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1 TEXTFÖRSTÅELSE  

Läs texterna 1.1a–1.1.d och svara på frågorna 1–25 genom att välja 
det alternativ som passar bäst i sammanhanget. Markera dina svar 
med blyertspenna på den optiska svarsblanketten.

H&M (Hennes & Mauritz)

Historien om hur Erling Persson lade grunden till Sveriges största 
modeföretag, H&M, börjar med hur sonen till en korvförsäljare läm-
nade Västerås och åkte till Stockholm. Det här hände år 1939 när det 
var krig i Europa och ransonering. Folk fick ransoneringskuponger att 
köpa mjöl och kaffe för. Unge Erling kom på att man behövde en liten 
specialsydd plånbok med tryckknapp att förvara kupongerna i. Han 
lät fruarna i hemmen sy dem och sålde en till varje svenskt hushåll 
genom affärer som ICA och Konsum.
 Men människorna behövde lite lyx och glädje också. En av de 
mest fantastiska historierna om Erling handlar om hur han reste till 
Amerika för pengarna han hade tjänat på plånböckerna. Han ville 
åka över till det stora landet i väst som låg tio år före Sverige och 
leta nya affärsidéer. För att ha råd att hyra en bil och åka tvärs över 
hela kontinenten behövde han kapital. Med från Sverige hade han en 
hopvikt svensk julstjärna i vaxad papp. När han inte fick komma in till 
chefen på det stora varuhuset Macy’s och inget tjat i världen hjälpte, 
smet han osedd in när sekreteraren var ouppmärksam. Innan chefen 
visste ordet av, hade Erling Persson hängt upp en julstjärna i fönstret 
på hans tjänsterum, monterat in en glödlampa och tänt den. Där stod 
varuhuschefen och sade ”That looks nice” och gjorde en stor beställ-
ning.
 Resan i Amerika tog tre månader, och Erling Persson hittade den 
affärsidé som skulle föra honom till de riktigt stora framgångarna. I 
Amerika fanns affärskedjor som sålde damkläder. I Sverige var vid 
den här tiden de flesta butiker familjeföretag där man och hustru job-
bade tillsammans. Erling Persson tog med sig sina erfarenheter från 
plånböcker och julstjärnor och kombinerade dem med sina nya in-
tryck i Amerika. Han såg fördelarna med serieekonomi, att köpa in 
eller låta tillverka många exemplar av en produkt och sälja den billigt 
till en stor kundkrets.
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 Och när kriget var slut behövdes inga ransoneringskort. Däremot 
behövde folk nya kläder. Nu var det dags att åka hem till Västerås. 
Men inte till pappas affär, där han mest fått vara allt i allo utan eget 
ansvar. Det var slutet av 1940-talet, och en fiskaffär i hörnet av Stora 
gatan och Vasagatan var till salu. Fiskaffären var för liten för att bli 
damklädesbutik, men den låg intill en port. Den unge mannen överta-
lade fastighetsägaren att slå ut väggen mellan porten och fiskaffären 
och hyra ut hela ytan. Porten flyttades i stället några meter längre bort 
i huset.
 Det stora genombrottet kom i 1960-talets Stockholm. I det som 
då betraktades som stadens slum och länge varit en stor grusgrop 
och byggarbetsplats, började Hötorgscity växa fram. Det fanns bara 
en skyskrapa och en stump av det som senare skulle bli Sergels Torg. 
Man var oense om namnet på torget. Skulle det heta Nya city eller 
Hötorgscity? För det var viktigt att kunna tala om för kunderna vart de 
ska gå för att handla kläder. Och här startade den första Stockholms-
butiken, i en stor lokal som tidigare hade varit en herrklädesaffär som 
hette Mauritz Widfors. Lokalen var för stor för bara damkläder och 
nu föddes Hennes & Mauritz. Erling Persson hade hunnit med en resa 
till Tyskland och sett en klädeskedja som hette C & A. Den hade både 
dam- och herrkläder, för tonåringar och för äldre. 
 Drygt 20 år senare hade sonen Stefan avslutat sina studier och 
flyttat till London. Efter sommarjobb i butikerna valde han själv att 
stanna i företaget och fick uppdraget att öppna nya butiker i Europa. 
Företaget börsnoterades 1974, och styrelsen ville att Stefan Persson 
skulle komma hem till Sverige. Erling flyttade till London och lät so-
nen få huvudansvaret på hemmaplan. Kanske mindes han hur viktigt 
det var att få eget ansvar och bestämma själv. 
 När man läser om Erling Persson i de få intervjuer han givit och de 
böcker som skrivits om H&M, framträder en person som lyssnar på 
andra människor och deras behov. En energisk person med förmåga 
att snappa upp och se nya idéer, en person som kunde anpassa sina 
affärer till det som hände i samhället. Han betonar hur viktigt det är 
att omge sig med rätt människor. Han berättade en gång att han inte 
var särskilt bra i skolan, ”skolan tyckte inte om mig och det var öm-
sesidigt”. Han säger också att han på sätt och vis har saknat en god 
utbildning, men att livets skola inte heller varit så dum.

