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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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Svensk luftfartstrafi k

Antalet landningar och passagerare på svenska fl ygplatser med linjefart1 och chartertrafi k 1960–2001.

1 Tidtabellsbunden luftfart.
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Uppgifter

1. Studera hur antalet utrikespassagerare förändrades under perioden 1990–1999. 
Vilket av nedanstående diagram illustrerar bäst förändringarna av 
passagerarantalet?

                 A    B             C

      D     E

2. Vilken av följande kategorier hade 1985 ökat med cirka 200 procent 
om man jämför med 1975?

A Utrikeslandningar inom linjefart och chartertrafi k

B Inrikeslandningar inom linjefart och chartertrafi k

C Landningar inom taxi- och övrig fl ygverksamhet

D Utrikespassagerare inom linjefart och chartertrafi k

E Inrikespassagerare inom linjefart och chartertrafi k

 

Antal

År0

Antal

År0

Antal

År0

Antal

År0

Antal

År0
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Fiskevård

Kostnader för fi skevård i Sverige under perioden 1997–2003, fördelade efter 
län och typ av åtgärd.

Antalet åtgärder för fi skevård i Sverige under perioden 1997–2003, 
fördelat efter genomförare och typ av åtgärd.
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Uppgifter

3. Vilket län avses?

 Mer än hälften av länets totala kostnader för fi skevård gick till fi skvägar. Kost-
naden för biotopvård var mindre än 1 miljon kronor. Länets totala kostnader 
för fi skevård var större än 5 miljoner kronor.

A Jönköpings län

B Kalmar län

C Blekinge län

D Skåne län

E Västernorrlands län

4. Hur många fi skevårdsåtgärder genomfördes i genomsnitt per år 
under perioden 1997–2003?

A    170

B    230

C    620

D 1 200

E 1 600
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Studiemedel

Antalet beviljade studiemedel läsåret 2001/2002 fördelat efter kön, utbildningsnivå och typ av studiemedel.

Män
Grundskolenivå

Grundskolenivå

Gymnasienivå

Gymnasienivå

Eftergymnasial nivå

10 167 59 052 213 137

Kvinnor
Eftergymnasial nivå

19 119 100 242 310 395

Typ av studiemedel:

Studiebidrag

Grundlån

Merkostnadslån

Tilläggslån
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Uppgifter

5. Studera de olika grupperna som beviljades grundlån. Vilken grupp var 
störst respektive minst till antalet?

A Män på grundskolenivå respektive kvinnor på grundskolenivå

B Män på grundskolenivå respektive kvinnor på eftergymnasial nivå

C Kvinnor på eftergymnasial nivå respektive män på eftergymnasial nivå 

D Kvinnor på eftergymnasial nivå respektive män på grundskolenivå

E Kvinnor på eftergymnasial nivå respektive kvinnor på grundskolenivå

6. Hur många fl er kvinnor än män beviljades studiebidrag på grund-
skolenivå?

A   1 500

B   3 000

C   6 000

D   9 000

E 12 500
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Skador på granskog

Skador på granskog i fem regioner i Sverige. Träd med olika beståndsålder procentu-
ellt fördelade på kronutglesningsklasser. Femårsmedeltal 1994–1998.

Region 1

Region 2

Region 4

Region 3

Region 5

Vid undersökning av skador på skog inventeras med jämna mellanrum 
avgränsade provytor i olika delar av Sverige. Beståndsåldern anger hur 
gamla träden i skogen är. Kronutglesning är ett mått på trädens tillstånd 
och graden av kronutglesning anges i procent. 
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Uppgifter

7.  För vilken beståndsålder i region 5 var andelen granar i kronut-
glesningsklassen 21–40 % som störst?

A 21–40 år

B 41–60 år

C 61–80 år 

D 81–100 år

E ≥ 101 år

8. Vilken region avses?

 Den sammanlagda andelen granskog i kronutglesningsklasserna 21–40 % och 
41–60 % var 40 procentenheter större för beståndsåldern 81–100 år än för 
beståndsåldern 41–60 år.

A Region 1

B Region 2

C Region 3

D Region 4

E Region 5
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Kvinnors och mäns resvanor 1978

Genomsnittlig reslängd per dygn, fördelad efter aktivitet, för kvinnor och män i olika åldersgrupper. 
Kilometer.

Resor utanför arbetstid. Genomsnittligt antal resor under året, förde-
lat efter aktivitet, för kvinnor och män i olika åldersgrupper.
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Uppgifter

9. Hur långt reste 25–34-åriga män i genomsnitt per dygn i samband 
med fritidsaktiviteter? 

A   8 km  

B 12 km 

C 30 km 

D 50 km 

E 60 km

10. I vilken åldersgrupp var skillnaden störst mellan kvinnors och mäns 
genomsnittliga reslängd per dygn för besök?

A 25–34 år

B 35–44 år

C 45–54 år

D 55–64 år

E 65–74 år
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Vandringsleder och vandringar kring Abisko

Antalet vandringar1 per dygn på olika sträckor av vandringsleder söder om Abisko turiststation sommaren 19842 respektive 1996.
Därutöver anges hur stor andel av vandringarna som gjorts av vuxna som burit stor ryggsäck.

