at some point before 1000AD. Certain artefact and 
language characteristics sug gested to him that there might 
be a connec tion between peoples in Malaysia, Polyne sia 
and – at the apex of this distended and still unproven 
theo reti cal triangle – some of the native-Ameri can tribes 
of British Columbia.

In 1958 Heyerdahl published Aku Aku: The Secret of Easter 
Island, an imagina tive, even fanciful, but engrossing yarn of 
“secret caves” and “ghostly” ceremonies, woven around the 
island’s imposing sculp tures. It became immensely popular 
main stream reading and encouraged a welcome upsurge in 
modern tourism to the island. Those interested in more 
solid information turned to the expedition’s for midable 
form al report, a landmark in Pacific studies. The presence 
of the sweet potato, an indigenous South American plant, 
in Polynesia by 1000AD, remains the most convincing evi-
dence of human contact between the two regions.

Heyerdahl published extensively, lec tured widely, made 
documentary films – the 1951 Oscar-winning Kon-Tiki 
made an indelible impression – received nume rous awards 
and was granted several honorary degrees. He encouraged 
conser va tion and environmental awareness, and enjoyed 
the undisputed celebrity status of world figure and Nor-
wegian national treasure.

In the field of Polynesian studies he made three endur-
ing contributions: the no tion of the sea as connector, not 
a bar rier; the now indisputable fact of contact be tween 
South America and Polynesia; and his generous support 
of modern archae ology. His thirst for knowledge provided 
the driving force for new archaeological discoveries.

Jo Anne Van Tilburg, The Guardian Weekly
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Questions

6.	 What	is	said	about	the	KonTiki	
expedition?

A It established as a fact that ancient sailors had 
crossed the Pacific

B It was irrelevant to Heyerdahl’s original ideas 
about Polynesia

C It confirmed that the New World had been 
colonized from the east

D It provided no definitive proof concerning 
Polynesia’s early history 

7.	 What	are	we	told	about	Heyerdahl’s	
research	on	the	Galapagos	Islands?

A His findings disputed earlier accounts of the 
islands’ history 

B He found traces of European settlements on the 
islands

C His findings disproved Incan presence on the 
islands

D He concluded that the islands had been col-
onized from Easter Island 

8.	 What	is	implied	about	Heyerdahl	as	a	
person?

A He was an adventurer and not engaged in 
serious research

B He was uninterested in a conventional university 
career 

C He was too full of himself to care about other 
people

D He was unsure about his own academic potential 

9.	 Which	of	the	following	statements	is	most	
in	agreement	with	Heyerdahl’s	view	of	
early	Polynesian	history?

A North America was the original Stone Age home 
of the people who settled Polynesia

B People from Polynesia and Malaysia could under-
stand each other’s languages 

C Some native-American tribes in British Columbia 
once came from Polynesia 

D Polynesians and some native-American peoples 
had a common Stone Age origin 

10.	 What	is	implied	about	Heyerdahl’s	expe
dition	to	Easter	Island?

A Its results were greeted with scepticism by 
experts on Polynesia 

B Its discovery of a previously unknown plant was 
a biological sensation 

C It established a connection between Polynesia 
and South America 

D It gave rise to a great book but produced little of 
scientific value
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Question

11.	 What	are	we	told?

A Prairie vole living is the perfect model of how to 
form core families

B Drugs have been produced from male prairie 
vole brain tissue

C Studies have shown that prairie voles are unable 
to take care of their young

D The picture of the male prairie vole as the 
perfect family man has been challenged 

Question

12.	 What	is	the	main	point	in	this	text?

A The Suffragettes are well-known mythological 
figures

B The Suffragettes were well regarded by most 
people

C The Suffragettes behaved in the same way as 
most agitators 

D The Suffragettes were a historical military 
movement 

Question

13	 What	is	implied	in	this	text?

A Mozart and Schubert followed similar paths in 
their musical development

B Mozart outperformed Schubert already as a 
17-year-old as a composer of symphony music

C Schubert had a serious affair with Gretchen for 
whom he composed a special song

D Schubert, in contrast to Mozart, composed 
music of great depth at an early age

Prairie Voles
They have been the pin-up boys of the moral right for 
decades: prairie vole males look after babies, build nests, 
stick to one partner – and make ideal models for humans. 
It was even thought that studies of their brain chemis-
try, which indicated that their monogamy appeared to be 
controlled by hormones, suggested ways in which drugs 
could help to cure errant humans. But this convenient 
notion has been demolished by scientists who discovered 
that ‘monogamous’ prairie voles are really just a bunch of 
randy rodents. A study has displayed considerable sexual 
promiscuity. Almost a quarter of litters were found not to 
have been fathered by the live-in partner of the mother 
prairie vole. 