Källa: www.naringslivshistoria.se (12.8.2009)
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På långpromenad

Mats Myrbacka, 28, hade jobbat i fyra år på ett kontor i Göteborg, 
med logistik och tidsstudier, när han plötsligt fick nog. Under en se-
mesterresa fattade han sitt något ovanliga beslut. Han skulle gå tvärs 
över Nordamerika, från kust till kust. ”Jag kände att någonting fatta-
des i tillvaron”, säger han. Mats bytte alltså kontorsjobbet mot lands-
vägen i Nordamerika. 
 ”Jag är en amatör, jag har aldrig gjort någonting liknande tidigare, 
egentligen har jag inte ens gillat att gå på korta promenader”, erkän-
ner han. Den 15 juni började Mats vandra från Halifax i Nova Scotia 
i öst, i slutet av maj nästa år hoppas han vara framme i Vancouver på 
Kanadas västkust. Färden går genom USA och Kanada och just nu 
befinner han sig i de gamla svenskbygderna i Minnesota. Han har av-
lägsna släktingar som utvandrade hit under 1800-talet, men ingen har 
hört av varken dem eller deras ättlingar sedan dess. Men nyfikenheten 
driver Mats. ”Jag är mycket intresserad av nordamerikansk historia 
och har alltid velat se trakterna längs St Lawrencefloden, och tänk om 
det plötsligt dyker upp en Myrbacka-släkting, hur roligt skulle inte det 
vara. Det här är ett magiskt och spännande sätt att resa”, säger Mats. 
 Innan Mats kunde bege sig iväg var han tvungen att testa olika 
slags tält och sovsäckar i varierande temperaturer, bege sig ut på långa 
träningsvandringar och utveckla en björnsäker matförvaring. På vä-
gen har han träffat mycket folk. Alla har varit snälla, trots att han 
varnades för alla slags faror innan han reste iväg. Bland annat berättar 
han om ett ovanligt möte. ”Jag skulle slå läger en kväll och då såg jag 
en indian som stod och tittade på mig ett stycke ifrån. Han skrämde 
mig rejält för det var sent och han bara stod där en god stund utan att 
röra en min. Jag försökte hålla mig lugn och fortsatte att fixa med täl-
tet och då kom han fram och undrade om jag hade något vapen för att 
kunna försvara mig mot rovdjur. Han sa att han hade sett en stor björn 
som rörde sig i dalen. Jag sa nej, och då gav han mig sin handgjorda 
fickkniv. I gengäld gav jag honom då ett par militärkängor och båda 
två blev väldigt nöjda. Björnen dök aldrig upp.”
 Planen är nu att vandra till Miles City i Montana, där Mats Myr-
backa ska ha vintersemester. I vår börjar sedan sista etappen till Van-
couver. 