1 Varje siffra anger antalet vandringar i endera riktningen på respektive sträcka. En och samma person kan alltså ha registrerats för fl era vandringar.
2 För sommaren 1984 redovisas separat antalet vandringar som gjorts av barn respektive av vuxna på de olika sträckorna.

1984 1996
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Uppgifter

11. Studera för sommaren 1996 antalet vandringar per dygn på de sträckor av 
Kungsleden där 30–49 procent av de vuxna bar stor ryggsäck. Hur stor var 
skillnaden mellan det sammanlagda antalet vandringar i sydlig rikt-
ning och det sammanlagda antalet vandringar i nordlig riktning?

A 194

B 302

C 386

D 429

E 514

12. Studera den vandringsled som korsar järnvägen och går längs med Abisko-
jokka och som i söder upphör där Kungsleden tar vid. På den vandringsle-
den fi nns en sträcka där mer än fem procent av de vuxna bar stor ryggsäck 
sommaren 1996. Sammanlagt hur många vandringar per dygn gjor-
des med stor ryggsäck på denna sträcka sommaren 1996, om man 
antar att samtliga vandringar gjordes av vuxna?

A   8

B 17

C 26

D 33

E 38
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Geriatriska kliniker

Antalet vårdplatser samt antalet vårdplatser per sjukskötersketjänst vid några geriatriska kli-
niker i Sverige 2000–2001. Den horisontella linjen visar det genomsnittliga antalet vårdplatser 
per sjukskötersketjänst för de redovisade klinikerna tillsammans.

Antalet vårdplatser samt antalet vårdplatser per läkartjänst vid några geriatriska kliniker i 
Sverige 2000–2001. Den horisontella linjen visar det genomsnittliga antalet vårdplatser per 
läkartjänst för de redovisade klinikerna tillsammans.
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Uppgifter

13. Hur många sjukskötersketjänster hade geriatriska kliniken i Upp-
sala?

A   30 

B   40 

C   60

D 100 

E 120

14. Vilken geriatrisk klinik hade 1,5 vårdplatser per sjukskötersketjänst 
och 7 vårdplatser per läkartjänst?

A S:t Göran 

B Gävle/Sandviken

C Sahlgrenska

D Östra sjukhuset 

E Jönköping
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Lägenhetsmarknaden i Sverige

Antalet färdigställda nybyggda lägenheter i fl erbostadshus och 
småhus under perioden 1957–2002.

Årshyra/årsavgift per trerumslägenhet vid olika ägandeformer under 
perioden 1991–2001. Kronor.

Produktionskostnad per lägenhet i fl erbostadshus och grupp-
byggda småhus under perioden 1984–2001. Kronor.

Antalet outhyrda lägenheter i fl erbostadshus under perioden 
1976–2003.
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Uppgifter

15. Hur mycket högre var månadshyran/månadsavgiften år 2001 för en 
trerumslägenhet i allmännyttan jämfört med motsvarande lägen-
het i ett kooperativ?

A    400 kr 

B 2 100 kr 

C 2 400 kr 

D 4 500 kr 

E  7 000 kr

16. Hur stor var skillnaden i antal outhyrda lägenheter i fl erbostadshus 
mellan de två på varandra följande år då skillnaden var som störst?

A   5 000

B 10 000

C 15 000

D 20 000

E 30 000
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Arbetsrelaterade hälsoproblem

I en svensk undersökning utförd under 2001 tillfrågades ett urval av sysselsatta personer om de haft besvär 
av sitt arbete någon gång under de senaste tolv månaderna.

Andelen av antalet sysselsatta män respektive kvinnor som haft besvär till följd av arbetsolycka eller andra 
förhållanden i arbetet, fördelat efter socioekonomisk grupp (SEI) och ålder. Dessutom anges det totala antalet 
sysselsatta män och kvinnor i de olika grupperna. Procent och tusental.
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Uppgifter

17. Jämför de olika socioekonomiska grupperna avseende den totala andelen 
50–64-åriga kvinnor som varit sjukskrivna till följd av andra förhållanden i 
arbetet. Mellan vilka två socioekonomiska grupper var skillnaden 
störst vad gäller storleken på denna andel?

A Ej facklärda arbetare och lägre tjänstemän

B Ej facklärda arbetare och högre tjänstemän

C Ej facklärda arbetare och företagare

D Facklärda arbetare och lägre tjänstemän

E Facklärda arbetare och företagare

18. Hur stor andel av det totala antalet sysselsatta första kvartalet 
2001 utgjordes av facklärda arbetare?

A 1/10

B 1/6

C 1/4

D 1/3

E 2/5
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Temperatur och nederbörd i delar av Oceanien

Månadernas medeltemperatur i grader Celsius (kurva) och medelnederbörd i millimeter (staplar) för några orter i Australien och på öarna i 
regionen under perioden 1931–1960.
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PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER, 
KONTROLLERA DINA SVAR.

Uppgifter

19. Hur mycket skilde det i nederbörd mellan den mest och den minst 
nederbördsrika månaden på den ort som hade den lägsta årsmedel-
temperaturen?

A     5 mm

B   10 mm

C   25 mm

D   50 mm

E 125 mm

20. Hur stor del av årsnederbörden i Cairns föll under de första tre 
månaderna?

A 1/4 

B 1/3

C 1/2

D 2/3

E 5/6