The Suffragettes
The Suffragette mythology – that it was a mass movement, 
that militancy won the vote, that there was no threat to 
life, that forcible feeding outraged public opinion, and 
that they enjoyed popular support – originated because 
the Pankhurst family (Emmeline, Christabel and Sylvia) 
were brilliant propagandists, but no more truthful than 
any other group of politicians or pressure group leaders. 

Mozart and Schubert
Mozart’s first unshakeable repertory pieces – the ‘Little G 
minor’ Symphony and the cantata ‘Exultate, jubilate’ – 
date from his 17th year; at the same age Schubert composed 
both his wonderfully vital Symphony No 2 and ‘Gretchen 
at the Spinning-wheel’, one of the defining masterpieces 
of the romantic Lieder tradition. How could a 17-year-
old boy from a cosy middle-class Viennese background 
have achieved such empathy with a passionate young 
woman, painfully aware that she is about to be betrayed? 
In the words of the influential Austrian critic Richard 
Heuberger, with Gretchen Schubert created ‘something 
new, of unprecedented power, the first composition in a 
hitherto unknown form, the first modern German song’. 
Something new, of unprecedented power – you could 
hardly say that of ‘Exultate, jubilate’, deliciously charm-
ing though it is.
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Question

14.	 What	is	suggested	in	this	text?

A Stock brokers seem to be very much affected by 
lunar cycles

B The results of the current lunar cycle effect 
study remain to be published 

C There is now clear evidence that the lunar cycle 
plays a role in times of depression

D It has been shown that the lunar cycle has no 
visible effect on humans 

Question

16.	 What	is	the	main	point	here?

A Schools usually fail to do much about students’ 
low motivation

B A school’s principal job is to develop each 
student’s unique intellectual abilities

C Raising students’ awareness of good habits 
should be a main concern for schools

D Schools should be blamed for some students’ 
poor grades 

Market Lunacy
The belief that lunar cycles affect how we think and act is 
widespread and old as the hills, yet, understandably, schol-
ars have struggled to find evidence to support it. That’s 
not necessarily because the belief isn’t valid, the problem 
could be that many studies examine extreme behaviour 
and thus work with small samples. So in a study, stock 
markets are being investigated, where hundreds of mil-
lions of people make countless decisions daily. After all, 
researchers point out, if a full moon brings on depres-
sion and pessimism, as legend has it, mightn’t it trigger a 
gloomy outlook about future cash flows, leading to risk-
averse investing and causing stock prices – and returns on 
investments – to tank?

Question

15.	 What	are	we	told	about	the	Quileutes?

A They work closely with researchers to increase 
the mussel harvest 

B In their culture, seafood is regarded with 
scepticism as a source of nutrition

C They are Native Americans belonging to an old 
farming community

D In their culture, it has long been known when to 
catch and eat shellfish

Mussels
Mussels are the traditional food of many of the indigenous 
peoples of the Pacific coast of North America – including 
the Quileutes. Certain coastal peoples have long avoided 
harvesting shellfish during warm seasons or when biolu-
minescence was observed in ocean waters – strategies that 
predate modern protection against algal toxins that can 
be ingested with fish and shellfish. Today the Quileutes 
are collaborating with scientists on new monitoring tools. 

Schooling
Kids who attend schools that teach self-discipline and 
motivation, often achieved through mentoring and career 
guidance, are less likely to engage in crime, more likely 
to finish high school and earn higher wages, according 
to a recent study. This suggests that policy makers should 
push schools to teach life skills, especially to disadvantaged 
kids who receive poor discipline or little encouragement 
at home.
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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.