1.1b

70

75

80

85

90

95

100

3



 – Alla utmaningar gör att jag lär mig mycket om mina egna grän-
ser, säger han, samtidigt som jag reser i världen är det här en resa i 
mitt inre. Jag känner mig redan som en annan person än då jag läm-
nade Sverige. Och den här nya killen gillar jag. 

Källa: www.aftonbladet.se (16.1.2009)

Volontär i Afrika

Joakim har rest en hel del på egen hand i sitt unga liv. Han har bland 
annat varit två gånger i Indien, jobbat som au pair i USA ett år, rest 
i östra Europa och i Serbien. Då han rörde sig i östra Europa såg han 
många barn som praktiskt taget bodde på gatan. Småningom mognade 
tanken, och Joakim beslöt sig för att åka som volontär och jobba med 
gatubarn. Han tog kontakt med olika organisationer, men ingenting 
hände. För två år sedan tröttnade han på att vänta. Joakim fixade själv 
ett volontärjobb i Indien och åkte dit på vinst och förlust. Väl på plats 
fick han möjlighet att arbeta som lärare i engelska.
 Nu är han sedan en tid tillbaka i Sverige och har flera gånger sökt 
som utlandsvolontär. Äntligen har IM, Individuell Människohjälp, 
nappat och skickat honom för att jobba med gatubarn i Zimbabwe. 
Men varför vill Joakim bli utlandsvolontär just i Zimbabwe?
 – Södra Afrika är ett fascinerande område, jag har läst om vad IM 
gör och följt Afrikagruppernas arbete. Där är en helt annan proble-
matik än i Asien, och kulturen är helt annorlunda. Det ska bli väldigt 
spännande att se den på nära håll, för jag har aldrig varit i Afrika. 
De tre månaderna ska jag tillbringa i staden Mutare och arbeta med 
gatubarn. På grund av aids finns det omkring en miljon föräldralösa 
barn i landet, av en befolkning på cirka 12 miljoner, säger Joakim.
 – Men det verkar inte som om det är samma problem med droger 
och kriminalitet bland gatubarnen som i många andra länder. Å andra 
sidan hinner man inte förändra något på så kort tid. Jag kommer ju 
att stanna bara tre månader, så jag kommer att följa organisationens 
arbete och framför allt observera och lära mig. Men jag hoppas verk-
ligen att jag får mycket uppgifter, att jag får jobba. Och jag hoppas att 
jag kan bygga upp ett förtroende med barnen. De är i stort behov av 
en trygg vuxen, tror Joakim. 
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 – Jag vet att det finns mycket att se i Zimbabwe, exempelvis Victo-
riafallen, men det här är ingen nöjesresa. Det får jag ta en annan gång, 
tillägger Joakim.
 – Lite pirrigt är det förstås att åka, för allt är ju så annorlunda. Vi 
betalar resan till Zimbabwe själva, men får kost, logi och 1 500 kronor 
i månaden i fickpengar. Jag hoppas kunna lära mig några enklare fra-
ser på det lokala språket shona, och jag har förberett mig mentalt på 
att äta majsgröt både morgon och kväll. I introduktionsutbildningen 
betonades den gamla sanningen att man ska ta seden dit man kommer, 
säger Joakim.
 – När jag har kommit hem fortsätter arbetet. Jag åker som infor-
mationsvolontär och har alltså mer arbete hemma i Sverige än andra 
utlandsvolontärer. Så mycket ledigt blir det alltså inte. Jag ska till 
exempel hålla tio föredrag, och den biten kommer att bli rolig. En 
annan uppgift i Sverige blir att försöka få medierna att skriva eller 
göra inslag. Sedan ska jag slutföra mina studier vid Umeå universitet, 
avslutar Joakim. 

Källa: www.manniskohjalp.se (14.11.2009)

Musiknotiser 

”Jag har fan ingen aning”, säger sångaren Jocke Berg när han får 
frågan om vart gitarrerna tagit vägen på Kents nya album Röd. Och 
i bandets typiska stil är det inget han tänker be om ursäkt för heller. 
Eller ens förklara. Kent gör vad som faller dem in, och det är upp till 
fansen och kritikerna att ha en åsikt. Det här är min. När Berg den här 
gången skrev låtarna hade han några gamla låtar i huvudet, men ingen 
sammanlänkande idé om sound eller tema. Hur många gånger jag än 
lyssnar, finns det inget som fastnar. Det låter inte dåligt, Berg låter ju 
alltid som en ängel så fort han öppnar munnen, men det är tandlöst.
 

Källa: Hufvudstadsbladet 12.11.2009

Att inleda en konsert med ”Highway to hell” kan ses som ett mycket 
lyckat drag, särskilt när det gäller att få i gång en finsk publik. Pink 
är en av de artister som satsar allt under ett liveframträdande. Detta 
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märks tydligt i den skämtsamma kontakten med publiken. Att pro-
vocera med glimten i ögat och att vara sexig utan att vara vulgär är 
en krävande balansakt som hon behärskar. ”Bad Influence” och ”So 
what” går i ett rasande tempo, och stjärnan är så laddad att hon knappt 
vet vad hon skall göra av all energi. 

Källa: Hufvudstadsbladet 14.11.2009

Anna Ternheim är helt solo. Men ingenting saknas. Tvärtom kommer 
vi närmare Anna Ternheims sånger än någonsin. Hennes sånger om 
avsked och saknad passar väldigt bra i så här nakna versioner på piano 
eller gitarr, på en dunkel scen med en gammal stol och några bleka 
spotlights som enda dekor. Nummer som ”Bridges” och ”Lovekeeper” 
är några av de finaste i kväll. Hon lyckas även lyfta fram nya sidor 
av sina sånger. Jag brukade tycka att Anna Ternheim var lite för sval 
och ”duktig”. Jag hade svårt att bli berörd på djupet. Men i kväll går 
orden rakt in. Hon har levt med de flesta av sångerna både länge och 
intensivt och kommer väldigt nära dem i de nakna arrangemangen. 

Källa: www.aftonbladet.se (14.11.2009)

Roxettes enkla och märkliga scencomeback är riktigt kul att se. Den 
är försiktig och trygg, men en jublande triumf för Marie Fredriksson. 
Jag hade på känn att Night of the proms skulle bli konstigt, men det 
är ännu konstigare. Night of the proms har funnits till i 25 år i Bel-
gien. Det började i Antwerpen och hela idén är att försöka gifta ihop 
klassisk musik med pop, och att samla en så bred publik som möjligt 
genom att engagera en symfoniorkester, en kör och en väldigt brokig 
samling artister. Det sprutas konfetti, en bilfirma sponsrar så det står 
härliga till, och en konferencier uppmanar publiken att lysa så mycket 
som möjligt med små röda lampor. Och det är mitt i allt detta som 
Roxette gör comeback. Per hänger på gitarren som om duon aldrig 
hade tagit paus. Och det är rörande att se Maries leende i ”It must 
have been love” när hon märker att publiken finns kvar och väldigt 
gärna vill sjunga med i refrängen. Hon rör sig inte som förr på scen 
och är påfallande nervös till en början, vågar sig först inte på alla toner 
men både hon och rösten tinar upp allt eftersom kärleken sköljer in 
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från de många församlade fansen. I all sin enkelhet är det kul att se 
Roxette på scen igen.

Källa: www.aftonbladet.se (6.12.2009)

Backstreet Boys är här igen. De står på scen fortfarande, men det är 
inte samma grupp längre. Och det beror naturligtvis inte på att Kevin 
Richardson hoppade av 2006. Pojkband kan inte åldras med värdig-
het. De är för beroende av andra låtskrivare och producenter, och 
dessa ger sina bästa låtar till andra, mer framgångsrika artister. Det 
som uppträder på Hovet är en billig repris, en sorts budgetvariant av 
Backstreet Boys. Ljuset, effekterna, kläderna – allt verkar inhandlat i 
en lågpriskedja. Och de fyra dansarna uppträder hela tiden som om de 
tänker på något annat. AJ, Brian, Nick och Howie försöker återskapa 
magin från förr. De går upp och ned för en trappa i ett par timmar och 
inte ens neonslingan på Nicks sko lyser. Det är rörande sorgligt.