AlternativesSurveying the Solar System
Mars Bay at Ascension Island was the place where a young astronomer made 
the best 19th-century estimate of the solar system. The man who did it was 
Scottish astronomer David Gill, who was only 34 when he 17_____ this 
remarkable result in 1877.

The expedition was based on an idea hundreds of years old. Johannes 
Kepler’s laws of planetary motion, the first of which was announced in 1605, 
made it possible to 18_____ a map of the solar system that showed the 
orbits of all the planets relative to one another. Only the scale was missing.

However, astronomers could calculate the absolute distances between any 
of the planets if ever they determined how far apart in miles or kilometers 
any two planets were at a given time. In theory, it’s simple to find the dis-
tance between Earth and another nearby planet: Separate two observers on 
Earth by a known distance and have them simultaneously record the posi-
tion of the planet against the invariant backdrop of stars or the face of the 
Sun. Each observer will see the planet at a 19_____ different position on 
the backdrop; they can then calculate the distance of the planet from Earth 
by simple triangulation. 

Gill realized there was a better way. His method only needed one observer, 
at one site, using one piece of equipment. 20_____, by making the neces-
sary observations over many nights, the data would be sufficient even if a 
few evenings were cloudy. His idea was to view Mars when that planet was 
closest to Earth.

American Scientist

17.
A achieved 
B recovered
C collected 
D attached

18.
A paint
B exploit
C find 
D construct 

19.
A barely 
B largely
C slightly 
D brightly 

20.
A At the least
B On the contrary
C Furthermore 
D Accidentally
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Högskoleprovet
Svarshäfte nr.

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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Barnfamiljers middagsvanor

Andelen hushåll där middagsmålets huvudrätt tillagades i ugn, redovisat för fyra olika dagar. 
Fördelning efter mammans typ av yrke (vänstra diagrammet) respektive mammans högsta 
utbildning (högra diagrammet). 

Andelen hushåll där middagsmålets huvudrätt tillagades genom stekning, redovisat för fyra 
olika dagar. Fördelning efter mammans typ av yrke (vänstra diagrammet) respektive mam-
mans yrkesarbetstid (högra diagrammet). 

Andelen hushåll som åt efterrätt vid  
middagsmålet, redovisat för fyra olika 
dagar. Fördelning efter mammans typ 
av yrke.  

I en studie från 1984 redogjorde ett antal 
barnfamiljer från Uppsala och Umeå för sina 
matvanor, till exempel för vilken typ av mat 
de åt, hur maten tillagades och när på dyg-
net måltiderna intogs. Diagrammen är häm-
tade från denna studie. n = antalet studerade 
hushåll.
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Uppgifter

1. Studera hushållen där mammorna var tjänstemän utifrån hur middagsmålets 
huvudrätt tillagades vardag 2. Hur många fler var de hushåll där maten 
stektes än de hushåll där maten tillagades i ugn?

A 15

B 25

C 35

D 45

E 55

2. Studera grupperna av hushåll utifrån i vilken omfattning middagsmålets huvudrätt 
tillagades genom stekning. Vilket svarsförslag är korrekt?

  Vardag 1 Vardag 2 Lördag  Söndag

A Heltidsarbetande mammor  45 % 37 % 38 %  40 %

B Heltidsarbetande mammor 40 % 37 % 32 %  40 %

C Deltidsarbetande mammor 53 % 36 % 44 %  46 %

D Ej yrkesarbetande mammor 58 % 42 % 41 %  63 %

E Ej yrkesarbetande mammor 58 % 42 % 46 %  58 %
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Personbilar

Antalet personbilar i Sverige 1992–2003 uppdelat efter bestånd, inregistreringar, skrotningar och avregistreringar. För åren 2002 och 2003 finns 
även en redovisning för varje månad.

1 Personbilar som avförts ur bilregistret på grund av att de varit avställda mer än tre år i följd och registreringsavgiften är obetald. 
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FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Uppgifter

3. Identifiera det år då antalet avställda personbilar var som minst. Hur många 
personbilar i trafik gick det per avställd personbil detta år?