Källa: www.aftonbladet.se (6.12.2009)
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H&M (Hennes & Mauritz)

 1. Vilken är bakgrunden till Erling Perssons affärsverksamhet?
  A Han sålde som ung livsmedel i en affär i Stockholm
  B Han utvecklade en ny produkt och började sälja den
  C Han gjorde affärer med kuponger som betalmedel 

 2. Hur skaffade sig Persson pengar i Amerika?
  A Han använde sig av olagliga metoder
  B Han sålde en del ägodelar under resan
  C Han fick pengar tack vare en lyckad affär

 3. Vad lärde han sig i Amerika?
  A Det är en god affärsidé att sälja stora mängder till låga  
   priser
  B Familjeföretag har fördelar i form av billigare arbetskraft
  C Det är möjligt att avancera från springpojke till chef

 4. Hur var starten i Västerås?
  A Erling började med att öppna en livsmedelsaffär
  B Det första Erling gjorde var att utvidga lokalen
  C Erling övertog pappans affärsverksamhet

 5. Hur fick företaget namnet H&M?
  A Det följde ett internationellt mönster
  B Det hade praktiska orsaker
  C Det var resultatet av ett gräl kring namnet

 6. Vad hände efter 1974 när företaget börsnoterades?
  A Erlings son började leda verksamheten i Sverige
  B Erling såg sig tvungen att stiga åt sidan
  C Erling satsade på att utvidga verksamheten i Europa

 7. Vad berättas det om Erling Persson?
  A Han hade förmågan att följa med sin tid
  B Han hade framgång tack vare sin goda utbildning
  C Han hade nått sitt mål efter olika slags misslyckanden

8
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På långpromenad

 8. Varför begav sig Mats ut på resa?
  A Han förlorade sitt jobb och hade plötsligt tid
  B Han hade jobbat för det och planerat länge
  C Han tyckte att det var dags att göra något av livet

 9. Varför valde han att resa just till Nordamerika?
  A Han hade länge burit på en dröm att få se det 
  B Han hade varit där som barn och ville se allt igen
  C Han hade vänner som bett honom att komma dit

10. Hur förberedde sig Mats för äventyret?
  A Han vande sig vid att sova under bar himmel
  B Han såg till att provianten skulle vara i säkert förvar
  C Han skaffade sig några pålitliga sponsorer

11. Vad hände honom i ödemarken?
  A Han blev överraskad av vilda djur
  B Han blev rånad av ortsbefolkningen 
  C Han gjorde en lönande bytesaffär 

12. Vad har Mats upptäckt under resan?
  A Att han har utvecklats som människa 
  B Att det är lätt att få nya vänner utomlands
  C Att människorna är rätt lika överallt i världen

Volontär i Afrika

13. Hur kom Joakim på idén att jobba som volontär?
  A Han kontaktades av en organisation
  B Han hade sett behovet på tidigare resor
  C Han ville se nya platser i världen 

14. Vad var det som lockade Joakim till Afrika?
  A Han ville hjälpa barn som drabbats av aids
  B Han var intresserad av det afrikanska livet
  C Han ville skriva om sociala problem

9
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15. Vad väntar sig Joakim av jobbet?
  A Att barnen ska våga lita på honom
  B Att han ska kunna åka omkring med barnen
  C Att han också ska ha tid att vara turist

16. Vad förväntas det av volontärerna?
  A De ska själva stå för alla kostnader
  B De ska lära sig barnens språk
  C De ska anpassa sig till landets vanor

17. Vad ska Joakim syssla med när han kommer hem?
  A Han ska resa på en längre semester och ta det lugnt  
  B Han kommer att byta yrke och studera någonting annat
  C Han ska dela med sig av sina erfarenheter
 