A   2,2

B   4,7

C   6,4

D   9,0

E 15,5

4. Hur många fler avregistreringar gjordes under andra kvartalet 2002 
än under fjärde kvartalet samma år?

A     5 159

B   16 675

C   21 133

D   62 210

E 126 618
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Finnhamn i Stockholms skärgård
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Uppgifter

5.  På vilket avstånd och i vilken riktning, fågelvägen, ligger ångbåts- 
bryggan i förhållande till Stora Jolpans sydligaste belägna grillplats?

A    900 meter i nordostlig riktning

B    900 meter i nordvästlig riktning

C 1 050 meter i ostlig riktning

D 1 050 meter i nordvästlig riktning

E 1 050 meter i nordostlig riktning

6. Hur stor area har ön Lilla Jolpan?

A     1 000 m2

B   60 000 m2

C 100 000 m2

D 300 000 m2

E 600 000 m2
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Läkemedelsbehandling av epilepsi

Kostnader för antiepileptika (preparat för behandling av epilepsi), uttryckt 
som kronor per 1 000 invånare i olika län 1999.

Förbrukning av några antiepileptika i Sverige 1990–2000, uttryckt 
som antal definierade dygnsdoser (DDD) per 1 000 invånare och 
dag.
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Lamotrigin Gabapentin

Förskrivning av Lamotrigin respektive Gabapentin i Sverige 1999, fördelat på åldersgrupper 
och uttryckt som DDD per 1 000 invånare och dag.

Uppgifter

7. Med hur mycket minskade förbrukningen av karbamazepin från 1996 
till 1997?

A 25 procent

B 35 procent

C 50 procent

D 65 procent

E 75 procent

8. År 1999 hade Hallands län 273 537 invånare. Hur stora var länets kostnader 
för antiepileptika detta år?

A  83 400 kronor

B  834 000 kronor

C  8 340 000 kronor

D  83 400 000 kronor

E  8 340 000 000 kronor
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Reningsverk i Sverige

Antalet reningsverk och därtill anslutna personer i Sverige 2002, fördelat på län, avrinningsregion, storleks-
klass1 respektive reningsmetod. Tabellen innehåller även uppgifter om hur många av reningsverken som låg 
vid kusten. Dessutom redovisas jämförande statistik från sex år under perioden 1987–2000.

1 Avser reningsverkens kapacitet, dvs. antalet personer som kan vara anslutna.
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Uppgifter

9. Studera reningsverkens olika storleksklasser. Till vilken storleksklass var 
minst antal personer anslutna?

A 2 001–10 000

B 10 001–20 000

C 20 001–50 000

D 50 001–100 000

E 100 001–

10. Studera det totala antalet personer som var anslutna till reningsverk vid 
kusten 2002. Hur stor andel av dem var anslutna till reningsverk med 
Öresund som avrinningsregion?

A 1/20

B 1/10

C 1/8

D 1/4

E 1/2
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Kulturevenemang

Teater- och dansföreställningar samt konserter Visningar av biograffilmer

Visningar för grupper på museer och konsthallar Kulturprogram hos studieförbunden

Kulturevenemang med statligt stöd i Sverige några år under perioden 1998–2005, uppdelade på 
fyra kulturinriktningar.
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Uppgifter

11. Vilket av cirkeldiagrammen beskriver hur antalet evenemang var  
fördelat på de olika kulturinriktningarna 2005? 

12. Vilket av svarsförslagen anger den största förändringen i antal  
evenemang räknat?

A Antalet teater- och dansföreställningar samt konserter 2004 och 2005.

B Antalet visningar för grupper på museer och konsthallar 1998 och 2000.

C Antalet visningar för grupper på museer och konsthallar 2004 och 2005.

D Antalet visningar av biograffilmer 2002 och 2004.

E Antalet kulturprogram hos studieförbunden 2004 och 2005.

A

D

B C

E

Teater- och dansföreställningar samt konserter

Visningar för grupper på museer och konsthallar

Visningar av biograffilmer

Kulturprogram hos studieförbunden
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Virkesproduktion och konsumtion av trävaror och papper

Virkesproduktion, konsumtion av trävaror samt konsumtion av papper1 i några länder och regioner under ett år i början av 1990-talet. Miljoner kubikmeter 
(milj m3). Pilarna anger nettoflöden (dvs. skillnaden mellan import och export) av timmer och träprodukter mellan olika länder och regioner. Pilarnas bredd 
svarar mot handlad volym.