Musiknotiser

18. Vilket intryck får vi av Jocke Berg?
  A Han är rätt ödmjuk inför kritikerna
  B Han bryr sig inte om andras åsikter
  C Han tycks lyssna på sina fans

19. Hur förhåller sig recensenten till låtarna?
  A Han tycker de är lite tråkiga
  B Han tycker de är proffsigt gjorda
  C Han tycker att texterna är välskrivna

20. Vad säger recensenten om Pinks uppträdande?
  A Hon har problem med att ta sin publik
  B Hon är duktig men kör på rutin
  C Hon har en stark scenutstrålning 

21. Vad berättas det om scenen i Anna Ternheims konsert?
  A Den är full med instrument 
  B Det finns mycket lite rekvisita
  C De många lamporna är aningen störande

10
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22. Hurdan kritik får Anna Ternheims konsert?
  A Skribenten tycker att helheten är lyckad
  B Den enkla stilen beskrivs som något kylig
  C Orkestern överröstade hennes sång

23. Vad är idén bakom Night of the proms?
  A Att ge nya kompositörer en chans att få sin musik   
   uppförd 
  B Att nå ut till människor med varierade musiksmak
  C Att samla in medel för välgörande ändamål

24. Vad sägs om början på Roxettes framträdande?
  A Marie är märkbart spänd
  B Marie har besvär att nå publiken 
  C Marie glömmer bort koreografin

25. Vilket omdöme ger recensenten om Backstreet Boys konsert?
  A Han är kritisk mot arrangörerna
  B Han ogillar att solisten bytts ut
  C Han ger helheten mördande kritik

11



Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Chat med Carola

Moderator: Välkommen till chatten med Carola! Nu kör vi i gång.

Elin & 7:1: Hej, Carola! Jag och min klass har en fråga till dig! 
Våran lärare älskar dig och din musik. Vi skulle vilja få ett tips från 
dig vilken låt som skulle passa bäst när vår kör ska sjunga på vår 
julavslutning. Tack! 

Carola: Hej, Elin med klass! Vad gulligt att ni ska sjunga för er frö-
ken. Ni får hälsa så gott. Jag föreslår en varm sång som heter ”En 
stjärna lyser så klar”, där ni kan dela upp verserna emellan varandra 
och lägga stämmor på dem. Den låten ger en härlig känsla av tro, hopp 
och gemenskap. Lycka till! Med varma hälsningar. Carola

a) Mistä syistä Carola ehdottaa joulujuhlaan laulua ”En stjärna   
 lyser så klar”?

Tiffany: Hej, Carola! Vad kul att du har gjort en ny skiva. Hur mår 
du? Hur var det att göra en till julskiva, du har ju gjort så många? Blir 
du aldrig trött?

Carola: Hej, Tiffany! Tack, jag mår bra. Det är mycket just nu... men 
jag trivs när ångan är uppe. Just nu repeterar jag för fullt för en jul-
konsert i en lokal på Söder i Stockholm. För mig är julen både djup 
och innerlig med dess glädje och traditioner. Därför blir jag aldrig 
trött av julen.

b) Mikä työllistää Carolaa juuri nyt, ja mitä joulu merkitsee   
 hänelle?

1.2

12



Teps: Hej, Carola! Jag har beundrat dig sedan barnsben. Tänkte fråga, 
hur håller du dig så otroligt vacker efter alla dessa år? Kram kram!

Carola: Ååhhh! Tack så hemskt mycket, vad glad jag blir :)!!! Jag 
vet inte riktigt om jag har några speciella knep utöver att skratta. Då 
brukar ögonen stråla och det är oftast det som blir vackrast. Just nu 
äter jag allt som jag tycker om för att hålla mig i gång och orka med 
tempot. 

c) Mitkä seikat ovat Carolan kauneuden ja jaksamisen salaisuus?

Elisabet: Vi är många som saknar dig. Vad är dina planer framöver? 
Vi ser dig gärna framåt i Melodifestivalen lika väl som i kyrkofram-
trädande. Snälla Carola, hoppas inte du låter pressen sätta stopp för 
detta. Kram Elisabet

Carola: Hej, Elisabet! Tack för din support och värme. Det är ju 
också det jag har velat bjuda på i allt jag gör. Lika väl inom Melodi-
festivalen eller kyrkoframträdanden. På ett sätt har jag väl blivit mer 
försiktig pga. pressen, men ingen skall få ta bort glädjen eller det jag 
tror på att jag skall göra. 

d) Mikä on Carolan suhde lehdistöön? (Kaksi asiaa.)

Dan och Anna: Hej, Carola! Vill bara att du ska veta hur mycket ”Sov 
på min arm”-cd:n betytt för vår familj, särskilt alla kvällar och nätter 
som vår 9-åriga dotter vistats på sjukhus i Lund! Kommer du att göra 
fler album med den inriktningen, dvs. barnvisor?

Carola: Tack! Jag tycker också om den. Det blir nog en uppföljare 
till den någon gång framöver. Varm kram och hälsa er duktiga dotter. 
Kärlek C.

e) Miksi Dan ja Anna mainitsevat CD:n, ja mitä Carola kertoo   
 tulevaisuudesta?

Källa: www.sydsvenskan.se (10.11.2009)
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Island: Ekonomin rasar men fisket 

blomstrar

Våren 2009 var en ekonomisk katastrof 

på Island. Många islänningar förlora-

de sina pengar när Islands största bank 

Kaupthing gjorde konkurs. Anna-Maria 

Hedman är en av dem. Hon kommer 

__26__ från Småland men har bildat fa-

milj och bor på Island __27__ många år. 

När Islands ekonomi började gå ner ring-

de hon och __28__ man upp Kaupthing. 

De ville nämligen ta ut besparingarna 

innan det var för sent. Bankmannen över-

talade dem att __29__ pengarna stå kvar. 

Två dagar senare gick Kaupthing i kon-

kurs och pengarna __30__ för gott.

 ”Men pengar är ändå bara pengar”, 

säger Anna-Maria. ”Lyckligtvis har vi 

inga lån. Många andra har det __31__. 

De måste kanske sälja både bil och hus 

__32__ klara sig. Dessutom har mat-

26. A ursprunglig
 B ursprungligt
 C ursprungligen

27. A sedan
 B för
 C från

28. A hans
 B hennes
 C sin

29. A ge
 B låta
 C lämna

30. A förstod
 B förföll
 C försvann

31. A värre
 B längre
 C större

32. A att
 B för att
 C till att

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs texten nedan och välj för varje punkt (26–45) det alternativ som 
passar bäst i sammanhanget. Markera dina svar med blyertspenna på 
den optiska svarsblanketten.
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priserna stigit med fyrtioåtta procent 

__33__ ett halvår. Vi har tillräckligt kött 

och grönsaker i butikerna, men __34__ 

varor är det dåligt med. Vi har också brist 

på mediciner. Hur ska de sjuka klara 

sig?”

 Just nu håller islänningarna andan och 

väntar på __35__ ska hända. Så också 

Anna-Maria. Hon har inga __36__ på att 

flytta tillbaka till Sverige. Och även om 

hon skulle vilja, är det inte möjligt efter-

som både mannen och barnen __37__ på 

Island.

 Anna-Maria anser i alla fall att krisen 

kan vara en väckarklocka för många – 

man kan inte slösa pengar __38__.

 Men mitt i den ekonomiska stormen 

står Islands fiskeindustri stabil. Största 

__39__ av fångsterna går på export. Det 

ger landet utländsk valuta, vilket i dag är 

mycket __40__.