1 Konsumtionen av papper är omräknad i virkeskonsumtion. Ett ton papper motsvarar 3,4 kubikmeter virke.
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FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Uppgifter

13. Hur stor andel av Rysslands sammanlagda konsumtion av trävaror  
och papper utgjorde konsumtionen av trävaror?

A 25 procent

B 35 procent

C 50 procent

D 75 procent

E 90 procent

14. Identifiera de länder eller regioner vars virkesproduktion var mindre än landets/
regionens sammanlagda konsumtion av trävaror och papper. Hur stor var skill-
naden mellan produktion och konsumtion för dessa länder/regioner 
tillsammans?

A   40 miljoner m3

B 100 miljoner m3

C 140 miljoner m3

D 200 miljoner m3

E 250 miljoner m3
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Vädret i Simrishamn

Luft- och vattentemperaturen i Simrishamn, dag för dag den 2–26 juli 1952. I figuren anges 
även molnighet, vindstyrka och vindriktning för respektive dag.
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Uppgifter

15. Vilken dag avses?

 Vattentemperaturen var under 15 °C och lufttemperaturen över 15 °C. Det var 
mulet och vinden var måttlig.

A  3 juli

B  5 juli

C  8 juli

D 11 juli

E 13 juli

16. Hur många dagar var det ”klart till halvklart” med måttlig vind, och 
hur många dagar var det ”mulet” med en vattentemperatur under  
12 °C?

A 3 respektive 1 dagar

B 3 respektive 2 dagar

C 3 respektive 4 dagar

D 4 respektive 4 dagar

E 4 respektive 5 dagar
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Systembolagets försäljning

Total volym: 23,4 miljoner liter

Total volym: 124,2 miljoner liter

Olika typer av spritdrycker och deras procentuella 
andel av Systembolagets sålda totalvolym av sprit-
drycker 2001.

Olika typer av vin och deras procentuella andel av 
Systembolagets sålda totalvolym av vin 2001.

Aperitif/bitter 1,4%

Okryddat 
brännvin 
35,1%

Kryddat brännvin 
8,9%Gin 6,2%

Armagnac, cognac, 
brandy 3,6%

Rom 1,7%

Punsch 1,1%

Whisky 34,6%

Likör 5,9%

Övrig sprit 1,4%

Övrigt vin 1,1%

Glögg och 
glühwein 2,3%

Starkvin 3,4%

Rött vin 56,6%

Vitt vin 32,3%

Rosévin 1,2%

Mousserande vin 
2,8%

Champagne 0,4%
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Total volym: 156,0 miljoner liter

Olika typer av öl och deras procentuella andel av 
Systembolagets sålda totalvolym av öl 2001.

17. Hur mycket mer rött vin än vitt vin såldes 2001?

A   24,3 miljoner liter

B   30,2 miljoner liter

C   40,1 miljoner liter

D   70,3 miljoner liter

E 110,4 miljoner liter

18. Jämför den totala volymen sålt öl med den totala volymen sålt vin. Hur mycket 
större var volymen öl, procentuellt sett?

A 15 procent

B 20 procent

C 25 procent

D 30 procent

E 35 procent

Övrig starköl 0,5%

Ljus lager 94,7%

Mörk lager 2,7%
Ale 1,7%

Porter/stout 0,5%
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Näringsstrukturen i Arvidsjaur 1860–1975

1860 1900

1950 1975

Förvärvsarbetande i Arvidsjaurs socken procentuellt fördelade på olika sektorer och närings-
grenar åren 1860, 1900, 1950 och 1975. För åren 1950 och 1975 anges även andelen förvärvsar-
betande i Arvidsjaur centralort för varje näringsgren samt det totala antalet förvärvsarbetande 
i socknen. 
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PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER,  
KONTROLLERA DINA SVAR.

Uppgifter

19. Hur många färre förvärvsarbetade inom jord- och skogsbruket 1975 
jämfört med 1950?

A    200

B    600

C 1 200

D 1 900

E 2 500

20. Hur stor andel av de förvärvsarbetande år 1900 var sågverksarbetare?

A 13 procent

B 16 procent

C 58 procent

D 83 procent

E 97 procent



 
HÖGSKOLEPROVET 2011-04-02 – FACIT 

   
  BLOCK 1  BLOCK 3     
 
  Delprov 1: LÄS Delprov 5: NOG  
 
    1 B    11 D   1 D 12  E    
    2 C    12 B   2 B 13  D    
    3 B    13 A   3 D 14  C   
    4 A    14 A   4 C 15  B    
    5 D    15 D   5 B 16  D    
    6 B    16 A   6 C 17  C    
    7 C    17 C   7 E 18  A    
     8 B    18 A   8 D 19  E    
    9 C    19  D   9 D 20  D    
  10 C  20 B 10 D 21 E 
        11 B 22 C   
            
 
  BLOCK 4 
 
  Delprov 7: ELF            + Delprov 8: ORD   
 
    1 B 11 D   1 C   11 E    21 C    31 A 
    2 A 12 C   2 C   12 B    22 B    32 A 
    3 C 13 D   3 B   13 E    23 D    33 C 
     4 A 14 B   4 A   14 E    24 D    34 B 
    5 C 15 D   5 B   15 E    25 D    35 E 
    6 D 16 C   6 D   16 D    26 C    36 C 
    7 A 17 A   7 C   17 B    27 D    37 A 
    8 B 18 D   8 C   18  D    28 C    38 B 
    9 D 19 C   9 B   19 E    29 E    39 E 
  10 C 20  C  10 E   20  D    30  B    40 B 
   
 
  BLOCK 5 
 
  Delprov 9: DTK 
   
    1 A  11 B 
    2 E  12 E   
    3 C  13 D   
     4 B  14 E  
    5 E  15 D   
    6 C  16 C  
    7 B  17 B   
    8 C  18 C   
    9 B  19 D  
  10 C  20 A  
        
   
  BLOCK 2 ingår ej! (Utprövningsblock) 
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      NORMERINGSTABELL GÄLLANDE HÖGSKOLEPROVET 2011-04-02 (11:A) 
      ********************************************************** 
   
      TABELL AVSEENDE ÖVERFÖRING AV ANTAL RÄTTA SVAR TILL NORMERAD 
      POÄNG MED ANGIVANDE AV ANTAL, ANDEL OCH KUMULATIV ANDEL PROV- 
      DELTAGARE FÖR RESPEKTIVE NORMERAD POÄNG. 
   
         ANTAL                                             KUMULATIV 
         RÄTTA   NORMERAD   ANTAL PROV-   ANDEL PROV-      ANDEL PROV- 
         SVAR      POÄNG     DELTAGARE    DELTAGARE (%)    DELTAGARE (%) 
   
         0- 31      0.0        1513             2.5              2.5 
 
        32- 37      0.1        2994             4.9              7.3 
 
        38- 40      0.2        2051             3.3             10.6 
 
        41- 43      0.3        2530             4.1             14.7 
 
        44- 46      0.4        3076             5.0             19.7 
 
        47- 50      0.5        4380             7.1             26.9 
 
        51- 54      0.6        4640             7.5             34.4 
 
        55- 58      0.7        4809             7.8             42.2 
 
        59- 62      0.8        4860             7.9             50.1 
 
        63- 66      0.9        4648             7.5             57.6 
 
        67- 70      1.0        4553             7.4             65.0 
 
        71- 74      1.1        4136             6.7             71.7 
 
        75- 78      1.2        3688             6.0             77.7 
 
        79- 82      1.3        3295             5.3             83.1 
 
        83- 87      1.4        3459             5.6             88.7 
 
        88- 91      1.5        2191             3.6             92.2 
 
        92- 96      1.6        2120             3.4             95.7 
 
        97-100      1.7        1216             2.0             97.6 
 
       101-104      1.8         780             1.3             98.9 
 
       105-108      1.9         402              .7             99.6 
 
       109-122      2.0         274              .4            100.0 
                              -----           ----- 
                              61615           100.0 
   
   
      MEDELVÄRDE        = 0.86 
      STANDARDAVVIKELSE =  .46 
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