 Trålaren Ágúst håller på att lämna 

fiskesamhället Grindavik och ska __41__ 

fem dygn till havs. Vilmundur Sónasson 

heter båtens nya kapten. Han fyller lugnt 

33. A på
 B i
 C om

34. A importerad
 B importerat
 C importerade

35. A vilket
 B vad
 C vad som

36. A planen
 B planer
 C planerna

37. A till varje pris vill  
  stanna
 B vill till varje pris  
  stanna
 C vill stanna till  
  varje pris

38. A hur som helst
 B vad man vill
 C om det finns

39. A del
 B delen
 C dels

40. A välkommen
 B välkommet
 C välkomna

41. A fira
 B hålla
 C tillbringa
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lastrummet med iskross. Det __42__ 

man för att kyla ner fisken så fort den har 

__43__.

 Livet ombord är fjärran från de ekono-

miska problemen. Inte heller Vilmundur 

känner sig orolig för ekonomin. ”Folk har 

alltid __44__ äta fisk, så också nu. Det 

här jobbet tar inte slut och är mycket in-

tressantare __45__ att jobba på bank. Jag 

vet, för jag har testat det.”

Källa: www.kollega.se (11.8.2009);

 www.hbl.fi (11.8.2009)

42. A använder
 B används
 C använt

43. A fångad
 B fångat
 C fångats

44. A valt
 B vetat
 C velat

45. A till
 B för
 C än
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Fyll i replikerna 1–5 nedan på naturlig svenska med hjälp av tipsen 
på finska. Replikerna ska passa in i sammanhanget. Skriv svaren med 
tydlig handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven. Skriv 
dem i nummerföljd under varandra.

Olet turistina Tukholmassa ja kysyt neuvoa ohikulkijalta.

Tervehdi ohikulkijaa kadulla ja kysy kohteliaasti tietä Östermalmin 
torille.

Hej, jo du, gå över gatan här och sedan bara rakt fram. Du kommer 
till torget.

Totea, että sehän on lähellä, ja kiitä avusta.

Det var så lite. Passa på och gå in i hallen och titta på de olika deli-
katesserna där.

Sano, että se on hyvä idea. Kysy, voiko siellä syödä lounasta.

Ja, det kan man. Det finns flera små trevliga restauranger där. Ofta är 
det bara så mycket folk där lunchtid.

Kysy vielä, mistä löytäisit elokuvateatterin.

Filmstaden ligger vid Hötorget, och de visar filmer också dagtid.

Totea, ettet tiennyt, että päivälläkin voi käydä elokuvissa. Kiitä 
vinkistä ja lopeta keskustelu.
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3 SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

Kirjoita tehtävä 3.1 ja jompikumpi tehtävistä 3.2 tai 3.3. Kirjoita 
tekstit samalle konseptipaperille ruotsiksi. Noudata ohjeita. Muista 
kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi kumpikin teksti, laske molem-
pien sanamäärä erikseen ja merkitse ne vastaavan tekstin loppuun.

Olet tilannut jonkin tuotteen verkkokaupasta, mutta huomaat tehneesi 
tilauksessa jonkin virheen. Kirjoita asiakaspalveluun sähköpostiviesti, 
jossa selität tilanteen ja pyydät kohteliaasti oikaisemaan tekemäsi 
virheen.

Kirjoitustehtävän pituus: 50–70 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä.

Vastaa jompaankumpaan seuraavista Dagens Nyheterin nettipalstalla 
olleista viesteistä:

Joko

Jag tycker att det är onödigt att ha teve. Jag har min dator och med den 
kan jag göra allt jag behöver. Att slänga sin teveapparat betyder förstås 
en massa problemavfall. Är det någon annan som har tänkt skippa sin 
teve? Och i så fall varför? Eller vad tycker du?

Kirjoitustehtävän pituus: 100–130 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.

tai

Det finns massor med tidningar i Finland på finska och svenska. Vem 
behöver så många tidningar? Tänk hur mycket papper det behövs. 
Själv läser jag nyheterna på webben. Det räcker för mig. Vad tycker 
du? 

Kirjoitustehtävän pituus: 100–130 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

1.1a–d  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 2

2.1    20  x  1/0 p. |  x 1 20 p. 3

2.2    5  x  2–0 p. |  x 1 10 p. 4

3.1        33 p. 7

3.2/3.3      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


